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In 1968 werd in Amsterdam-Noord het Plan Van Gool 
opgeleverd: 1138 woningen, ingenieus verborgen in 
lange woonblokken in een groene oase. In ‘De bomen 
op Het Breed’ brengt architect Frans van Gool (90) 
een bezoek aan zijn geesteskind en beschrijft hij de 
ontstaangeschiedenis van de bijzondere wijk. Bewoners 
van het eerste uur vertellen over de sociale experimenten 
uit de begintijd én de keerzijden daarvan.
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Op een tamelijk frisse februaridag hebben we 
afgesproken om Frans van Gool (Antwerpen, 3 
mei 1922) thuis op te halen voor een interview. 
Samen met de architect zullen we vandaag 
de wijk bezoeken die al bijna een halve eeuw 
zijn naam draagt. Als hij de deur van zijn 
nieuwbouwhuis aan het IJ opent, is hij duidelijk 
opgetogen over de afgesproken wandeling. De 
voormalige rijksbouwmeester heeft getekend 
voor het ontwerp van onnoemelijk veel 
gebouwen en woonwijken, overal in Nederland, 
maar het Plan Van Gool is toch echt zijn 
troetelkindje. 

Op een parkeerplaats tegenover winkelcentrum 
Boven ’t IJ in Amsterdam-Noord wachten 
we even tot Leon de auto geparkeerd heeft. 
Hoewel de 90-jarige Van Gool verrassend 
goed ter been blijkt te zijn, hebben we toch 
een golfkarretje geregeld om onze gast door 
de buurt te vervoeren. Stevig ingepakt tegen 
de kou neemt hij plaats naast de bestuurder 
en hij begint meteen honderduit te vertellen 

over de gebouwen die hij begin jaren zestig 
heeft ontworpen. Hij wijst op de lange blokken, 
de zichtlijnen en de eindeloze rijen betonnen 
kolommen die de gevels in vlakken verdelen.  
Hij is nog steeds trots dat de gemeente destijds 
zijn geesteskind tot leven wilde wekken.

Frans van Gool is aangenaam verrast als we 
voor het gefilmde interview gebruik maken 
van de flat van een studente die nog niet zo 
lang in de buurt woont, want hij is hier nog 
nooit in een bewoonde flat geweest. Hij stelt 
haar allerlei vragen en wil vooral weten of ze er 
met plezier woont. Gelukkig kan ze die vraag 
zonder aarzelen bevestigend beantwoorden 
en dat stemt hem tevreden. Geduldig volgt 
hij de aanwijzingen op van de regisseur en 
hij neemt uitgebreid de tijd om alle vragen 
te beantwoorden. Het mooiste shot volgt na 
afloop van het interview als de architect zijn 
kleine schuifraampjes herontdekt. Angstig ver 
leunt hij naar buiten om het uitzicht op de grote, 
nog kale bomen te bewonderen. Het is juist dit 
soort details dat de woningen een heel eigen 
karakter geeft.

Een bijzondere ontmoeting
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Tot onze verrassing gaat hij graag in op de 
uitnodiging om aan het eind van de middag 
een kop koffie te drinken bij Kwekkeboom. Als 
hij al moe is van het dwalen door de buurt laat 
hij daar in elk geval niks van merken. Hij moet 
nog wel even zijn vrouw bellen om te vertellen 
dat het ietsje later wordt. We bestellen een 
cappuccino en een stuk truffeltaart. Het smaakt 
hem goed. “U hebt me vanmiddag heel erg 
verwend…” Door het raam van de lunchroom 
kijkt hij uit op Het Laagt. Een paar jaar geleden 
heeft hij nog overwogen om zelf in zijn ‘Plan’ te 
gaan wonen, vertelt hij lachend. Het leek hem 
wel een mooie plek om zijn oude dag te slijten. 
Helaas voelde zijn vrouw er niets voor om in 
Noord te gaan wonen.

Met dit boekje bewijzen we een klein eerbetoon 
aan de man die Amsterdam-Noord heeft verrijkt 
met een bijzondere wijk, een buurt waar veel 
bewoners vanaf het begin met plezier hebben 
gewoond.

Jeroen Kleijne & Leon Kokhuis

DE BOMEN OP HET BREED 

STAAN TE DROMEN OVER TOEN

ZE ALS SCHITTEREND JONG GROEN, 

IN EEN WIJK NOG NIEUW EN KAAL

STONDEN VOOR EEN IDEAAL

MAAR DAT LIJKT NU ALLEMAAL – VERLEDEN

(Fragment uit het lied ‘Bomen op Het Breed’, Fred Seeboldt)

BEWONERS CREËERDEN IN DE JAREN 
ZEVENTIG EEN EIGEN MOESTUIN NAAST 

KLEUTERSCHOOL HET GOUDKNOPJE (1973)
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Een telefoontje van de 
gemeente Amsterdam

In 1957 begint Frans van Gool als 35-jarige 
zijn eigen architectenbureau in een pand aan 
de Roemer Visscherstraat, samen met zijn 
compagnons Hein Stolle en Arnold Owoyevaar. 
Hun bescheiden optrekje - een bel-etage 
met souterrain - wordt al gauw te klein en ze 
verhuizen naar een historisch pand aan de 
Keizersgracht. Van Gool herinnert zich een zaal 
aan de gracht, over de volle breedte van het 
dubbele perceel. “Met mooie ramen en een 
prachtig balkenplafond.” De tafels waar de 
drie mannen aan werken, zijn ontworpen door 
Stolle, die net als Ooyevaar vooral ervaring 
heeft als interieurarchitect.

