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Zj U3'f 

1. Er bestaat sinds 1959 een Koninklijk Besluit (Stg 329, gewijzigd in 1963) dat stelt "het is 
verboden zonder vergunning van Onze Minister van Defensie boven Nedertands grondge
bied uit luchtvaartuigen te fotograferen of te doen fotograferen" (artikel 2 van het KB). De 
Ministers van Defensie en van Verkeer en Waterstaat zijn, ieder voor zoveel hem belreft, 
belast met de uitvoering van dit besluit. 

2. Door de Minister van Defensie is de Bevelhebber der Landstrijdkrachten belast met het 
toezicht op de uitvoering van dit KB. De BLS heeft dat destijds gedelegeerd aan het Hoofd 
van de Afdeling lnlichtingen en Veiligheid van zijn staf, die daarvoor een sectie Luchtfotog
rafie oprichtte. Door de reorganisatie van 1996 is deze sectie Luchtfotografie, als deel van 
MID/KL, geruisloos mee overgegaan near de MID. 

3. In 1995 heeft de Algemene Rekenkamer een onderzoek gedaan naar de vergunningenstel
sels bij de overheid (in totaal zijn er 544), waarbij er drie bij Defensie zijn onderzocht, 
waaronder het vergunningenstelsel Luchtfotografie. 

4. Als uitvloeisel hiervan vraagt de Oirectie Juridische Zaken (OJZ) zich nu af of voomoemd 
KB moet worden gehandhaafd, of niet. lnformeel is deze vraag aan MID/KL - Bureau 
Militaire Geografie - Sectie Luchtfotografie gesteld, echter ik ben van mening dat MID/KL in 
deze slechts een uitvoerder is van het Besluit. Natuurlijk kan ik argumenten voor en tegen 
aandragen, maar de aard en doelstelling van het KB hebben eerder een sterke veiligheids
inslag en liggen - mijns inziens - eerder op het terrein van de Afdeling Contra-lnlichtingen 
en Veiligheid. 

5. DJZ zal op korte termijn formeel aan HMID of aan de BeveiligingsAutoriteit om een advies 
vragen of voomoemd KB moet worden gehandhaafd. Gelet op het aspect veiligheid advi
seer ik U om dit advies door ACIV te laten opstellen, waarbij MIO/KL - sectie luchtfotografie 
- vanuit hear praktijkexpertise van advies kan dienen. 

Kolonel 
Hoofd MIO/KL 
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HET IJ GEO PEND 
DE BINNENSTAD GEDICHT 
manifestatie Oostelijke Binnenstad oktober 1 986 

• foto; KLM Aeroc.-to; n b . in ol)drac:ht van NI mini1t1rie van Defensie wOtdt hel Mahn&>complex op Kattet'lhurg ~ alle 1010 ' w•f199hHld 

tentoonstellingen, publikaties, discussies, video's 
objecten, performances, rondvaarten/rondleidingen 



De oevers van het IJ worden geopend voor nieuwe 
ontwikkelingen. waar het Oostelijk Havengebied haar 
traditionele funktie voor de scheepvaart heeft verlo· 
ren . Het laatste grote gat in de blnnenstad, van Val · 
kenburg tot Weesperplein wordt weer dichtgebouwd. 
In de tussenliggende en aangrenzende gebieden is al 
veel veranderd en er staat nog veel te gebeuren in de 
komende jaren. (zie opsomming bij kaart]e) 

Binnenskamers. bij gemeente, grote aannemers en bij 
projektontwikkelaars circuleren vele idee6n, plannen 
en ontwerpen Op verschillende plaatsen zijn buurt· 
groepen aktief die voor afzonderliJke onderdelen hun 
~igen voorstellen hebben. 
Zo nu en dan komt er iets naar buiten. Maar de sa· 
menhang tussen al deze projekten en de gevolgen 
voor de binnenstad en de stad in zijn geheel, zijn niet 
duidelijk. 

Hier en daar wordt door de gemeente met bewoners· 
vertegenwoordigingen overlegd, maar hat merendeel 
van de Amsterdammers bliJft onkundrg van wet er 
staat te gebeuren. 
Gebrek nan inzicht en overzicht verhindert hen hun 
mening over daze ontwikkelingen te uiten, de beslui
ten te beinvloeden of andere voorstellen te doen. 

