
Amsterdam-Zuid

Een toekomst 
als beschermd 
stadsgezicht

Twee historisch bijzondere gebieden in Amsterdam-Zuid, Oud 
Zuid en het strak geregisseerde Plan Zuid, laten goed zien hoe 
voor uitstrevend de opvattingen van stadsbestuur en architecten 
begin twintigste eeuw waren in de stadsontwikkeling en 
volkshuisvesting van Amsterdam en Nederland. 

Door de gebieden aan te wijzen als beschermd stadsgezicht biedt 
het Rijk – ook voor u als eigenaar of bewoner – extra mogelijk-
heden om deze mooie omgeving te behouden.



Oud Zuid en Plan Zuid staan op de nominatie samen te worden aangewezen als beschermd stadsgezicht ‘Amsterdam-Zuid’. Hier 
leest u wat dit gebied zo bijzonder maakt, waartoe de speciale status dient en wat mogelijke gevolgen zijn voor u als eigenaar of 
bewoner wanneer het gebied wordt aangewezen.

Wat maakt Amsterdam-Zuid zo bijzonder?

Oud Zuid is een uitbreidingsgebied uit de tweede helft van de 
negentiende eeuw, nog vóór de Woningwet de woningbouw ging 
reguleren. Het is een mix van particulier initiatief en overheids-
bemoeienis, met woningen voor de gegoede burgerij, arbeiders 
en middenstand. Oud-Zuid is voorloper én tegenhanger van het 
na 1917 volledig onder regie tot stand gekomen Plan Zuid van 
architect Berlage. Hoewel Oud Zuid en Plan Zuid enorm verschil-
len van karakter, hebben ze met elkaar gemeen dat ze aantrek-
kelijk zijn om te wonen en te werken. Samen geven ze een uniek 
overzicht van de Nederlandse stedenbouw tussen 1850-1940. 

Oud Zuid is een mozaïek van buurten. De buurten rondom het 
Vondelpark zijn grotendeels particulier ontwikkeld voor de 
gegoede burgerij die de dichtbevolkte binnenstad ontvluchtte, 
met belangrijke culturele instellingen als het Rijks- en Stedelijk 
Museum en Concertgebouw. De oudere delen van de Pijp zijn 
veel dichter op elkaar gebouwd, ook grotendeels door particu-
liere ondernemers ontwikkeld, voor arbeiders en middenstan-
ders met een grote menging van wonen en werken. Aan de 
randen, langs de kades verrezen ook luxe woonpanden voor 
vermogende ondernemers, en bijvoorbeeld de voormalige 
Heinekenbierbrouwerij en de Rijksacademie voor Beeldende 
Kunsten. De beide Amsteloevers met hun statige hoge huizen 

vormen samen met de rivier, het groen en twee door architect 
J.P. Berlage ontworpen bruggen een beeldbepalend onderdeel 
van de stad.

Berlage kreeg de opdracht van de gemeente Amsterdam om voor 
het gebied ten zuiden van de Lairessestraat en de Pijp een nieuw 
uitbreidingsplan te maken. Zijn ‘Plan Zuid’ voorzag in grote 
aantallen kwalitatief goede woningen, waaraan in de begin-
periode van de 20e eeuw grote behoefte was. Berlage besteedde 
veel aandacht aan een goed en mooi ontwerp van de stad. Dit 
uitte zich in het stratenpatroon met brede lanen en smalle, soms 
knikkende straten, imposante en intieme pleinen, en bruggen die 
de wijk verbonden met de negentiende-eeuwse stadsdelen. Hij 
plaatste de openbare en grotere gebouwen op centrale punten, 
wat bijdroeg aan het monumentale karakter van het gebied. Zijn 
‘masterplan’ werd verder ingevuld door andere architecten, 
onder streng toezicht van een speciale bouwbegeleidingscom-
missie. Daardoor oogt Plan Zuid toch als een eenheid. De gevels 
met versieringen in baksteen en natuursteen, de steile pannen-
daken en torens op hoeken van straten en pleinen zijn allemaal in 
de stijl van de Amsterdamse School. Plan Zuid wordt internatio-
naal gerekend tot de belangrijkste stedenbouwkundige plannen 
uit de eerste helft van de twintigste eeuw.

Willemsparkweg
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Waarom aanwijzen als beschermd 
stadsgezicht?