Voor hij voor zichzelf begint, heeft Frans van 
Gool al de nodige ervaring opgedaan met 
grote bouwprojecten. Direct na de Tweede 
Wereldoorlog solliciteert hij bij het bureau van 
de bekende architect Jo van den Broek in zijn 
woonplaats Rotterdam. Hoewel Van Gool net 
van de MTS komt, ziet Van den Broek wel wat 

in de aankomende architect. De Maasstad is 
volop bezig met de herbouw van de verwoeste 
binnenstad en Frans van Gool werkt mee 
aan het ontwerp voor winkelcentrum De 
Lijnbaan, onderdeel van het nieuwe centrum 
van Rotterdam. Van Gool is met name 
verantwoordelijk voor het tekenen van de 
verschillende winkelpanden. Bij de oplevering 
in oktober 1953 is De Lijnbaan een van de 
eerste winkelcentra waar consumenten niet 
alleen boodschappen kunnen doen, maar ook 
kunnen flaneren en etalages kijken.

Frans van Gool heeft inmiddels een nieuwe 
bestemming gevonden. Als hij leest dat de 
Gemeentelijke Woningdienst in Amsterdam 
voor vier jaar een architect zoekt die woningen 
kan ontwerpen, stuurt hij meteen een 
sollicitatiebrief. Hij wordt aangenomen en 
al gauw tekent hij nieuwe woonwijken voor 
uiteenlopende delen van de hoofdstad. De 
eerste tekening waar zijn naam op staat, 
is het ontwerp van een klein tuindorp met 
165 woningen naast volkstuincomplex Klein 
Dantzig in de Watergraafsmeer. Een volgend 
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project zijn 299 identieke zaagtandwoningen 
in Slotervaart, met opvallende, schuine gevels. 
Voor Osdorp ontwerpt hij vijf grote galerijflats 
aan de Sloterplas, met in totaal 900 woningen. 
En in Noord zet hij zijn handtekening onder de 
etagewoningen langs de Schepenlaan in Banne 
Buiksloot.

Directeur Alozerij van de Gemeentelijke 
Woningdienst is erg tevreden over het werk 
van de jonge architect. Als Van Gool na afloop 
van het vierjarig contract laat weten dat hij voor 
zichzelf begint, belooft Alozerij dat hij zeker nog 
een keer een beroep zal doen op Van Gool 
en zijn compagnons. Eerst wacht de mannen 
echter een andere grote klus: het nieuwe 
hoofdkantoor van Nationale Nederlanden in 
Den Haag. In 1959 worden ze voorgedragen 
om mee te doen aan de prijsvraag voor het 
hoofdkantoor en ze maken met zijn drieën het 
winnende ontwerp. De eerste toren wordt in 
1970 opgeleverd, de tweede pas in 1985.
Als Frans van Gool nog volop bezig is met het 
uitwerken van de plannen voor de Nationale 
Nederlanden krijgt hij in 1962 plotseling een 

telefoontje van zijn voormalige directeur bij de 
Gemeentelijke Woningdienst. Alozerij vraagt 
of hij zich samen met zijn gerenommeerde 
collega’s Jaap Bakema en Aldo van Eyck wil 
buigen over de invulling van een groot terrein in 
de Buikslotermeer. Van Gool is op dat moment, 
zoals hij het een halve eeuw later uitdrukt, 
behoorlijk “gecoiffeerd” met de opdracht. “Er 
waren geen voorwaarden. Een ‘tabula rasa’! 
Het moest niet te gek worden, maar een 
beetje vrijheid ten opzichte van de ‘wenken en 
voorschriften’ vanuit het rijk was er zeker. We 
kregen een vrij groot oppervlak ter beschikking, 
waarop een groot aantal woningen kon worden 
gerealiseerd in de sociale sector. We waren niet 
gebonden aan typologie, het kon hoogbouw 
of laagbouw zijn, of juist gemengd. Ook het 
aantal woningen stond niet vast. Een gooi 
kunnen doen naar een nog nieuw concept was 
zeer uitdagend, zeker op mijn leeftijd.” Alozerij 
vertelt ook nog dat de drie gekozen architecten 
mogen besluiten om elk een individueel plan te 
maken. Ze moeten dan wel accepteren dat de 
gemeente uit een van die plannen een keuze 
maakt.
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In de maanden die volgen op dat eerste 
telefoontje voert het drietal een aantal 
verkennende gesprekken met Alozerij, 
meestal in het kantoor van de Gemeentelijke 
Woningdienst. Waar Van Gool en Van 
Eyck redelijk blanco staan tegenover de 

opdracht, komt Bakema de eerste keer 
al binnen met rollen tekeningen van zijn 
eerdere woningbouwprojecten. “Zo hoeft 
het niet te worden”, relativeert hij meteen, 
“maar dit zijn wel de bouwstenen die ik 
zou kunnen inbrengen.” Na deze ‘valse 
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start’ zijn de drie architecten het er al gauw 
over eens dat de nieuwe woongebouwen 
een centrale ontsluiting moeten krijgen. Ze 
denken daarbij aan de ‘verhoogde straat’, die 

collega Michiel Brinkman heeft gebruikt in het 
Justus van Effencomplex in de Rotterdamse 
wijk Spangen. Niet helemaal toevallig heeft 
Bakema net een artikel over dit beroemde 

project uit de jaren twintig geschreven 
voor het tijdschrift Forum. Bakema toont 
zich echter al snel voorstander van een 
woonwijk met gebouwen in verschillende 

hoogtes: galerijbouw met en zonder liften, 
flats met trappenhuizen, rijtjeshuizen, lage 
bejaardenwoningen en maisonnettes. Van 
Gool is daar absoluut op tegen. “Dat hadden 
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we genoeg gezien in Amsterdam. Ik wilde niet 
langer vanuit hoogbouw neerkijken op andere 
woningen.” 

