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Betreft: Zienswijze ‘Herziening Stedenbouwkundig Programma van Eisen Amsterdam Teleport’ 
 
Geacht College, 
 
Tot 31 augustus ligt de ‘Herziening Stedenbouwkundig Programma 
van Eisen (SPvE) Amsterdam Teleport’ ter inzage. De Vereniging 
Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) deelt u hierbij 
haar zienswijze over het SPvE mede. Onze zienswijze heeft 
betrekking op de hoogbouwambitie van het SPvE. In het SPvE wordt 
gerefereerd aan het in 1992 door Gedeputeerde Staten van Noord 
Holland afgewezen bouwplan van de Larmagtoren, waar de VVAB en 
enkele andere organisaties die zich inzetten voor het behoud van de 
historische binnenstad bezwaar tegen hadden aangetekend. De 
VVAB stelt zich op het standpunt dat reeds in de discussie over de 
Larmagtoren tien jaar geleden is gebleken dat de grens-
overschrijdende effecten van hoogbouw van die omvang vanuit het 
gezichtspunt van de historische binnenstad ontoelaatbaar zijn (zie 
bijvoorbeeld de ARS-studie Toren in Zicht van 1993). 
 
Een toren hoger dan 200 meter is te vergelijken met de Tour 
Montparnasse in Parijs. Deze 210 meter hoge toren heeft een 
enorme visuele impact op de historische binnenstad van Parijs, 
waardoor onder druk van de publieke opinie werd besloten geen 
nieuwe hoogbouw in of nabij de historische binnenstad te 
ontwikkelen, maar in het veraf gelegen La Défense-gebied (op vier 
kilometer afstand van de binnenstad). Parijs is echter veel 
grootschaliger dan Amsterdam, een kleine stad met een historische 
binnenstad waarvan de skyline wordt bepaald door historische torens als de Westertoren van 85 
meter hoog. De schade aan het stadsbeeld van de verkeerd geplaatste Labouchère toren van ‘slechts’ 
80 meter is bekend, terwijl de verder weg geplaatste Rembrandttoren van 135 meter op veel plaatsen 
in de binnenstad zichtbaar is – wat zal een toren van meer dan 200 meter op slechts drie kilometer 
afstand van de binnenstad dan voor schade aanrichten? Amsterdam is een typisch voorbeeld van een 
Europese stad op menselijke schaal, waarvan de beeldbepalende binnenstad niet alleen is 
beschermd door de Monumentenwet maar tevens is genomineerd voor de Werelderfgoedlijst van de 
UNESCO. 
Het is veelzeggend dat het SPvE stelt dat er in Teleport geen limiet aan de hoogte van gebouwen is, 
omdat er geen beperkingen vanuit Schiphol liggen. De stad kan om die reden haar ‘hoogbouwambitie’ 
vorm geven. Dat is een gelegenheidargument, geen stedenbouwkundig argument. Onbeantwoord blijft 
de vraag waarom Amsterdam een hoogbouwambitie moet hebben, noch is beargumenteerd waarom 
de effecten van een dergelijke hoogbouw op de gehele stad, in het bijzonder de binnenstad, 
acceptabel zijn. Hoogbouw van een dergelijke omvang “gaat de gehele stad aan, vanwege de visuele 
impact, zowel op de directe omgeving als in de verre omtrek” (ARS-advies, 30 mei 2005). Dat 
betekent dat niet alleen een Hoogbouweffectrapportage (HER) nodig is, maar uitgegaan dient te 
worden van een beoordeling van de effecten van de hoogbouw op de gehele stad, in het bijzonder 
haar historische binnenstad en niet alleen vanaf straatniveau, maar ook vanuit hogere etages van 
woonhuizen en andere gebouwen in de binnenstad. Niet de toevallige mogelijkheden maar een 

De Larmagtoren gezien boven de 
bebouwing van de Heren-, Keizers- 
en Prinsengracht, vanaf 
straatniveau! 
Uit: Toren in Zicht, ARS 1993



stedenbouwkundige analyse van de gehele stad dient te bepalen of hoogbouw op bepaalde plaatsen 
mogelijk is. Hierin schiet het SPvE ernstig tekort: een stedenbouwkundige visie ontbreekt. In het 
aangekondigde onderzoek naar de effecten van hoogbouw dienen o.i. dus tevens de gevolgen voor 
het krachtens de Monumentenwet beschermd stadsgezicht van de binnenstad te worden 
meegenomen.  
 