Om hler verandering 1n te brengen vindt in de maand 
oktober van 1986 een manifestatie plaats onder de 
naam Het IJ g • o p • n d - de binnenttad gedlcht, 
georganiseerd door een samenwerkingsverband tus· 
sen buurtgroepen, wijkcentra, aktieve personen en 
instellingen. 

De manifestatie heeft tot doel een krities debat over 
de toekomstige ontwikkeling van de binncnstad van 
Amsterdam 6n de nieuwe woonwl1ken in het haven· 
gebied mogelijk te ma ken . 
Hat gebied waarop de manifestat1e betrekking heeft: 
een min of meer gelijkzijdige driehoek op de stadsplat
tegrond van Amsterdam. Uiterste punten zijn het 
Shell-gebouw in Amsterdam-noord. de oostelijke punt 
van het IJ-eiland, en de Nedertandse Bank op het 
Frederiksplein . 

De manifestatie wil de bewoners en gebruikers van de 
stad mobiliseren om z61f vormgeving en inrichting van 
hun stad te bepalen. 
Door allereerst de bestaande plannen te inventarise
ren, ongeacht of ze van gemeente. bedrijfsleven, 
buurtgroepen dan wel van een priv~·persoon af
komstig zijn, door het laten zien van het gebied zoals 
het nu is; lets wear je normallter niet meer bewust 
naar kijkt en dit te vergelijken met hoe hat 1in verschil· 
tende tijdsperioden was. 

Door dit vergelijken en terugkijken kan er ook vooruit
gekeken worden. dwingt het tot innemen van een 
standpunt ten opzichte van al die plannen. deze te 
beinvloeden, af- of goed te keuren, zelf alternatieven 
te formuleren, geheel nleuwe voorstellen te doen .. . 

De manifestatie zal van zaterdag 4 oktober tot en met 
zondag 2 november plaatsYinden in de toekomstige 
marktberging onder het Gran-Vista-complex, Water· 
looplein 73. eri zal doorlopend geopend zl1n van 11 .00 
. 19.00 uw. 

De manifestatie wordt onder auspicien van Wljkcen· 
trum d'Oude Stadt, ARCAM/ARS gecoordineerd door 
de stichting MONTEZUMA. 

volbouwen 
door enkelen 
is geen kunst 
slachts als velen 
bijdragen 
wordt de stad 
een gedicht 



Beknopt overzic:ht ven buunen. p&ennen en 
ontwlldtelngen: 

IJ-ocvens: wintertuin, jachthaven, hotels en k1ntoren, 
congrescentrum 
Centrul Station: laten zakken De Ruvterkade, 
voetg1ngerspromenade 
Zeedijk: nieuwe hotele. winkela en bedrijven 
Burgw.iten: opheffen leegatand bedrtjfsgebouwen 
NieuwmMttt: ander gebruik waaggebouw. zuiderkerk. 
voltooien woningbouw 
JodenbNn1rut: gebruik ala ultloper Watertooplein· 
markt. ender gebruik Maupoleum, n1euwbouw op deel 
van te brede straat 
Ulenburg: won1ngbouw, nieuwe brugverbinding 
V411ken· Rapenburg: overbouwen of Iatan zekken IJ 
tunnelweg. woningbouw, kentoorbouw, bijzondere 
gebouwen 
Wetet1oopleln: ingebruikneming atoperafterugplaatsing 
markt 
Aemtw.ndtpleln: grote discotheek. 
eppartementenbouw 
Frederilcaplefn: uitbreiding Nederlandse Bank 
w .. ..,....uaat: woningbouw. kantoren, behoud 
Cereagebouw 
SingelgrKht: woningbouw op pleats van ziekenhuizen 
en kazernea. vestiging Rijksecadem1e Beeldend1 Kunst 
Roetet11l•ld: uitbreiding un1ve11ite1t 
Plantage~ woningbouw, nieuwe brugverbinding, hand· 
haven woonwagena en -schepen en/of uitbfeiding 
Art11. Planetarium 
Ootterdok: kantoorgebouw. Museum 21e eeuw. 
wandelpieren, jachthavena. muaeumhaven 
Klldljken: woningbouw 
Oottell)ke Elenden, ~. IJ.......,: woning· 
bouw. wet of niet handhaven van bedrijfagebouwen 
voor bijzondere bestemmingen, nieuwe tramverbm
dingen. busboot, windrnolens, kunstenaaraateliers 
Kompe..ii.nd: aanplemp1ng voor nieuwe woonwijk 
AbattolrNMfl'*kt: bedrijfsgebouwen. woningbouw. 
v81tiging lnstituut Sociale Gesch1edenis 
Verlc~: 
Oost-Weatverbindingen. ij·boulevard, Sporenboogweg 
Noord-Zu1dverbindingen: tramtunnel bij C.S .• of tram in 
ii-tunnel, of bruggen over het lj 



