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“Het oogenblik is gekomen, waarop de Raad voor altijd zal moeten beslissen, of 
Amsterdam in het bezit zal kunnen komen van een plein dat ook maar eenigszins in 
verhouding staat tot de te verwachten verdere uitbreiding der Gemeente. In alle groote 
steden van Europa wordt er naar getracht, om, ten koste van groote opofferingen, in 
de nieuwe gedeelten ruime pleinen tot stand te brengen. Thans is Amsterdam in de 
gelegenheid een zeer ruim plein machtig te worden, zonder daarvoor zulke groote 
opofferingen te behoeven te doen. “ 
P.J.H. Cuypers, 1891 
 
 
“In het plan van mijn dienst is de verkeersweg over het Museumplein gezien als een 
stedelijk element, dat in deze ruimte een duidelijke plaats moet innemen. De 
vormgeving van de ruimte, gezien als een onderdeel van het Cultureel Centrum, moet 
hierop afgestemd zijn. Om tot een sprekende kernachtige oplossing te geraken, zal de 
weg met elementaire duidelijkheid moeten worden getraceerd. En niet ergens 
verscholen langs de rand moeten liggen”. 
C. van Eesteren, 1952 
 
 
 
“’Museumplein’ is een hele juiste naam voor het gebied tussen Rijksmuseum en 
Concertgebouw. De naam is juist vanwege de musea rond het plein, maar vooral ook 
vanwege het woord ‘plein’, dat zo goed past bij de open vlakte. Deze open vlakte is 
een buitengewoon gegeven. Het is uniek voor Amsterdam, net zoals het in elke 
Europese stad zou zijn, met deze omvang en ouderdom. Gesitueerd dichtbij het 
drukke centrum van de stad, contrasteert het plein overduidelijk met de kleine schaal 
en de intieme verhoudingen, die eigenlijk het beeld van Amsterdam vormen.” 
S-I. Andersson, 1993 
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Samenvatting en aanbevelingen 

Samenvatting 
 
Plein, park of veld? – Een cultuurhistorische verkenning van het Museumplein en 
omgeving in Amsterdam 
 
Inleiding 
Moet de ruimte achter het Rijksmuseum open blijven voor manifestaties of is, vanwege 
het luxe karakter en de culturele functie van het plein, bebouwing meer op haar 
plaats? Het antwoord viel eind 19de eeuw in het voordeel van een plein uit. Ruim 
honderd jaar later maakt de landschapsarchitect Sven-Ingvar Andersson een ontwerp 
waarin opnieuw het unieke gegeven van een grote open ruimte in een dicht bebouwde 
stadsdeel, uitgangspunt is. Daartegenover leeft bij velen nog steeds de vraag of het 
plein als cultureel centrum van het land aan betekenis zou winnen, wanneer meer 
culturele bebouwing zou worden toegevoegd.  
 
De Cultuurhistorische verkenning ‘Plein, park of veld?’ is geschreven in het kader van 
de visievorming over de toekomst van het plein. Ze gaat in op de discussies die aan 
de totstandkoming van het Museumkwartier en aan de latere wijzigingen vooraf 
gingen. Het beschrijft de daaruit voortkomende ontwerpen en schetst wat daarvan 
terecht kwam en welk gebruik van het Museumplein werd gemaakt. Het 
Concertgebouwplein krijgt hierin afzonderlijk aandacht.  
 
Het onderzoek naar de geschiedenis van het Museumplein richt zich op drie 
ontwerpen die, ook omdat ze daadwerkelijk zijn uitgevoerd, bepalend waren voor het 
aanzien van het Museumplein en de buurt daarom heen. Het gaat om  
 

1. Het compromisplan van het College van B&W en P.J.H. Cuypers uit 1891-1902 
2. Het ontwerp van C. van Eesteren H. Warnau uit 1947-1952  
3. Het ontwerp van S-I. Andersson en S. Gall uit 1993-1995.  
 

Het doel van deze cultuurhistorische verkenning is om na te gaan hoe de 
opeenvolgende plannen het karakter van Museumplein en – buurt hebben gevormd. 
Dan wordt het mogelijk om het ontwerp van Andersson in een historisch perspectief te 
plaatsen en ontstaat een cultuurhistorisch kader voor de beoordeling van de wensen 
die ten aanzien van de inrichting van het Museumplein leven.  
 
 1. 1891-1902 Open ruimte of bebouwing? 
a. Ontstaan van de buurt 
Het Museumpleinkwartier kreeg in de periode 1875 – c.1920 zijn definitieve vorm. 
Afgezien van incidentele wijzigingen van de bebouwing zoals het Van Gogh Museum 
in 1971 op de plek van enkele villa’s, bleef de structuur van de wijk onveranderd. 
Nieuwe ontwerpen voor het Museumplein en het Museumkwartier hadden dus vooral 
betrekking op de inrichting van de openbare ruimte.  
 
Omdat er na de afbraak van de vestingwallen in de polders buiten het centrum her en 
der en zonder enig plan woningbouw verrees, kwam stadsingenieur J.G. van Niftrik in 
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1867 met een uitbreidingsplan. Toen al werd het wigvormig gebied tussen de P.C. 
Hooftsraat en de Boerenwetering bestemd als luxewijk. Van Niftriks ontwerp werd 
afgewezen, maar belangrijke elementen uit het plan bleven bepalend voor de 
daaropvolgende planvorming. 
Die elementen zijn het idee van een Ceintuurbaan die een ring van wijken met elkaar 
verbindt, een noordzuid as in het verlengde van de Spiegelgracht en een plein in het 
centrum van de nieuwe wijk.  
 
Het gebied achter het Rijksmuseum werd van het in 1877 vastgestelde 
uitbreidingsplan uitgezonderd, omdat de gemeente voor deze luxewijk een afzonderlijk 
plan liet maken. De komst van het Rijksmuseum, ontworpen door P.J.H. Cuypers, gaf 
aan de planvorming een belangrijk oriëntatiepunt. Voorlopig werd het braakliggende 
gebied achter het Rijksmuseum gebruikt voor het houden van harddraverijen, parades, 
wereldtentoonstellingen, volksfeesten enz.  
Terwijl tussen 1872 en 1891 een stroom aan ontwerpen in de pers verschenen, 
verrezen in 1885 het Rijksmuseum, in 1886 het Concertgebouw en in 1894 het 
Stedelijk Museum rond het plein. De voorstellen voor de zogenoemde 
Museumterreinen onderscheiden zich ruwweg in twee groepen: plannen met een groot 
plein, al dan niet voorzien van een waterbekken, en plannen met vooral bebouwing. 
De laatste bestonden alle min of meer uit een waaierstructuur van straten die parallel 
liepen aan de P.C. Hooftstraat aan de westzijde, en aan de Boerenwetering aan de 
oostzijde. Oostwest lopende dwarsstraten die een knik maken ter hoogte van de 
Spiegelgracht, verbinden deze radialen.  
 
b. Plein of bebouwing 
Het college van B&W gaf aan de architect E. Gugel opdracht voor een ontwerp voor 
de buurt dat op 2 december 1891 onderwerp was van een raadsvergadering die 
bepalend zou zijn voor de toekomst van het plein. Tijdens die vergadering kwam 
P.J.H. Cuypers, raadslid en architect van het Rijksmuseum, met een wijziging die zijn 
pleidooi voor een grote open ruimte illustreerde. Volgens hem had Amsterdam nu de 
kans om, naar het voorbeeld van andere Europese steden, zonder veel opofferingen 
een groot plein te realiseren. Tegenstanders vroegen zich daarentegen af of de op het 
plein georganiseerde manifestaties wel vielen te rijmen met de status van een luxe 
wijk.  
 
Cuypers wilde het plein gebruiken voor een zo goed mogelijke inpassing van het 
Rijksmuseum in de toekomstige stad. Hij wist de maatregelen van de gemeente bij de 
aanleg van de omgeving van het Rijksmuseum zodanig te beïnvloeden, dat deze ten 
gunste uitvielen van de waarneming van zijn museum. Hij ensceneerde de overgang 
van de oude naar de nieuwe stad via zijn gebouw en greep wijzigingen in het 
programma van het Rijksmuseum aan om zijn gebouw hoger te maken, zodat het 
vanuit de stad van boven tot onder te zien was. In de compositie van losse gebouwen 
als de directeursvilla en de bibliotheek zocht hij naar een overgang tussen het 
museum en de toekomstige villabebouwing op het plein.  
Het idee voor de stadsuitbreiding met een structuur van radialen en geknikte 
dwarsverbindingen borduurt voort op de opzet van de17de eeuwse grachtengordel. In 
de vormgeving van de ruimtes rond het Museum en de straten gebruikte Cuypers toen 
gangbare middelen voor de verfraaiing van het stadsbeeld (‘embellissement’) die al 
eerder in steden als Parijs, Brussel en Wenen waren beproefd.  



 
  

 
 
 
c. Uitwerking en gebruik 
Het plan dat pas in 1902 werd vastgesteld was een compromis tussen het plan van 
B&W en Cuypers. De wijk kreeg in het midden een groot, ruitvormig gazon dat door 
een dubbele rij bomen en een hek van de rondom lopende verbindingswegen werd 
gescheiden. Ten zuiden van de Koninklijke Waskaarsenfabriek, in de zuidoosthoek 
van het terrein die pas in 1906 zou vertrekken, was al rond 1890 met bouwen 
begonnen. Zoals ook elders in de 19de eeuwse Ring volgden de particuliere bouwers 
hier het stramien van de aanwezige polderverkaveling. Dat ging ten koste van de 
symmetrische opzet van het plan uit 1902. De verdraaiing in de straten aan de 
oostzijde ven het plein draagt wel bij aan de charme van de wijk. De tegenstelling 
tussen een symmetrische opzet in het noorden en een asymmetrische structuur in het 
zuiden werd daarmee, naast de al genoemde elementen, een belangrijke factor in het 
karakter van de wijk.  
 
Het Museumkwartier kent een sterke samenhang, zowel door de hoge kwaliteit van de 
architectuur als door de hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte, vooral door 
de boombeplanting in vrijwel alle straten. Door de aanwezigheid van winkels in de P.C. 
Hooftstraat en de ontwikkeling van de Paulus Potterstraat tot een belangrijke 
uitvalsroute, groeide een tegenstelling tussen de drukke, stedelijke westzijde van de 
wijk en de oostzijde die meer het karakter heeft van een woonbuurt. 
 
Met de musea en het Concertgebouw rondom, was bij het gebruik van het plein de 
combinatie van sport en cultuur een rode draad in de geschiedenis van het 
Museumplein. Voor de oorlog werd er ’s winters geschaatst, ’s zomers was het plein 
het podium voor onder meer nationale feesten, tentoonstellingen, demonstraties, maar 
ook voor harddraverijen en massale gymnastiekoefeningen.  
 
 
Intermezzo I 1905-1952 Het Concertgebouwplein, een omsloten ruimte als 
voorportaal 
Toen het Concertgebouw in 1886 werd ingewijd stond het nog midden in de 
weilanden. Het zou nog dertig jaar duren voor het gebouw deel uitmaakte van een 
volgroeide wijk. De beeldbepalende gevel werd een belangrijke factor in de discussie 
over het Museumplein. Het Concertgebouwplein (toen: J.W. Brouwerplein) kreeg zijn 
huidige vorm op basis van het eerste uitbreidingsplan van H.P. Berlage uit 1905. Dit 
plan werd niet vastgesteld, maar het Concertgebouwplein werd wel volgens dit plan 
uigevoerd. Berlage ontwierp het plein als een omsloten ruimte. De dominante, door J. 
London ontworpen villa op de kop van het plein en de woningen die als een 
doorlopende wand aan de zuidkant zijn ontworpen, vormen samen met het 
Concertgebouw de drie wanden. Een groenstrook in het midden van het plein 
centreert de ruimte. Aan de noordzijde komt het plein uit op het Museumplein, zodat 
het de betekenis van een voorportaal krijgt.  
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2.  1947-1952 ‘Een element van bijzondere stedenbouwkundige waarde’  
 
a. Naar een hoger schaalniveau 
Door de oorlog was het Museumplein veranderd in een zanderige vlakte. Cornelis van 
Eesteren, verbonden aan de afdeling Stadsontwikkeling, maakte in 1947 samen met  
landschapsarchitect Hans Warnau een ontwerp voor het Museumplein. Hoewel in het 
huidige Museumplein van dit plan alleen nog een deel van de bomenrij rest, is het 
belang van het plan dat het plein voor het eerst werd bekeken vanuit de schaal van de 
regio. Van Eesteren legde door middel van een brede middenweg een hoger 
schaalniveau over het Museumplein en negeerde daarmee het historische gegroeide 
karakter van het Museumkwartier. In zijn ontwerp werd het Museumplein een ‘element 
van bijzondere stedenbouwkundige waarde’ als toegangsruimte tot de binnenstad die 
via de Lairessestraat en een brug over de Schinkel in verbinding stond met de rijksweg 
naar Den Haag. Rond een nog aan te leggen verkeerscircuit hadden belangrijke 
culturele instellingen moeten komen, maar van dat plan kwam niets terecht.  
 
b. Verzet 
Een belangrijk gevolg van het plan van Van Eesteren is dat het aanzette tot de 
organisatie van het verzet uit de buurt. Bewoners van het Museumkwartier gingen 
wisselende coalities aan met culturele instellingen en bekende personen uit het 
culturele leven onder namen als Comité van Actie en Stichting Museumplein. Ze 
kwamen met alternatieve plannen zoals het voorstel uit 1952 om het plein te 
veranderen in een lustoord, een soort Tuilerieën. Later voerden bewoners met succes 
actie tegen de komst van een eindhalte van de Schiphollijn en een tram onder het 
Rijksmuseum. Belangrijk motief was dat het Museumplein geen aanzuigende werking 
op het verkeer mocht hebben, bebouwing van het plein op zich was geen taboe. Dat 
bleek uit het ontwerp van Carel Weeber dat hij in opdracht van Stichting Museumplein 
maakte.  
 
De aanwezigheid van de ‘kortste snelweg van Nederland’ betekende in de periode 
1953 – 1999 niet dat er geen plaats was voor memorabele evenementen als de 
Vredesdemonstratie van 1981 of bijvoorbeeld theatervoorstellingen van de Boulevard 
of Broken Dreams. 
 
Intermezzo II 1952-1999: Het Concertgebouwplein als doorgangsruimte 
Met de ingrepen van Van Eesteren verdween de middenstrook van het 
Concertgebouwplein en ging de wisselwerking tussen de inrichting van het plein en de 
bebouwing verloren. In die zin is de herinrichting van het Concertgebouwplein het 
belangrijkste van wat nog uit die periode resteert. In 1986 kreeg het Concertgebouw 
een uitbreiding aan de zuidzijde en werd de hoofdingang verplaatst naar het plein. De 
gemeente zag deze ontwikkeling niet als aanleiding om het Concertgebouwplein om te 
vormen tot  een foyer – doorgang- en verblijfsruimte in één - voor het gebouw en het 
plein. 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
3. 1993-1995 ‘In het oog van de orkaan’ – het ontwerp van S-I Andersson en S. 
Gall 
 
a. Een ‘creaplosie’ aan plannen voor het Museumplein 
De wens om het Museumplein autoluw te maken en een parkeergarage onder het 
plein te bouwen, prikkelde de fantasie opnieuw zoals de ‘creaplosie’ van plannen als 
gevolg van de  NRC prijsvraag van 1988 liet zien. Het streven om de ruimte in het  
centrum zo open mogelijk te houden overheerste in de inzendingen. Weeber op zijn 
beurt voegde juist programma toe in de vorm van appartementen, ‘urban villa’s’, een 
hotel, een enorme uitbreiding van het Stedelijk Museum tegenover het Concertgebouw 
aan het Museumplein toe om recht te doen aan de ontwikkeling van de Van 
Baerlestraat tot een stedelijk knooppunt van de stad. Het nog jonge stadsdeel Zuid 
besloot toch voor het open houden van het plein en vroeg in 1992 de Zweeds-Deense 
landschapsarchitect Sven Ingvar Andersson om een ontwerp, bijgestaan door de 
stedenbouwkundige Stefan Gall. 
 
b. Ontwerp van Andersson 
In zijn ontwerp voor het Museumplein uit 1993 wijst Andersson net als Cuypers 
honderd jaar ervoor, op de unieke mogelijkheid een open ruimte te scheppen midden 
in een dichtbebouwde wijk. Hij wil de onduidelijk begrensde ruimte zoals hij die 
aantreft niet vangen in bestaande typologieën van plein of park. Andersson vat het 
Museumplein op als een open veld, dat zich geleidelijk losmaakt uit de omringende 
bebouwing. Zo ontstaat de kans om in de dichtbebouwde stad overdag de Hollandse 
wolkenluchten te ervaren en ’s avonds de sterren te zien.  
 
De ontwerpmiddelen die Andersson toepast zijn er op gericht om de ervaring van een 
vlak, eindloos doorlopend veld op te roepen en de historische gelaagdheid van de plek 
leesbaar maken. Zichtlijnen op de beeldbepalende gebouwen rond het plein hield hij 
open. Het Museumpad langs de westzijde moet de drie attractiepunten voor activiteit 
met elkaar verbinden: het platanenveld met vijver en kiosken aan de noordzijde, het 
Sandbergplein en het Concertgebouwplein. De organisatie van stedelijke activiteit 
langs de randen is een voorwaarde voor de rust op het veld, als in het ‘oog van de 
orkaan’. Hij accentueerde de symmetrische opzet van de noordzijde van het 
Museumkwartier door het handhaven van de platanenveldjes en een vijver in het 
verlengde van de middenas van het Rijksmuseum. Naar het zuiden toe zwakte hij de 
dominante aanwezigheid van het Rijksmuseum af en markeert hij ruimtes op het veld 
met de strak geformeerde boomgroepen, het bloemenveldje en een lichtcirkel van 
lantaarns, in combinatie met de beeldbepalende gevel van het concertgebouw.  
 
Met de inrichting van het maaiveld wilde hij het plein in de buurt verankeren, terwijl hij 
tegelijk de eigen identiteit van het veld zelf bewaakt. Het bestratingpatroon van 
afwisselende  stroken blauw hardsteen en klinkers strekt zich uit van het voorplein van 
het Rijksmuseum, over het Museumpad naar de noordzijde van de Van Baerlestraat 
tot over het Concertgebouwplein. Daarmee herstelt hij ook de relatie tussen het 
voorplein van het Rijksmuseum en het gebied erachter. Schuin over het gazon trekt hij 
een as die naar geen van de gebouwen rond het plein verwijst, in de vorm van een 
lichtlijn tussen twee fonteinen. Zo vestigt deze lijn de aandacht op de centrale vlakte 
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zelf. De opgetilde hoek van het gazon in de zuidwesthoek moet het veld een horizon 
geven die vrij is van bebouwing. 
Anderssons ontwerp voor het Museumplein wortelt hecht in de Deense ontwerptraditie 
waarin een fascinatie voor het open Deense landschap met scherp gesneden heggen 
en duidelijk omgrensde bospartijen, gepaard gaat met een grote affiniteit met de 
beeldende kunst. In Anderssons ontwerpen is zijn bewondering voor het werk van 
Malevitsch, Kandinsky maar ook van dat van Serra en Christo duidelijk zichtbaar.  
 
 
c. Uitvoering en gebruik  
Vanwege het krappe budget schoof stadsdeel Zuid de herinrichting van het 
Concertgebouwplein op de lange baan en bezuinigde zij op de toepassing van 
duurzame materialen. Anders dan in Denemarken het geval is, bleef de ontwerper na 
oplevering van het plein niet enige jaren bij het beheer betrokken zodat het ontwerp 
naar aanleiding van gebreken en veranderende vormen van gebruik kan worden 
aangepast.  
 
Vooral aanpassingen aan de toegang tot de parkeergarage en in de route voor fietsers 
hadden gevolgen voor het ontwerp. De onderdoorgang van het Rijksmuseum voor 
fietsers bleef open en in plaats van een  gecombineerde in- en uitgang voor de 
parkeergarage, kwam er een ingang achter het Stedelijk Museum, onder het Ezelsoor 
en een uitgang bij het kruispunt van de De Lairessestraat. De lichtlijn stopt nu 
plotseling bij het uitgangspaviljoen voor voetgangers. De combinatie van een 
parkeeruitgang en fietspad dat daaromheen loopt, zorgt met de tramhalte voor het 
Concertgebouw, voor een onduidelijke relatie tussen het Museumplein en het 
Concertgebouwplein.  
 
Zeker in het hoogseizoen wordt het plein volop gebruikt door scholen en door toeristen 
en omwonenden om te picknicken en te wandelen. De traditionele 
kerstboomverbrandingen vonden ook na de herinrichting plaats, in de winter wordt er 
opnieuw geschaatst en het plein is nog steeds geschikt voor feesten en om massaal 
protest te laten horen, zoals de scholierenstaking van 2007 liet zien.  
 
III Intermezzo Concertgebouwplein, een gemiste kans 
Het is een gemiste kans dat het Stadsdeel de uitvoering Anderssons ontwerp voor het 
Concertgebouwplein uitstelde. Zelf beschouwde hij het als een opmaat naar het 
Museumplein. Twee rijen bomen, geplaatst in een centraal gelegde stoep, vormen een 
inleiding naar de boomgroepen op het centrale gazon. Hij herstelde daarmee ook de 
relatie tussen bebouwing en inrichting van het plein. Na de herinrichting van het 
Museumplein werd het Concertgebouwplein de opslagplaats voor functies die elders 
niet gewenst waren. Taxistandplaatsen, rood witte paaltjes tegen sluipverkeer, 
parkeerhavens aan weerszijden van de schuin door het plein lopende verkeersweg 
delen de ruimte van het Concertgebouwplein op.   
 
Conclusie 
De aanwezigheid van het Museumplein als een grote open ruimte in een 
dichtbebouwd deel van de stad is uniek. De musea en het Concertgebouw rond het 
plein bakenen de ruimte af en geven, omdat de zichtlijnen op deze gebouwen steeds 
intact bleven, aan het plein een geheel eigen identiteit. De geschiedenis van het  



 
  

 
 
 
Museumkwartier dat deels planmatig, deels op basis van de bestaande 
polderverkaveling tot stand kwam is duidelijk zichtbaar in de tegenstelling tussen de 
symmetrische opzet aan de noordzijde met de dominante aanwezigheid van het 
Rijksmuseum en de asymmetrie in het zuiden door afwijkingen van het in 1902 
vastgestelde plan. Door betrokkenheid van P.J.H. Cuypers bij de vormgeving van de 
ruimtes rond het Rijksmuseum ontstond via zijn gebouw een sterke relatie tussen de 
oude en de nieuwe stad. De oost-west lopende, brede straten leggen een goede 
verbinding tussen oost en west en tussen het Museumkwartier en de Pijp.  
 