Zonder al te veel discussie besluiten Van Gool 
en Bakema dat ze ieder hun eigen weg zullen 
gaan; Van Eyck sluit zich aan bij Bakema. Vanaf 
dat moment krijgt Alozerij steeds twee plannen 
te zien en is het samenwerkingsverband ineens 
een tweestrijd geworden. Een tweestrijd die 
Frans van Gool uiteindelijk in zijn voordeel 
beslist. De latere rijksbouwmeester weet tot 
op de dag van vandaag niet zeker waarom de 
gemeente voor zijn plan kiest. In zijn biografie 
‘Leven en werk’ zegt Van Gool dat het zeker 
niet lag aan de presentatie van zijn ontwerp. 
“Daarin was ik niet zo goed, zeker niet wanneer 
ik volslagen leken moest informeren. Bakema 
drukte mij bij zijn presentatie helemaal weg. Dat 
was zo sterk, dat het anderen opviel en mensen 
me belden dat ik de volgende keer eerst maar 
moest presenteren en Bakema pas daarna.”

Naar verluidt loopt Bakema de deur plat bij 
raadsleden om voor zijn ontwerp te lobbyen. 

Van Gool vindt dat zijn plan maar voor zichzelf 
moet spreken. “Ik had het idee dat mijn 
bedoelingen, die zo afweken van Bakema, 
helemaal vervat waren in mijn plan, en dat 
ik daar verder niets meer aan toe hoefde te 
voegen. De waardering van de gemeente zal 
bovendien, met Amsterdam-Noord als context, 
eerder zijn uitgegaan naar een rustig plan, met 
grote hoven. Die karakteristiek sloot ook beter 
aan bij de Amsterdamse stadsontwikkeling dan 
het toch wat Rotterdamse tumult van het plan-
Bakema.”

Ondanks alle ontwerpen die Frans van Gool 
al heeft gemaakt, staat begin jaren zestig nog 
nergens een gebouw of woonwijk dat echt zijn 
persoonlijke signatuur draagt. Dat verandert 
als de gemeente definitief voor zijn ontwerp 
kiest. In de nieuwe woonwijk in Amsterdam-
Noord heeft Van Gool veel van zijn ideeën 
over woonwijken en stedenbouw kunnen 
verwezenlijken. Vandaar dat de wijk met 1138 
woningen tot op de dag van vandaag nog 
steeds bekend is onder de naam van zijn 
geestelijk vader: Plan Van Gool.
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Het winnende ontwerp

In de periode bij de Gemeentelijke 
Woningdienst ontwikkelt Frans van Gool 
een lichte afkeer van de gangbare sociale 
woningbouw, vertelt hij in zijn terugblik. Zo leidt 
de toepassing van gangbare woningtypes, 
zoals eengezinswoningen, bejaardenwoningen, 
standaard galerijwoningen en torenflats, volgens 
hem vooral op de straatkruisingen tot een 
overdosis aan kopgevels. “Stadsontwikkeling 
bleek daar ook niet zo gelukkig mee te zijn 
en drong voortdurend aan om de kopgevels 
van voldoende ramen of balkons te voorzien. 
Met de krappe budgetten sneuvelde dat 
soort details natuurlijk het eerst, omdat ze 
programmatisch nu eenmaal niet nodig waren. 
Ik heb er bij de gemeente wel eens voor gepleit 
in de woonstraten en de open kruisingen een 
losser systeem te kiezen, en dat ook deels in 
de binnentuinen door te trekken. Amsterdam 
mocht van mij meer een tuinstad worden.”

Voor de nieuwe woonwijk streeft Van Gool naar 
een heel ander stedenbouwkundig milieu, met 

een woningtype dat daar op een goede manier 
gestalte aan kan geven. Zijn overkoepelende 
idee: humane anonimiteit. Vrij vertaald: je moet 
in je eigen huis ‘anoniem’ kunnen zijn, jezelf 
kunnen zijn, zonder de sociale controle van 
een dorp. En tegelijkertijd moet de wijk een 
menselijke maat hebben. Niet voor niets kiest hij 
voor een bescheiden hoogte van vijf woonlagen, 
“gelijk aan de kruinen van de bomen”. Daardoor 
houdt elk bewoner bijna letterlijk contact met 
de begane grond. Door de woningen samen 
te brengen in lange blokken ontstaat een grote 
openbare ruimte. Langs de straat parkeren is 
er niet bij; bewoners zetten hun auto op een 
van de centrale parkeerplaatsen. Ook daarmee 
creëert Van Gool in de wijk een extra gevoel van 
ruimte.

Hoewel de vorm en de hoogte van de 
woonblokken overal gelijk zijn, bieden de 
gebouwen haast ongemerkt onderdak aan 
alle mogelijk huishoudens. De 1138 woningen 
van verschillende grootte zijn als legoblokjes in 
elkaar gepast. Aan de beneden- en bovengalerij 
liggen de twee- en driekamerflats. Op de 
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tweede, derde en vijfde woonlaag zijn de 
vierkamerflats gelegen. En op de hoeken zijn 
in een later stadium ook nog atelierwoningen 
ingetekend. “Ik wilde niet langer een blokje 
bejaarden aan de voet van een hoge ‘toeter’ 
of een stelletje trappenhuiswoningen met 
daaronder een strookje winkels. Het is een 
ultrahomogeen plan, dat meer dan toen 
gangbaar was geheel is voorbereid op 
industriële bouwtechnieken. Ik hoopte dat je 
door die industrialisatie en de herhaling tot een 
betere prijs-kwaliteitsverhouding kon komen.”