De manifestatie bestaat uit de volgende onderdelen: 

Een tentoonsteUing waarin o.m.: 
• Een plangeschiedenis, foto's van al de planplekken 
en gebieden nu (ong. 150), met daarbij aangegeven 
wat er gaat veranderen; een korte samenvatting van 
ieder plan, een eigen presentatie door de makers van 
de af zonderlijke plannen en een registratie uit 197 4 
van hat gebied rondom de metro-lijn, opnieuw gefo
tografeerd in 1986. Bovendien een maquette van de 
Oostelijke binnenstad (50 m1 ) 

• een videotheek van films en archiefmateriaal, van 
propagandafilms van de overheid en sc~nes uit speel· 
films tot materiaal uit priv~·archieven van buurtbewo· 
ners, welke ter plekke op video te zien zullen zijn. 

• een foto/video installatie. 20 korte interviews met 
mensen uit het gebied, hoe zij het zien, getoond door 
met hen naar hun dagelijkse omgeving te kijken. 

• registraties, uit te voeren door de groep 'A-5', met 
tekens, lijnen en kleuren, waarbij maat, schaal en 
sfeer van verschillende plekken binnen het gebied 
worden vastgelegd; op straat, aan gebouwen en op 
het water. 
• een plsnotheek , een data -bank met tekstgegevens 
over de bestaande plannen, die door middel van meer· 
dere zoeksleutels razendsnel gevonden kunnen wor
den. Aan dit computer·systeem is een verzameling 
beeldmateriaal gekoppeld welke op microfilm 1s over 
gezet. De computer verwijst naar de preciese plaats 
op de microfiche van het bij ieder plan behorende 
beeldmateriaal zodat dit, desgewenst, direkt op groot 
formaat kan worden gepro1ekteerd. 
In het gegevensbestand 1s ruimte gereserveerd voor 
bezoekers om 6f zelf. 6f met behulp van anderen, 
kommentaar op een bepaald plan of reeks van plan
nen in te typen. Ook dit kommentaar is direkt voor an
dere bezoekers toegankelijk. 

Discusliedagen 
Op vrijdag 10 oktober vanaf 19.30 uw en op zondag· 
middag 12 oktober van 13.00 · 17 .00 uw organise· 
ren de Stichting Architektuurcentrum Amsterdam 
(AACAMJ en de Amsterdamse Raad voor de Stede
bouw een stedelijke discussie over de ontwikkelingen 

in de Oostelijke binnenstad. Thema 1e dag: de karak· 
terisering van het gebied nu, welke problemen liggen 
er en de mogelijkheden voor de toekomstige ontwik· 
kehng. Thema 2e dag: Toekomst en oplossingen. 
Deze discussie vindt plaats in de Koningszaal van Ar
tis, ingang Plantage Middenlaan. 
Op zaterdag 11 oktober organiseren de Stichting 
MONTEZUMA en het Wijkcentrum een varende discus 
sle per rondvaartboot. Meningen en analyses krijgen 
(eventueel een anderel betekenls op de plek z~lf. Voor 
deze rondvaart (tegen een geringe vergoeding) is re 
serveren gewenst . Dit kan per telefoon: 020-239341 . 
Op beperkte schaal geldt deze mogeliJkheid voor de 
duur van de gehele manifestatie. maar dan alleen op 
zaterdag en zondag. Afvaart: steiger 'Beatrix' aan de 
Zwanenburgwal. 