Het Museumkwartier kent een sterke samenhang, zowel vanwege de hoge kwaliteit 
van de architectuur als door de met veel bomen beplante inrichting van de openbare 
ruimte. Dat laatste is echter vaak moeilijk zichtbaar door de aanwezigheid van de vele 
parkeerplaatsen, verkeersborden, afscheidingspaaltjes en veiligheidsranden voor de 
tramrails. Vanuit het zuiden vormt het Concertgebouwplein de opmaat tot het 
Museumplein. In de opeenvolgende herinrichtingsplannen ging ook hier de relatie 
tussen bebouwing en inrichting verloren. Het plein is op dit moment niet veel meer dan 
een doorgangsruimte.  
 
Sven-Ingvar Andersson respecteerde in zijn concept voor het Museumplein de 
historische gegroeide structuur van het Museumkwartier. De opvatting van het plein 
als een open veld dat zich losmaakt uit de omliggende bebouwing doet recht aan de 
onduidelijk begrensde ruimte zoals hij die aantrof. Zichtlijnen op de beeldbepalende 
gebouwen rond het plein hield hij open en de keuze voor een groot gazon houdt de 
ruimte vrij van bebouwing. Hij wilde, overigens tevergeefs, de relatie herstellen tussen 
het voorplein van het Rijksmuseum en de wijk erachter. Het Museumpad als 
verbinding van drie attractiepunten voor activiteit sluit aan bij de meer stedelijke, 
westelijke zijde van de buurt en is in zijn visie onverbrekelijk met het vrijhouden van 
het centrum verbonden.  
 
In elke periode van zijn geschiedenis was het Museumplein het decor van 
grootschalige evenementen en manifestaties die een onuitwisbare indruk op de 
gebruikers achterlieten, zelfs in de tijd dat het Museumplein doorsneden werd door de 
‘kortste snelweg van Nederland’. Bij gebeurtenissen als een wereldtentoonstelling of 
een vredesdemonstratie bewijst het Museumplein zijn belangrijke, culturele betekenis 
voor Nederland als geheel.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
 
 
 
 
 

 14 

 
Aanbevelingen  
 
De invulling van het plan uit 1902 voor de Museumterreinen achter het Rijksmuseum 
was rond 1920 afgerond, wijzigingen in de bebouwing waren daarna slechts 
incidenteel. De belangrijkste veranderingen vonden in de afgelopen eeuw vooral in de 
openbare ruimte plaats en werden ingegeven door wisselende ideeën over de functie 
van het plein in de stad. De aanwezigheid van een grote open ruimte in een 
dichtbebouwde wijk werd steeds als een uniek gegeven ervaren en ook als zodanig 
gebruikt, ook in de periode dat er over het midden van het plein een brede uitvalsweg 
liep. Op de vraag of we bij het Museumplein met een ‘plein’ of een ‘park’ van doen 
hebben, antwoordde Sven-Ingvar Andersson in 1993 met zijn concept van een open 
‘veld’. Deze landschappelijke benadering doet recht aan de ruimte achter het 
Rijksmuseum zoals die in de loop der tijd is ontstaan en zoekt een continuïteit met de 
ontstaansgeschiedenis van de wijk daaromheen. Die constatering leidt tot de volgende 
aanbevelingen: 
 
1. Algemeen - Museumplein en - buurt 
Zorg voor een blijvende verankering van het Museumplein in het Museumkwartier: 
Structuurbepalende elementen van het Museumkwartier - het wigvormig gebied tussen 
de Stadhouderskade, de Van Baerlestraat, het Vondelpark en de Boerenwetering - 
zijn: 
 

- de centrale aswerking van de onderdoorgang van het Rijksmuseum die 
aansluit op een radiaal van de zeventiende-eeuwse gordel  

- de tegenstelling tussen de symmetrische opzet van de wijk aan de noordzijde 
en de asymmetrie aan de zuidzijde 

- De tegenstelling tussen de regelmatige opzet van het westelijk deel van de 
buurt en de door de afwezigheid van een plan ontstane structuur in het 
oostelijk deel 

- Het contrast tussen een dichtbebouwde buurt en een open ruimte in het 
centrum 

- De dwarsverbindingen over de Hobbemakade en de Honthorststraat met de 
Pijp 

- De schakeling van het Museumkwartier aan de andere negentiende-eeuwse 
wijken door middel van de negentiende-eeuwse ringweg  

 
Deze factoren hebben voor een goede verankering van het plein in de buurt gezorgd 
en zijn belangrijke randvoorwaarden voor de toekomstige planvorming. 
 
Herstel de samenhang tussen bebouwing en inrichting van de openbare ruimte in het 
Museumkwartier 
Het Museumkwartier vertoont van begin af aan een sterke samenhang tussen de 
architectuur en de van veel bomen voorziene inrichting van de openbare ruimte. 
Vooral de naoorlogse ingrepen die betrekking hebben op de verkeerscirculatie en het 
parkeren hebben afbreuk gedaan aan het karakter van zowel het Museumkwartier als 
het Concertgebouwplein. BMA pleit voor een benadering van de openbare ruimte, 
waarin ook andere dan alleen verkeerskundige overwegingen betrokken worden, zoals 
de ontwerp- en verblijfskwaliteit.  



 
  

 
 
2. Het Museumplein 
 
Houdt het Museumplein open: 
Een pleidooi voor het open houden van het Museumplein loopt als een rode lijn door 
de geschiedenis van het plein. Het unieke gegeven van een grote ruimte, waarbij de 
zichtlijnen op de beeldbepalende gebouwen rond het plein worden open gehouden en 
de visuele relatie daartussen blijven bestaan, moet een belangrijk uitgangspunt zijn 
van de visievorming.  
 
Een nationaal plein 
De geschiedenis van het Museumplein laat zien dat het plein gebruikt werd voor grote 
evenementen die nationaal en soms ook internationaal van betekenis waren. Naast 
wandel- en verblijfsgebied voor omwonenden en toeristen, wisselen grote 
manifestaties van culturele, politieke en sportieve aard elkaar af. Het plein heeft sinds 
zijn ontstaan zowel op de schaal van de buurt en de stad, als op nationaal en 
internationaal niveau een belangrijke culturele betekenis die in de programmering van 
het Museumplein om bijzondere aandacht vraagt.   
 
Een goede organisatie van het beheer is voorwaarde voor een goed functionerend 
plein 
Het succes van een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte staat of valt met de 
duurzaamheid van de toegepaste materialen en de organisatie van het beheer. Dat 
geldt zeker voor een ontwerpbenadering als die van Andersson waarbij ruimtes met 
verschillende functies met minimale middelen worden gemarkeerd. Het beheer vraagt 
om een integrale benadering van de openbare ruimte waarin de verschillende sectoren 
van het stadsdeel en de centrale stad samenwerken, zodat de bewegwijzering, het 
onderhoud, inrichting van speelplekken, aanpassingen van de inrichting aan het 
gebruik en maatregelen met betrekking tot het verkeer in samenhang met elkaar 
gebeuren. 
 
3. Langs de randen van het plein 
Maak de omgeving van het Rijksmuseum, inclusief de noordzijde, onderdeel van de 
visievorming 
Cuypers betrok het voorplein van het Rijksmuseum aan de Stadhouderskade en de 
overgang van de oude naar de nieuwe stad in de enscenering van zijn gebouw. Zijn 
bemoeienis met de omgeving van ‘zijn’ museum is nog duidelijk afleesbaar in de 
huidige situatie. In de visievorming over Museumplein en -buurt moeten de ruimtes 
rond het Rijksmuseum, inclusief de overgang tussen de binnenstad en het 
Museumplein een belangrijke rol spelen. 
 
Houdt in de programmering rekening met het karakter van de buurten 
In het Museumkwartier bestaat als vanouds een tegenstelling tussen het stedelijke, 
westelijk deel met winkels in de P.C. Hooftstraat en de Paulus Potterstraat als 
uitvalsweg en het oostelijk deel dat meer het karakter heeft van een woonbuurt. 
Andersson heeft met de aanleg van het Museumpad aan de westzijde en de 
boomgroepen aan de oostzijde hier op ingespeeld. Bij de toevoeging van stedelijk 
programma is het aan te bevelen om rekening te houden met het verschil in karakter 
tussen de buurten. 
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Maak van het Concertgebouwplein een foyer voor het Concertgebouw en het 
Museumplein 
Met de uitvoering van het plan uit 1952 veranderde het Concertgebouwplein van een 
verblijfsruimte, een kamer in de stad (Berlage), in een doorgangsruimte. 
Verkeerskundige overwegingen beheersen sindsdien de inrichting van het plein. Het 
Concertgebouwplein zou de foyer – verkeer- en verblijfsruimte in één – van het 
Concertgebouw en het Museumplein moeten worden. Dat kan gebeuren door de 
verkeersfunctie van het plein onderdeel te maken van een integraal plan waarin de 
wisselwerking tussen bebouwing en inrichting van het plein hersteld wordt en de 
verblijfskwaliteit wordt verhoogd. 
 
4. Andersson en de geschiedenis van het Museumplein en - buurt 
 
Behoud de continuïteit in de geschiedenis van het Museumplein.  
Sven-Ingvar Andersson heeft de ontstaansgeschiedenis van het Museumkwartier als 
uitgangspunt genomen voor zijn ontwerp. De attractiepunten voor activiteit 
projecteerde hij daar waar al stedelijke drukte aanwezig was, maar deze komen vooral 
aan de west- en zuidzijde van het Museumplein niet uit de verf. Essentiële onderdelen 
van zijn ontwerp – de herinrichting van het Concertgebouwplein en de komst van 
museumingangen aan de pleinzijde – zijn niet uitgevoerd. Onderzocht moet worden of 
de uitwerking van deze onderdelen in het perspectief van de toekomstige 
ontwikkelingen een optie is of dat op een ander wijze in de geest van Anderssons 
concept op het ontwerp kan worden voortgeborduurd. 
 
Versterk de samenhang in de openbare ruimte tussen het Museumplein en de daarop 
uit komende straten.  
In het bestratingpatroon heeft Andersson de relatie gelegd met de op het plein 
uitkomende straten. In het ontwerp voor de openbare ruimte had hij oorspronkelijk de 
bestrating van de Hobbemastraat en de Van de Veldestraat over de hele lengte 
meegenomen. Voor een versterking van de samenhang tussen plein en de daarop 
uitkomende straten zou de door hem gegeven aanzet onderzocht moeten worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

1  Inleiding 

 
‘Een morsig tafelkleed, dat bij tijd en wijle flink moet worden opgeklopt om tot een 
nieuwe tafelschikking te kunnen geraken.’1 Zo omschreef Ed Taverne, toen hoogleraar 
Architectuur in Groningen, het Museumplein in 1991 naar aanleiding van een plan van 
de dienst Ruimtelijke Ordening. De verwaarlozing van het Museumplein, had volgens 
hem niet te maken met de bestaande inrichting en stedenbouwkundige kwaliteit, maar 
met de willekeur en het gebrek aan samenhang van maatregelen van de gemeente. In 
zekere zin had Taverne gelijk. Wie de geschiedenis van het Museumplein overziet, 
ontdekt dat in iedere periode van zijn geschiedenis de hooggestemde verwachtingen 
waarmee de gemeente een plan presenteerde, maar ten dele werden ingelost. Acht 
jaar na zijn analyse van wat er mis is aan de aanpak van de gemeente, werd het 
heringerichte Museumplein ingewijd naar een ontwerp van Sven-Ingvar Andersson. 
Nu, weer 9 jaar later, rijst de vraag of het plein zoals het er nu bijligt, de verwachte 
ontwikkelingen nog kan opvangen.  
 
Met de voltooiing van de uitbreiding van het Stedelijk Museum en de renovatie van het 
Rijksmuseum en de komst van een halte voor de Noord-Zuidlijn, dichtbij het 
Weteringcircuit, wordt een verdubbeling van het aantal bezoekers verwacht. Is de 
infrastructuur van het plein en het Museumkwartier daaromheen daarop berekend? 
Zijn er voldoende voorzieningen voor omwonenden en bezoekers? Stadsdeel Oud 
Zuid en de gemeente Amsterdam zijn in 2007 een proces van visievorming gestart 
over de toekomst van het Museumplein en het Museumkwartier. Het gebied strekt zich 
uit tussen de Stadhouderskade, Van Baerlestraat, Boerenwetering en P.C. Hooftstraat. 
Ook het Concertgebouwplein waarvoor Andersson in 1993 al een ontwerp in 
samenhang met het Museumplein maakte wordt uitdrukkelijk in die visie betrokken. 
Hun opdracht aan BMA was om een cultuurhistorische verkenning te schrijven van het 
Museumplein en zijn relatie met de buurt eromheen en het Concertgebouwplein, zodat 
het ontwerp van Andersson in historisch perspectief kan worden geplaatst. Hieruit 
worden aanbevelingen voor de visievorming geformuleerd. 
 
De vraagstelling voor dit onderzoek luidt als volgt:  
 

Hoe kwam het Museumplein en de buurt daaromheen tot stand, welke 
discussies gingen daaraan vooraf en hoe vertaalden de ontwerpers de 
uitkomsten daarvan in hun ontwerp? In hoeverre is in die ontwerpen gezocht 
naar een continuïteit in de ontwikkeling van buurt en plein en wat kwam er 
uiteindelijk van hun plannen terecht?  

 
Het Museumkwartier kreeg in een periode van ruim vijftig jaar zijn definitieve vorm, 
vanaf de aanleg van de P.C. Hooftstraat in 1875 tot aan de bebouwing van het 
Duivelseiland, in de jaren twintig van de 20ste eeuw, een buurtje in de zuid-oosthoek 
van de wijk. Dat gebeurde grotendeels op basis van een plan uit 1902. In de decennia 
daarop werden incidenteel gebouwen gesloopt, om plaats te maken voor bijvoorbeeld 
het Van Gogh Museum. Maar het raamwerk - de structuur en de bebouwing - is  
                                                      
1 E.R.M. Taverne, ‘Plan maakt buurtplein van het Museumplein, Het Parool, 16.02.1991, 7.  
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sindsdien nergens ingrijpend veranderd. Veranderingen in de ruim honderd jaar die 
daarop volgden, hadden dus vooral betrekking op de inrichting van de openbare 
ruimte. Los van de inrichting die het plein kreeg, vormde het Museumplein het decor 
van een zeer grote diversiteit aan evenementen, van harddraverijen en 
Kroningsfeesten aan het eind van de 19de eeuw, tot de Uitmarkt en demonstraties in 
de eeuw daarop. Hoe het plein gebruikt wordt, hoeft namelijk niet samen te vallen met 
wat de ontwerpers met het plein beoogden. Daarom zal in dit onderzoek vooral aan de 
hand van beelden kort worden ingegaan op het gebruik van het plein in elke fase van 
zijn geschiedenis. 
 
De rapportage van het onderzoek is aan drie scharnierpunten in de geschiedenis van 
het Museumplein opgehangen waarin de vorm van het Museumplein aanzienlijk 
wijzigde. Ze worden gemarkeerd door de ontwerpen, waaraan ook daadwerkelijk 
uitvoering werd gegeven: 
 

1. 1891-1902: Compromisplan van P.J.H. Cuypers en Jac. Ankersmit en het 
College van B&W  

2. 1947-1953: Ontwerp van C. van Eesteren en H. Warnau 
3. 1993-1999: Ontwerp van Sven-Ingvar Andersson en Stefan Gall 

 
De totstandkoming van het laatste ontwerp krijgt extra aandacht. Voor de ontwikkeling 
van de visie op de toekomst van het Museumplein is een goed inzicht in de 
opvattingen nodig die aan het ontwerp van Andersson ten grondslag lagen.  
 
Elk hoofdstuk in dit rapport is gewijd aan een van de hierboven genoemde plannen en 
is opgebouwd rond de volgende vier vragen: 
 

1. Wat voor plein is binnen het gebied tussen de P.C. Hooftstraat en de 
Boerenwetering gewenst in de relatie tot de stad als geheel? 

2. Welk ontwerp kwam uit die discussie voort en welke ontwerpbenadering lag 
daaraan ten grondslag? 

3. Wat kwam er uiteindelijk van het ontwerp voor het plein terecht en welke 
gevolgen had dit voor de buurt? 

4. Hoe werd het Museumplein na de voltooiing van het ontwerp gebruikt? 
 
De rapportage wordt afgerond met een conclusie. Hieruit worden enkele 
aanbevelingen geformuleerd, die een bijdrage kunnen leveren aan de visievorming. 
 
 
 
 



 
  

2  1891-1902 Een open ruimte of 
bebouwing - Ontwerp en uitvoering van het plan B&W / 

P.J.H. Cuypers en Jac. Ankersmit 

 
2.1  Een open ruimte of bebouwing in een luxewijk?  

 
2.1.1  Inleiding 

Sinds de jaren zestig van de 19de eeuw kwam buiten de Singelgracht her en der 
woonbebouwing tot stand zonder dat daar een uitbreidingsplan van gemeentewege 
aan ten grondslag lag. 
 

 
De Museumterreinen in 1881 
 
De woningbehoefte was groot en het bouwen in het buitengebied werd 
vergemakkelijkt, omdat in 1848 de vestingwallen waren afgebroken en de 
vestinggracht op belangrijke punten werd recht getrokken. Om het bouwen toch 
enigszins in goede banen te leiden kwam de gemeente in 1877 met een 
uitbreidingsplan, getekend door de directeur van de dienst Publieke Werken, J. Kalff. 
Het plan bestond uit een ring van wijken rond de binnenstad en diende als een richtlijn 
in de onderhandelingen met de particuliere bouwondernemers over waar zij konden 
bouwen en waar de gemeente straten, pleinen en parken wenste. Het 
Museumkwartier was van dit plan uitgezonderd, want de gemeente wilde van dit 
gebied tussen de P.C. Hooftstraat en de Boerenwetering een luxewijk maken. Ze wilde 
niet dat deze wijk het stramien van de aanwezige polderverkaveling volgde, zoals toen 
bijvoorbeeld in de Pijp en in Amsterdam - Oost gebeurde.  



 
 
 
 
 
 

 20 

 
Het gebied tussen de P.C Hooftstraat en de Boerenwetering waarin de 
Museumterreinen liggen, heeft de vorm van een wig. Op de noordelijke punt verrees 
tussen 1875 en 1885 het Rijksmuseum, op het bolwerk Amstelveen aan de 
Singelgracht en in het verlengde van de Spiegelgracht. Een jaar later verscheen aan 
de Van Baerlestraat (toen: Houbrakenstraat) midden in de Buitenveldertse 
Binnenpolder het Concertgebouw. Het ging in de decennia daarna deel uitmaken van 
de zuidelijk wand van de Van Baerlestraat en in de jaren rond 1900 kwam al snel de 
Concertgebouwbuurt tot stand. Hoewel het gebouw zelf buiten de structuur van het 
Museumkwartier kwam te liggen, was zijn aanwezigheid een belangrijk thema in de 
latere discussies over de inrichting van het plein. Vanaf 1894 vormde het Stedelijk 
Museum het andere belangrijke baken aan het plein.  
 
De dienst Publiek Werken had al in 1872 een plan voor dit gebied gemaakt, dat door 
de komst van het Rijksmuseum in 1877 werd aangepast.  
 

                            
                      J. van Niftrik, ontwerp voor Museumterreinen, 1872                       Plan van J.Kalff voor de Museumterreinen, tot                                  
                           stand gekomen in overleg met P.J.H. Cuypers, 1877 

 
Beide ontwerpen laten een structuur zien van straten die aan de westzijde parallel 
lopen aan de P.C. Hootstraat en aan de oostzijde de richting van de Boerenwetering 
volgen, dwars over de bestaande polderkavels heen. Deze noordzuid radialen worden 
door oostwest straten verbonden die een knik maken ter hoogte van de middenas. De 
as loopt onder het Rijksmuseum door en ligt in het verlengde van de Spiegelgracht. 
Van het plan uit 1877 werd alleen de gracht uitgevoerd, die langs de achterzijde van 
de P.C. Hooftstraat loopt en afbuigt bij de tweede dwarsstraat om in de 
Boerenwetering uit te komen. Die gracht werd in 1891 al weer gedempt, alleen de 
breedte van de Honthorststraat herinnert nog aan haar vroegere aanwezigheid. Kalff 
moest in zijn opzet rekening houden met twee complicerende factoren. Zowel de 
aanwezigheid van de Koninklijke Waskaarsenfabriek in het zuidoostelijk deel van het 
gebied, die zeer onaangename geuren verspreidde als het grillig verloop van de 
gemeentegrens net ten zuiden daarvan stonden een gelijkmatige, symmetrische opzet 
van de wijk in de weg. De Waskaarsenfabirek vertrok pas in 1906, de grens werd na 
de annexatie van een deel van Nieuwer Amstel in 1896 opgeheven. 



 
  

 
 
 
 

 
Koninklijke Waskaarsenfabriek aan de Boerenwetering, in  
de zuidoosthoek van de Museumterreinen, c. 1900 
 
Omdat een besluit over het meest geschikte ontwerp voor de wijk op zich liet wachten, 
bleken de Museumterreinen uiterst geschikt voor het houden van grote 
sportevenementen als harddraverijen en voetbalwedstrijden of het organiseren van 
wereldtentoonstellingen zoals die van 1883.  
 
2.1.2  Bebouwing of open ruimte? 

 
Het plan van Kalff voor het Museumkwartier uit 1877 riep in de pers en in de 
vakwereld een stroom van reacties op. In veel alternatieve plannen, gemaakt naar 
aanleiding van een prijsvraag of op eigen initiatief, is het gebied geheel volgebouwd. 
Sommige van die plannen omvatten echter een groot plein. Daarvoor werden niet 
alleen esthetische overwegingen aangevoerd, maar een groot, open plein zou ook ten 
goede komen aan de gezondheid. Naar aanleiding van de uiteenlopende voorstellen, 
vroeg het college van B&W aan E. Gugel, hoogleraar Schone Bouwkunst aan de 
Polytechnische School te Delft, om een ontwerp voor de Museumterreinen te maken. 
Op de gemeenteraadsvergadering van 2 december 1891 was dit plan, dat door de 
Dienst Publieke Werken enigszins werd bijgesteld, onderwerp van discussie. De 
architect P.J.H. Cuypers en Jac. Ankersmit, voormalig wethouder van Publieke 
Werken, die beiden lid van de gemeenteraad waren, kwamen met een amendement 
op het voorstel van B&W in de vorm van een door hen gemaakt ontwerp. De discussie 
die tijdens deze vergadering over beide plannen gevoerd werd, geven goed weer hoe 
over de gewenste invulling van het gebied tussen de P.C. Hooftstraat en de 
Boerenwetering werd gedacht. De dagbladen en de vakpers volgden de discussie op 
de voet.  
 