Natuurlijk heeft de architect in zijn plannen 
ook de galerijen als openbare woonstraten 
meegenomen, omdat die nu eenmaal van 
het begin af deel uit hebben gemaakt van 
de besprekingen met de gemeente. Voor 
hem persoonlijk is de woonstraat echter van 
ondergeschikt belang. “Ik had die anonieme 
gevels net zo goed kunnen maken in 
combinatie met een ander ontsluitingsprincipe. 
De galerij was oorspronkelijk zelfs smaller. Door 
een opmerking van Juffrouw Mulder (bijnaam 
van Jacoba Mulder, hoofd Stadsontwikkeling, 

JK) is de galerij een meter verbreed. Zo erg was 
ik dus niet bezeten van de gedachte dat de galerij 
een bijdrage moest leveren aan het socialiseren 
van de bewoners onderling. Achteraf ben ik ook 
niet helemaal tevreden over de uitvoering van 
de galerijen. Ze zijn erg lang, ononderbroken, 
anoniem en winderig. Als bindend element zijn ze 
onvoldoende uit de verf gekomen, ook omdat er 
te weinig met groen is gebeurd.”

In de bouwperiode is Van Gool druk met het 
hoofdkantoor van Nationale Nederlanden. 
Hij laat de uitwerking van de plannen en het 
toezicht op de uitvoering voornamelijk over aan 
zijn compagnon Arnold Ooyevaar. Niet alleen 
ontwerpt Ooyevaar de twee hoge torens naast 
het Plan Van Gool (Het Breed), maar bedenkt hij 
ook de luchtbruggen die de woonblokken in het 
Plan Van Gool met elkaar verbinden. Een goede 
vondst, vindt de naamgever van de wijk. “Het 
lag voor de hand om het te doen. De blokken 
waren voor Nederlandse begrippen al bijzonder 
lang. Je zou dus kunnen zeggen dat de galerij 
al heel veel woningen bediende, maar door de 
luchtbruggen creëerde je een looproute die 
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En dan alleen die kleine trappenhuisjes, 
even naar boven, even naar beneden, die 
aangetakt zijn aan die grote ader, de galerij die 
representatief is voor het hele complex.”
De herhaling komt in het Plan Van Gool 
misschien nog wel het meest tot uiting in de 
eindeloze rijen betonnen kolommen die de 
gevels in vlakken verdelen. Meer dan elfduizend 
zijn het er in totaal, met steeds dezelfde 
onderlinge afstand: 1,40 meter. In 1996 legt 
architect Endry van Velzen in het tijdschrift 
‘Oase’ uit waar deze ‘moduulmaat’ vandaan 
komt. “Deze maat is afgeleid van de toenmaals 
verplichte breedte van een hoofdslaapkamer 
plus de dikte van een bouwmuur: 260 plus 
20 is 280 centimeter. Een hoofdslaapkamer is 
dus twee modules breed, evenals de overige 
slaapkamers. De woonkamers zijn drie modules 
breed. Bij de balkongevel leidt de opzet van 
de plattegrond, waarin drie slaapkamers 
naast twee woonkamers liggen, tot een strikt 
regelmatige afwisseling van zes modules puien 
en zes modules balkons. De radicalisering van 
de herhaling is een van de meeste intrigerende 
kwaliteiten in Buikslotermeer.”

Van Gool moet in de planfase nog wel een keer 
naar het ministerie komen om de kolommen, 
een cruciaal onderdeel van zijn ontwerp, toe te 
lichten. Volgens eigen zeggen moet hij praten 
als Brugman om de verantwoordelijk ambtenaar 
ervan te overtuigen dat de kolommen echt niet 
vervangen kunnen worden door een gedeeltelijk 
houten gevel. “Toen heeft zich het wonder 
voorgedaan dat de hoger geplaatste ambtenaar 
die bij het gesprek was, doorkreeg dat er iets 
onherstelbaars zou gebeuren als ik die gevel 
moest veranderen. Ik moet constateren dat die 
kolommen een wezenlijk constructief onderdeel 
zijn van het concept, zei hij - wat natuurlijk niet 
zo was. Zijn ondergeschikte zweeg, hij deed zijn 
dossier dicht en de zaak was gedaan. Zoiets is 
zeldzaam.”

In het jaar dat de eerste woningen worden 
opgeleverd (1968), verschijnt een uitgebreid 
en lovend artikel over het Plan Van Gool in het 
tijdschrift ‘Goed Wonen’. Volkshuisvester Hugo 
Priemus prijst de opzet en de ‘revitalisering van 
de middelhoogbouw’. “Om te beginnen met 
het woonmilieu: dit is zonder meer raak. In mijn 

parallel liep aan de benedengalerij. Zo 
kon je altijd droog naar je auto of het 
winkelcentrum wandelen.”

De galerijen in het Plan Van Gool 
zijn toegankelijk via liften en centrale 
trappenhuizen op de hoeken van 
de woonblokken. De architect heeft 
heel bewust niet meer trappenhuizen 
ingetekend. “Dit is een logisch gevolg 
van de opvatting om per strekkende 
meter woonblok die verschillende 
woningen te realiseren. De kleinere 
en grote wooneenheden kun je op 
die manier op een zo economisch 
mogelijke manier bereiken. Het heeft 
overigens ook te maken met een 
persoonlijk fobie: ik had en heb een 
hekel aan trappenhuizen, van vier, vijf 
hoog. Ondingen zijn het. Daar kun je 
geen stad mee bouwen. Of ja: het kan 
natuurlijk wel, en het gebeurt ook, dat 
weten we allemaal. Maar als je dan 
de vraag krijgt: hoe zou je het eigenlijk 
willen? Dan weg met het trappenhuis. 
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ogen is dit een eerherstel voor de middelhoge 
bouw die zo langzamerhand door iedereen is 
verlaten. Vanuit elke woning is de begane grond 
te beroepen, overal is de schaal naar mijn gevoel 
plezierig. De straat op de verdieping is breed 
en bruikbaar. Nergens liggen er slaapvertrekken 
aan. De luchtbruggen die als vliegtuigrompen 
van blok tot blok lopen, zijn zeer goed. De 
trappenhuizen, die zijn voorzien van een vide, 
zijn zeer geslaagd. Er is overal genoeg afstand 
tussen de blokken, zodat er voldoende ruimte is 
voor zon, groen, kinderspel en auto’s.”