PubUkaties 
Een tweetal publikaties begeleiden de manifestatie: 

• een katalogus bij de tentoonstelling geeft de be
langrijkste beelden weer met aanvullende tekst 
• het augustus/septembernummer van het tijdschreft 
Gepakte Stad dient als forum voor meningen, analy· 
ses en ontwikkelingen in de Oostelijke binnenstad 
(reeds nu verkrijgbaar bij de boekhandel en bij Wi1k· 
centrum d'Oude Stadt. 

Evaluetie 
Een enquf!te tijdens de manifestatie peilt de houding 
van de bezoekers. 
Een planotheek levert een meer kwahtatieve hoeveel· 
heid commentaar en menlngen. 
Een tussentijdse lnventarisatie van daze gegevens zal 
op de slotmanifestatie in het Gran-Vista-complex be· 
kend worden gemaakt (zondagmiddag 2 november 
14.00 uur), enter discussie worden gesteld. 

Bestuurders, plannenmakers en bewoners/gebruikers 
van de Oostelijke binnenstad zullen hieraan deel
nemen. 
Van de uite1ndelijke uitkomsten van deze evaluatie zal 
na afloop van de man1festatie een verslag worden ge· 
publiceerd en aangeboden aan het Gemeentebestuur 
van Amsterdam. 
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Redactioneel 
·B~ IJ popend-de btnnen
stad pdioht' is de tiwl van 
een manifetriatie dle voor dU 
naiaar op atapel staat. De ma
n.Uutatie is een tnitiatief van 
het Wijkcentrum d'Oude 
Stadt in samenwerJdnc met 
een aantal orpnisatiea op 
het t81'1'$Jn van stedebouw
kunde en arohiiec1uur. Bet 
lhema: de toekomst van de 
oostelljke b.innenst&d. 
Overheidsaoeroes en cultuur
bonzen kijken niet vee1 ver-
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pbeuren? De oostelljke bin
nenstad van Amsterdam is in 
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burse.r ompkee.rd. Een sa
menhaq, een overzicht is 
eohter ver te zoeken. De stad 
verandert. maar hoe? 
De.ze Gepalde Stad wil een 
aanzei seven tot diaoU&Sie. 
De Amaterd•mM polttiek 
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.-rt bet beleid uit ha.nden. 
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Verkokerde ambten&l'en lo
ven bun hobbies uit, p.rojeoi
ontwikkelaara k.rijcen alle 
ruimte. 
De toekomst van de &tad k&n 
daardoor met bepaald wor
den. mr staat te veel op bet 
spel. 
Wordt de Kalverstraat bet 
•oude centnun •van bet Jaar 
2000? 



De oostelijke binnenstad van Amsterdam 

Een stad in beweging 

Foto Archie/ ORO 

Foto Archief DRO 

De Amsterdam.Be binnenatad wordt veelal met superlatieven 
overladen: uniek in Europa. de wereld; een stedebouwkundic 
juweel. 
Een bllk op de kaari toont waarom. De oonoentriscbe aymme
vte van de crachMtnprdel, grootschallg en fiJnmaatc wge
lijk, dr1JJa$ Bioh op. 
En tooh. die aymmetrie suspreen een evenwioht dater Diet 
is. Twlaen de we&ielljke en ooanelijke binnenstad belriaan sro
te verachill.en. 
Hat oenuwn van de stad las en list (nos) in het westen. ltet 
oostelijk deel heeft Bioh sohoksgewijs van daarult ontwik
keld. Bet resultaat ls een lappendeken van buurten, leder met 
een etcen karakter en betekenis; een geliefd obJeci voor al 
dan Diet vlslonalre planners. 
In bet beleid heeft de ooetelijke binnenstad opnleuw priori
telt. Wu BiJn de achwrgronden? 
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H9' ovenncht van de 1llfllNlljke bin· 
nensiad wortelt diep in de hietorie. 
Ooit on"'1Un op de oostelijke oever 
van de Anmel maakt de atad in de 
midcWMuwen &I de spronc over de 
rlvter. Derae •Nieuwe Zijde' werd spoe.
dig belan&rfjker clan de oude en bleef 
dat door de eeuwen been. 
De er* 11\adsuitbreid.iq in de .... 
ventiende eeuw met de driedubbele
srachteoaordel en nieuwe stad8om· 
Wallina bleef aanvankelijk beperkt 
tot bet pbled &en westen van de Leid
• Gracht. !'An halve eeuw la\er woz-. 
den dearacbt.en doorptrokken; voor
bjj de Amatel kriJsen 2'l8 de treffende 
namen Nieuw. Heren-, Nieuwe Kei· 
.,,... en Nieuwe Pri.n.-npacht. De 
uitbreidiq wordt nooit belema&l vol
tootd en •1111 voor een deel weer te
ruged.ra&ld. Van bet laatste stukje 
Nie'Uwe Prtnaenaracht 1"811t.en •lechts 
de vijvers van Artis. 