Belangrijke onderwerpen die tijdens deze raadsvergadering ter sprake kwamen, waren 
onder meer de gewenste breedte van de straten en de vraag of villabebouwing wel 
geschikt was voor de nieuwe stadswijken. De bebouwing van de pas in ontwikkeling 
gebrachte gebieden als het Willemspark en de Vondelstraat liet zien dat de geplande 
villa’s steeds vaker plaats maakten voor aaneengesloten bebouwing. Wie een 
vrijstaand huis wilde, zocht deze kennelijk liever buiten de stad. Het belangrijkste 
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thema dat de raadsleden bezighield was de vraag of het Museumkwartier geheel 
bebouwd moest worden of dat ook ruimte moest worden open gelaten voor een open 
ruimte. Cuypers en Ankersmit waren voorstanders van het laatste. Het belangrijkste 
verschil tussen hun plan en dat van B&W was dan ook de aanwezigheid van een groot 
plein van 82.000 m2. Voor de rest kwamen beide ontwerpen sterk overeen.  
 

 
Ontwerp voor Museumterreinen van E. Gugel, bijgewerkt door de dienst Publieke Werken, 1891 
 
Net als in het plan van 1877, waaierende straten die parallel aan de P.C. Hooftstraat 
en de Boerenwetering liepen, vanuit het Rijksmuseum richting de Ceintuurbaan in het 
zuiden uit. Boulevards met een knik op de hoogte van een middenas verbonden deze 
radialen met elkaar en verbonden de P.C. Hooftsraat en de Gabriél Metsustraat met 
de Pijp. 
 

 
Ontwerp voor Museumterreinen van P.J.H. Cuypers en Jac. Ankersmit, 1891 
 



 
  

 
 
 
Anders dan Kalffs plan voor de wijk uit 1877 hadden zij beiden twee blokken met 
villabebouwing direct ten zuiden van het Rijksmuseum opgenomen. Hun ontwerp 
besloeg nu ook het gebied van de Waskaarsenfabriek en negeerde de 
gemeentegrens.  
 
Cuypers voerde vooral esthetische en functionele argumenten aan om zijn pleidooi 
voor een grote open ruimte te ondersteunen. Nu andere grote steden in Europa grote 
pleinen realiseerden in nieuwe of getransformeerde delen, kon Amsterdam daar toch 
niet bij achterblijven. Amsterdam moest naar zijn mening, nu zich een unieke 
mogelijkheid voordeed om zonder grote opofferingen een plein dicht bij de binnenstad 
te creëren, deze kans met beide handen aangrijpen. ‘Bij het ontwerpen van zulk een 
ingrijpend plan’, hield Cuypers de andere raadsleden voor, ‘moeten wij onzen blik niet 
kleingeestig beperken tot de behoeften van hen, die juist binnen de (tegenwoordige) 
grens wonen’.2 Een groot plein kon in Cuypers ogen dienen voor het houden van grote 
evenementen als een wereldtentoonstelling en militaire parades of voor het 
organiseren van sportevenementen.  
 
Cuypers kreeg in de raad veel bijval. Het Malieveld in Den Haag werd als voorbeeld 
genoemd en enkelen zagen wel een hertenkamp voor zich op het midden van het 
terrein. Zeker het raadslid D. Josephus Jitta was een groot voorstander van een groot, 
met gras bedekt plein voor sportdoeleinden, volksfeesten, militaire vertoningen en 
vuurwerk. Maar hygiënische overwegingen speelden bij hem ook een belangrijke rol. 
Zo wees hij erop dat het Sarphatipark de enige grote, groene ruimte was tussen de 
Amstel en de Boerenwetering. Zelf had hij de jonge architecten K. Muller en J. 
Ingenohl een plan laten maken en daarin een groot, rond plein laten opnemen, 
omgeven door twee bomenrijen. Die bomen dienden als filter tussen het veld en de 
bebouwing en moesten geluidshinder voorkomen. In de winter kon de vlakte goed als 
ijsbaan gebruikt worden. 
 

 
Ontwerp voor Museumterreinen van K. Muller en  
J. Ingenohl, gemaakt in opdracht van D. Josephus  
Jitta, 1888 
 
 

                                                      
2 Gemeenteblad , afdeling 1, Raadsvergadering 22.10.1891 met toelichting van Cuypers en Ankersmit, 1320. 
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De tegenstanders van een groot plein konden een terrein voor sportevenementen en 
manifestaties echter niet rijmen met de ligging in een luxe kwartier, helemaal als er 
alleen gras zou komen te liggen. Tentoonstellingen en evenementen zouden bouwers 
van luxe woningen afschrikken. Het Algemeen Handelsblad viel hen daarin bij en 
onderstreepte dat het lawaai en de stank na afloop van de manifestaties voor hinder 
zou zorgen. Tenslotte hoopte de gemeente aan de uitgifte van de grond in erfpacht te 
verdienen. Nog erger zou de komst van een kermis zijn, meende een ander raadslid. 
Dan kon volgens hem maar beter gelijk Buffalo Bill worden uitgenodigd voor het geven 
van een show. Overigens meenden Cuypers opponenten dat de veelhoekige vorm die 
Cuypers voor het plein had gekozen niet gunstig was voor het houden van parades. 
Een kritiek die Cuypers weerlegde met de opmerking dat zij dan weinig vertrouwen 
hadden in de ‘manoeuvre-vaardigheid’ van het Nederlandse leger.  
 
De discussie in de raad eindigde in een patstelling. Op aandringen van het college 
besloot de gemeenteraad uiteindelijk tot uitstel van een beslissing over een plan voor 
het gehele gebied en stelde alleen een ontwerp vast voor het deel 
 dat in beide plannen gelijk was. 
 

 
Het plan dat op 2.12.1891 voorlopig werd  
vastgesteld 
 
Dat was nodig, omdat in dezelfde vergadering een besluit moest worden genomen 
over de locatie van het Stedelijk Museum. Wanneer daarover langer 
onderduidelijkheid zou blijven bestaan, dat zou de gemeente het legaat mis kunnen 
lopen dat zij van de Sophia-Augustastichting van mevrouw S.A. de Bruyn, douarière 
Lopez Suasso had verworven. Een voorstel om dit museum tegenover het 
Rijksmuseum te plaatsen, op de locatie van het monumentaal gebouw dat tegenover 
het museum was geprojecteerd, wees de raad af, want dat kon de aanleg van een 
eventueel plein immers in de weg staan. Ze koos voor een plek in de zuidwesthoek 
van het plangebied, met als argument dat men dan ‘slechts voor één architectonisch 
bewerkte gevel (namelijk aan de Paulus Potterstraat – jvdw) hebben te zorgen’.3 Het 
zou nog tot 2 mei 1902 duren voordat de raad, overigens zonder veel discussie, 
instemde met een compromis tussen beide plannen. Een grote open ruimte maakte 
daar deel vanuit, het daarop aangegeven monumentale gebouw werd echter nooit 
gerealiseerd.  
 

                                       
 

                                                      
3 Gemeenteblad Afdeling 2, 02.12.1891, 997. 



 
  

 
 
 
 

           
                                          Het op 2 mei 1902 vastgestelde plan voor de museumterreinen 

  
 
 
2.2  Ontwerp en ontwerpopvatting van P.J.H. Cuypers  

 
2.2.1  Het ontwerp 

Cuypers noemde zijn ontwerp terecht een amendement op het voorstel van B&W, 
want hij had er slechts enkele wijzigingen in aangebracht. Aan weerszijden van de 
centrale as had hij vier blokken weggehaald en de ronde hoeken recht getrokken, 
waardoor zijn plan strakker van opzet is. Daarbij streefde Cuypers duidelijk naar een 
symmetrische opzet. Om dat te benadrukken, spiegelde hij de Van Baerlestraat in de 
Gabriël Metsustraat die iets breder is dan de andere buurtstraten. Of hij voor het 
buurtje ten zuiden van de Garbriël Metsustraat woonbebouwing voor een lagere 
sociale klasse had gedacht, is niet bekend. Ook bij Cuypers verbindt  de tweede 
dwarsweg de P. C. Hooftstraat met de Eerste Jacob van Campenstraat. In de 
raadsvergadering van 25 augustus van datzelfde jaar 1891 had de Vereniging 
“Algemeen Belang, buurt IJ IJ” aangedrongen op de bouw van de brug over de 
Ruysdaelkade. Maar de gemeente wilde eerst duidelijkheid over het plan om de juiste 
positie van die brug te kunnen bepalen.4 De bedoeling was dat ook in de hoogte van 
de bebouwing aan de oostzijde aansluiting werd gezocht met de Pijp.  

                                                      
4 Gemeenteblad Afd. 1, 25.08.1891, 587. 



 
 
 
 
 
 

 26 

Veel elementen die in beide plannen voorkomen, waren al aanwezig in voorgaande 
plannen. Sterker nog, de trend werd in feite al gezet door het allereerste 
uitbreidingsplan dat stadsingenieur J.G. van Niftrik in 1867 had gemaakt, maar tien 
later door het veel pragmatischer opgezette uitbreidingsplan van Kalff zou worden 
vervangen. De uitbreiding die Van Niftrik voorstelde was utopisch van karakter en hield 
weinig rekening met de particuliere eigendomsgrenzen of de gemeentegrens. Dit en 
de slechte aansluiting met de oude stad waren voor de gemeenteraad indertijd 
redenen om het plan af te wijzen. De ring die Van Niftrik rond de oude stad legde was 
een schakeling van op zichzelf staande wijken die elk op bijna sjabloonmatige wijze 
een raster of een stervorm hadden meegekregen, patronen die ook in steden als Parijs 
en Wenen werden toegepast.5  
Veel elementen uit Van Niftriks plan keerden in een sterk gewijzigde, of misschien wel, 
verwaterde vorm in de latere plannen terug. Voor wat het Museumkwartier betreft was 
ook bij hem de wigvorm van het gebied een gegeven, als patroon koos hij de stervorm 
met villabebouwing tussen de radialen. Van Niftrik kwam met het idee van een 
Ceintuurbaan die bij hem dwars door het midden van het luxekwartier loopt. Deze ring 
loopt over de huidige Van Baerlestraat door in de Albert Cuypstraat. Een centrale 
noord-zuid in het verlengde van de Spiegelgracht, kruist de Ceintuurbaan op een 
groot, cirkelvormig plein. Het idee van een plein in het centrum van de wijk, de as in 
het verlengde van de Spiegelgracht, en een Ceintuurbaan die de wijken met elkaar  
 

 
Ontwerp van J.G. van Niftrik voor uitbreiding van Amsterdam, 1867, uitsnede    
 
verbindt zijn elementen die ook het ontwerp van Cuypers bepalen. De plannen die Van 
Niftrik en Kalff in de jaren zeventig voor de Museumterreinen ontwierpen voegden 
daaraan nog het patroon van straalsgewijs noord-zuid lopende straten en geknikte  
 
 
 
 

                                                      
5 Taverne merkt op dat het Museumkwartier ook gezien kan worden als een stukje Wiener Ringstrasse, in: E. Taverne, 
E. Kleyn, ‘Het Museumplein in Amsterdam – Pleidooi voor een fragiele constructie van het heden’, in: K. Bosma, 
Verleidelijk Stadsbeeld: ontwerpen voor stedelijke vernieuwing, Rotterdam 1990, 129. 



 
  

 
 
 
verbindingswegen toe. Op onderstaande afbeelding zijn de elementen die de 
planvorming van het Museumplein bleven bepalen schematisch weergegeven. 
 

                                                               

 
                Een schematische weergave van de elementen die het karakter van het Museumkwartier zouden gaan bepalen 

 
 
2.2.2  Ontwerpopvatting van Cuypers: de enscenering van het Rijksmuseum 

De bemoeienis van Cuypers met het plan voor de Museumterreinen werd vooral 
ingegeven door zijn streven het Rijksmuseum zo goed mogelijk in te passen in de stad 
in wording, op de grens van de oude en nieuwe stad. Als raadslid had hij de 
mogelijkheid daarop grote invloed uit te oefenen. Bovendien genoot hij als architect 
van enkele belangrijke kerken, het Centraal Station en het Rijksmuseum, als belangrijk 
voorvechter van de rooms-katholieke emancipatie en door zijn contacten met 
vertegenwoordigers van de landelijke overheid veel aanzien in Amsterdam. Cuypers 
hield er geen uitgewerkte stedenbouwkundige theorie op na. Hij dacht vanuit de 
architectuur van het gebouw en de manier waarop monumentale gebouwen zich in het 
stadsbeeld moesten manifesteren.6 Naar het voorbeeld van de middeleeuwse stad, 
zag hij openbare gebouwen als symbolen van de gemeenschap die zichzelf in het 
stadsbeeld weerspiegeld zou moeten zien. Het Centraal Station en het Rijksmuseum 
waren in zijn beeld van Amsterdam de stadspoorten; de kerken legden een verbinding 
met God. Het station en de door hem ontworpen beurs (niet uitgevoerd) 
vertegenwoordigde handel en verkeer, cultuur en vorst zouden vertegenwoordigd 
worden door het Rijksmuseum en het Koninklijk Paleis, tenminste, wanneer het 
                                                      
6 Voor een uitvoerige uiteenzetting over de Cuypers’ opvattingen over de wisselwerking tussen gebouw en stad zie: 
Aart Oxenaar, P.J.H. Cuypers en het gotisch rationalisme – gedachten, ontwerpen, gebouwen 1845-1878, 
ongepubliceerd proefschrift, 2008 
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monumentale gebouw op het Museumplein ook tot Koninklijke woning bestemd werd. 
Als dan ook nog het Paleis op de Dam de functie van stadhuis terugkreeg, zou in 
Cuypers’ ogen de rituele orde van de stad hersteld zijn.  
Cuypers had misschien niet de macht om het stadsbeeld van Amsterdam geheel naar 
zijn opvatting te modelleren, het lukte hem wel om maatregelen van de gemeente 
dusdanig te beïnvloeden dat deze positief uitwerkten voor de wisselwerking tussen het 
Rijksmuseum en zijn directe omgeving. 
 

 
De perspectieftekening van Cuypers geeft weer hoe hij het Rijksmuseum binnen de  
toekomstige omgeving gedacht had, 1877 
 
Die wisselwerking zocht hij allereerst in het ontwerp van het gebouw zelf. In de opzet 
van zijn gebouw volgde hij de toen gangbare museumtypen met twee binnenhoven en 
in de architectonische geleding nam hij Franse renaissance paleizen als voorbeeld. In 
de compositie van de volumes liet hij echter functies als de traptorens duidelijk 
uitkomen. De toevoeging van een bibliotheek, een schoolgebouw en een 
directeursvilla aan het programma van het museumcomplex gebruikte hij om een 
relatie te leggen met de toekomstige villabebouwing aan de achterzijde.  
  
Voor een goede waarneming van het als een schilderachtig complex gecomponeerde 
gebouw was de enscenering van de ruimtes rond en door het gebouw van het 
allergrootste belang. Hij voorkwam dat de gemeente een overdekte groentemarkt op 
het Weteringplantsoen zette, door een plantsoen voor te stellen, bebouwd met 
gesloten bouwblokken. Het werd uiteindelijk een groenstrook waarin enkele villa’s 
werden geplaatst. Tenslotte paste een drukke markt niet bij de serene sfeer waar een 
museum om vroeg. Vanuit het plantsoen rond het gemaal op de kop van de 
Boerenwetering, was het Rijksmuseum in volle glorie waarneembaar. Op aandringen 
van Cuypers nam Kalff een driehoekig pleintje aan het begin van de P.C. Hooftstraat 
in zijn aangepast ontwerp voor de Museumterreinen op, zodat ook aan de andere zijde 
van het Rijksmuseum een overhoeks beeld mogelijk was. Aanvullingen op het 
programma gebruikte hij om een kelder onder het Rijksmuseum te leggen waardoor 
het gebouw een meter hoger werd. De dienst gemeentewerken gaf gevolg aan zijn 
voorstel met de aanleg van de riolering tegelijk het voorplein en het wegdek in de  



 
  

 
 
 
onderdoorgang op te hogen en deze gelijk te trekken met de Stadhouderskade en de 
drie daarom heen liggende bruggen. Zo ontstond de mogelijkheid om het museum, 
voor wie vanaf de Spiegelgracht kwam, van beneden tot boven te zien.  
 
 
2.2.3  Context van Cuypers’ ontwerpopvattingen 

In Cuypers ontwerp van het Museumkwartier is het vasthouden aan een traditioneel-
historiserend stadsbeeld verweven met moderne opvattingen over de vormgeving van 
pleinen en straten. Zijn plan en dat van B&W met de knik op de hoogte van een radiaal 
van de 17de - eeuwse grachtengordel waren niet anders dan een voortzetting van de 
grachtengordel. Om die reden had hij naar het voorbeeld van de 17de - eeuwse 
grachten de ronde hoeken uit het plan van B&W vervangen door rechte. De straten, zo 
bracht hij op de raadsvergadering naar voren, zijn schuin over elkaar gericht: ‘het 
doorzicht verliest zich dus niet in het onbepaalde, maar wordt door andere 
bouwwerken afgesloten; deze afsluiting van het verschiet maakt in andere steden en 
langs onze grachten juist zulk een ’aangenaame indruk’.7 
 

 
Foto van Jacob Olie uit 1891 met de gracht uit 1879 die tussen het Stedelijk Museum en het  
Rijksmuseum lag, op het tracé van de Honthorststraat, terwijl hij gedempt wordt 
 
 Aan de andere kant is in de vormgeving van de straten en pleinen de invloed 
merkbaar van methoden waarmee in die tijd het stadsbeeld van Europese steden 
verfraaid werd. Toen hij in zijn pleidooi voor een groot plein zijn mederaadsleden 
andere steden ten voorbeeld stelde, moet hij aan Parijs en Wenen hebben gedacht. 
Parijs onderging al vanaf 1855, mede door plannen van de prefect E. Haussman, een 
gedaanteverandering. Monumentale boulevards werden hier ter verfraaiing van de 
stad en ter verbetering van de gezondheid door het historisch stadscentrum getrokken 

                                                      
7 Gemeenteblad afdeling 1, 22.10.1891, 1321. 
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en kwamen vaak uit op grote pleinen of werden in het zicht van een belangrijk 
openbaar gebouw gelegd. Nederlandse architecten waren goed op de hoogte van 
deze ontwikkelingen, onder meer door het tijdschrift Revue General d’Architecture et 
Travaux, van César Daly, een warm pleitbezorger van Haussmans plannen. Menig 
Nederlands architect ging bij een Franse architect werken en bezocht de 
wereldtentoonstellingen in Parijs. Maar ook Wenen, dat net als Amsterdam een 
nieuwe ring van wijken net buiten het stadscentrum bouwde, was in die tijd 
richtinggevend.8 Cuypers ging in de enscenering van de stedelijke ruimtes uit van de 
toen gangbare methode om pleinen naar typen te onderscheiden. De 
stedenbouwkundige Joseph Stübben wijdde er in zijn boek Städtebau een uitvoerig 
hoofdstuk aan.9  
 
 

                  
            Afbeelding uit Städtebau van Joseph Stübben met voorbeelden van ‘Gartenplätze’ (links) en straatprofielen (rechts) 

 
Werkpleinen (‘Nutzplätze’) werden bijvoorbeeld van sierpleinen (Gartenplätze) 
onderscheiden. Cuypers beschouwde de plantsoenstrook in aanloop naar het 
voorplein als zo’n ‘Gartenplatz’. Deze moest de bezoeker van de drukke stad in de 
gewijde sfeer van het Museum brengen. Vanuit diezelfde categorisering van pleinen 
werd overigens zijn eigen pleinontwerp bekritiseerd. In hun voorstel voor een 
boulevard vanaf het Centraal Station naar het Concertgebouw, meenden A.W de 
Flines en J.F. von Glahn dat Cuypers in zijn betoog voor een groot plein een sierplein, 
passend bij een luxe kwartier, verwarde met een werkplein, dat onder meer gebruikt 
werd voor parades en sportwedstrijden.10  
 
2.2.4  ‘Embellissement’  

De breedte van de straten was tijdens de bewuste raadsvergadering van 2 december 
1891 een belangrijk onderwerp van discussie. Daaruit blijkt dat de raadsleden goed op 
de hoogte waren van de middelen die elders gebruikt werden voor de verfraaiing van 
het straatbeeld. De straten moesten in ieder geval zo breed zijn, dat een beplanting 
met bomen mogelijk was en de buurt de allure kreeg die bij een luxekwartier paste.  
                                                      
8  Zie onder meer M. Wagenaar, Stedebouw en burgerlijke vrijheid, Bussum 1998. 
9 J. Stübben, Der Städtebau, Darmstadt 1890. 
10 A.W. de Flines, J.F. von Glahn, De Amsterdamsche boulevards – Een elektrische tram Centraalstation Rijks-
museum concertgebouw, Amsterdam 1898. 



 
  

 
 
 
Aan de verhouding tussen de breedte van de straat, de hoogte van de bebouwing en 
de mate van beplanting werd veel aandacht besteed. De verwijzing naar de 17de en 
18de eeuw oud Hollandse steden klinkt enigszins plichtmatig, want de manier waarop 
deze ‘embellissement’ werd voorgesteld komt zo uit de handboeken die bij de 
inrichting van straten en pleinen werd gehanteerd. Het College koos in haar plan een 
breedte van 30 meter voor alle hoofdwegen. Cuypers en ook andere raadsleden  
 
 
vonden dat vooral voor de dwars lopende wegen veel te breed. Voor een levendig 
straatbeeld was er eenvoudigweg te weinig verkeer. Cuypers maakte alleen de straten 
rond het plein 30 meter breed, de overige hield hij op 20 meter. Daarmee won hij een 
grote hoeveelheid bebouwingsoppervlak, zodat de open ruimte niet ten koste ging van 
de inkomsten. Voor de Hobbemastraat volstond volgens hem 15 meter, want, meende 
hij, aan weerszijden lagen immers de tuin van het museum en de tuinen van de villa’s. 
De onderdoorgang van zijn museum zag hij als de belangrijkste toegang tot de 
Museumterreinen. De andere raadsleden hadden daar zo hun twijfels over, omdat zij 
bang waren dat deze passage veel te donker zou zijn. Zij beschouwden de 
Hobbemastraat als de belangrijkste verbindingsweg met de binnenstad. Uiteindelijk 
besloot de raad om voor het nieuwe deel van de Hobbemastraat de breedte op 25 
meter te stellen. De sprong in de breedte van die straat is nu nog waarneembaar.  
 