Architect Izak Salomons gaat in ‘Goed Wonen’ 
nog een stapje verder. “Wie had dit ooit 
verwacht van een experimentele woonwijk: 
monotonie, helderheid en overzichtelijkheid. 
Juist nu de navolgers van Van Eyck en 
Hertzberger zich opmaken om dit land te 
bedekken met ingewikkelde, dure, donkere, 
onhygiënische kashbastructuren. Misschien is 
Buikslotermeer wel het laatste stukje heldere 
architectuur dat in dit land ooit tot stand komt, 
nu we een donkere periode van provinciale 
ellende zijn ingegaan.”
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De eerste bewoners 

Vanaf 1968 nemen de eerste bewoners hun 
intrek in de nieuwe appartementen. De wijk 
is volgens Van Gool bedoeld voor de ‘upper 
lower class’, maar blijkt in de praktijk ook hele 
andere groepen aan te trekken. “Er kwamen 
ook veel middenklasse gezinnen in, omdat 
de huurprijs hoger uitviel dan begroot. Het 
‘plan’ is volgelopen met jonge en aankomende 
intellectuelen, die razendsnel kinderen kregen. 
Het was een levendige omgeving, maar 
niemand had voorzien dat het een hippe buurt 
zou worden met allerlei sociale experimenten. Ik 
was verbaasd, maar ja, ik ben geen socioloog.”

Keramist Addy Bloem (72) is een van de eersten 
die naar het Plan Van Gool verhuist. Met haar 
man en drie jonge kinderen belandt ze van een 
groot huis in Friesland op een vierkamerflat 
op Het Hoogt. Pas als de verhuiswagen in de 
zomer van 1969 over de Purmerweg rijdt, ziet 
ze de wijk voor het eerst. “Ik was heel blij”, lacht 
ze. “Ik had natuurlijk wel tekeningen gezien en 
wist dat het heel mooi kon worden, met al dat 

groen en die hoge bomen. Voor mij was het 
vooral een verademing om van het sombere 
Wolvega naar Amsterdam te verhuizen, waar 
mijn man net een baan had gekregen. Maar de 
flat vond ik ook erg mooi. Heel gezellig, met die 
aparte eetkamer. En dankzij die grote ramen erg 
licht. Ik voelde me meteen thuis.”

Miep van Berkestijn krijgt een jaar later 
de sleutel van een splinternieuwe flat op 
Bovenover. De belangrijkste reden voor haar 
om de overstap te maken vanuit Amsterdam-
Oost is de behoefte aan ruimte. Ze woont met 
haar man in een piepklein appartement aan de 
Nieuwe Prinsengracht, waar haar drie jonge 
zoons één slaapkamer moeten delen. Ook zij is 
verguld met haar nieuwe woning. “We hadden 
in 1968 al naar de modelwoning gekeken. De 
Bijlmer vonden we ook wel mooi, maar dit sprak 
ons veel meer aan. Drie slaapkamers, een extra 
eethoek, scholen in de buurt en veel groen. 
Vrienden van ons gingen er ook wonen en we 
hadden het idee dat dit echt een populaire 
buurt zou worden. Noord leek ver weg, maar in 
de praktijk viel dat reuze mee.”
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In de beginjaren ontmoeten de twee vrouwen 
in de buurt veel gelijkgestemden. Addy Bloem: 
“Er woonden veel creatieven en academici. 
Illustratoren, ontwerpers, schilders... Allemaal 
mensen met jonge gezinnen. En allemaal 
mensen die echt wat wilden ondernemen, dus 
al gauw was er in de buurt een bloeiend sociaal 
leven. Het grappige is dat als ik soms mensen 
uit die tijd spreek, dat ze nog steeds vinden dat 
dat misschien wel hun leukste tijd was.” Miep 
van Berkestijn: “Ik voelde me meteen thuis. Je 
maakte veel sneller contact met mensen dan 
op een bovenwoning in Oost. Op de rand van 
de zandbak of op het schoolplein maakte je 
gauw nieuwe vrienden.”

Addy Bloem is opgeleid als analiste, maar ze 
heeft in het Plan Van Gool al gauw het gevoel 
dat ze iets heel anders wil doen. Met twee 
vrouwen uit de buurt begint ze in 1970 ‘Broodje 
Mee’, zodat kinderen van de twee scholen 
tussen de middag over kunnen blijven. Eerst 
bieden ze de opvang op school aan, later 
verhuist Broodje Mee naar ‘Overzomeren’, een 
van de gemeenschappelijke ruimtes die al vrij 

snel door bewoners gekraakt zijn. “We wilden 
niet dat bevoogdende, maar gewoon goede 
opvang voor tussen de middag. Gelukkig was er 
van het begin af veel animo voor. Organiseren, 
overleggen met schoolhoofden en andere 
betrokken. Ik had het gevoel dat ik leefde!”

In de gemeenschappelijk ruimtes worden 
in de loop van de jaren zeventig steeds 
meer activiteiten voor en door bewoners 
georganiseerd, van een wekelijkse filmclub tot 
volksdansles en kralen rijgen. Eerst vooral met 
vrijwilligers, later komen daar professionele 
buurtwerkers bij. Als een vriendin Addy vraagt 
om mee te doen aan de kleiles, raakt ze meteen 
gebiologeerd door het materiaal. Al gauw geeft 
ze zelf les en later krijgt ze zelfs een eigen 
ruimte op Het Laagt waar ze pottenbakken kan 
doceren. “In deze buurt was heel veel mogelijk.” 
Miep van Berkestijn: “Op Koninginnedag was 
hier altijd een groot buurtfeest, zeker toen er op 
het winkelcentrum nog niet zoveel gebeurde.”