Van oost naar west 
De haven wu de motor achier de ant.
wlkkellnc van h9' Amaterdam.. 
Em tp:'OC>t deel van de oostelijke bin
nemitad, prlcbt op de Zuidenee en 
de daaracbter Uaende winpwe8ten. 
dankt da.a..-n haar antstaa.n. Na de 
Nieuwmarld venohijnen aan het 
eind van de ..uende eeuw de ellan
den Uilenburs, V&lkenbura (Mar
ken) en Rapenburg op de kaan. 
A.ls in de eeventiende eeuw een n.leu· 
we trits ellanden. Kattenbw'S, Wit
tenbursen Oos\enburs. wordt aanp 
lesd, verplaatMD de bavenaativitei
ten deb in die richtina. 
Op en rond de oudere eilanden veaU
aen zich Jocxt.e vluchtelinpn; de Je> 
denbuurt on..u.at. Zij ontwikkelt 
slch. jw.& door de beperkinpn d1e de 
Joden warden opplqd. tot een oen
trum van bandel en. in de nepntien
de eeu.w. tndwrtrie. 
In do nepnt.iende eeuw boslnt de 
stad, na een periode van verv&l, uit 
hur voepn te banton. De Plantaae, 
tot dan toe een sroen pbled waar 
stedelinpn konden iecrelren in ~ 
tendeels Weple uiWpu.ninpn. 
raakt bebouwd. De bolwerken wor
den gMloopt.. De Sarpbau.t.raat, met 
claanan onder andue de Oranje Nas
eaukuerne, word& aanplecd. Aan 

he\ P'rederibplein verachijnt bet Pa
leia voor Volbvlijt. 
De~ en m...i omstreden 
veranderlns eohter is de bouw van 
bet Centraal Station in bet U. De atad 
wordt van bet U ataesneden, de 116-
ven pas\ zich aan. Voorbij ~ 9poor 
warden de Ooltelijke Handelskadeen 
later bet U-elland aanpplempt. Het 
Noordmekana&l, aanpJ.ecd in 1876, 
betekent een rovolutionaire omme-

4 GepeKte Siad runmer 18. aug.Jtept. 1986 

keer. De haven al llicb gun ver
plaawen van oost naar west. 

Tijdbom 
De Jodenbuur&. tuaen mdeoentrum 
en Plantace. wonlt meer en meer tot 
oen probleem. Woon· en byeteniacho 
omai&ndJ&heden zijn slecht. Boven· 
dlen. be\ proletarlaat orpnimeert 
zich: buu:rten ala d .. sijn oen maat
echappelijke tijdbom. Al in de nepn
tiende eeuw steken plannen voor _. 
nertns de kop op. 
Beroemd 19 oen voontel van onder 
andere arcbiteoi Oudsboorn om de 
Plan\ap Middenlaan door te trek· 
ken naar de Dam. Ullenbura en Mar· 
ken (V&IJambura> 110Uden aeatoopt 
moeten warden on bebouwd met wo
nlnpn die 'phoel plipnd moeten 
zijn aan de behoeften va.n de burpr
Jd._'. 
In dejaren twinttaneemtdeaaneriq 
daadwerkelijk een aanvanc. FAD 
deel van de oonpronkelijke bewonen 
venlwijnt n.aar de Indiacbe buurt. 
De periode iu-n de twee wereldoor
lopn kenmerkt al.oh door indunrtele 
expu18io en een daarop pbueerd 
vooruitpnpploof. Er wordt een po
sinc pdaan de ontwikkellna van de 
stad in zijo phoel te plannen.: bet 
A.l,pmeen Uitbzeidlapplan. Hoewel 
het voornamelijk line om. bet woord.t 
ssect bet al. stad.9uitbreidi.na, hielden 
de planner& zich ook bezia me\ de 
oude ftad. 
He\ prooes van aityvarmJJis en 
11eh&alvers:rottn. wordt herkend en 
pkoppeld aan de nooctzakielijk p
acbte lnfruU'uc&uur. Een steblel van 
radla&l· en rtnawepn zou do blnnen· 
stad moeten onteluiten. 
Een 'cltyvormer' van fonnaa& 19 bet 
nieuwe fltadhula. Oonpronkelijk p
c:laoh\ op bet P'rederibpleln - waar 
t.oi pnoepn van b~ Dt 