 
Sprong in de wand van de Hobbemastraat als gevolg van het besluit van 2.12.1891 
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2.3  Uitvoering van het plan van 1902  

De geschiedenis wachtte niet op de besluiten van de gemeente. Het plan van 1902 
werd weliswaar voor de bebouwing van het gebied tussen de Stadhouderskade, Van 
Baerlestraat, Boerenwetering en P.C. Hoofstraat, nu ook wel Museumkwartier 
genoemd, een belangrijke onderlegger. Maar nog voordat de waskaarsenfabriek in 
1906 vertrok, hadden particuliere bouwondernemers in de zuidoostpunt van het gebied 
al woonbebouwing gerealiseerd. 
 

 
Plattegrond van Amsterdam uit 1900 met de lijnen van het plan uit 1902 ingetekend. 
 
Dit buurtje stond bekend als Duivelseiland, omdat het ‘s avonds onverlichte gebied 
een soort niemandsland vormde op de grens van Amsterdam en Nieuwer Amstel.11 
Zoals ook in andere delen van de 19de - eeuwse ring, hadden de bouwers het 
bestaande verkavelingspatroon van de polder aangehouden. Ten opzichte van het 
plan uit 1902 ontstond zo een verdraaiing op de hoogte van de Gabriël Metsustraat. 
Evenals het uitbreidingsplan van Kalff uit 1877, was het plan van 1902 een richtlijn bij 
de onderhandelingen met de particuliere bouwondernemers. Deze probeerden altijd 
veranderingen uit te voeren, vaak omdat dat financieel gunstiger was, soms ook omdat 
zij van de door hen voorgestelde verfraaiing een verhoging van de opbrengst 
verwachtten. Net als andere delen van de 19de eeuw ziet een kaart met de 
planvorming van het Museumkwartier eruit als een lappendeken. Een belangrijk 
element dat bepalend is voor het karakter van het Museumkwartier wordt zo zichtbaar 
en was eigenlijk door de hele plangeschiedenis heen al aanwezig. Het gaat om het 
aloude verkavelingspatroon van de polder waarin de wijk ligt en die de afwijkingen 
verklaart van het in 1902 vastgestelde plan. Hierdoor werd de Gabriël Metsustraat niet 
de rechte, brede scheidingsweg die Cuypers voor ogen stond. Ze maakt ter hoogte  
                                                      
11 Duivelseiland verwijst naar de Dreyfussaffaire en is de naam van het  eiland waarop Dreyfuss op grond van een 
valse beschuldiging van hoogverraad gevangen werd gehouden. 



 
  

 
 
 
van het Johannes Vermeerplein een knik en ook de Johannes Vermeerstrat en de 
Pieter de Hooghstraat lopen niet geheel recht. 
 
Voor de vaststelling van het eerste deel van het plan in 1891 was de P.C. Hooftstraat 
al goeddeels bebouwd, evenals een deel van de Vossiusstraat. De in 1878 gegraven 
gracht werd in 1891 al weer gedempt voor de aanleg van de Honthorststraat. Zo kon 
ook de storende achterzijde van de P.C. Hooftstraat door een nieuwe straatwand aan 
het oog ontrokken worden. De Jan Luykenstraat en Paulus Potterstraat volgden in de 
daaropvolgende decennia. Een groot deel van de oostzijde van het Museumplein kon 
pas worden bebouwd nadat de Waskaarsenfabriek in 1906 vertrokken was. De 
architectonische kwaliteit van de woonbebouwing is hoog. Opdrachtgevers namen 
bekende architecten in de arm namen en waar de kwaliteit van de ontwerpen tekort 
schoot, werd het College van B&W  geadviseerd door de ‘Commissie van advies 
inzake de bebouwing van Gemeentebouwterreinen in Amsterdam’.  
 
 

 
Het Museumplein dat voor de IJsclub onder water is gezet, 1909 
 
Van begin af aan lag voor wat de functies voor de openbare gebouwen en de 
openbare ruimte betreft, de nadruk op een combinatie van sport en cultuur. De 
ruitvormige groene ruimte werd aangelegd als een renbaanvormig gazon binnen een 
kleidijk, met een monumentaal vormgegeven hek eromheen. Op kaarten uit die tijd 
wordt dit deel steevast aangeduid met ‘Gemeentelijk sportterrein’. In de winter werd 
het gazon onder water gezet en verhuurd aan de Amsterdamse IJsclub. Aan de 
zuidzijde, tegenover het Concertgebouw, verscheen het verenigingsgebouw. Het zou 
er tot 1953 blijven staan. Op de hoek Hobbemastraat/Hobbemakade verrees de 
Rijwielschool ‘Velox’, een initiatief en ontwerp van J.Ingenohl en K. Muller. Toen de 
animo voor fietslessen gering bleek, werd het gebouw in 1911 heringericht tot het 
Zuiderbad. Op hun beurt vertegenwoordigden de musea en het Concertgebouw de 
culturele functie van het plein.   
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               Uitsnede uit de ordekaart van de Atlas 19de eeuwse Ring met daarop de orde waarderingen aangegeven: geel: basisorde,  
               oranje: orde 3, rood: orde 2, paars: orde 1 (vaak Rijksmonument of gemeentelijk monument) 



 
  

 
 
 
 

 
Bebouwinggeschiedenis Museumkwartiert 
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De 1:1000 kaart uit 1932 van de dienst Publieke Werken laat in combinatie met 
luchtfoto’s van voor de oorlog zien, dat er een grote samenhang bestond in de 
inrichting van de openbare ruimte van het gehele Museumkwartier. 
                                                                                                                                              

 
                                    Plattegrond van Amsterdam van 1:1000 uit 1932 

 

 
Luchtfoto van het Museumplein en omgeving uit 1928 



 
  

 
 
 
De door Cuypers geënsceneerde opmaat vanaf de Spiegelgracht naar het 
Museumplein is inderdaad uitgevoerd, inclusief het plantsoen op de kop van de P.C. 
Hooftstraat.  
 

 
Het Rijksmuseum bij de opening van 1885 
 

 
De as in het verlengde van de onderdoorgang over het Museumplein,  
omstreeks 1906 
 
De Paulus Potterstraat in het westelijk deel van het Museumkwartier en van een 
middenberm is voorzien, vindt zijn tegenhanger in de Johannes Vermeerstraat in het 
oostelijk deel.  
 

                               
             Paulus Potterstraat, 1894                Johannes Vermeerstraat, 1918 
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Ook de Hobbemastraat, de Honthorststraat en de Van de Velde-Teniersstraat kregen 
een met bomen beplante middenberm. De samenkomst van de Johannes 
Vermeerstraat en de Gabriël Metsustraat is vormgegeven als een vierkant pleintje met 
een sierperk in het midden. De bebouwing is zo ontworpen dat het plein 
architectonisch zeer verzorgde wanden kreeg.  
 

 
Johannes Vermeerplein, C.1918 
 
In het Museumkwartier waren de meeste straten bedoeld om te wonen. Omdat het 
Stedelijk Museum geen voorplein heeft, oogt de Paulus Pottertstraat vooral als een 
woonstraat. De straat vormt een belangrijke verbindingsweg naar het Willemspark. 
Door de aanwezigheid van souterrains wekt vooral de westzijde een gesloten indruk 
op, de bebouwing aan de oostzijde bestond tot de komst van het Van Goghmuseum 
vooral uit villa’s. De P.C. Hooftstraat kreeg in de raadsvergadering van 1891 de 
bestemming van winkelstraat. Eind 19de eeuw werd de begane grond van veel 
woningen omgebouwd tot winkelruimtes en de puien van glas voorzien. De Van 
Baerlestraat ontwikkelde zich van begin af aan al als straat voor winkels, woningen en 
kantoren. 
 
 
2.4  Gebruik van het Museumplein 1880-1945 

Zij die het Museumplein nog van voor de oorlog kennen, vertellen dat er altijd wat te 
doen was op het Museumplein. ‘s Winters kon er geschaatst worden en ‘s zomers 
werden er geregeld feesten georganiseerd, demonstraties gehouden of waren de 
musea het decor van een wereldtentoonstelling.  
 
 
 



 
  

 
 
 
 

 
Beeld van de Wereldtentoonstelling van 1883, in de verte zijn de landerijen te zien met aan de rand daarvan het 
Concertgebouw 
 
De eerste was de Wereldtentoonstelling in 1883 (de ‘Algemeene Koloniale en 
Uitvoerhandeltentoonstelling’) toen het terrein nog een kaal, en zompig veld was; de 
laatste was de ‘Internationale tentoonstelling van moderne kantoorinrichtingen’ in 
1911. Het leger sloeg er in 1917 haar tenten op toen de overheid met geweld een eind 
wilde maken aan het Aardappeloproer. 
 

                               
                            Het leger is paraat als gevolg van het Aardappeloproer, 1917         Ballonvaart, c. 1900 
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                                                   Schaatsen op het Museumplein met op de voorgrond de gebouwen van de IJsclub 

 

                                                    
                                                  Demonstratie voor ontwapening, 1928 

 
Dat het Museumplein voor de oorlog in de volksmond bekend stond als het 
IJsbaanclubterrein, bewijst hoezeer sport het gebruik van het Museumplein 
domineerde. De kleding van de op foto’s uit die tijd afgebeelde schaatsers, laat zien 
dat alle sociale klassen op het ijs vertegenwoordigd zijn. Dat wijst er mogelijk op dat 
de gegoede burgerij die rond het plein woonde, niet zoveel moeite met dit gebruik had. 
Foto’s uit die periode tonen ook volksfeesten, het inhuldigingsfeest van de koningin, 
start van een ballonvaart, voetbalwedstrijden, grootschalige gymnastiekoefeningen 
(‘lichaamsterkende oefeningen’), vélocipède wedstrijden en demonstraties van de 
Socialistische Democratische Arbeiderspartij. In 1936 verliet de Amsterdamse IJsclub 
het terrein, maar de organisatie van sportevenementen ging door. Het gebouw van de 
IJsclub bleef nog tot 1952 staan. Het feestgedruis verstomde, toen de Duitse bezetter 
het terrein confisceerde voor het houden van partijbijeenkomsten. Toen hij er in 1943 
vijf bunkers bouwde en het hek rond het veld afbrak, was ook dat niet meer mogelijk. 



 
  

Intermezzo I 1903-1952 Het 
Concertgebouwplein - een omsloten 
ruimte als voorportaal 

I.1 Ontwerp 

Terwijl de plannen voor het Museumplein in wording waren, nam een groep burgers 
het initiatief tot de oprichting van een concertgebouw. Cuypers was hier als adviseur 
en later jurylid voor de prijsvraag nauw bij betrokken.12 De plaats waar het 
Concertgebouw terecht kwam, was min of meer toevallig. Na enkele locaties te 
hebben onderzocht, waaronder ook een plek dicht bij de P.C. Hooftstraat, kwam aan 
de Van Baerlestraat (toen nog Houbrakenstraat geheten), net voorbij de grens van de 
gemeente Amsterdam grond beschikbaar. Het ‘Consortium tot aankoop en exploitatie 
van de gronden der boerderij ‘Weltevreden’ dat de grond verkocht, stelde als 
voorwaarde dat de voorgevel aan de Van Baerlestraat kwam te liggen en één gevel 
gericht naar de gronden van de bouwmaatschappij ‘Weltevreden’. Er moesten straten 
aan weerszijden van het gebouw komen en de tuin erachter moest met een ronde 
hoek worden afgesloten. Toen het Concertgebouw geopend werd, stond het nog 
midden in het weiland; een provisorisch aangelegde straat, verlicht door 
petroleumlantaarns, zorgde voor een verbinding. Maar er was al een begin gemaakt 
met de aanleg van straten rond het Concertgebouw. Het zou nog zeker twintig jaar 
duren voordat achter het Concertgebouw een dicht bebouwde buurt verrees.  
 

 
Het Concertgebouw rond 1886 
 
Een provisorisch aangelegde straat zou lange tijd voor de verbinding met de stad 
zorgen. A.L. van Gendt, de architect van het Concertgebouw, had in de vormgeving 
van de daken van de hoekpaviljoens een relatie gezocht met het Rijksmuseum. Langs 

                                                      
12 L. Lansink, ‘Het Concertgebouw: ‘Een drang tot hooger leven’, in: Historie en kroniek van het Concertgebouw en het 
Concertgebouworkest 1888-1988. Deel I Voorgeschiedenis/ 1888-1945, Zutphen 1988, 69- . 
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de Van Baerlestraat verrees een tiental jaren later woonbebouwing, ook schuin 
tegenover het Concertgebouw en enkele meters verderop, in dezelfde straatwand. 
 

 
Concertgebouw aan de pas aangelegde Houbrakenstraat,  
later Van Baerlestraat genoemd 
 
Bovendien stond het gebouw aan het eind van de Alexander Boersstraat waaraan de 
wat chiquere bebouwing van Nieuwer Amstel tot stand kwam. Achter het 
Concertgebouw lag de theetuin, inderdaad met een afgeronde beëindiging, die voor 
extra inkomsten moest zorgen. 
 
In 1903, twee jaar na de vaststelling van het plan van Cuypers en B&W, presenteerde 
Berlage zijn eerste ontwerp voor de uitbreiding van Amsterdam. 
 

 
H.P. Berlage, Uitbreidingsplan Amsterdam Zuid, 1905 
 
Het plan werd door de gemeente niet aangenomen, omdat de verhouding groen en 
bebouwing te nadelig voor de laatste uitviel. In de periode dat hij aan zijn tweede, 
definitieve ontwerp van 1915 werkte, werden echter wel delen van dit eerste plan  



 
  

 
 
 
uitgevoerd. Daartoe behoorde ook het Concertgebouwplein, tot 1986 overigens het 
Jan Willem Brouwersplein geheten.  
 
 

 
1:1000 kaart van omgeving Concertgebouw, 1911 
 
Berlage gaf het plein vorm als een verwijding van de De Lairessestraat die het 
Museumplein in kaarsrechte lijn met de Amstelveenseweg en het 
Haarlemmermeerstation verbond. De Lairessestraat werd de grens tussen het nieuwe, 
door Berlage ontworpen gebied en de 19de - eeuwse Concertgebouwbuurt die rond 
1910 op basis van goed op elkaar aansluitende plannen vrijwel voltooid was. Het 
Concertgebouw in de wand van de Van Baerlestraat moet dus niet zozeer gezien 
worden als onderdeel van het Museumkwartier, maar past in de recht-toe-recht-aan 
opzet van de Concertgebouwbuurt. Berlage maakte van het plein een omsloten ruimte, 
ook omdat de De Lairessestraat via een slinger in de hoek binnenkomt. Het plein 
kreeg een dominant aan de zuidzijde met de door J. London ontworpen villa (nu: 
Rijksmonument). De woonbebouwing aan de oostkant en het Concertgebouw daar 
tegenover vormen de andere twee wanden. Zo kant het pleintje fungeren als een 
opmaat naar de grote ruimte van het Museumplein. 
 
I.2 Idee 

In de periode dat het Concertgebouwplein tot stand kwam, ontwikkelde Berlage zich 
tot een veel gevraagd deskundige op het gebied van de stedenbouw. Hij werkte in 
1913 aan diverse projecten zoals de uitbreidingsplannen van Den Haag en 
Amsterdam. Het plein kan, samen met zijn ontwerp voor het Roelof Hartplein, goed als 
een vingeroefening voor de vormgeving van publieke ruimtes worden gezien. Sterk 
beïnvloed door de ideeën van Duitse stedenbouwkundigen als Camillo Sitte en 
Walther Kurt Behrendt meende hij dat het beeld van een stad niet moet worden 
opgebouwd vanuit een reeks afzonderlijke gevels. De ontwerper zal zich eerst een 
voorstelling moeten maken van het stadsbeeld dat hij wil scheppen. Pleinen, door Sitte 
de ‘Feestzalen van de stad’ genoemd, zijn als knooppunten in het stratennet, de 
belangrijkste onderdelen van de stad.13 Deze stedenbouwkundige benadering was 

                                                      
13 H.P. Berlage, ‘Stedenbouw’, De Beweging, 1914, dlen I,II,II,en IV, 227-247, 1-17;143157; 263-279 
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ingegeven door de opkomst van de massawoningbouw, waarbij het besef rees dat de 
grote woningbouwblokken, alleen als ze goed ontworpen waren, konden bijdragen aan 
een esthetisch bevredigend stadsbeeld. In navolging van Sitte, meende Berlage dat 
oude middeleeuwse binnensteden een goede toepassing van dit principes liet zien. 
 
 

 
Afbeeldingen van Middeleeuwse pleinen in het  
boek van Camillo Sitte, De Stedebouw volgen zijn artistieke 

grondbeginselen (vert. A. Van der Woud), Rotterdam,1991 
 
In de moderne stedenbouw was de relatie tussen het bebouwde en het lege grondvlak 
omgedraaid. De bouwpercelen werden tegenwoordig als regelmatige gesloten figuren 
uitgegeven, en wat daartussen overbleef was de straat of het plein. Wanneer dus, 
zoals Berlage meende, de ontwikkeling van de stedenbouw en de architectuur gelijk 
op moesten gaan, dan is de architect niet alleen verantwoordelijk voor een gevel. Hij 
moet ook het ontwerp maken voor de straten en pleinen. Het detail zou naar zijn 
mening in de waarneming van de stedelijke ruimte zijn betekenis verliezen.14  
 
I.3 Uitvoering 

In hoeverre en op welke manier Berlage bij de uitwerking van zijn plannen betrokken 
was, is niet bekend. In ieder geval kreeg het plein wel een inrichting van een op zich 
zelfstaande ruimte met elementen die hij ook tekende in zijn beplantingsontwerpen 
voor Plan Zuid. Londons villa geeft het plein richting.(I.8) Een groene berm, beplant 
met struiken, kwam in het verlengde daarvan te liggen en centreerde de stedelijke 
ruimte. 
 
 
 
 

                                                      
14 Zie voor een goed inzicht in de ontwikkeling van Berlages stedenbouwkundig denken: Vincent van Rossem, 
‘Architectuur en stad in 1913: de overstap van bouwkunst naar stedebouw’, in: red. J. De Vries, Nederland 1913: een 
reconstructie van het culturele leven, Amsterdam 1988, 132-154. 



 
  

 
 
 
 

 
Concertgebouwplein (toen: J. W. Brouwersplein) in aanbouw met op de kop de villa  
van J. London, c. 1911 
 

 
Concertgebouwplein richting het Museumplein, 1928 
 
Het plein raakte nog meer omsloten, toen voor de theetuin in 1928 een 
woningbouwcomplex met dezelfde vorm in de plaats kwam. Tramlijnen vanuit de Van 
Baerlestraat en de Gabriël Metsustraat kwamen op de splitsing van het plein en de 
Van Baerlestraat samen en doorsneden schuin de middenberm, in de richting van de 
De Lairessestraat. Maar omdat het spoor gelijk laag aan het wegdek, heeft de rails 
geen effect op de waarneming van de ruimte als geheel. De brandweerkazerne die de 
gemeente Nieuwer Amstel in 1894 op de hoek van de Garbriël Metsustraat had 
gebouwd, leidt de blik naar het Museumplein. De door één architect, Jan Stuyt, 
ontworpen wand van de slinger was in 1909 een van de eerste woningbouwcomplexen 
die niet alleen de vormgeving van de woningen erachter, maar ook die van de 
stedelijke ruimte ervoor op het oog had. De architecten van de Amsterdamse School 
zouden zich bij de invulling van Plan Zuid in die architectonische benadering van de 
stedenbouwkundige ruimte specialiseren.  
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3  1947-1952 ‘Een element van bijzondere 
stedenbouwkundige waarde’ -  Ontwerp 

en uitvoering van het ontwerp van C. van Eesteren en 

H. Warnau 

 
3.1  Het Museumplein in het perspectief van de moderne stad 

 
3.1.1  Naar een groter schaalniveau 

De Amsterdammers, de landelijke dagbladen en de vakwereld waren blij verrast. Dit 
keer stelde de gemeente hen niet met een vrijwel afgerond plan voor een fait-à-compli, 
waarop vervolgens alleen nog via formele procedures bezwaar gemaakt kon worden. 
De afdeling Stadsontwikkeling met Cornelis van Eesteren als hoofd 
Stedenbouwkundige stelde een vergaand herinrichtingsplan voor het Museumplein 
voor het eerst in alle openheid ter discussie. De toestand van het plein direct na de 
oorlog hield de gemoederen in de stad dan ook erg bezig, want de verwijdering van de 
bunkers had het Museumplein veranderd in een woestenij. 
 

 
Het Museumplein rond 1950 
 
Van Eesteren maakte in 1947 een ontwerp, maar het zou nog tot 1952 duren voordat 
dit werd vastgesteld. De tuinarchitect Hans Warnau nam het ontwerp voor de inrichting 
voor zijn rekening. Het belangrijkste doel van de gemeente was om met dit plan de  



 
  

 
 
 
 
 
 
culturele betekenis van het Museumplein te versterken. Wat echter voor iedereen het 
meest in het oog sprong was de 20 meter brede weg die midden over het plein de De 
Lairessestraat met het Rijksmuseum verbond. 
 

 
Ontwerp voor het Museumplein van C. van Eesteren en H. Warnau,  
1947-1952, eerste fase 
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Ontwerp voor het Museumplein, 1947-1952, maquette waarop de rotonde te zien is uit  
het tweede fase ontwerp 
 
Voor het eerst in de geschiedenis van het Museumplein zou deze ook voor Nederland 
belangrijke ruimte, niet bekeken worden van uit de binnenstad. Het plein werd nu 
beoordeeld op zijn betekenis voor de ontsluiting van de stad vanuit de regio. Het idee 
achter het ontwerp was om het belangrijkste culturele plein van Nederland met 
instellingen van internationale faam op het niveau van de regio te tillen. De 
Museumstraat zou via de De Lairessestraat en het Haarlemmermeercircuit verbonden 
worden met een aftakking van de rijksweg naar Den Haag over de Schinkel. De eerste 
fase van het plan behelsde de aanleg van de Museumstraat en een uitwerking van 
een goede verbinding met de Stadhouderskade.15In een toekomstige tweede fase, zou 
op het kruispunt van de Van Baerlestraat en deze middenweg een circuit worden 
aangelegd. Ten noorden daarvan had Van Eesteren twee culturele instellingen 
geprojecteerd, waarin onder meer de uitbreiding van het Stedelijk Museum kon 
worden ondergebracht. De gemeente had niet toe willen geven aan verzoeken van 
sportverenigingen als de KNVB voor het huren van speelvelden. Zij wilde dat de 
plantsoenen die aan weerszijden van de middenweg zouden komen, door iedereen 
gebruikt konden worden.  
 