Met de aanwijzing als beschermd stadsgezicht erkent het Rijk 
heel expliciet de bijzondere waarden van Amsterdam-Zuid. Het 
Rijk wil dit mooie gebied graag behouden – ook voor toekom-
stige generaties. Niet door er een glazen stolp overheen te zetten 
en elke verandering af te wijzen. Het gaat erom afspraken te 
maken met het stadsdeel en de bewoners en eigenaren over de 
omgang met de bijzondere waarden in het gebied. 
Ontwikkelingen die passen in de historische omgeving blijven 
mogelijk. Ze kunnen zelfs bijdragen aan het duurzaam behoud 
van de unieke kenmerken van Amsterdam-Zuid, waarop u 
waarschijnlijk net zo trots bent als het Rijk en de gemeente 
Amsterdam.

Minervalaan, bijzondere hoekoplossing

Vrijheidslaan, het gesloten bouw-
blok als architectonische eenheid

Volksbuurt ‘De Pijp’, Tweede 
Jan van der Heijdenstraat

Het bouwblok als architectonisch ‘beeld-
houwwerk’, P.L. Takstraat



Amsterdamse 
stadsplanning in 1850-1940

Tijdens de industrialisatie vonden er in 
Amsterdam vooruitstrevende ontwikke-
lingen plaats op het gebied van de 
stedenbouw en volkshuisvesting. 
Arbeiders en de allerarmsten leefden 
destijds opeengepakt in krotten en 
kelders, onder de meest belabberde 
omstandigheden. Mede ingegeven door 
nieuwe medische inzichten en filantropi-
sche ideeën werden er  complete 
woonwijken ontworpen voor arbeiders, 
middenstanders en welgestelden, waarin 
niet alleen fatsoenlijke huizen, maar ook 
voorzieningen als scholen, kerken, 
badhuizen en parken waren opgenomen. 
In het eerste kwart van de twintigste 
eeuw bouwde het vooruitstrevende 
gemeentebestuur van Amsterdam samen 
met woningbouwverenigingen en 
architecten een grote hoeveelheid 
arbeiders- en middenstandswoningen. Ze 
dachten niet alleen na over de minimum-
eisen voor een goede woning, maar 
vroegen zich ook af hoe een leefbare 
straat en stadsbuurt er uit moesten zien. 
Voor het eerst hield de overheid greep op 
de aanleg en bebouwing met ondersteu-
ning van de Woningwet uit 1901. Tal van 
illustere architecten waren betrokken bij 
de totstandkoming van deze kwalitatief 
hoogwaardige wijken. Amsterdam zette 
zich hiermee wederom op de kaart als 
mekka van architectuur en stedenbouw.

Boven: Vrijheidslaan in de beginjaren Onder: Vrijheidslaan nu

4



   5

Aan te wijzen beschermde gezichten in Amsterdam. Op www.cultureelerfgoed.nl  
zijn gedetailleerde begrenzingskaarten te vinden.

Bijzondere woon- en werkgebieden in Amsterdam

Amsterdam is internationaal bekend vanwege 
haar goed bewaarde historische binnenstad. Ze 
vormt een aantrekkelijke omgeving voor 
bewoners, bedrijven en instellingen en voor de 
vele bezoekers die Amsterdam jaarlijks aandoen. 
Om het bijzondere karakter te behouden, is de 
binnenstad in 1990 aangewezen als beschermd 
stadsgezicht. De zeventiende-eeuwse Grachten-
gordel is bovendien UNESCO-werelderfgoed, en 
de dorpen Durgerdam, Holysloot en Ransdorp 
zijn aangewezen als beschermd dorpsgezicht. 
Minder bekend, maar niet minder geliefd, is een 
aantal woongebieden buiten het stadscentrum 
uit de negentiende- en vroeg-twintigste-eeuwse 
gordel. Ze zijn uniek vanwege de architectuur, de 

stedenbouwkundige opzet en hun rol in de 
geschiedenis van de volkshuisvesting. Ze hebben 
in belangrijke mate bijgedragen aan de 
Amsterdamse stadsontwikkeling en het nationale 
en zelfs internationale gedachtegoed over 
stedelijke ontwikkeling. Mensen willen hier 
bovendien graag wonen en werken en voelen zich 
ermee verbonden. 
De meest waardevolle gebieden uit de periode 
1850-1940 zijn nu geselecteerd om te worden 
aangewezen als beschermd stadsgezicht. Naast 
Amsterdam-Zuid zijn er nog drie beschermde 
gezichten voorzien: Amsterdam-Noord, de 
Admiralenbuurt in West en Tuindorp 
Watergraafsmeer in het zuidoosten van de stad. 