Vluai bet Palew voor Volksvlijt waa 
afpbnnd - pan er at.eeda meer 
aiemmen op oen J.ooatie aan de Am· 
atel te eoeken. He\ dacblad De TiJd 
•unereert in 1940 het eiland Vlooy· 
onbura voor dit doel te alopen. 

Wederopbouw 
De wmtld in crl81a. Amstmdam de
batteertover een nieuwtltad.bW.. On-

der de Duiiee bazletier worden de 
plannen vercler uitpwO'l'kt. 
Teplijkertijd ecbter neemt do repn19-
sie toe. Jodenbuurt wordt Judtmv1er
tel. De d por1aUee nemen een aan
vana. 85 proomt van de Jooclse bevol· 
kina keert nooit meer t.eruc. 
In de bonaerwtnter valJen de lee&· 
staande won.lupn t.en pt'OOi a.an 
boutroof: bet bout d.lent &1s brandstof 
voor klewnende Amsterdammen. 
De 2IO ontl1ane oorJopecbade wordt 
na de oorlas echter sterk overtrok· 
ken. Zio dient w alibi voor sloop en 
reoonstructie. 
Het voor deoorlcsontwikkelde beleld 
krijgt in de wederopbouw con.creet 
vonn. Met de Jodenbuun beeft men 
arote plannen. 'De bele Jodenbuun 
zal afpbroken warden om ptut. te 
ma.ken voor oen moderne zakenwijk, 
die door oen brede wee, via bet Weea
perpleln en de Weespemraat direct 
met de booldverkeerawec naar he\ 
oenuum verbonden al aijn', &ldWI 
wethouder Bommer tn juni 1945. 
Een reeb van wederopbouwpla.n.nen 
ziet bet 4-licht. Het stad.buis wordt 
definUtef pprojecteerd aan bet Wa
terloopleln. Hot idee van oen 'cite uni
versttaln' in de dlrect.e ompvina 
doet oppld. 

Expanaiedrift 
Tot daadwerkelijke uitvoeri.ng komt 
het ocbter pu in do Jaren metig &ls de 
econom19cho oxpansie opnieuw een 
boosf,epunt bereikt. De bi.n.Denstad 
Jr.an nlet meer wldoande ruimte b»
den aan do echaalvercrotins van 
kantoren. De uitdijende 8t8d &tolt 
nieuwe et.en aan de vorkeer_a.en ver· 
voer9truc&uur. De omtelijk.e binnen· 
stad wordt van de ozpansiedrift bet 
alacbtoUer. 
De Utunnel wonlt aanae1esd. het 
aan.1Juitende trao6 doet bet elland 