Minder positieve herinneringen bewaart Miep 
aan de ‘anti-autoritaire kresj’ in ‘Overwinteren’, 

DE JEU DE BOULESBAAN 
OP HET BREEDVELD (1982)
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waar haar jongste zoon nog een blauwe 
maandag op zit. “Buurtbewoners pasten daar 
op elkaars kinderen. Ik vond sommige mensen 
een beetje typisch: ze waren juist erg autoritair 
in het anti-autoritair zijn. Ze konden urenlang 
vergaderen over de vraag of je kinderen mocht 
beperken in de hoeveelheid pindakaas die 
ze op hun brood wilden, met bijna religieus 
fanatisme. Zelf geloofde ik wel in regels in 
de opvoeding, en ik heb al gauw mijn eigen 
opvang geregeld, met een paar vriendinnen 
uit de buurt.” Ook zij wordt na haar scheiding 
in 1975 actief in de buurt. Zo staat ze op 
woensdagavond als vrijwilliger achter de bar 
van de ‘soos’, het buurtcafé in Overzomeren. 
“Niet iedereen kwam daar natuurlijk, meer 
een uitgebreide vriendenkring. Op maandag 
kookten bewoners voor elkaar, dan kon je tegen 
kostprijs mee-eten. Soms kwamen daar wel 
dertig mensen op af, altijd heel gezellig.”

Beide vrouwen zien overigens dat de 
gezelligheid ook zijn keerzijde heeft. Sommige 
buurtbewoners gaan eind jaren zeventig 
experimenteren met partnerruil. Addy lacht: 

“Van mij hoefde dat niet zo nodig, maar het 
was ook een beetje de tijdgeest. Dat heb je met 
die kunstenaars, hè.” Miep van Berkestijn: “Op 
een gegeven moment leek het wel of iedereen 
lesbisch werd. Dan was er in de soos ineens 
‘Dansen voor lesbiennes boven de 35’. Er werd 
flink wat afgescharreld, dat hoorde bij die anti-
autoritaire houding. Ik was er zelf niet zo voor, 
want het leidde tot de nodige gezinsdrama’s. Ik 
heb via de buurtsoos overigens wel mijn tweede 
man leren kennen, maar dat was een paar jaar 
na mijn scheiding.”

OPTREDEN VAN 
BEWONERS TIJDENS EEN 
BUURTFEEST IN EEN VAN 

DE GEMEENSCHAPPELIJKE 
RUIMTES (1976)
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PALMPASENOPTOCHT 
VAN BASISSCHOOL HET 

WESPENNEST 

KINDEREN IN DE ZANDBAK 
VAN KLEUTERSCHOOL  

DE WOELWATERS
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Langzame achteruitgang

Rond 1980 begint de samenstelling van de 
wijk langzaam te veranderen. Veel bewoners 
van het eerste uur kopen een huis in Noord, 
bijvoorbeeld aan de Nieuwendammerdijk of 
Buiksloterdijk. Nieuwe groepen bewoners 
ontdekken het Plan Van Gool. Eerst zijn dat 
vooral autochtonen, later veel mensen van niet-
Nederlandse afkomst. De saamhorigheid in de 
buurt neemt langzaam af. Miep van Berkestijn 
ziet dat het eerst aan het verloederen van 
de gemeenschappelijke fietsenboxen. “Eerst 
kon je er gewoon je fietspomp laten staan, 
op een gegeven moment verdween alles: 
fietspomp, zadel en uiteindelijk je hele fiets. Na 
veel discussie zijn er toch individuele boxen 
gekomen. Eigenlijk was dat een teken aan de 
wand.”

Zelf verhuist ze in 1986 met haar tweede 
man naar een koopwoning op de 
Nieuwendammerdijk, maar ze komt nog vaak 
in haar oude buurt. Haar twee zoons én haar 
moeder wonen er een aantal jaren, en zelfs 

haar studerende kleindochter heeft er een paar 
maanden een flat gedeeld. Maar langzaam 
ziet ze de buurt verloederen. “Je zag vooral 
steeds meer afval op straat en vuilnis naast 
de containers staan. De nieuwe mensen die 
hier wonen, hebben kennelijk andere opruim-
manieren. Kort na mijn vertrek hoorde ik op de 
nieuwjaarsreceptie al van een nieuwe bewoner 
dat hij het moeilijk vond om mensen te leren 
kennen. Alle buurtinitiatieven bleken al vrij snel 
te zijn verdwenen.”

Addy Bloem stopt in 1985 met het 
buurthuiswerk, dat dan al op een steeds lager 
pitje is komen te staan. De samenwerking 
tussen vrijwilligers en professionals loopt niet 
helemaal soepel meer en de belangstelling voor 
de buurtactiviteiten neemt af. Ze heeft dan al 
een andere roeping gevonden. In 1982 krijgt ze 
de kans om haar vierkamerflat te ruilen voor een 
atelierwoning en die grijpt ze met beide handen 
aan. Eindelijk heeft ze de mogelijkheid om zich 
fulltime bezig te houden met het maken van 
keramische kunst. Tot op de dag van vandaag 
woont en werkt ze in haar atelier als keramist. 

EEN RIJDENDE WINKEL VERKOOPT IN DE 
BEGINJAREN VAN HET PLAN VAN GOOL 
KRUIDENIERSWAREN OP DE GALERIJEN
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De vorige bewoner van Addy Bloems flat heeft 
de atelierwoning van twee verdiepingen destijds 
prachtig verbouwd. De slaapkamers zijn niet 
groot, maar ze heeft een enorme woonkamer, 
met uitzicht op de toppen van de bomen. Met 
de instroom van mensen uit alle windstreken in 
haar buurt heeft ze geen enkele moeite. “Het 
enige is dat sommigen hun afval gewoon naar 
beneden gooien. Dat geeft troep en daar wordt 
voor mijn gevoel vrij weinig aan gedaan. Bij mij 
op de galerij wonen onder meer Surinamers, 
Pakistanen, Hindoestanen, Marokkanen en 
Turken. Als wij in de keuken zitten te eten of op 
de galerij in de zon zitten, groeten we iedereen. 
Ik hou wel van zo’n smeltkroes. Ik heb zelf een 
tijd les gegeven aan een groep asielzoekers 
en het is vreselijk om te horen hoe die mensen 
behandeld worden.”