Stadsgezichten in Amsterdam

gezichten in procedure
aangewezen gezichten

Admiralenbuurt
Nieuwmarktbuurt

Amsterdam-Zuid

Binnen de Singelgracht

Tuindorp Watergraafsmeer

Amsterdam-Noord

http://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/nieuws/vier-woongebieden-in-amsterdam-genomineerd-als-beschermd-stadsgezicht


Wat zijn de gevolgen van aanwijzing voor u als bewoner of eigenaar?

Bescherming via het bestemmingsplan
De aanwijzing tot beschermd stadsgezicht is bedoeld om 
historisch waardevolle gebiedsonderdelen te beschermen, zoals 
bouwblokken, pleinen, straten en groenvoorzieningen. Ook 
dakvormen, de hoogte van de bebouwing of de samenhang van 
bebouwing kunnen onder de bescherming vallen. Een belangrijk 
gevolg van de aanwijzing is dat het stadsdeel Amsterdam-Zuid 
‘beschermende bestemmingsplannen’ voor het aan te wijzen 
gebied moet opstellen met regels om de waardevolle onderdelen 
en structuren te beschermen. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
en veranderingen die passen in de historische omgeving blijven 
mogelijk.  Lees meer hierover in de brochure ‘Beschermde 
stads- en dorpsgezichten’. 

Omgevingsvergunning
Wanneer u gaat bouwen, verbouwen of slopen, heeft u meestal 
een omgevingsvergunning nodig. Binnen een beschermd 
stadsgezicht is voor het slopen van een bouwwerk en andere grote 
ingrepen die zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte altijd een 
omgevingsvergunning nodig. Bepaalde ingrepen of bouwwerken 
zijn echter vergunningvrij, ook in een beschermd stadsgezicht. Zo 
hoeft u voor bepaalde bouwwerken die niet zichtbaar zijn vanaf de 

openbare ruimte geen omgevingsvergunning aan te vragen. 
Hetzelfde geldt voor inpandige veranderingen of gewoon 
onderhoud, zoals schilderwerk. Om na te gaan of een omgevings-
vergunning nodig is, kunt u de stappen doorlopen op www.
omgevingsloket.nl of contact opnemen met het stadsdeel. Zie ook 
de brochure ‘Monumenten en beschermde gezichten: 
Vergunningvrije werkzaamheden’.

Positieve impuls
Recente onderzoeken wijzen uit dat de aanwijzing als beschermd 
stadsgezicht leidt tot een waardevermeerdering van de panden in 
het gebied. Het (beschermende) bestemmingsplan biedt een 
bepaalde mate van rechtszekerheid en er wordt doorgaans meer 
geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit van gebouwen en 
omgeving. 

Huurwoningen
In een nieuwe regeling voor huren, ingaande per 1 juli 2013,  kan 
de huurprijs van woonruimte in beschermde stadsgezichten in 
bepaalde gevallen worden verhoogd met 15% van de maximale 
huurprijsgrens. Hierdoor kunnen eigenaren extra investeren in de 
kwaliteit van de woonomgeving. Er geldt echter een aantal 

Sarphatipark

‘De Wolkenkrabber’ van J.F. Staal, 
 markante bebouwing in Plan Zuid Van Eeghenstraat
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voorwaarden waardoor deze verhoging op veel huurders niet of 
slechts beperkt van toepassing zal zijn. Zo mag de huurverhoging 
alleen ingaan bij nieuwe verhuur. Verder moet het gaan om een 
pand van vóór 1945, dat geen rijksmonument is (daarvoor 
worden al 50 punten extra toegekend in het woningwaarderings-
stelsel) en de verhuurder moet kunnen aantonen dat hij geld 
heeft besteed aan de instandhouding van de monumentale 
waarde. Daarnaast gelden er afspraken voor de woningcorpora-
ties binnen de gemeente Amsterdam om een groot gedeelte van 
de huurwoningen binnen de sociale woningvoorraad te houden. 
De regeling geldt niet voor geliberaliseerde huren. Voor meer 
informatie zie www.rijksoverheid.nl en www.huurcommissie.nl.