 

                                                      
15 Gemeenteblad afd. 1, raadsvergadering 02.12.1952, 1610 



 
  

 
 
3.1.2  Vakgenoten vs. burgers 

Hoewel de vakwereld bij monde van de BNA-kring Amsterdam positief was over de 
plannen, reageerden de bewoners afwijzend. Bewoners en belangenverenigingen 
hadden zich met bekende Amsterdammers en vertegenwoordigers van culturele 
instellingen gebundeld in het Comité van actie tot verbetering van het v.m. 
Ijsclubterrein. Ook nu weer bleek dat cultuur en sport hand in hand gingen. Onder de 
leden bevonden zich niet alleen J. Bierens de Haan van de Bond Heemschut, het 
Concertgebouw, dirigent Eduard van Beinum en de acteur Albert van Dalsum, de VVV 
“Amsterdam” en het Holland Festival, maar ook de KNVB en de Amsterdamse 
Korfbalbond. Het Comité vreesde dat de middenweg de eenheid van de ruimte en de 
samenhang tussen de bebouwing aan weerszijden daarvan zou verbreken en zou 
eindigen in een onontwarbare knoop bij het Rijksmuseum. Het Comité kwam zelf met 
een alternatief plan, ontworpen door de huisarchitect van het Concertgebouw S. 
Switzar jr. 
 

 
Ontwerp van S. Switzar voor het Museumplein, 1952 
 
Tegenover het verkeerstechnische plan van Van Eesteren plaatste het Comité een 
voorstel voor een met bomen omsloten lustoord. Amsterdam, zo beargumenteerde het 
Comité zijn plan met een verwijzing naar de Parijse Tuilerieën, ‘kende geen 
plantsoenen van grote allure’ en sloeg op dit gebied een ‘pover figuur’. Switzar liet de 
vorm van het terrein ongemoeid, zodat de doorgangswegen rond het plein bleven 
liggen. Het transformeerde het groengebied in een wandelgebied, waarin een brede 
wandelboulevard in de richting van het Rijksmuseum loopt, aan weerszijden bezet met 
beeldengroepen. In het midden zou een fontein of obelisk komen te staan van waaruit 
paden naar de instellingen rondom leidden. Het Comité vond ook dat de musea 
eigenlijk een tweede ingang aan het plein zouden moeten krijgen.  
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De architecten van de BNA-kring Amsterdam daarentegen konden zich wel vinden in 
het plan van de gemeente, ook vooraanstaande architecten als A.J. van der Steur. 
Voor de oorlog was hij een groot voorstander geweest van het winnende 
prijsvraagontwerp uit 1925 van J.F. Staal voor het ‘Museumtheater’. 
 

 
Ontwerp van J. Staal voor een Operagebouw, 1927 
 
Staal had het operagebouw tegenover het Rijksmuseum geplaatst, waardoor een 
rechthoekig plein ontstond. Het theater en de tuin creëerden rondom stedelijke 
ruimtes, samen met het Stedelijk Museum aan de westkant en het J.W. Brouwersplein 
aan de zuidzijde. Van der Steur meende echter dat de huidige tijd vroeg om goede 
voorzieningen voor het snel toenemend verkeer dat op duidelijk wijze naar de 
Stadhouderskade moest worden geleid. Ook hij merkte op hoe de sterke symmetrie 
aan de noordzijde van het Museumplein naar het zuiden toe verwaterde. Hij juichte 
Van Eesterens oplossing toe om dit laatste te negeren en een directe lijn te zoeken 
met de Van Baerlestraat. In plaats van het rommelige kruispunt kwam nu helderheid. 
‘Het is dus volkomen juist’, concludeerde Van der Steur, ‘dat de stad als basis voor zijn 
stedenbouwkundige ontwikkeling uitgaat van een vast schema van hoofd- en 
secundaire verkeerswegen, die a.h.w. het geraamte vormen voor alle 
stedenbouwkundige detailplannen’.16  
 
Arthur Staal, de zoon van J.F., distantieerde zich echter van zijn collega’s en schaarde 
zich achter het commentaar van A. Le Cosquino de Bussy, hoofdredacteur van 
Amstelodamum. Beiden juichten het streven van de gemeente toe dat zij een cultureel 
plein van het Museumplein wilde maken. Maar volgens Staal waren de beide helften 
groen die door de middenweg ontstonden afzonderlijk niet belangrijk genoeg om hun 
werking te behouden. Hij stelde voor de verbindingsweg naar de oost- of westzijde te 
verplaatsen.17 Le Cosquino de Bussy verwoordde waarschijnlijk wat velen over het 
plan dachten: ‘Iedereen zag,’, schreef hij, ‘de unieke gelegenheid om hier, als een  

                                                      
16 A.J. van der Steur, ‘Het Museumplein te Amsterdam’,  Bouwkundig Weekblad, ‘(1952), 276-278. 
17 A. Staal, ‘De Museumplein-kwestie te Amsterdam’, Forum (1951), 304-307. 



 
  

 
 
 
verkwikking tussen de huizenblokken en het stadsrumoer, een wijde, rustige tuin te 
scheppen’, maar, vervolgde hij, ‘Wat hier wordt geboden is in waarheid een brede, 
drukke, lawaaierige, ook wel gevaarlijke verkeersweg, omzoomd door enig plantsoen, 
te smal voor een diepe ademhaling en te stevig in de ban der benzinerie om een oord 
van effectieve recreatie te kunnen zijn’.18 Het enthousiasme over de open houding van 
de gemeente bekoelde snel, toen bleek dat de gemeente ongewijzigd vasthield aan de 
voorstellen van haar stedenbouwkundigen. 
 
 
3.2  Ontwerp en ontwerpopvatting van Van Eesteren en Warnau 

3.2.1  Ontwerp 

Van Eesterens plan voor het Museumplein dateert al van 1928, toen hij samen met 
J.M. de Casseres, C. Kartsen en B. Merkelbach een alternatief ontwerp had gemaakt 
voor het voorstel van J.F. Staal. Met de vaststelling van zijn plan op 2 december 1952 
konden zijn ideeën over de betekenis van het Museumplein voor de stad als geheel 
eindelijk realiteit worden. Ook in het ontwerp van 1928 loopt een verkeersweg over het 
midden van het plein en krijgt door twee hoge gebouwen, dicht tegen het kruispunt van 
de Van Baerlestraat aan, extra nadruk. 
 

 
Ontwerp van Van Eesteren, De Casseres, Karsten en Merkelbach voor het 
Museumplein, 1928 
 
De ontwerpers wilden de verkeersas met het Rijksmuseum laten samenvallen en 
daarmee een natuurlijke voorzetting van de De Lairessestraat tot stand brengen.19 

                                                      
18 A. Le Cosquino de Bussy, Ht Museum-terrein – de plannen van Publieke Werken’, Amstelodamum, jrg. 38 
(1951),103. 
19 Toelichting op het ontwerp: De Opera-kwestie, het rijksmuseum en het verkeer de belangrijkste factoren, in: NAi, 
Ees. 
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Voor de twee hoogbouwtorens kwamen in het 2de fase ontwerp van 1947 de los 
geplaatste volumes aan de noordzijde van de rotonde in de plaats. Nu waren ook de 
plantsoenen en de verkeerscirculatie rond het plein verder uitgewerkt. Voor het 
gebouw aan de oostzijde zou het brandweergebouwtje en de hoekbebouwing van de 
Gabriël Metsustraat gesloopt moeten worden. De vroegere oostelijke en westelijke 
verbindingstraten waren nu bedoeld voor lokaal verkeer en konden worden versmald, 
de westelijke eindigde bij de Van de Veldestraat. Het deel tussen de Tenierstraat en 
de Van Baerlestraat aan de oostzijde werd geïntegreerd in de wegenstructuur rond het 
Amerikaanse consulaat en de bushalte van de KLM die een hap nam uit het 
zuidoostelijke veld. Voor een heldere verkeersafwikkeling op het kruispunt met de Van 
Baerlestraat werd de Gabriël Metsustraat iets naar het noorden verlegd om direct uit te 
monden op Museumstraat. Rond de gazons aan weerszijden van de middenweg 
werden door middel van twee bomenrijen schermen opgetrokken, die, omdat de 
Honthorststraat een verbindingsweg bleef, in feite uit vier groene kamers bestonden. 
Het plantsoen achter het Stedelijke Museum werd verbonden met de tuin van het 
museum, erdoorheen liep een pad richting het Concertgebouw.  
 
3.2.2  Functionele stedenbouw 

De keuze voor een middenweg had alles te maken met Van Eesterens opvattingen 
over de functionele stad. Ze klinken door in de toelichting die zijn directeur van 
Publieke Werken, J.W. Clerx op het plan gaf. Het plan mèt circuit zou volgens deze de 
mogelijkheid bieden om het Museumplein door vorm, aanleg en bebouwing te doen 
uitgroeien tot het belangrijkste culturele centrum van Nederland. Het circuit lag er niet 
alleen uit verkeerstechnische, maar ook vanwege esthetische overwegingen. Deze 
ruimte moest door zijn ligging in de Van Baerlestraat, aan het eind van de De 
Lairessestraat ‘een stedenbouwkundig moment vormen als inleiding tot het 
stadscentrum’.20 Zelf noemt Van Eesteren de straat in het midden een stedelijk 
element ‘dat in deze ruimte een duidelijke plaats moet innemen. De vormgeving van 
de ruimte, gezien als een onderdeel van het cultureel Centrum, moet hierop afgestemd 
zijn. Om tot een sprekende kernachtige oplossing te geraken, zal de weg met 
elementaire duidelijkheid moeten worden getraceerd en niet ergens verscholen langs 
de rand liggen’.21 In de ogen van Van Eesteren was stedenbouw het bepalen van de 
onderlinge relatie van de stedenbouwkundige elementen. Daarmee doelde hij op 
elementen als hoogbouw, een stadion, een verkeersweg of een sportveld. De 
stedenbouwkundige moest hiervan eerst de grondbeginselen onderzoeken om deze 
op een goede, intuïtieve manier toe te kunnen passen. Uit de kennis van het 
functioneren van die elementen binnen het moderne stadsbeeld komt de vormgeving 
als vanzelf naar voren.22 De Museumstraat is zo’n stedenbouwkundig element, 
waarmee Van Eesteren in de ligging en vormgeving een verband legt tussen de buurt 
en het schaalniveau van de regio. 
 
 

                                                      
20 J.W. Clerx, ‘Toelichting Publieke Werken’, Bouwkundig Weekblad, 70 (1952) 269-271 
21 Uit brief van Ko ? aan Van Eesteren, 26.09.1950, in: NAi, EES. 
22 Zie voor een helder inzicht in de stedenbouwkundige opvattingen van Van Eesteren: Vincent van Rossem, ‘Ein 
Stunde Städtebau – inleiding’ op: C. Van Eesteren, Het idee van de functionele stad – lezing met lichtbeelden 1928, 
Rotterdam 1997, 



 
  

 
 
 
Het Museumplein wordt in de nota ‘Stadsontwikkeling en verkeer’ uit 1930, waaraan 
Van Eesteren een belangrijke bijdrage leverde, al in samenhang met de stedelijke  
 
 
ontwikkeling als geheel geplaatst en krijgt een belangrijke functie in het toegankelijk 
maken van de binnenstad. De nota had tot doel de bereikbaarheid van de binnenstad 
te verbeteren. De afdeling Stadsontwikkeling wilde niet meer vasthouden aan het idee 
dat de binnenstad verzamelplaats en verdeelpunt voor alle verkeersstromen moest 
zijn. Een uitgekiend schema van ringwegen, waaraan de rijkswegen als buitenste ring 
waren toegevoegd en radialen moesten het centrum ontlasten van het doorgaande 
verkeer. 
 

 
Schemaplan voor verkeersverbeteringen, 1931. In dit schema is de  
oostzijde van het Museumplein als verbindingsweg ingetekend. 
 
In de nota uit 1930 werd de cityvorming als een modern gegeven geaccepteerd, al 
mocht die niet ten koste gaan van het historisch stadsschoon. In het verregaande 
streven de stad in haar functies te scheiden, werd de binnenstad vooral beschouwd 
als werkstad. Het verkeer moest, Van Eesteren repte daar al over in 1928, voor een 
organische verbinding zorgen tussen de bestaande stad en de uitbreidingsgebieden.  
 
Eén van de belangrijkste radialen naar het zuiden was de verbinding met de rijksweg 
Den Haag-Amsterdam langs Schiphol, over de Sloterweg, via een brug over de 
Schinkel, de Cornelis Krusemanstraat, de Hobbemastraat naar het Leidseplein of via 
de oostzijde naar de Vijzelstraat. Van Eesteren greep deze unieke mogelijkheid aan, 
die de herinrichting van het Museumplein bood, om een ruimte vorm te geven die 
paste bij de internationaal vermaarde culturele instellingen daaromheen en 
‘Amsterdam te verrijken met een element van grote stedenbouwkundige waarde’.23 
 
                                                      
23 Uit: Gemeenteblad afd 1, 02.12.1952, 1614. 
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Warnau en Van Eesteren waren in hun ontwerpopvattingen sterk verwant. Warnau 
kwam via Van Eesteren die nog even lid geweest was van De Stijl, in aanraking met 
het gedachtegoed van die kunstenaarsgroep. Vooral de schilderijen van Mondriaan 
waren voor Warnaus ontwerpen een belangrijke inspiratiebron in zijn streven om de 
aanleg van tuinen en parken terug te brengen tot een compositie van elementaire, 
geometrische vormen. Warnau had een voorkeur voor het vierkant als meest neutrale 
vorm en de mogelijkheid die het bood de vlakheid van de tuin of het park te 
versterken. De tuin die Warnau voor het Stedelijk Museum ontwierp is daar een mooi 
voorbeeld van. De compositie van groenvlakken die parallel liepen aan de richting van 
het Museumplein kregen een verdraaiing in de driehoek van het terras en de 
aangrenzende vijver, waardoor de overgang van plein naar museum werd opgelost. 
Warnau detailleerde de grasvlakken zo dat ze als vlak ervaarbaar waren. Ze lagen iets 
hoger dan de paden. Of Warnau zich goed met zijn opdracht voor het Museumplein 
zelf heeft kunnen verenigingen, is niet bekend, omdat er van dit ontwerp geen 
materiaal bekend is. Uit een opmerking van Andersson die de meest recente 
herinrichting ontwierp en die meermalen met Warnau sprak, valt op te maken dat hem 
een veel opener parkbeeld voor ogen heeft gestaan. De met dubbele rijen bomen 
omsloten gazons hebben weinig weg van de park- en tuinontwerpen die hij later zou 
ontwerpen en waarin de groene ruimte naadloos overging in de ruimte van de stad.  
 

 
H. Warnau, de tuin van het Stedelijk Museum, 1958 
 
3.3  Uitvoering van het ontwerp van Van Eesteren en Warnau 

De uitvoering van het ontwerp van de afdeling Stadsontwikkeling werd voortvarend ter 
hand genomen, maar bleef tot het ontwerp 1ste fase beperkt. Het geplande circuit met 
de cultuurinstellingen daaromheen werd nooit uigevoerd. In plaats van de twee 
culturele gebouwen ten noorden van het verkeerscircuit, kreeg het Stedelijk Museum 
een kleine uitbreiding. Wat nu nog van het plan uit 1953 rest is de verkeerssituatie op 
het Concertgebouwplein.  
 
 



 
  

 
 
 
 

 
Schaal 1:11000 kaart van het Museumplein en omgeving, c. 1970 
 
De ingreep van Van Eesteren had vooral betrekking op het Museumplein zelf, de 
rooilijnen van de bebouwing en de tuinen in de straten daaromheen lagen vast. De 
Hobbemastraat kreeg een belangrijke rol in de hoofdwegenstructuur, hoewel de 
breedte daar eigenlijk niet op was berekend. De Gabriël Metsustraat werd volgens 
plan iets naar het noorden verlegd. Er kwam een vluchtheuvel op de overgang naar de 
Museumstraat en een uitgerekt vierkantvormige vluchtheuvel bij de uitmonding in de 
Van Baerlestraat om het verkeer van en naar de binnenstad te geleiden. 
 
In de jaren zeventig verdween de tramlijn uit de P.C. Hooftstraat en in 1988 keerde de 
tramlijn, in dit geval de tramlijnen 2 en 5, terug in de Paulus Potterstraat, na hevige 
protesten tegen het plan van de gemeente een tram door de onderdoorgang van het 
Rijksmuseum te laten rijden. De kruising Van Baerlestraat-De Lairessestraat bleef net 
als voor de oorlog een belangrijk knooppunt voor de tramlijnen over de Van Baerle-, 
Gabriël Metsustraat en het J.W. Brouwersplein.  
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Kruispunt Van Baerlestraat-Museumplein, 1955 
 

 
Luchtfoto van het Museumplein en omgeving, 1971 
 
Op de luchtfoto van 1971 is inderdaad een groot contrast zichtbaar tussen het door 
bomenrijen opgedeelde groene gazon en de verkeerswegen die er midden door en 
omheen leiden. De twee bomenveldjes vormden een overgang naar de tuinen achter 
het Rijksmuseum al was het oversteken niet zonder risico. Op de leemveldjes achter 
het Rijksmuseum kwamen een volleybal- en basketbalveldje en een speelveld. Het 
KLM busstation, ontworpen door J.M. Groenewegen en H. Mieras, waarvoor een flinke 
hap moest worden genomen uit het zuidoostelijke plantsoen, was minder tijdelijk dan 
gehoopt en zou pas in 1984 worden afgebroken. Rond het bushaltegebouw ontstond 
een verzamelpunt van auto- en autobusverkeer. In het noordelijke gelegen plantsoen 
aan de oostzijde kwam nog tijdelijk een dependance van de Nicolaas Maesschool te 
staan. Voetgangers konden rond de grasvelden lopen of gebruikmaken van een  



 
  

 
 
 
voetpad dat dwars over het plein de Teniersstraat met de Van de Veldestraat verbond. 
Pas in de jaren tachtig werden ook trottoirs langs de Museumstraat gelegd. De door 
Warnau ontworpen Museumtuin was vrij toegankelijk, maar werd door een brede 
bomenhaag van de grote pleinruimte afgeschermd. Een hek moest de afsluiting van 
de voor de tentoonstelling van beelden bedoelde tuin mogelijk maken. In de jaren 
negentig verdween de tuin omdat het Stedelijk Museum een tweede uitbreiding aan de 
achterzijde kreeg. 
  
In de bebouwing van het Museumkwartier veranderde weinig. De meest in het oog 
springende was de komst van het Van Gogh Museum in 1972 aan de westzijde op de 
plaats van vier villa’s. Daarmee werd de culturele functie van het plein versterkt. De 
ingang kwam ook nu aan de Paulus Potterstraat te liggen. Omdat deze verhoogd ligt 
en door een muur van de straat wordt afgeschermd, leverde het museum geen 
bijdrage aan een verlevendiging van het straatbeeld. In 1986 streek het Museum 
Overholland neer in de villa Troostwijk, een ontwerp van J. de Bie Leuveling Tjeenk uit 
1928, die naast het Stedelijk Museum stond. Aan de oostzijde verrees in 1958 op een 
open plek tussen twee villa’s het ANWB gebouw naar een ontwerp van H. Knijtijzer. 
Het gebouw prijkt nu op de Top 100 van naoorlogse complexen van Amsterdam. 
 

 
H. Knijtijzer, ANWB gebouw/ appartementen, 1958 
 
Ten noorden daarvan bouwde General Accident twee kantoortorens door een 
trapschacht met elkaar verbonden, die op een bedrijventerrein niet hadden misstaan.  
 
Het profiel van de straten in het Museumkwartier veranderde nauwelijks, de bomen 
bleven in veel gevallen staan of werden herplant. Wel werden de middenbermen 
steeds meer gebruikt als parkeervakken, en ook kwamen er parkeerhavens aan beide 
zijden van vrijwel alle straten in het Museumkwartier.  
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3.4  Gebruik van het Museumplein 1953 - 1996 

Bij veel mensen staan de grote vredesdemonstraties op het Museumplein van 1981 en 
1985 in het geheugen gegrift, bij anderen de inhuldiging van het Nederlands elftal in 
1988. Op die momenten leek het erop of ‘de kortste snelweg van Nederland’ niet 
bestond. De middenweg was eigenlijk alleen bedoeld voor rijverkeer, voetgangers 
werden verondersteld de andere straten te nemen. Pas veel later werden er langs de 
weg ook voetpaden aangelegd. 
 

                                                   
Het Museumplein met het Vredesbeeld, achtergelaten na een demonstratie 
tegen kernwapens, 1982 
 
Bewoners wezen dikwijls op het gevaar bij het oversteken van de Hobbemastraat, 
zoals studenten in de jaren zeventig een oversteekplaats van, hoe kan het anders,  
bloemen tekenden. Het Museumplein werd een vertrouwde halteplaats voor bussen 
die reizigers naar het buitenland brachten.  
 
Het Museumplein was uiterst geschikt voor het organiseren van grootschalige 
evenementen of ze nu cultureel, politiek of sportief van aard waren. Maar ook bij 
specifieke groepen was de locatie populair voor het opvoeren van eigen rituelen. In de 
jaren zestig bijvoorbeeld hield het Amsterdamse studentencorps op het Museumplein 
het biertonnenfestival in het kader van de ontgroening. Diverse malen werd de 
Uitmarkt op het plein georganiseerd met openluchtconcerten van het 
Concertgebouworkest. Speciaal voor de Mahlerconcerten kwam een tent op het plein 
te staan. In de jaren tachtig werden in het voorjaar voorstellingen van het Festival of 
Fools opgevoerd waaronder spektakelstukken van de Dogtroep, veel ruimte vroegen; 
later sloeg de Boulevard of Broken Dreams er haar tenten op terwijl midden over het 
plein het verkeer voorbijraasde. 
 
 
 
 



 
  

 
 
 

                                                       
                                                Boulevard of Broken Dreams, 1985                                           Concours Hippique, 1982 

 

                                                
 Kruizen voor het Amerikaanse consulaat naar           Tenten op het Museumplein, 1990    
           aanleiding van de moord op vier Nederlandse    
           journalisten in El Salvador, 1982 

 
 
Op sportief gebied konden de evenementen uiteenlopen van een concours hypique in 
1982 tot de inhuldiging van het Nederlandse elftal. Net als voor de oorlog was het 
Museumplein het decor voor politieke bijeenkomsten, vooral voor demonstraties, 
waarbij vaak het Amerikaanse consulaat als eindbestemming fungeerde. 
 