Van Gool heeft de ontwikkeling van zijn 
geesteskind op enige afstand gevolgd. Na zijn 
pensionering woont hij lang in Frankrijk, maar 
daarvoor en daarna gaat hij een paar keer per 
jaar poolshoogte nemen. “Ik vond en vind het 
er wel overtuigend uitzien, even afgezien van 

de bitse stedenbouwkundige overgang naar 
het winkelcentrumgebied. Gek genoeg heb ik 
nooit het gevoel gehad dat het bewonersniveau 
onder de maat was, op een paar uitzonderingen 
na. De metalen verbindingsbruggen vond ik snel 
achteruit gaan, maar verder doorstond de buurt 
de tand des tijds redelijk, zeker als je beseft 
dat die geheel uit beton is opgetrokken. Verrast 
was ik altijd door het hoge geboomte. Voor 
het woonmilieu essentieel, positief, ofschoon 
door zijn on-Hollandse schaal niet bevorderlijk 
voor de integratie met de omliggende 
woongebieden. Al met al leek het plan mij wel 
een stootje te kunnen hebben.”
 

SCHOONMAAKACTIE VAN BEWONERS (1987)
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TIJDENS HET JAARLIJKSE JEU DE 
BOULESTOERNOOI STRIJDEN BEWONERS 
OM DE GOUDEN KLAUW (1985)

BEWONERSVERGADERING 
IN DE WEERENKAPEL
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Renovatie 

Ondanks de observaties van Van Gool is het 
bewoners en woningcorporaties duidelijk 
dat de wijk twintig jaar na de oplevering 
langzaam toe is aan een flinke opknapbeurt. 
Al in 1988 hebben de corporaties plannen om 
de woningen in het Plan Van Gool ingrijpend 
te renoveren, maar lange tijd stuiten ze op 
verzet van bewoners. Sommigen voelen er 
niets voor om de collectieve energiemeter te 
vervangen door individueel betalen, anderen 
maken zich druk om de aantasting van het 
ontwerp van Frans van Gool. Hoewel de 
corporaties de renovatieplannen een paar keer 
hebben bijgesteld, lukt het ze zelfs in 2010 nog 
niet om de vereiste meerderheid van 70 procent 
achter zich te krijgen. Slechts 48 procent van 
de bewoners stemt dat jaar in met de geplande 
renovatie.

Na stevig onderhandelen bereiken Ymere en 
Eigen Haard in de zomer van 2011 toch een 
akkoord met de bewonersvereniging. De basis 
voor de renovatie blijft het Plan van Aanpak uit 

maart 2010, maar de onderhandelingspartners 
maken aanvullende afspraken over de manier 
waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. 
De meeste bewoners kunnen tijdens de 
werkzaamheden in hun woning blijven en 
een regiegroep, bestaande uit corporaties en 
bewoners, ziet toe op het renovatieproces.

In februari 2013 gaat de renovatie na 25 jaar 
vertraging eindelijk van start. Tot eind 2015 
knapt de aannemer zo’n beetje elke drie 
weken tien woningen op. De glazen gevels 
worden geheel vervangen door isolerend glas 
in antraciet- of aluminiumkleurige sponningen. 
De karakteristieke schuifraampjes maken 
plaats voor moderne, naar binnen draaiende 
ramen. Het houtwerk aan de buitenzijde van de 
woongebouwen wordt geschilderd en zo nodig 
vervangen. Alle bewoners krijgen twee nieuwe 
meters in de halkast die het persoonlijk verbruik 
registreren: één voor de verwarming en één voor 
het warme tapwater. De nieuwe, duurzame CV-
installatie zorgt voor een lager energieverbruik en 
meer wooncomfort, omdat de grotere radiatoren 
de warmte gelijkmatiger verdelen.
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De meeste bewoners zijn blij met de 
verbeteringen aan de woningen en dat geldt 
zeker ook voor Addy Bloem. “Nodig is het zeker; 
je moet een wijk als deze goed onderhouden. 
Natuurlijk moet er dubbel glas komen en moet 
het aanwezige asbest gesaneerd worden. Het 
gaat mij vooral om de manier waarop, ik hoop 
dat het goed en snel gaat en dat we niet te lang 
ons huis uit hoeven.” Miep van Berkestijn: “Ik 
weet nog niet hoe het er precies uit komt te zien, 
maar ik hoop dat ze het aanzicht van de gevels 
zo min mogelijk aantasten. Dit is een mooi plan, 
een bekroond plan, dat ze zo veel mogelijk in zijn 
waarde moeten laten.”

Het meest omstreden deel van de renovatie is 
bij sommigen nog steeds het afsluiten van de 
trappenhuizen. Waar iedereen voorheen vrij 
toegang had tot de bovengalerij, kun je straks 
alleen nog met een pasje naar binnen via een 
afgesloten toegangsdeur. Addy Bloem: “Het 
open karakter is juist een van de charmes van 
deze wijk, maar ik geloof dat ik een van de 
laatste der Mohikanen ben. Als je angstig bent, 
trek je ook vervelende dingen naar je toe, dat is 
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wat ik denk. Ik hou me altijd vast aan Michel de 
Montaigne, de kasteelheer die in de zestiende 
eeuw al nooit de deuren van zijn kasteel op 
slot deed.” Miep van Berkestijn: “De galerij is 
aangelegd als openbare weg en dat moet het 
ook blijven. Mensen moeten straks een enorm 
eind lopen naar hun brievenbus. Bovendien 
zijn er straks zoveel sleutels in omloop, dat er 
vanzelf weer mensen op de galerij komen die er 
helemaal niet wonen. Wat is dan nog de zin van 
deze aanpassing?”