Meer dan tien jaar geleden stelden wij dat een toren van meer dan 200 meter “op verschillende 
plaatsen in de binnenstad zichtbaar (zal) zijn, en de visuele ervaring van het beschermd stadsgezicht 
nadrukkelijk in de ongunstige zin (zal) beïnvloeden, zowel op straatniveau als – in nog sterkere mate – 
vanuit de hoger gelegen verdiepingen van de bestaande bebouwing. Het storende effect zal ’s nachts 
geïntensiveerd worden door de verlichting die nodig is als waarschuwing voor vliegtuigen” 
(bezwaarschrift van de VVAB tegen de Larmagtoren van de VVAB van 22 september 1992). 
Het laatste decennium heeft het internationale debat over hoogbouw interessante nieuwe 
gezichtspunten opgeleverd, terwijl dat debat in een stroomversnelling is geraakt na de terroristische 
aanslagen van 11 september 2001 in New York. De Amerikaanse architectuurwetenschappers James 
Howard Kunstler en Nikos A. Salingaros stellen zelfs dat het tijdperk van de wolkenkrabbers voorbij is 
(‘The End of Tall Buildings’, 17 september 2001). Historische steden als Parijs, Londen en Rome 
hebben immers een voldoende hoge dichtheid weten te bereiken met overwegend lage stedelijke 
bebouwing op menselijke schaal. Een nieuwe stroming, New Urbanism, bepleit de terugkeer naar de 
principes van de Europese historische stad, waarin kleinschalige gebouwen en bouwblokken van 
maximaal vier verdiepingen een duurzame menselijke ecologie heeft voortgebracht.  
Ook in Europa zelf ontwikkelt zich langzaam maar zeker een beweging tegen hoogbouw. De 
Europese stad wordt immers als historisch fenomeen ernstig bedreigd door hoogbouw. Steden als 
Londen en Frankfurt – voorbeelden die het SPvE expliciet noemt – zijn in feite prijsgegeven. In 
Frankfurt heeft men geheel afscheid genomen van het idee van de Europese stad: deze stad is in 
karakter door hoge bankgebouwen vernietigd. In München heeft de bevolking zich tegen een dergelijk 
scenario op succesvolle wijze verzet. Op 11 november 2004 is in deze stad per referendum bepaald 
dat nieuwbouw niet hoger mag zijn dan de beeldbepalende kerk die de landmark van de stad vormt. 
Het gaat om de vraag of de Europese stad, die tenslotte haar eigen karakter en aantrekkelijkheid 
heeft, ten prooi moet vallen aan de aspiraties van particuliere investeerders en anonieme 
marktkrachten. Willen de Europeanen dat hun steden in de toekomst lijken op Chicago, Hong Kong en 
Kuala Lumpur of dat ze hun eigen karakter behouden? 
Voor Amsterdam geldt deze vraag nog meer, omdat Amsterdam, ondanks de aantastingen die er zijn, 
nog steeds grotendeels wordt gekenmerkt door een kleinschalig karakter op menselijke schaal. Moet 
Amsterdam meedoen aan een vorm van globalisering of ligt haar kracht in haar eigen Europese 
karakter? Is de attractie van Amsterdam de huidige en nieuw te ontwikkelen hoogbouw of is dat haar 
eigen stedenbouwkundig en architectonisch erfgoed? In Keulen heeft de UNESCO gedreigd dat de 
Dom van de Werelderfgoedlijst gaat als de hoogbouw aan de overzijde van de rivier doorgaat. Zal de 
UNESCO straks afzien van de aanwijzing van de Amsterdamse binnenstad als Werelderfgoed indien 
de huidige trend naar steeds hoger bouwen in en nabij de binnenstad doorgaat? 
 
Dat zijn wezenlijke vragen waarover wij verplicht zijn goed na te denken. Het SPvE loopt vooruit op 
het hierboven bepleitte onderzoek en kan daardoor worden gezien als een nieuw dieptepunt in het 
niet willen nadenken over deze vragen. “De grote stedenbouwkundige traditie welke in de vorige eeuw 
in Berlage’s plan-Zuid en het Algemeen Uitbreidingsplan tot uitdrukking kwam wordt op jammerlijke 
wijze te grabbel gegooid”, constateerden wij in 1993 (bedenkingen tegen bouwplan Larmag bij 
Gedeputeerde Staten van Noord Holland, 26 januari 1993). De vraag is of er überhaupt een noodzaak 
is voor bouwen op die hoogte. Waarom moet Amsterdam eigenlijk een hoogbouwambitie hebben?  
Natuurlijk kan in Teleport meer dan in de binnenstad mogelijk is, maar wel binnen grenzen zoals die 
door de binnenstad worden gedicteerd. Dat betekent volgens de ARS-studie uit 1993 dat de 
hoogbouw in Teleport niet hoger kan zijn dan 125 meter. Naar onze mening is het niet nodig dat 
Amsterdam een hogere toren krijgt dan Rotterdam, waar de hoogste kantoortoren van Nederland, de 
Nationale Nederlanden-toren, 145 meter hoog is. Amsterdam kan haar internationale 
concurrentiekracht beter putten uit haar eigen bijzondere kwaliteiten. 
 
Hoogachtend, 
 
Namens de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, 

   
Walther Schoonenberg   Hendrik Kaptein 
voorzitter    secretaris 