Voor veel Amsterdammers was de opbouw van het Van Gogh village in 1990 ter ere 
van de een grote overzichtstentoonstelling met de aanblik van plastic tenten en 
toiletwagens en dieptepunt in de geschiedenis van het plein. Voor de directeur van het 
Museum Overholland was het een belangrijke reden om zijn museum in 1990 te 
sluiten. Hier rees de vraag of het Museumplein wel de plek was voor zo’n evenement 
dat geen enkele wisselwerking zocht met de plek. Een groot deel van het plein werd 
voor de gebruikers afgesloten voor een evenement, waarbij commerciële belangen en 
niet de culturele betekenis van het plein overheersten.  
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Intermezzo II 1951-1993  Het 
Concertgebouwplein – in het teken van 
het verkeer 

II.1 De relatie tussen inrichting en bebouwing verdwijnt 

Het Concertgebouwplein kreeg in het ontwerp van de afdeling Stadsontwikkeling een 
belangrijke rol in de verkeersafwikkeling naar de rijksweg naar Den Haag. De autoweg 
met tramrails in het midden werd schuin over het plein gelegd, waardoor van de 
middenberm weinig meer overbleef. Aan de oostzijde werd ruimte gevonden voor 
parkeerplaatsen. Een driehoekig grasperkje aan de westzijde was nog wat restte van 
de middenberm. Door deze ingrepen verdween de relatie tussen de bebouwing en de 
inrichting van de ruimte en werd het Concertgebouwplein niet veel anders dan een 
doorgangsruimte. 
 

                
            Schaal 1:1000 kaart van het Concertgebouwplein, c. 1970                             Schaal 1:1000 kaart van het Concertgebouwplein, 1996 
 

In 1986 ontwierp Pi de Bruijn een uitbreiding voor het Concertgebouw, aan de 
oostzijde met de ingang naar het plein. De uitbreiding was onderdeel van een 
grootscheepse renovatie van het jubilerende Concertgebouw. Hij had de hoofdingang 
verplaatst, om de interne logistiek te verbeteren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
 
 
 

                      
 

 
                    Het Concertgebouwplein met de uitbreiding van Pi. De Bruyn, 1988 

 
In de architectuur zocht De Bruijn een relatie met het Rijksmuseum. De scherpe hoek 
aan de Van Baerlestraat staat parallel aan de gevel van het Rijksmuseum. Omdat de 
gemeente het straatprofiel niet wilde wijzigen, was de ruimte voor de uitbreiding krap 
bemeten en maakt de uitbreiding nu een wat gedrongen indruk. Het J. W. 
Brouwersplein werd vanwege het jubilerende Concertgebouw omgedoopt in 
Concertgebouwplein, maar het kreeg niet de allure van een buitenfoyer. De 
parkeerplaatsen aan de oostzijde werden vanaf een kant toegankelijk, voor het 
Concertgebouw kwam een taxistandplaats, door een trottoir afgescheiden van het 
doorgaand verkeer. Al deze maatregelen zorgden ervoor dat de ruimte nog verder 
werd opgedeeld. Verkeerskundige overwegingen domineerden de inrichting van het 
plein. 
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4  1993-1999 ‘In het oog van de orkaan’ - 
Ontwerp en uitvoering van het ontwerp van S-I. 

Andersson en S. Gall 

 
4.1  Hoe open moet het Museumplein zijn?  

 
4.1.1  Een ‘creaplosie’ aan plannen 

De middenweg over het Museumplein zou tot de herinrichting van 1999 de 
gemoederen blijven bezig houden. De omwonenden wilden alles wat verkeer aantrok, 
zoveel mogelijk weren van het plein. Met succes voerden zij in 1971 actie tegen de 
komst van het eindstation van de Schiphollijn en in 1986 tegen een tram onder het 
Rijksmuseum. De Amsterdamse Raad voor de Stedebouw pleitte al in 1977 voor het 
autoluw maken van het Museumplein.24Toen de gemeente Amsterdam inderdaad die 
richting neigde op te gaan, kwam, nu het plein toch op de schop ging, de discussie 
over de gewenste functie van het plein weer op. Die gedachtewisseling kreeg een 
extra impuls door de ideeënprijsvraag die NRC Handelsblad in 1988 uitschreef. Het 
jaar daarop vroeg de ‘Stichting Museumplein’, opvolgster van het Comité van Actie, Ed 
Taverne om een analyse van het plein en gaf zij Carel Weeber de opdracht voor een 
ontwerp. De gemeente Amsterdam en het inmiddels ingestelde Stadsdeel Zuid achtte 
nu de tijd rijp voor het doen van een stedenbouwkundig onderzoek dat in 1990 werd 
gepresenteerd als een plan.25  
 
Uit de enorme hoeveelheid ontwerpen, commentaren, discussies en tentoonstellingen 
over het Museumplein kwamen thema’s bovendrijven die ook aan het eind van de 
negentiende eeuw werden besproken. Vrijwel alle voorstellen gingen uit van het 
verwijderen van de middenweg; meestal werd deze naar de oostzijde verschoven. De 
ruimte die overbleef was bedoeld om de culturele functie van het plein te versterken. 
De wens om musea meer op het plein te oriënteren was daarvan een logisch gevolg. 
De directeuren van musea en het Concertgebouw waren daar in de jaren zeventig al 
grote voorstanders van. Over de vraag of er ook manifestaties mochten worden 
gehouden, waren hun meningen verdeeld.26 De kernvraag van de discussie die in de 
jaren ’80 en ’90 gevoerd werd, was nu niet zozeer of het plein open moest blijven. 
Belangrijker was de vraag hoeveel bebouwing nog mogelijk was om èn een open  
 
                                                      
24 Stedenbouwkundige maatregelen betreffende het museumplein en omgeving – advies van de 
amsterdamse raad voor de stedenbouw, gemeenteblad 1978 – bijlage Q 
25 Nota van Uitgangspunten Museumplein, juli 1990 
26 Gesprekken van de ARS met S.H.  Levie, directeur van het Rijksmuseum, J. Loenen Martinet, adjunct-
directeur van het Stedelijk Museum, S.G. van Weede en J. Bevaart, resp. voorzitter van de Raad van 
Bestuur en directeur van het Concertgebouw in, zie noot 25. 



 
  

 
 
 
 
 
ruimte in de stad te behouden èn een plein te realiseren dat stedelijk van karakter was 
en recht deed aan de status van een belangrijk cultureel centrum.  
 
De drie winnaars van de NRC prijsvraag die in de woorden van Hofland een 
‘creaplosie’ aan plannen opleverde, gingen duidelijk voor een onbebouwde ruimte. 
 

                                                   
                                               Ontwerpen van H. Zeinstra en R. Bunschoten voor het Museumplein naar aanleiding van de NRC prijsvraag, 1988 

 

                                               
                                              Prijsvraaginzending  van J. Körmeling voor het Museumplein, 1988 

 
Dat juist zij wonnen was niet verwonderlijk, aangezien de jury een groot, open plein als 
voorwaarde stelde. De plannen van Zeinstra en Bunschoten, twee van de winnaars, 
omvatten elementen die later ook in het ontwerp van Andersson terugkeerden. 
Zeinstra had een rasterpatroon van lange vlakken over het plein gelegd, die beplant 
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zijn met bomen of bloemen, of bestaan uit water, plaveisel of glastegels. Bunschoten 
trok een lichtpad van het Rijksmuseum naar het Concertgebouw die het plein in een 
park- en een stadhelft verdeelde. In haar commentaar richtte de jury zich vooral op de 
architectonische en stedenbouwkundige aspecten, het is niet duidelijk of zij ook 
voorstellen tot alternatieve gebruiksmogelijkheden beoordeelde. Ze waren er wel, 
bijvoorbeeld in de vorm van een statement zoals de inzending waarin het plein 
veranderd was in een enorme zwemplas. Anderen stelden een botanische tuin voor, 
een lunapark, een beeldentuin of bebouwing in de vorm van een kunsthal. Maar het 
plan dat het meest tot de verbeelding sprak was John Körmeling. Zijn idee om van de 
kortste snelweg van Nederland ook de breedste te maken, interpreteerde de jury als 
een kritiek op de weifelende houding van het stadsbestuur.27 
 
Weeber betrok in zijn ontwerp van 1989 de gehele context bij zijn ontwerp en greep de 
ontwikkeling van de Van Baerlestraat tot een belangrijk knooppunt van horeca en 
winkels aan om het plein te verdichten. Het getuigde van een typisch architectonische 
benadering van de ruimte. Hij voegde zowel aan de zuidrand van het plein bebouwing 
toe door middel van een hotel, 100 luxe appartementen, galerieën en cafés. 
 

                           
                  C. Weeber, ontwerp voor het Museumplein, 1989                                 dRO i.s.m. Hans Ebberink, ontwerp voor Museumplein, 1990 

 
Op de platanenveldjes achter het Rijksmuseum projecteerde hij voor die jaren typische 
‘urban villa’s’ en het Van Gogh Museum kreeg een uitbreiding haaks op het gebouw. 
De enorme uitbreiding van het Stedelijk Museum kwam tegenover het Concertgebouw 
te liggen en ontnam het zicht op het plein vanuit dit gebouw. De krap bemeten, groene 
ruimte die in het midden kon volgens hem nog steeds gebruikt worden voor ijspret, 
demonstraties, huldiging van het AJAX-team enzovoort. De hoofdingangen van de 
musea bleven echter gelegen aan de Paulus Potterstraat waardoor het Museumplein 
toch het karakter van een achtertuin behield.  
 
Dat gold des te meer voor het als plan gepresenteerde onderzoek van dRO en Hans 
Ebberink uit 1990. De titel ‘Tuin van Zuid’ wijst daar al op. Het Museumplein werd 
opgevat als een verzameling tuinen; de zichtlijnen op het Rijksmuseum en het 
Concertgebouw bleven bij hen open, de Van Baerlestraat bleef ter hoogte van het  

                                                      
27 ‘Ideeën voor een plein’, bijlage bij het NRC van oktober 1988 



 
  

 
 
 
plein onbebouwd. Een museumpad verbond de tuinen achter de musea met elkaar, de 
uitbreiding van het Stedelijk Museum kwam verdiept te liggen. Taverne, één van de 
felste critici van het plan, zag dit als een gemiste kans om deze museumuitbreiding 
een rol te geven in het stedelijke karakter van het plein. Hij betitelde het plan als een 
‘optelsom van een aantal achtertuinen’ dat de weidse, stedelijke ruimte tot een intiem, 
binnenstedelijk park reduceerde.28  
 
4.1.2  Een landschappelijk perspectief 

De stadsdeelraad van Amsterdam Zuid verwierp zowel het plan van Weeber als van 
dRO, maar hield belangrijke elementen van het laatste in de Nota van Uitgangspunten 
Museumplein uit 1992 overeind: 
 
-Het Museumplein moet de locatie blijven voor manifestaties en feesten, ruimte voor 
een nieuwe bioscoop of theater is niet gewenst.  
-Voorzieningen langs de randen moeten de aantrekkingskracht van het plein voor 
toeristen en bewoners vergroten.  
-De musea krijgen de mogelijkheid om uit te breiden en ingangen aan de pleinzijde te 
leggen.  
- De middenweg moet verdwijnen en de zichtlijnen op de musea en het 
Concertgebouw moeten worden gerespecteerd.  
-De symmetrie in het beeld van het Rijksmuseum dient gehandhaafd te blijven 
gehandhaafd blijven, maar een asymmetrie naar het zuiden toe mag ervaarbaar zijn.  
-Een contrast in sfeer tussen de westelijke en oostelijke zijde is denkbaar.   
-Het Museumkwartier moet autoluw worden 
 
Het stadsdeel ging zeer ver in haar wens het autoverkeer terug te dringen en de 
parkeerdruk te verminderen. Het Concertgebouwplein werd nadrukkelijk bij de 
herinrichting betrokken. Op de kaarten bij de nota en het in 1996 vastgestelde 
bestemmingsplan staat aangegeven welk gebied vrij moest blijven van bebouwing. Ze 
zouden voor de latere ontwerper een belangrijk middel zijn in de onderhandelingen 
met de rond het Museumplein betrokken partijen.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
28 Zie noot 1. 



 
 
 
 
 
 

 66 

 
Bijlage bij de Nota van Uitgangspunten, 1992 
 
Het stadsdeel vroeg Walter Etty, oud-wethouder Financiën van Amsterdam, om 
projectleider van de planvorming voor het Museumplein te worden en voorzitter van 
een Stedenbouwkundige Adviescommissie Museumplein die de ontwerper zou 
selecteren en begeleiden. De commissie bestond uit: 
 

- Rein Geurtsen, stedenbouwkundige  
- Alle Hosper, landschapsarchitect 
- Maarten Kloos, directeur van ARCAM en publicist 

 
Voor de commissie kwamen Nederlandse ontwerpers niet voor de opdracht in 
aanmerking, omdat iedereen van naam zich al eens met het plein had bezig gehouden 
en niet meer onbevangen tegenover de opdracht stond.29 Bovendien betwijfelde de 
commissie of er onder hen wel iemand was die opgewassen was tegen deze 
complexe opgave. Wat hen vooral bezig hield was de vraag of het Museumplein een 
stenig plein moest worden, of dat eerder voor het perspectief van een 
landschapsarchitect moest worden gekozen. In het eerste geval dacht zij aan de 
Spaanse architect Beth Gali die in Nederland bekend was door haar ontwerpen voor 
Barcelona, rond 1990 beschouwd als het mekka van de Openbare Ruimte. Omdat het 
stadsdeel uitdrukkelijk gevraagd had om een ontwerp voor een grote, openbare  

                                                      
29 Uit gesprekken met Rein Geurtsen, Walter Etty en Maarten Kloos, voorjaar 2008 



 
  

 
 
 
ruimte, met een groen karakter, viel de keuze op een landschapsarchitect. Ze 
adviseerde de Zweeds-Deense landschapsarchitect Sven-Ingvar Andersson de 
opdracht te geven, omdat hij uitgaat van de  potentiële kwaliteiten van de ruimte, goed 
weet om te gaan met de historische gelaagdheid van de plek en een samenhang weet 
te smeden tussen architectuur, stedenbouw en landschap. Ze waren vooral onder de 
indruk geraakt van het ontwerp dat Andersson in 1971 had gemaakt voor het 
Karlsplatz in Wenen.30 
 
De commissie stelde wel als voorwaarde dat de ontwerper in alle fasen van het 
ontwerpproces de supervisie zou voeren, ook over de uitwerking en detaillering van de 
openbare ruimte. Bovendien bedong de commissie dat het stadsdeel alleen een 
besluit kon nemen over het ontwerp als geheel, omdat ze wilde voorkomen dat het 
plan een optelsom van compromissen zou worden. Daarmee kreeg Andersson een 
sterke uitgangspositie. Op advies van de commissie werd Stefan Gall, partner in het 
bureau Quadrat, aan het ontwerpteam van Andersson toegevoegd. Deze was bekend 
geworden door zijn plannen voor de Kop van Zuid in Rotterdam en zijn partners in het 
bureau waren goed op de hoogte van het werk van Andersson. Gall die vertrouwd was 
met de stedenbouwkundige praktijk in Nederland, kon Andersson bijstaan als 
onderhandelingspartner. Gall die vooral de stedenbouwkundige analyse voor zijn 
rekening nam, gaf zelf aan dat het Masterplan van hen beiden is, maar dat het 
ontwerp voor de inrichting van de openbare ruimte van Andersson alleen is. 
Andersson werd bijgestaan door zijn medewerkers Henrik Pøhlsgaard en Lise Schou.  
 
4.2  Ontwerp en ontwerpopvatting van Andersson 

 
4.2.1  Ontwerp: een open veld dat zich losmaakt uit de bebouwing 

Andersson volgde met zijn ontwerp de Nota van Uitgangspunten nauwgezet. Hij week 
daar echter in zoverre vanaf dat hij het voorplein en de onderdoorgang van het 
Rijksmuseum ook bij zijn ontwerp betrok. In het Masterplan vatte Andersson het 
Museumplein niet zozeer op als een plein, maar als een open veld, waaruit gebouwen 
zich als abstracte volumes vrijmaken. Alles in zijn ontwerp is erop gericht om het 
eindeloze, vlakke karakter van die open ruimte te versterken. De ervaring die hij op het 
plein nastreefde illustreerde hij met een gravure van Rembrandt waarop zich een 
imposante lucht uitspant over het Nederlandse landschap.Hij wilde een plek creëren 
waar de bezoeker overdag de Hollandse lucht en de eindeloze vlakte van het plein kan 
ervaren en dat er ’s avonds ergens midden in Amsterdam de sterren te zien zijn.  
 
 
 
 
 

                                                      
30 Rapport Stedenbouwkundige Adviescommissie Museumplein, 02.09. 1992. 
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                                                 Ontwerp van S-I Andersson en S. Gall uit het Masterplan van 1993, bebouwing 

 
               A Rijksmuseum 

B Van Gogh Museum 
C Stedelijk Museum 
D Concertgebouw 

 
1 Van Gogh Museum uitbreiding 
2 Stedelijk Museum uitbreiding 
3 Entree gebouw voor parkeergarage 
4 Voetgangers entree voor parkeergarage 
5 Driehoekig gebouw, ondergrondse supermarkt 
6 Paviljoens, voetgangers toegang tot bus terminal 
7 Ingang parkeergarage autobussen 
8 Bebouwingsgrens gegeven in het programma van eisen 



 
  

 
 
 

 
Ontwerp van S-I Andersson voor het Museumplein, openbare ruimte, 1993 

 
A Rijksmuseum       11. Fontein 
B Van Gogh Museum      12. Het Museumpad 
C Stedelijk Museum      13. Van Gogh Museum uitbreiding 
D Concertgebouw       14.Toegang voetgangers naar parkeergarage 

15 Ondergrondse parkeergarage op twee      
niveaus 

1 Het open veld, het grote gazon, het lange zicht en de hoge lucht 16 Entreegebouw naar de 
2 Oost-west verbinding voor de brandweer en voor fietsers  parkeergarage 
3 Vijver-schaatsbaan tussen de bestaande platanenveldjes 17 De Lange Lijn: grenslijn voor garage 
4 Plein boven een ondergrondse bus terminal 18 Het Rechte Pad langs de Van 
5 Paviljoens met liften naar de busterminal en de expeditieruimtes  Baerlestraat 
6  Fietsroute rond het museum 19 Concertgebouwplein met fontein, 
7 Hellingbaan maar de ondergrondse busterminal    lindelaan, bestrating 
8 Metrostation       20 De scherpe hoek 
9 Het toegangsplein – wijder naar de kanten en    21 De grandioze lindelaan  
smaller naar de Stadhouderskade toe     22 Cirkel van lantaarns 
10 Open passage voor voetgangers – kassa, café, boekenstalletjes enz. 23 Bloementuin 
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Tijdens een door de BNA-kring Amsterdam georganiseerde discussie probeerden de 
aanwezigen Andersson en Gall tot een uitspraak te verleiden over wat het ontwerp nu 
voorstelde: een park of een plein. Gall refereerde aan het Piazza del Duomo te Pisa 
om het ontwerp te verduidelijken: een forum waar de stad en de cultuur zich kunnen 
presenteren. Voor Andersson was de vraag of het Museumplein een plein of een park 
was, niet relevant. Hij zocht naar de specifieke mogelijkheden van het Museumplein 
zelf en vroeg zich af: ‘What are the possibilities, this time just here, under the given 
conditions. There is, for at least the landscapearchitect the item of genius loci, that tells 
that you don’t create from some idea but from which are the conditions. And the 
conditions here are for a plein (voor hem: plane=veld), and whatever you call it is not 
important. (…) If you try to make it look like something you know, then you have 
missed the essence of the possibilities’.31 
 

 
Anderssons verbeelding van de ervaring van de  
Nederlandse lucht  met een ets van Rembrandt 

 
Andersson speelde op verschillende niveaus in op de context van het plein: historisch, 
functioneel en bij de inrichting van het plein en de directe omgeving. 
 
a. Historisch 
Bij zijn rondwandelingen door het Museumkwartier was Andersson de hoge kwaliteit 
van dit het zeer dicht bebouwde stadsdeel opgevallen, waarin alles tot op het detail en 
met grote zorgvuldigheid is vormgegeven. Binnen die dichtheid was een grote open 
ruimte wenselijk. In de vormgeving van de open ruimte hield hij zowel rekening met de 
aanwezige zichtlijnen op de belangrijkste gebouwen aan het plein en hij probeerde in 
de inrichting van het plein de geschiedenis van het plein leesbaar te maken. Aan de 
noordzijde accepteerde Andersson de overheersende aanwezigheid van het 
Rijksmuseum door de platanenveldjes te handhaven en op de as een ellipsvormige 
vijver te projecteren. Naar het zuiden toe waar het Museumkwartier de symmetrische  

                                                      
31 Verslag vakdiscussie Museumplein-project, 11.03.1993, 3. 



 
  

 
 
 
opzet verliest, zwakte hij de dominantie van het Rijksmuseum af ten gunste van de 
ervaring van het open veld. Tussen de as van het Rijksmuseum en die van het 
Concertgebouw zocht hij naar een as die naar geen van de gebouwen rond het plein 
verwees, om daarmee de aandacht op de vlakte van de open ruimte te vestigen. 
Daarom trok hij een lichtlijn - oorspronkelijk had deze van water moeten zijn - tussen 
een fontein op het noordwestelijk gelegen platanenveldje schuin over het gazon en liet 
die eindigen in een kringelend uiteinde bij de Van Baerlestraat. Visueel trok hij de lijn 
door tot een fontein op het Concertgebouwplein. Deze lichtlijn heeft een dubbele 
functie. Ze accentueert het open veld en ze brengt daglicht in de parkeergarage. 
Andersson had nog overwogen om hellingen in het ontwerp aan te brengen, maar 
besloot toch dat juist de vlakte, het veld, de belangrijkste kwaliteit van het plein was. 32  
 
Aan de ene kant, vertelt Maarten Kloos, is het Museumplein in Anderssons ontwerp, 
‘een grote vlakte, maar afgezien daarvan ook een reeks van gebeurtenissen die met 
zeer eenvoudige middelen vorm kregen. En al die gebeurtenissen zijn erop gericht om 
dat vlak weer te versterken, bij elkaar gehouden door één groot gebaar.’33Een van die 
eenvoudige middelen waren de strak geformeerde, dubbele bomenrijen en waren 
bedoeld om, ingeleid door de boomgroep op het Concertgebouwplein, de bezoeker 
van het asymmetrische deel van het plein naar de noordzijde te begeleiden. Tegelijk 
bakenen ze plekken af om te verpozen. De boomgroepen op het gazon creëerde 
Andersson door een knip te maken in de door Warnau ontworpen rand van bomen 
rond het oostelijke plantsoen. Ze fungeren ook als een filter tussen stad en het plein 
en onderstrepen het rustige, buurtkarakter van de oostzijde tegenover de stedelijke 
sfeer aan de westzijde. Aan deze stille zijde van het centrale gebied kwam het 
Ravensbrückmonument te staan. Hier kwam ook een bloementuin tussen als banken 
vormgegeven stenen lijnen. Een cirkel van lantaarns markeert een ruimte tussen dit 
bloemenperk en de dubbele bomenrij. Aan de westzijde, waar het plein een hoek 
maakt met de Van Baerlestraat tilde Andersson het plein op, hoger dan het uiteindelijk 
is uitgevoerd. Wie vanaf het open veld naar het zuiden keek, zou dan alleen nog een 
horizon, vrij van bebouwing zien. 
 
b. Functioneel 
Wil de open ruimte van het Museumplein werken als het oog in de orkaan, zoals 
Anderssons medewerker Pøhlsgaard dat omschreef, dan moeten de activiteiten langs 
de zijden worden georganiseerd, geconcentreerd in drie attractiepunten die al in het 
verlengde lagen van drukke locaties: 
 

1. Rond de vijver en de bomenveldjes aan weerszijden daarvan. Het was 
Anderssons vaste overtuiging dat water mensen aantrekt, zodat deze plek in 
combinatie met de kiosken en terrassen zeer levendig kon worden.  