Van Gool is minder kritisch. In de loop van zijn 
leven heeft hij leren accepteren dat veel van zijn 
werk aan verandering onderhevig is. “Ik ben er 
in gehard. En ik zit natuurlijk net een cultuurtrap 
lager dan het stadhuis van Amsterdam. Zoveel 
van mijn projecten zijn aangepast, uitgebreid, 
gesloopt of half gesloopt... Er zijn heel weinig 
mensen geweest die dachten: moeten we die 
van Van Gool nog raadplegen? Ik heb misschien 
drie of vier bezoeken gehad de laatste 25 jaar 
van jonge architecten die hun aanpassingen 
wilden laten zien. Dat is hoffelijkheid. Maar 
nodig vind ik het niet. 

Je moet duidelijke verhoudingen hebben in 
bouwprocessen. Dat de bovengalerij van het 
plan nu wordt afgesloten is de maatschappelijke 
realiteit, daar is niet veel aan te doen.”

Voor Addy Bloem is de renovatie zeker geen 
reden om op termijn uit de buurt weg te 
gaan. Sterker nog: ze is vastbesloten om zo 
lang mogelijk in het Plan Van Gool te blijven 
wonen. “Het blijft een zeer unieke wijk, met 
die bijzondere architectuur en al dat groen. 
Niet voor niets dat hier in het begin bussen vol 
toeristen kwamen kijken. De bewoners van toen 
zijn eigenlijk de wegbereiders geweest voor het 
hippe Noord van nu. Ik zie mezelf hier zeker oud 
worden. Ik kan heerlijke wandelingen maken 
naar Durgerdam of naar de stad. Ik heb geen 
tuin of balkon, maar als het zonnetje schijnt, zit 
ik gewoon op de galerij, tussen alle potten met 
planten die ik hier heb neergezet. Bij heel mooi 
weer pakken mijn vriend en ik de ligstoelen en 
gaan we beneden op het middenterrein zitten, 
bij de heuveltjes, waar onze Marokkaanse buren 
dan gezellig zitten te barbecuen.”
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Van Gool is nog steeds trots op de wijk die 
al bijna een halve eeuw zijn naam draagt. 
Lachend: “Ik zou het willen ontkennen, maar 
eigenlijk is het wel zo. Ik ben er wel happy 
mee. Het had marginaal misschien iets beter 
gekund, maar ik heb niet zodanige fouten 
gemaakt, dat ik me daarvoor geneer. Ik verbaas 
me erover als mensen zeggen dat ze het 
verschrikkelijk vinden. Vanaf het moment dat 
ik naar school ging, heb ik altijd gewoond in 
stedelijke, nieuwerwetse complexen. Zoals de 
flats van Van den Broek aan de Vroesenlaan in 
Rotterdam en de Bergpolderflat van Van Tijen. 
Dat is mijn referentiekader. Ik denk dat die bijna 
lijfelijke ervaring, van zand en beton, mij zeker 
gevormd heeft. ‘Anoniem’ is geen haatwoord, 
het is een toestand. Het krijgt kwaliteit door de 
manier waarop je die toestand gestalte geeft. 
Het Plan Van Gool is een plek waar mensen een 
beetje naar binnen kunnen kijken, maar vooral 
naar buiten kunnen kijken.”

Bij zijn laatste verhuizing binnen Amsterdam 
- een paar jaar geleden - heeft hij zelfs 
overwogen om zijn laatste fase door te brengen 

in het Plan Van Gool. “Ik wist niks van eventuele 
sociale achteruitgang en had nog steeds een vrij 
goedmoedig beeld van de buurt. Ik heb hier iets 
gemaakt, waar ik best mijn oude dag had willen 
slijten. Maar uiteindelijk wilde mijn vrouw niet 
naar Noord. Als ik mijn zin had doorgedreven? 
Dan was het echtscheiding geworden, haha. 
Een huwelijk is en blijft een democratie.”
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Over Frans van Gool

Frans van Gool 
wordt geboren 
in Antwerpen 
op 3 mei 1922 
en groeit op in 
Rotterdam. Na het 

voltooien van de MTS leert hij het architectenvak bij 
het bekende Rotterdamse bureau Van den Broek 
en Bakema. Bij de Gemeentelijke Woningdienst 
in Amsterdam ontwerpt Van Gool vanaf 1953 
woningen voor vrijwel alle delen van de uitbreidende 
hoofdstad. Vier jaar later begint hij zijn eigen 
bureau, samen met Hein Stolle en Arnold Ooyevaar. 
Bekende projecten van Van Gool en partners zijn 
het hoofdkantoor van Nationale Nederlanden in 
Den Haag, HEMA-warenhuizen in vier steden, het 
‘BH-gebouw’ in de Amsterdamse Overschiestraat 
en natuurlijk de etagewoningen in Het Breed 
(‘Plan Van Gool’) in Amsterdam-Noord. Na zijn 
pensionering wordt Van Gool in 1986 benoemd 
tot rijksbouwmeester. In de twee jaar dat hij die 
functie uitoefent, tekent hij onder meer voor het 
hoofdkantoor van de PTT in Groningen.
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Een geschiedenis van het Plan Van Gool

De bomen op  
Het Breed

Jeroen Kleijne

In 1968 werd in Amsterdam-Noord het Plan Van Gool 
opgeleverd: 1138 woningen, ingenieus verborgen in 
lange woonblokken in een groene oase. In ‘De bomen 
op Het Breed’ brengt architect Frans van Gool (90) 
een bezoek aan zijn geesteskind en beschrijft hij de 
ontstaangeschiedenis van de bijzondere wijk. Bewoners 
van het eerste uur vertellen over de sociale experimenten 
uit de begintijd én de keerzijden daarvan.
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