Aanwijzingsprocedure
De aanwijzing van een beschermd gezicht is verbonden aan een 
wettelijke procedure van ongeveer één tot anderhalf jaar, met 
een inhoudelijke stem van de stadsdeelraad in de vorm
van een aanwijzingsadvies. Na een afweging van dit aanwijzings-
advies en adviezen van Gedeputeerde Staten en de Raad voor 
Cultuur, kunnen de minister van Infrastructuur en Milieu, en de 
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in samenspraak 
besluiten het gebied aan te wijzen als beschermd stadsgezicht. 
De procedure voor Amsterdam-Zuid is op 15 november 2012 
gestart en wordt naar verwachting vóór 1 januari 2014 afgerond.

Inspraak en beroepsmogelijkheden
In het kader van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden, zoals eigenaren, bezwaar en beroep aanteke-
nen tegen het aanwijzingsbesluit. Bezwaar maken tegen het 

aanwijzingsadvies van de stadsdeelraad is niet mogelijk. Er is wel 
ruimte voor inspraak wanneer het stadsdeel een (beschermend) 
bestemmingsplan opstelt.

Joseph Israelskade, de straatwand als stedenbouwkundige eenheid

Goed ingepaste nieuwbouw blijft mogelijk in het 
beschermde stadsgezicht (foto Lodewijk van Roij)

www.rijksoverheid.nl
www.huurcommissie.nl


Voorzijde: Burgemeester Tellegenstraat

Meer weten over de 
aanwijzing tot beschermd 
gezicht?

Kijk voor verdere informatie op de website 
van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, www.cultureelerfgoed.nl. Daar 
vindt u ook de Toelichting bij het 
voorgenomen besluit en de bijbehorende 
kaart met begrenzing van het stadsgezicht 
Amsterdam-Zuid. U kunt contact opnemen 
met de InfoDesk van de Rijksdienst,  
info@cultureelerfgoed.nl, tel. 033-4217456.

De Rijksdienst heeft meer brochures 
beschikbaar op www.cultureelerfgoed.nl met 
informatie over beschermde stads- en 
dorpsgezichten:

Monumenten en beschermde 
gezichten: Vergunningvrije 
werkzaamheden 

Beschermde stads- en 
dorpsgezichten

Stads- en dorpsgezichten en 
het bestemmingsplan

Informatieblad

Monumenten en beschermde gezichten
Vergunningvrije werkzaamheden

Bent u eigenaar van een rijksmonument of van een pand in een 
beschermd stads- of dorpsgezicht? Wilt u het pand opknappen, 
verbouwen, uitbreiden of slopen? Dan hebt u een omgevings-
vergunning nodig. Maar niet voor álle werkzaamheden.

Sinds 1 januari 2012 zijn onderhoudsklussen als het over-
schilderen van deuren en ramen in dezelfde kleur, en het 
vervangen van slechte dakpannen vergunningvrij. En de bruine 
keukenkastjes en dito tegeltjes uit de jaren 70 mag u ook zonder 
vergunning vervangen. Maar het hele pannendak vernieuwen 
mag weer niet. Waar ligt precies de grens? 

In deze brochure staat wat wel en niet zonder vergunning mag.

gids Wetten en Regelingen 1  |  ��1�

nederland kent meer dan vier-
honderd rijksbeschermde stads- 
en dorpsgezichten. Deze gids licht 
de achtergrond hiervan toe. Hoe 
kan de cultuurhistorische waarde 
van deze gebieden behouden 
blijven?

Beschermde 
stads- en 
dorpsgezichten
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gemeenten stellen bestemmings-
plannen vast voor rijksbescherm-
de stads- en dorpsgezichten. Hoe 
kan de cultuurhistorische waarde 
van die gezichten het beste in zo’n 
plan verankerd worden? Deze gids 
geeft antwoord en biedt daarmee 
een handreiking aan gemeenten.

Stads- en dorps-
gezichten en het 
bestemmings-
plan

 

Uitgave Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
met medewerking van Bureau Monumenten & 
Archeologie, Amsterdam.

Foto’s Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
tenzij anders vermeld.

28 mei 2013
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