 
2. De Van de Veldestraat (nu: Sandbergplein) waarbij Andersson hoopte dat de 

musea ook een ingang aan de pleinkant zouden leggen.34 Een ingang voor het 
Stedelijke Museum aan de Van Baerlestraat werd uitgesloten. 

 

                                                      
32 Idem, 10. 
33 Uit interview met Maarten Kloos, 03.04.2008. 
34 Uit interview met H. Pøhlsgaard, 11.04.2008. 
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3. Het Concertgebouwplein, waar een deel van de bomen moest komen en beter 
van uitgaansmogelijkheden moest worden voorzien.  

 
Andersson beschouwde het Museumpad als misschien wel het belangrijkste 
onderdeel van zijn plan, omdat hier het contrast tussen de stad en de open ruimte het 
sterkst ervaarbaar was. Het pad moest de drie attractiepunten met elkaar verbinden. ‘It 
will not be experienced,’ merkte hij tijdens een discussieavond over dit Museumpad 
op, ’as a great quality if it hasn’t got this combination of a crowded town, an open 
space and a path from where you can experience both the town and the openess’.35 
Uit observaties had hij geconcludeerd dat mensen niet graag door een open vlakte 
lopen, maar liever langs de zijkanten, op zoek naar een veilige wand. Langs het 
Museumpad wilde hij verschillende ervaringen ensceneren zodat elk deel zijn eigen 
sfeer krijgt. 
 

  
S-I. Andersson, Verbeelding van de ervaringen langs het Museumpad 
 
Voor het bereiken van een stille ruimte, wilden Andersson en Gall al het rijverkeer, 
inclusief de fietsers, rond het plein te leiden. Het autoverkeer moest worden 
afgewikkeld via de knooppunten Hobbemakade-Roelof Hartstraat en Overtoom-
Constantijn Huygensstraat. Bestemmingsverkeer zou gebruik maken van de Paulus 
Potterstaart en de Johannes Vermeerstraat. Door de trambaan door de Gabriël 
Metsustraat voor autoverkeer niet oversteekbaar te maken, kon sluipverkeer worden 
tegengegaan. Een combinatie van een parkeergarage voor 500 auto’s en een 
busterminal voor 25 bussen onder de grond, eveneens bruikbaar voor de expeditie 
van de musea, en de invoering van betaald parkeren bevorderden de autoluwte in de 
buurt. Een gecombineerde in- en uitgang kwam aan de Van Baerlestraat, achter het 
Stedelijk Museum; de inrit voor de bussen lag in de Paulus Potterstraat, de uitrit in de 
Hobbemastraat. Fietsers moesten in hun voorstel al vòòr het Rijksmuseum, aan de 
Stadhouderskade, de keuze tussen links of rechtsaf maken. Een conflict tussen de 
fietsers en voetgangers die in de onderdoorgang hun entreekaartje voor het  

                                                      
35 Verslag Openbare discussie Museumplein-project, 10 maart 1993. 



 
  

 
 
Rijksmuseum kochten, kon zo vermeden worden. Gall had geconstateerd dat fietsers 
na het passeren van de tunnel alle richtingen op gingen die niet persé via de tunnel 
genomen hoefden te worden.  
 
c. Inrichting van de openbare ruimte 
Met de inrichting van de openbare ruimte – de bestrating en het straatmeubilair – wilde 
Andersson samenhang brengen tussen het Museumplein en het Museumkwartier als 
geheel, maar ook de ervaring van het plein als een open veld tot uitdrukking brengen, 
dat zich langzaam los maakte uit de omringende bebouwing.36 De bestrating zou 
moeten bestaan uit een patroon van stroken Hollandse klinkers en blauwe hardsteen 
die de richting van de Stadhouderskade volgen. Ze strekt zich in zijn ontwerp uit van 
het plein vòòr het Rijksmuseum over het Museumpad, de Honthorststraat en het 
Sandbergplein (toen: Van de Veldestraat) tot de noordzijde van de Van Baerlestraat 
en het Concertgebouwplein. Museumplein en Concertgebouwplein maakten zo deel uit 
van één doorlopend gebied. Aanvankelijk had Andersson de Van de Veldestraat over 
de gehele lengte op gelijke wijze bestraat, wat hij eigenlijk ook voor de Hobbemastraat 
tot aan de Stadhouderskade had willen doen. Uitdrukkelijk zocht hij een relatie tussen 
de voor - en achterzijde van het Rijksmuseum via de onderdoorgang, waarmee hij 
teruggreep op Cuypers plannen. Hij meende, zonder kennelijk deskundigen daarover 
te raadplegen, dat Cuypers het Rijksmuseum als een kasteel had ontworpen, maar de 
brug over de slotgracht had vergeten. Daarom versmalde hij het plein bij de toegang 
aan de Stadhouderskade, ook om het voorplein duidelijker af te grenzen van de 
verkeersweg. Cuypers had echter juist een relatie willen leggen met de Spiegelgracht.  
 
Het straatmeubilair op het plein zou zich moeten onderscheiden van de openbare 
ruimte buiten het plangebied. Voor de banken had hij gevraagd naar welk type typisch 
Amsterdams was, omdat in Kopenhagen overal dezelfde bank wordt gebruikt. Omdat 
volgens zijn opdrachtgevers zo’n bank in Amsterdam niet bestond, liet hij Henrik 
Pøhlsgaard een stalen bank ontwerpen die vandalisme-proof was. De kleur had uit 
een gemêleerde tint van kleuren roze moeten bestaan, maar door het ontbreken van 
de juiste RAL kleur, viel de kleur te hard uit. Diezelfde kleur werd ook gebruikt voor de 
straatlantaarns. Andersson wilde alleen verlichting aan de oostzijde en langs het 
Museumpad en niet in het midden, zodat de unieke mogelijkheid ontstond in een 
dichtbebouwde stad als Amsterdam de sterren te zien. 
 
4.2.2  Ontwerpopvatting van Andersson 

Een grondige analyse van de stedenbouwkundige context, het zoeken van een 
contrast tussen het groen en de bebouwing, het gebruik van elementaire vormen in 
combinatie met het vlakke, open veld, het zijn allemaal elementen die kenmerkend zijn 
voor de ontwerpbenadering van Andersson. Tussen zijn ontwerp voor het 
Museumplein en dat van het Karlsplatz in Wenen uit 1971 bestaan grote 
overeenkomsten. 
 

                                                      
36 Rapport verslag openbare discussie, p. 23. 
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                              S-I Andersson, Karlsplatz, Wenen,1971 

 
Voor de Stedenbouwkundige Adviescommissie was dit ontwerp een belangrijke reden 
om Andersson te selecteren. Op beide locaties wordt het plein omringd door culturele 
instellingen met op de kop een dominant gebouw, in het geval van het Karlsplatz de 
beroemde Karlskirche van Fischer von Erhlach. Ook het Karlsplatz bevindt zich op de 
grens van de binnenstad en 19de - eeuwse uitbreidingen en ook hier organiseerde 
Andersson de ruimte van het plein met eenvoudige, geometrische elementen in de 
vorm van ellipsen. De ellipsen krijgen door een verschil in grootte en materiaal - gras, 
struikgewas, vijver, bloemenperk, verhard – steeds een andere functie en betekenis. 
Door het plein verdiept te leggen ten opzichte van de doorgaande wegen rond en door 
het plein, scheidde hij auto-, fiets- en voetgangersverkeer. Hier vormt de Karlskirche 
de dominant die extra nadruk krijgt door de ovale vijver die Andersson ervoor 
aanlegde.  
 
Anderssons benadering heeft hechte wortels in de Deense ontwerptraditie. Zelf heeft 
hij, toen hij de opdracht kreeg 66 jaar oud,  aan de ontwikkeling van die traditie een 
belangrijke bijdrage geleverd. Veel eerder dan in Nederland, waar 
landschaparchitectuur pas eind jaren tachtig uit de schaduw van de architectuur en de 
stedenbouw trad, werd landschapsarchitectuur als gelijkwaardig beschouwd aan de 
architectuur en de beeldende kunst. Die emancipatie van de landschapsarchitectuur 
kan op het conto van de tuin- en landschapsarchitect G.N. Brandt (1878-1945) worden 
geschreven. Hij leerde als docent aan de Koninklijke Academie voor Beeldende  



 
  

 
 
Kunsten in Kopenhagen zijn studenten dat tuinen ruimtelijke composities zijn, waarin 
de beplanting een ruimtebepalende functie heeft. C. Th. Sørensen, zijn leerling en 
opvolger aan de academie, was de belangrijkste vertegenwoordiger van het Deense 
Functionalisme. Deense Functionalisten deelden met hun geestverwanten elders in 
Europa het sociale engagement zoals blijkt uit hun bijdrage aan sociale 
woningbouwprojecten, die ook veel invloed hadden op Nederlandse architecten. 
Typisch Deens echter is dat hun fascinatie voor het Deense landschap, gestoffeerd 
met strak geknipte heggen en duidelijk afgeperkte boomgroepen gepaard gaat met 
een affiniteit met avant-garde stromingen in de beeldende kunst. Zij combineerde een 
sterk architectonische benadering van tuin en landschap met een artistieke houding.  
 
Typerend voor Sørensens ontwerpbenadering is het volkstuinpark in Naerum uit 1948-
1952. Ellipsvormige hagen omkaderen elke volkstuin, waardoor een dynamische 
ruimtewerking ontstaat tussen deze elementaire ruimtevormen.  
 

                              
                            C. Th Sørensen, volkstuinpark in Naerum, 1948-1952 

 
Binnen de heg kan een ieder zijn eigen gang gaan, daarbuiten krijgt de ruimte door het 
contrast tussen deze eenvoudige vormen en het heuvelachtige landschap een 
dynamische beweging. Sørensen zocht in zijn ontwerp de dynamiek die hij kende van 
het werk van Futuristen als Boccioni. Zelf noemt Andersson Kandinsky’s werk als een 
belangrijke inspiratiebron en zijn ontwerp voor de geurtuin in Ronneby wordt wel in 
verband gebracht met de schilderijen van Malevitch.  
 

 
S-I. Andersson, Geurtuin in Ronneby, ontwerp. De invloed van het werk 
van Malevich is goed zichtbaar  
 
Hoe breed de traditie is die door Brandt en Sørensen werd ingezet, blijkt uit 
uiteenlopende ontwerpen die in de afgelopen decennia werden gerealiseerd. Of het nu 
gaat om de begraafplaats in Lyngby, net boven Kopenhagen uit 1952-1967 van Plum 
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en Iversen, de inrichting van de buitenruimte van de Technische Hogeschool uit 1959-
1974 van Edith en Ole Nørgard, ook in Lynby of de recent ingericht campus op een 
voormalig industrieterrein in Kopenhagen, steeds worden elementaire, eenvoudige 
vormen  gebruikt om tegelijk de vrije open ruimte van het landschap of het veld te 
benadrukken en daarbinnen plekken af te bakenen. 
 

                                                      
                                                  Plum en Iversen, begraafplaats Lyngby, 1952-1967            Edith en Ole Nørgard, Openbare ruimte van de       
                                                                                                                                               Technische  Hogeschool, Kopenhagen, 1959-1974 
                

                                                   
                                               Marianne Levinsen, openbare ruimte van de Campus van           S-I. Andersson, Gustav Adolf plein, Malmö,1993-1999 
                                                de Technische Hogeschool, Kopenhagen, 2007  

 
Anderssons aversie tegen gewilde natuurlijkheid komt voort uit die verwantschap met 
de kunst. In zijn werk is zijn bewondering voor kunstenaars als Malevitch of Christo en 
Serra duidelijk zichtbaar. Hij wilde, zoals hij zelf zei, ‘an urban planning which 
underlines the character of the city while also integrating landscape ornament in the 
form of gardens. For me nature in cities is synonymous with the garden’.37 Op het 
Museumplein zocht hij weliswaar naar een contrast tussen het grote gazon en de 
omringende bebouwing, maar dat doet hij om het stedelijk karakter van het plein te 
versterken. Afhankelijk van de ligging van een plein in de stad bepaalt Andersson of 
kiest voor een verhard oppervlak of voor een groene grasmat. In het zelfde jaar dat hij 
zijn ontwerp voor het Museumplein presenteerde, maakte Andersson een ontwerp 
voor het Gustav Adolfplein in Malmö. Het plein is een schakel tussen een park en een 
nabij gelegen begraafplaats, op een druk punt in de stad. Hier koos hij als oppervlak 
voor een bekleding van graniet en  
 
 
                                                      
37 Udo Weilacher, ‘The antidote to virtual reality’- Sven-Ingvar Andersson’, in: Udo Weilacher, Between landscape 
architecture and land art, Basel 1996, 160. 



 
  

 
 
 
stenen. De bijna grafisch vormgeving met de in het plaveisel geïntegreerde lijnen geeft 
het plein een dynamische werking.  
 
 
4.3  Uitvoering van het ontwerp 

4.3.1  Wijzigingen in het Masterplan 

 
S-I. Andersson, Definitief Ontwerp voor het Museumplein, 1995 
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                           Luchtfoto van het Museumplein en omgeving, 2008 

 
Het definitieve plan kwam in 1995 na uitvoerige gesprekken met de 
museumdirecteuren, de fietersbond, bewonersgroepen en inspraakrondes klaar, het 
daaruit voortvloeiende bestemmingsplan in 1996. De omwonenden waren aanvankelijk  
enthousiast over het ontwerp, totdat bleek dat de uitvoering van het plan ook de kap 
van veel bomen inhield. De vakgenoten en allerlei belangengroepen reageerden 
verdeeld. Kritiek was er vooral op de afsluiting van de onderdoorgang voor fietsers, de 
plek voor de ingang van de parkeergarage en de angst voor een sociaal onveilig plein 
’s nachts. Aan de verlichting van het plein is bij de uitvoering niets veranderd, op de 
andere twee punten moesten de ontwerpers hun plan aanpassen. In plaats van één 
ingang aan de Van Baerlestraat, kwam er een ingang voor de parkeergarage achter 
het Stedelijk Museum, onder het ezelsoor. 



 
  

 
 
 
 

 
Museumpad en ‘Ezelsoor’ 
 
Deze toegang wordt gecombineerd met een supermarkt, voor het stadsdeel uit 
oogpunt van financiering een welkome aanvulling op het programma. Bij de stoplichten 
voor het Concertgebouw is de uitgang, zodat in geval van calamiteiten een snelle 
vlucht uit de garage geregeld kan worden. Het gevolg is dat het zicht over de lichtlijn 
nu plotseling afbreekt bij het uitgangsgebouw van de parkeergarage. Om 
bouwtechnische redenen kan dit paviljoen niet naast de lijn worden gebouwd, want 
deze valt samen met de bouwwand van de parkeergarage.  
 

 
Lichtlijn van de fontein op het platanenveld naar het Concertgebouwplein 
 
4.3.2  Fietsverkeer 

Hoewel er tot dan toe veel kritiek was op de ‘kortste snelweg van Nederland’, lijkt het 
erop of velen nog geen afscheid konden nemen van de Museumstraat. Veel 
insprekers op de stadsdeelvergaderingen dachten eerder aan een verschuiving van de 
weg naar de oostzijde. Het stadsdeel wilde echter al het hoofdverkeer weren van het 
plein. De onderdoorgang van het Rijksmuseum beef open voor het fietsverkeer. 
Fietsers hebben nu een fietspad van twee stroken langs de oostzijde tot hun 
beschikking, zodat hier een merkwaardige dubbeling van een fietspad en een rustige  
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buurtstraat is. Om te voorkomen dat fietsers hun weg richting onderdoorgang over het 
westelijk bomenplein afsnijden, ontwierp Andersson rondom het bomenveld een hoge 
bolle rand. In het vernieuwingsplan van het Spaanse architectenbureau Cruz en Ortiz 
komen er inderdaad ingangen in de passage, maar zij zullen deze moeten combineren 
met het openhouden van de passage voor fietsers. De langdurige renovatie noodzaakt 
op dit moment fietsers alsnog tot een keuze tussen de oostelijke of westelijke route. 
Alleen een ANWB richtingbordje, precies in de as van het fietspad, herinnert nog aan 
de vroegere situatie en breekt het uitzicht over de open vlakte van het plein. 
 
3.4.3 Attractiepunten 
Voor de herinrichting was slechts 37,5 miljoen gulden beschikbaar, waarvan 10,5 
miljoen nodig was voor de verplaatsing van het hoofdriool. Gevolg hiervan is dat de 
verwachtte levendigheid op de attractiepunten rond het Museumplein niet helemaal uit 
de verf komt. Anderssons voorstel voor het voorplein van het Rijksmuseum werd niet 
uitgevoerd en het stadsdeel Zuid schoof de herinrichting van het Concertgebouwplein 
op de lange baan. De uitbreiding van het Van Gogh Museum kreeg geen ingang aan 
het Museumplein. In het nieuwe ontwerp voor de uitbreiding van het Stedelijk Museum 
van Benthem en Crouwel Architecten is wel een ingang aan de oostzijde, tegenover 
de supermarkt, gedacht, maar niet aan de noordoostzijde, daar waar de bezoeker het 
Museumplein vanuit het Sandbergplein betreedt. Het is afwachten of rond het 
kruispunt van het Sandbergplein en het Museumpad de gewenste levendigheid zal 
ontstaan.  
 

                 
            Zicht richting Sandbergplein vanaf het Museumplein               Vijver en ‘Museumbookshop’ op het noordelijke platanenplein 

 
Alleen de bomenpleintjes achter het Rijksmuseum ontwikkelden zich tot een 
concentratiepunt van activiteiten door de aanwezigheid van kiosken, terrassen, een 
speeltuin met halfpipe, al is de opstelling van kiosken en speelplekken erg chaotisch. 
 
4.3.3  Bebouwing 

Andersson wees de plekken aan waar bebouwing moest komen ten behoeve van de 
parkeergarage, de museumboekwinkel, het Cobra-café en de kiosken die vroeger 
kraampjes moesten vervangen. Kees Spanjers, van Zanen Spanjers cs maakte 
daarvoor de ontwerpen, ook voor de parkeergarage en het ezelsoor dat veel te klein 
uitviel en niet het beoogde effect op de ervaring van het veld heeft. Het was de  



 
  

 
 
 
bedoeling dat de twee paviljoenen op de bomenveldjes door hun opwippende daken 
als belichting van het Rijksmuseum zouden fungeren. De bovenlichten zijn nu echter  
met doeken afgeschermd.38 Bij de bebouwing die niet onder Anderssons supervisie 
stond, zoals bij het Van Gogh Museum en het Stedelijk Museum, verliep het overleg 
veel moeizamer. 
 
 Andersson en Kisho Kurokawa hadden een jaar nodig om over de uitbreiding van het 
Van Gogh museum tot een vergelijk te komen, maar de Japanse architect was over 
het resultaat uiteindelijk zeer tevreden. Zijn ontwerp bestond aanvankelijk uit een 
cirkelvormig gebouw, waarvan een groot deel verdiept kwam te liggen met een ingang 
aan het Museumplein. Andersson vroeg hem, gesteund door het mandaat van het 
stadsdeel, om de uitbreiding dichter bij het museum te plaatsen en te kiezen voor een 
ellips. 
 

 

                            
                         K. Kurokawa, eerste ontwerp uitbreiding                        Uitbreiding Van Gogh Museum op het Museumplein, 2008 
                         Van Gogh Museum, 1991 
 

Op die manier kwam de uitbreiding binnen de door het stadsdeel aangegeven 
bebouwingslijn te liggen. De wijziging in de vorm zorgde ervoor dat het zicht vanaf het 
Concertgebouw op het Rijksmuseum niet onderbroken werd. Uit respect voor 
Rietvelds gebouw en het omliggende groen, hield Kurokawa de hoogte van de 
uitbreiding op 12 meter en verdween 70% van het volume onder de grond. Hij koos 
ook voor een elementaire vorm, maar dan wel een ellips, zodat in de tegenstelling tot 
de rechtlijnigheid van het museum toch een verwantschap tussen beide gebouwen 
bestaat. Kurokawa’s uitbreiding paste naadloos in Anderssons concept van een open, 
vlakke ruimte waarin abstract vormgegeven gebouwen zich ophouden.39  
 
 
 

                                                      
38 Uit gesprek met Henrik Pohlsgaard, 11.04.2008 
39 K. Kurokawa, Abstract Symbolism – New Wing of the Van Gogh Museum, 23.06.1999. Lezing van Kurokawa waarin 
hij het ontwerp plaatst in de Japanse architectuurtraditie. 
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Tijdens de presentatieavonden vroegen de aanwezigen aan Andersson waarom het 
Stedelijk Museum genegeerd werd in zijn ontwerp. Hij benadrukte echter meermalen, 
dat hij graag met de toen pas geselecteerde architect Robert Ventruri overleg had 
gevoerd, maar dat niet mogelijk was geweest.40 Zijn masterplan gaf slechts de 
verbeelding van zijn wens dat de uitbreiding los van het museum kwam te staan, zodat 
de oude gevel zichtbaar werd en dat de architectuur enigszins abstract was. De nogal 
vijandige opstelling van de directeuren van het Stedelijk Museum maakte overleg 
vrijwel onmogelijk.41 Toen Wim Beeren in 1992 net voor zijn afscheid een besloten 
prijsvraag uitschreef, werd in de opgave geen verband gezocht met de herinrichting 
van het Museumplein, waarvoor toen net de opdracht was verstrekt.  
 
Zijn opvolger Rudi Fuchs huldigde een andere opvatting over de uitbreiding en wenste 
een meer paviljoenachtig opzet. Venturi had zijn uitbreiding min of meer los geplaatst 
van het oude gebouw en in de tussenruimte, aan de kant van de Van Baerlestraat een 
monumentale ingangspartij met trap ontworpen. 
 