Valkenburs van de 1raart veniwij
nen. 
De Weespe1atru.t wordt vedneed, 
even.ala - ala aanaet tot een anelwea 
door de Nieuwmarkt - de Jod.enbree
strut. Het Mr. Visee:rpleln, een 8'ede
bouwkundlp xnis9er van allure, ver· 
echijnt d.aarlussan. 
De U.oJvemtetJ neatelt stch in de 
hoosbouw op bet Roet.eneiland en in 
een aanial pootllch&Up panden 
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langs de nieuwe verkeersaseen. De 
kaalalag tussen de Rapenburge..,. en 
de Valkenbu.rger&traat bad ruimte 
psohapen voor n6tr een giganti.sch 
universUair complex. Bij de plannen 
voor verde:re ut&breid.ing wordt ook 
het eiland Uilenburg betrokken. 
Cityvorminc en sanering gaan hand 
in hand. Kattenburg en Wittenburc 
word.en peloopt ien behoeve van wo
ningbouw. Ala bet aan de planners 
van toen gelegen had, was er, afae
zien van de Plantap, van de oostelij
ke binn.enstad niet veel meer overge
blevenl 
De heratructurerina vindt een hooa· 
tepunt &ls de nieuwe stad·van-de-toe
kom.st geconoipieerd wordt. Bijlmer
metro-binnenstad, een vision.air ae
dachte buitenwijk via een eobte on
derll'Ondse verbonden met bet stads· 
hart. 
De kroon op bet werk in bet futuris
tiach opnde stadhuisplan van dear-. 
chiteot Holzbauer, winnaar van de in 
1968 ui~hreven stadhuisprijs
vra.ag. 
De uitvoering van de plan.nen stuit 
echter op mpeeaal v8l'lle\ en leidt tot 
een financi&e crisis van de stad: 
prakti.ech onbestuu.rb&ar en steed9 
dichter bijeen bankroet pat Amster· 
dam de jaren zeventig in. 

Omslag 
De contouren van een nieuwe oonaen· 
sus be8innen zich af te tekenen. On
der het mo"° •bouwen voor de buurt' 
bepleiten de ~ders van bet 
pmeentelijk beleid kleinechali&e, en 
dus goedkopere. vemieuwing. De 
universiteit ziet af van de nieuw
bouw lanp bet IJtunneltrace. 
In hetzeUde jaar, 1975; stemt de raad 
tegen. een verdere uitbreid.ing van bet 
metronet. Het heretel van de Nieuw
marktbuurt wordt alpdwonaen. 
In 1978 treec:lt een nieuw oollep aan. 
De voor bet financieel en politiek de
bAole verantwoordelljke diensten 
word.en P'Olldic aancepakt. De stede
lijke crisis luW1. 
Een aantal oonjuncturele en structu
rele eoonomisohe veranderinpn ma· 
ken niet alleen de omslag mogelijk, 
maar bepalen ook het verd.ere verloop 
van de ontwikkelinpn. 

De oUecrisia in 1973 wees al op hot 
haperen van de eoonomiache motor. 
In de tweede belft van de jaren mven· 
tig zet een .recessie in. Een periode 
van expansie is ten einde. de over loop 
wordt atgeremd. de &tad kruipt in 
zijn schulp. Stadsvernieuwing, bet 
opvullen van open gaten en verdich· 
ting zijn de sleutelwoorden. Het al 
deoennia dalend inwonertal moet 
weer gaao stiil.en. met name om een 
draagvlak voor de binnenstedelijke 
voorzieninpn te ver:aekeren. 
Nieuwe wijken worden weer tegen de 
&tad aan gedacht. Het meer.rt griezeli· 
p voorbeeld: Oroot·ZGebura. een 
soort kleine Markerwaard in demon
dine van bet u. 

Bedrijfsleven 
Bet bedrijfaleven krijat, Jui.st in de 
binn.eostad. weer meer armslag. Het 
anptbeeld van een levenlooe Madu
rodam wordt opgeroepen om de con· 
&eJlSWI bier te schragen. De handen 
moeien ineenaeslagen word.en en de 
al dan niet veronderstelde 1ee&:looP 
van de binnensiad teaencaan. 
Autoberelkbaarheid is, boewel nog 
steed& een lelijk, in elk pval pen 
vies woord meer. De U·boulevard. in 
oombinatie met een parkeergarace 
bij bet Centraal Station. moet de bill· 
nenstad beter be.reikbaar maken. De 
al voltooide verkeeradoorbraken in 
de ooetelijka binnenstad word.en be
treurd, maar tooh ala onwrikbare 
randvoorwaarde paooept.eerd. 
Bet woord 'metro' blijft taboe. maar 
bet ooacept wordt met de invoerina 
van bet beBriP 'eneltram' in een frl.s 
jasje a-token. 
In bet internationale verkeer neemt 
Schipbol definttief de voortrekkers· 
rol op zich. De haven moet bet afleg· 
gen; wat er nog van over is bevindt 
zich in het wesien lanp bet Noord
zeekanaal. Ala eraens bet beeld van 
Madurodam - een verschijninp· 
vorm zonder lunctie - opcaat, dan is 
dat In bet Ooatelijk Havenpbied. 
De Schiphollijn kan de motor zijn 
achter een hernieuwde economisohe 
bloei van de noordelijke binnenstad. 
De NS. ala stad.svervoerder, maa.r 
ook, in de ooetelijke binnenstad, ala 
~dbezitter, is een belanariJ
ke veeleiaende onderhandelinppart
ner voor de gemeente. 