                                                      
R. Venturi, Winnend ontwerp voor prijsvraag uitbreiding Stedelijk Museum, 1993 
 
De zalen op de bovenverdieping volgen een vrij traditionele museumopzet. Venturi 
was bereid tot overleg met Andersson, maar kreeg geen contract. Op voorspraak van 
Fuchs koos de gemeente Amsterdam een jaar later voor Alvaro Siza. Siza’s plan was 
intiemer van opzet en omvat een U-vormig gebouw aan de oostzijde, waarvan de 
zalen op de bovenverdieping in het verlengde liggen van de museumzalen in 
Weissmans gebouw. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
40 Openbare discussie Museumpleinproject, 10.03.1993. 
41 Uit gesprek met Walter Etty, 05.08. Zie ook Wim van Heuvel,’Illusoir meesterschap van Venturi en Scott Brown’, 
Cobouw, 12.02.1993,  A. Worthman, ‘Het Stdelijk Museum: projectontwikkelaarscachet of undergroundkunst’, Archis 
(1993), nr2, 2-5. 



 
  

 
 
 
 

 
Alvaro Siza, ontwerp uitbreiding Stedelijk Museum, 1994-2003 
 
 
 
Daarnaast moest een haakvormig volume komen van één laag met daartussen 
ruimtes voor een terras en daaromheen de publieksfuncties. De vleugel van Sandberg 
uit 1954 aan de Van Baerlestraat zou aanvankelijk behouden blijven. Om tegenwicht 
te geven aan het ezelsoor waarvan het ontwerp in de loop van het proces vorm kreeg, 
haalde Siza deze vleugel weg en zette daarvoor een langwerpig, rechthoekig gebouw 
in de plaats, in de rooilijn van de zuidzijde van het oude gebouw.  
 
Siza had zich van begin af aan verzet tegen het idee van de opgaande hoek van het 
gazon. Vooralsnog lijkt het erop dat er nooit een constructief overleg is geweest tussen 
Andersson en de architect van het Stedelijk Museum. Reden daarvoor was 
waarschijnlijk Fuchs’ grote aversie tegen de herinrichtingsplannen van het stadsdeel 
en de ideeën van Andersson. Daarbij kwam dat de gemeente Amsterdam de 
financiering van de renovatie en de uitbreiding niet rond kreeg, zodat Siza niet echt de 
kans kreeg zijn schetsontwerpen tot een definitief ontwerp te brengen. In 2003, 9 jaar 
nadat Siza de opdracht kreeg, was er slechts 57,6 miljoen euro beschikbaar en werd 
ook het plan van Siza afgeblazen. Fuchs vertrok en de nieuwe directie wilde niet een 
museum als een plek van ‘stilte, schoonheid en scholing’, maar een instelling die 
midden in de samenleving staat. De herinrichting van het Museumplein was inmiddels 
gereed gekomen, zodat de huidige architecten van het bureau Benthem Crouwel 
Architecten, het ezelsoor met de supermarkt als een gegeven moeten beschouwen. 
Het idee om ook een ingang aan de Museumpleinkant te leggen wordt nu toch 
gerealiseerd. De vloer van de grote serre waarop het transparant vormgegeven 
volume rust, krijgt een eigen materialisering, om het oorspronkelijk idee van een 
nevenruimte aan de rand van het veld, gevuld met activiteiten, te verbeelden. Het 
Museumpad loopt voor het oor langs richting Concertgebouw en Concertgebouwplein.  
 
3.4.5 Openbare ruimte 
Veel van het succes van Anderssons ontwerp hangt af van de uitvoering van zijn 
inrichtingsplannen voor de openbare ruimte. In Denemarken liggen ontwerp en 
uitvoering in elkaars verlengde en is de ontwerper nog lang na de oplevering bij het 
beheer betrokken. Dan kan hij ook eventuele aanpassingen aanbrengen, wanneer het 
gebruik toch anders is dan werd verwacht. In Nederland neemt de aannemer na de  
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voltooiing van het definitief ontwerp de uitvoering van de opdracht over en is de 
overeenstemming tussen ontwerp en uitvoering minder vloeiend. Henrik Pøhlsgaard, 
de rechterhand van Andersson, hield echter regelmatig toezicht, ook na de oplevering. 
De uitvoering van het ontwerp voor het Museumplein startte in 1996 aan de oostzijde, 
voor het Amerikaanse consulaat. De grimmige sfeer die hier heerst, wordt verzacht 
met een bloementuin tussen lage, stenen stroken die straalsgewijs geplaatst en 
ongelijk van grootte zijn, en als banken kunnen fungeren. Enkele daarvan dienen als 
verdedigingsmiddel tegen tankaanvallen en gaan 15 meter de grond in. Ter 
accentuering van het idee dat de groene vlakte moet oplossen tussen de bebouwing, 
lopen enkele steenstroken door tot vlak voor de villa’s aan de oostzijde. Maar de 
fantasieloze hekken die het erf begrenzen, zijn nu vooral een bewijs van een conflict 
tussen privé en openbaar gebied. 
 

                            
                       Ongemakkelijke confrontatie tussen openbare ruimte en privé          Lindelaan 

 
 
De dubbele rijen bomen op het Museumplein stonden er al. Andersson haalde iets van 
200 bomen weg om een open ruimte te creëren. Een actiegroep die bekende 
personen uit het Amsterdamse culturele leven als A.F. Th van der Heijden, Rudi van 
Dantzig en Henk van Ulsen wist te mobiliseren, deed nog vergeefse poging om de 
bomen te redden. Andersson, die grote bewondering had voor Warnau, consulteerde 
hem over deze ingreep. Warnau vertelde hem dat hij toen eigenlijk had gewild wat 
Andersson nu voorstelde, maar daarvoor niet de mogelijkheid had gekregen.42  
 
De achilleshiel van het museumplein is het onderhoud en beheer van de grasmat zelf, 
van de bestrating, de detaillering van de lichtlijn en de detaillering van het 
straatmeubilair. Om de essentie van de plek gestalte te geven - namelijk het doen 
ervaren van de leegte - kan alleen een kwalitatief hoogwaardige uitwerking voorkomen 
dat de gebruiker zich ergert aan rafelige, uitgesleten plekken en op kan gaan in de 
immense leegte van het plein. Andersson liet de hardstenen stroken van het 
bestratingspatroon iets doorlopen in het gras, om de vlakheid van het gazon te 
onderstrepen. Maar de randen zijn nu vaak uitgetrapt. Datzelfde geldt voor de plekken 
rond de bankjes op het gazon en rond het Ravensbrückmonument, waar het gras 
geen goede fundering heeft. Het gras had de kwaliteit van  een voetbalveld moeten  
 

                                                      
42 Uit gesprek met Walter Etty, 16.05.2008 



 
  

 
 
 
hebben om ook de functie van trapveldje en manifestatieterrein te kunnen vervullen, 
maar op de aanleg ervan werd bezuinigd.43  
 

                                             
                                       Stratenpatroon op overgang met de grasmat                  Voorbeeld van slijtage 

 
De lichtlijn heeft niet alleen een esthetische functie, maar wordt ook, niet tot 
ontevredenheid van de ontwerpers, als voet- en fietspad gebruikt. Pøhlsgaard stelt dat 
zij hun tijd vooruit waren, omdat nu pas de technieken bestaan die een betere 
uitvoering van de lijn hadden mogelijk gemaakt. Om de lichtlijn zelf te ontlasten en een 
olifantspad aan weerszijden te voorkomen, zijn er aluminiumplaten langs gelegd. De 
dwars en diagonaal over het gazon gelegd stenen paadjes die samenkomen bij het 
Sandbergplein zijn naderhand aangelegd, omdat deze routes veelvuldig als doorsteek 
werden gebruikt. Er was geen budget gereserveerd voor aanpassingen die in de loop 
van de tijd nodig zouden zijn. De fontein is eigenlijk te klein om op het schaalniveau 
van het plein te functioneren. Voor wie bij de De Lairessestraat staat, is de fontein 
nauwelijks zichtbaar.44  
 
De herinrichting van het Museumplein had ook gevolgen voor de profilering van de 
straten in de omgeving. Ter voorkoming van sluipverkeer mocht de Gabrël Metsustraat 
niet oversteekbaar zijn vanuit de Frans van Mierisstraat en de Nicolaas Maesstraat.  
 

 
Johan Vermeerplein, 2008 

                                                      
43 Gesprek met S. Gall, 20.03.2008 en C. Rigter, 15.04.2008.  
44 Uit gesprek met Cock Rigter, 15.04.2008. 
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De oplossing die werd gekozen levert een opeenhoping van verkeersborden en rood-
witte paaltjes op, vluchtheuvels en hoge veiligheidsbanden voor de tramlijnen delen de 
straat en pleinruimte verder op. De ruimtelijke werking van het Johannes Vermeerplein 
ging daardoor volkomen verloren. De middenstroken in de Johannes Vermeerstraat is 
vooral bestemd voor parkeren, de boombeplanting is er deels verdwenen. In de 
Paulus Potterstraat wordt de middenstrook nu gebruikt voor het vrijleggen van de 
tramrails. In de overige straten is de beplanting nog aanwezig. De aparte status die het 
Museumkwartier in de 19de -eeuwse plannen kreeg is wat dat betreft in een groot deel 
van de wijk nog steeds te ervaren. 
 
4.4  Gebruik van het Museumplein 1999 - heden   

Andersson had in het Masterplan een tekening opgenomen zoals hij zich het gebruik 
van het Museumplein voorstelde. De enkeling kan er rust vinden, terwijl tegelijk een 
groep vrienden een plek uitkiezen om te picknicken. Elders wordt een popconcert 
gegeven.  
 

 
S-I. Andersson, verbeelding van het  
gebruik van het Museumplein 
 
 
Het gebruik dat van het plein gemaakt wordt, verschilt niet zo heel erg veel van dat 
van vóór de herinrichting. In het hoogseizoen zetten her en der groepen toeristen zich  



 
  

 
 
in het gras neer om te picknicken, langs de rand kwam een uitlaatstrook voor honden. 
Tot de terugkerende evenementen behoren de traditionele kerstboomverbrandingen 
en de opening en afsluiting van het schaatsseizoen op de vijver. Opnieuw vinden sport 
en cultuur elkaar op de centrale gazon van het plein. In 2006 werd er gekaatst, een 
sport die al voor de oorlog op het Museumplein werd beoefend. Maar het plein is ook 
nog steeds de plek voor grootschalige feesten en demonstraties. In opeenvolgende 
jaren was het Museumplein de locatie voor de viering van een groot Koninginnefeest 
en voor de organisatie van de Uitmarkt. Scholieren kozen het plein in 2007 voor het 
houden van hun protestbijeenkomst tegen de urennorm. 
 
 

                      
                       Picknick                                                                                                Kertsboomverbranding, 2006 

 

                        
                     Kaatsen, 2008                Scholierenprotest, 2007 

 
Al die gebeurtenissen kunnen bekeken worden vanaf de opgetilde hoek, in de 
zuidwesthoek van het plein. Het is het meest controversiële onderdeel van het plein. 
Kritiek is er op de achterkant van het ‘Ezelsoor’, andere vinden het gebaar te klein om 
werkelijk effect te hebben op de ruimtelijke werking van het plein. Wat dat betreft zijn 
de meningverschillen over de aanwezigheid van het oor symptomatisch voor alle voors 
en tegens die er over het Museumplein sinds de oplevering in 1999 naar voren zijn 
gebracht. 
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Intermezzo III 1993-2008 Het 
Concertgebouwplein - een gemiste kans 

III.1 Ontwerp van Andersson 

Op basis van de Nota van Uitgangspunten vroeg het stadsdeel Andersson ook om een 
voorstel voor het Concertgebouwplein. Het Concertgebouwplein moest zich in zijn 
visie ontwikkelen tot een van de drie attractiepunten voor activiteiten rond het plein. Hij 
gebruikt de inrichting van dit plein als opmaat naar het Museumplein. Bomen die van 
het Museumplein waren weggehaald, kwamen in twee rijen, een kleine in de 
noordwest hoek, een grote in de zuidoosthoek van een verharde middenstrook te 
staan. 
 

                                     
                                 S-I. Andersson, ontwerp Concertgebouwplein         Meindert Hobbema, Het laantje van Middelharnis 
                                 perspectief 

 
Omdat de bomen in slechte conditie waren wilde Andersson hen beknotten, waardoor 
het zicht onder de kruin sterk verbeterde en een sfeer zou ontstaan als op het 
schilderij Bomenlaantje bij Middelharnis van Meindert Hobbema. Hij wilde een betere 
overgang tussen Concertgebouwplein en het Museumplein  creëren door de 
bebouwing op de hoek Gabriël Metsustraat-Van Baerlestraat te slopen en hier een 
Cultureel gebouw op te richten, eventueel met een supermarkt ondergronds. De daar  
 



 
  

 
 
 
 
 
aanwezige brandweer/politiepost die dateert uit de periode van voor de annexatie van 
Nieuwer Amstel, moest dan worden verplaatst. 
  
Andersson herstelde met de middenstrook en de bomen de relatie tussen de 
bebouwing van het plein en de inrichting zoals die tot in de jaren vijftig had bestaan. 
Op de opmerking, gemaakt tijdens één van de presentaties, dat de bezoekers van een 
concert na afloop niets op het grote Museumplein te zoeken hadden, hadden 
Andersson en Gall niet echt een antwoord.45 Uitgaan zou volgens hen in ieder geval 
moeten kunnen in cafés en restaurants die zich aan het Concertgebouwplein zouden 
vestigen. De ontwerpers hadden overwogen één van de ingangen van de 
parkeergarages op het Concertgebouw te plaatsen. Ze waren echter bang dat dit ten 
koste ging van de verblijfskwaliteit van het plein.  
 
II.2 Uitvoering 

Het stadsdeel zag om financiële redenen af van de uitvoering van Anderssons 
voorstellen voor het Concertgebouwplein. Het  werd de opslagplaats van functies die 
elders geen plek konden krijgen. De taxistandplaatsen verhuisden van het 
Museumplein naar een plek voor de ingang van het Concertgebouw, de twee 
parkeerplaatsen aan weerzijden van de weg bleven daar liggen. Het trottoir aan de 
oostzijde staat nu vol met fietsenrekken en een batterij telefooncellen. 
Amsterdammertjes langs de stoepranden moeten de scheiding tussen de 
weggebruikers extra duidelijk maken. Kortom, het was weer niet gelukt om van het 
Concertgebouwplein een foyer voor het Museumplein en het Concertgebouw te 
maken. 
 

 
Het Concertgebouwplein, 2008 

                                                      
45 Verslag openbare discussie Museumplein-project, 10.03.1993. 
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Conclusie  

De vraag of het Museumplein wel echt een plein genoemd kan worden, beheerst tot 
op vandaag de discussie over de gewenste inrichting. De grote vlakte heeft een 
onduidelijke begrenzing door de villa’s met tuinen langs de randen en musea die met 
de achterzijde naar het plein staan. En dat roept bij velen niet het beeld op van wat 
algemeen onder een plein wordt verstaan. De ruimte zou volgens velen ook heel goed 
als park kunnen worden ingericht. Voordat het door het college B&W in 1902 
vastgestelde werd uitgevoerd, werd het gebied achter het Rijksmuseum aangeduid 
met de wat vage naam ‘Museumterreinen’. Daarna was de officiële benaming 
Museumplein, maar staat het plein op kaarten van voor de oorlog vermeld als 
IJsclubterrein of Gemeentelijk sportterrein, omdat elke Amsterdammer die plek met 
sportieve activiteiten associeerde. De ruimte was dan ook uiterst geschikt voor het 
houden van sportieve, politieke en culturele evenementen. De combinatie van sport en 
cultuur, het laatste nog eens onderstreept door de culturele instellingen rondom het 
plein, vormt tot op vandaag een rode lijn in het gebruik van het Museumplein.  
 

         
        Ontwikkeling van het Museumkwartier met de open ruimte van het Museumplein in het centrum 

 
 



 
  

 
 
 
 
 
 
Uit dit onderzoek wordt duidelijk dat de periode waarin de ‘kortste snelweg van 
Nederland’ over het plein liep, in zekere zin een onderbreking is in het debat over de 
vraag hoe open het plein moet worden gehouden. Want vanaf de jaren tachtig was 
iedereen het er wel over eens dat de snelweg weg moest. Vraag was alleen of het 
culturele karakter en de ligging van het plein niet aanleiding gaven om bij te dragen 
aan de versterking van de Van Baerlestraat als stedelijk knooppunt. Dat zou onder 
meer moeten gebeuren door toevoeging van programma als horeca, culturele 
instellingen en luxe woningen. Ook de voorstanders van meer verdichting hielden in 
hun voorstellen het plein in het midden van het Museumkwartier open voor 
grootschalige manifestaties. Bij iedereen leefde het besef dat de aanwezigheid van 
een zo grote ruimte dichtbij de binnenstad uniek is, niet alleen voor Nederland, maar 
ook in vergelijking met andere steden in Europa. Cuypers had in 1891 zelf een 
tweeledig plein met een verhard wegdek voor ogen om ‘zijn’ Rijksmuseum en een 
monumentaal gebouw ertegenover beter te doen uitkomen. Maar hij wees al direct op 
de unieke kans voor Amsterdam om zonder veel opofferingen in bezit te komen van 
een grote ruimte voor het houden van allerlei manifestaties. Andersson meende ruim 
een eeuw later dat alleen een grasmat hier op deze plek ervoor kon zorgen dat de 
open ruimte een oase van rust zou kunnen blijven (‘het oog van de orkaan’), met langs 
de randen attractiepunten voor een toename aan stedelijke activiteiten.  
 
Veranderingen op het Museumplein en de wijk daaromheen hebben na 1920 vooral 
betrekking op de openbare ruimte. De wijk was rond dat jaar in feite af, met 
uitzondering van een incidentele vervanging van bebouwing in de eeuw erna. Omdat 
het wigvormig gebied tussen de P.C. Hoofstraat en de Boerenwetering van begin af 
aan bestemd was tot luxe wijk, werden er bijzondere eisen aan de vormgeving van de 
bebouwing gesteld die dan ook over het algemeen van een hoge kwaliteit is. In de 
structuur van de wijk zijn alle planfases die bepalend zijn geweest voor haar karakter 
terug te herkennen. Door de komst van het Rijksmuseum kreeg het gebied aan de 
noordzijde, in het verlengde van een radiaal van de 17de eeuwse grachtengordel, een 
duidelijk ankerpunt die de opzet van de wijk zou domineren. De bemoeienis van 
Cuypers met het plein voor een optimale wisselwerking tussen het gebouw en zijn 
omgeving, creëerde een overgangsgebied tussen de oude stad en de nieuwe wijk. 
Aan de zuidzijde werd de wijk door een Ceintuurbaan aan de andere 19de eeuwse 
wijken gekoppeld. In het plan van 1902 dat alle elementen van de voorgaande plannen 
opnam, werd uitgegaan van een vergaande symmetrische opzet. Die kon echter in de 
zuidoost hoek niet worden volgehouden, omdat hier op Duivelseiland al bebouwing 
was verrezen op het stramien van de bestaande polderverkaveling. Dit spel van 
symmetrie aan de noordzijde van het plein en de asymmetrie naar het zuiden toe is 
ook de charme van het Museumkwartier. Vanuit het westen heeft het Museumplein 
een monumentale toegang over de Van Baerlestraat, maar is vanuit het oosten via 
een informele route – over de Ceintuurbaan of via de buurt - bereikbaar. De min of 
meer toevallige plaatsing van het Concertgebouw en het Stedelijk Museum vormen 
herkenningspunten rond de immense ruimte en verschaffen het plein een eigen 
identiteit. Ondanks deze duidelijk waarneembare tegenstellingen in de opzet van de 
wijk en de aanwezigheid van een grote open ruimte in het midden, vertoont het 
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Museumkwartier een grote samenhang door de inrichting van de vaak met bomen 
beplante straten rond het plein. Deze overleefde min of meer de opeenvolgende 
ingrepen in het plein zelf, al is het oorspronkelijk profiel door de aanwezigheid van de 
vele parkeerplaatsen, verkeersborden, afscheidingspaaltjes en veiligheidsranden voor 
de tramrails soms nog moeilijk waarneembaar. 
 
In het onderzoek kreeg de inrichting van het Concertgebouwplein en zijn relatie met 
het Museumplein afzonderlijk aandacht. Het als een omsloten ruimte ontworpen plein 
werkt als een opmaat naar het Museumplein toe, maar kreeg door de relatie tussen 
inrichting en bebouwing ook een op zichzelfstaand karakter waardoor het als een foyer 
voor het Concertgebouw had kunnen dienen. Sinds de uitvoering van Van Eesterens 
plan uit 1952 fungeert het plein nu vooral als doorgangsruimte. De uitbreiding van het 
Concertgebouw in 1986 en de herinrichting uit 1999 werden niet als mogelijkheid 
aangegrepen om het plein een verblijfsfunctie te verlenen als ware het een buitenfoyer 
–doorgang en ontmoetingsruimte in één- voor het Museumplein en het 
Concertgebouw. 
  
Andersson heeft zich ten opzichte van de historische gelaagdheid van het 
Museumplein en – buurt terughoudend opgesteld, terwijl hij tegelijk de actuele situatie 
van het plein respecteerde. Het lag indertijd voor de hand om voor de herinrichting van 
het plein een landschaparchitect te kiezen. De Nota van uitgangspunten uit 1990 
noemt immers als belangrijkste opgave de handhaving van een grote open 
verblijfsruimte ruimte, voor het grootste gedeelte groen en geschikt voor manifestaties. 
Vanuit een landschappelijke invalshoek ging Andersson niet uit van vaststaande 
begrippen over pleinen of parken, maar nam de ruimte zoals hij die aantrof in deze 
specifieke situatie als vertrekpunt. Uit die benadering is het concept van ‘het veld’ 
voortgekomen, dat zich geleidelijk losmaakt uit de omringende bebouwing. Bij de 
organisatie van de ruimtes op het veld benut hij het contrast tussen het symmetrische, 
noordelijk deel en het asymmetrische zuidelijke deel en tussen de stedelijke westzijde 
en de rustige oostzijde. Het Concertgebouwplein vormt in zijn ontwerp weer de opmaat 
naar het Museumplein, aan de noordzijde betrekt hij ook het voorplein van het 
Rijksmuseum bij de herinrichting. Het is vooral aan een krap budget te wijten en 
onoverkomelijke moeilijkheden in het overleg met sommige instellingen rond het plein, 
dat de materialisering van het ontwerp, en dus het onderhoud, veel te wensen overlaat 
en belangrijke onderdelen van het plan zoals het ‘Ezelsoor’, de fonteinen en de 
inrichting van het Concertgebouwplein niet werden uitgevoerd zoals ze bedoeld waren.  
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