Cityvonning nieuwe atijl 
De continue veranderina van de eco
nomisohe structuur resulteert in een 
definitieve nadruk op de bedriJvi&· 
heid in de tertiaire en quar1&ire eec
tor. De snelle ontwikkeling in de in· 
form.atie- en communicatieteohnolo
gie opent nieuwe penpectieven. 
Mede a.ls gevoia da&rvan bUJkt de 
vestiain&' van grate kantoren in de 
binnenstad minder noodzakelijk. 
Routinebandelinaen verschuiven 
naar de nevenoentra. 
Aan de andere kant maakt juist de 
verkleinina van de apparatuur en 
vergroting van de moplijkhed.en 
(ber)vestigina van op statue beluate 
bedrijven en bedrijf.sonderdelen mo
gelijk. De binnenstad bevestigt zijn 
poeitie &ls flnancieel- en zakenoen· 

trum, het aantal banken en dienst
verlenende bedrijven neemt weer 
toe. 
F.en nieuwe cityvorming doet zijn in· 
tred.e, waa.rbij de nadruk niet direct 
ligt op de materUUe, maar juist op de 
sociale en ouUurele kwallteiten van 
het vest.iaf npmilieu. Het eoono
misoh belaq van de horeca. bet toe
risrne en ?.elfa de kl.mst wordt hoog 
aangeslagen. Al te grootachalige en 
problexnatische ingrepen in de be
ataande stad word.en venned.en. 
Daarmee zijn we weer terua bij de 
008telijke binnenstad. Tai van gebie
den. plekken en gebouwen verkeren 
in een luW1e van. hun gebruikscy· 
clua. SUJ.le havens, lep pakhuizen, 
fa.brieken, kazernee en de wonden 
achtergelatendoor de laatste cityvor· 
mingsgolf. 
Op het al peloopte Vlooyenburg 
word.t de Stopera gebouwd. Geheel in 
st.ijl een bolwerk van kantoren, poll· 
tiek en cultuur. 

Het oentrum van Amsterdam liJ"kt 
een uitbrelding in ooetelijke rlchti.ng 
te krijgen. Voor het eerst, ainds de 
stichtingvan deatad, staat bet weate
lijk deel aerieuze ooncurrentie te 
wachten. 

Stopera of stadavernieuwtne, is dat 
de keu.lle? Een groat aantal plannen 
wordt ontwikkeld of is in voorberei
diq. Oude vrienden, waaronder de 
universiteU, doen weer van zich spre
ken. De bebouwing van het Ooeelijk 
Havengebied. en de aanvullende wo
ningbouw Jeiden onatwendbaar tot 
een acoentverschuiving. 
De stad veranden, maar dat pbeurt 
sluipend, stuk.je voor atukje, De sa
menhan& is onontkoombaar maar 
staat niet ter discW1Sie. Bewonera. in· 
spnkers en andere betrokkenen wor• 
den telkena met een stukje van de 
ta.art aeoontronteerd. 
Toch pa& bet, bij elkaar pnomen. 
om een project van gtpntisohe om
v&njf. Ia het pk om een 1J-binnen
atad met Bijlmer-city te vergelijken. 
Waar pat he\ met de ooetelljke bill· 
nenstad naar toe? 

Bob T&D Aenohot • l'fota 
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Amsterdam koestert 
het bedrijfsleven 

Het geval Zeedijk 

De aemeente .An:unerdam 
maakt werk van de ~k. 
Bet meest beruohte en ver
pauperde stukje boofdstad. 
s1aat op bet punt een meta
morfose te ondergaan. 
Drs. Ed. van Thijn, burge
meester van .Am.sierdam, ge
looft beilis in het welslapn 
van de operatie: 
'De Zeedijk en onmiddeWjke 
omcevma isaltijd een van de 
mooiste plekjes van .Am.sier
dam geweest. De toer.lsten 
sloeaen dit atukje selden over 
en ik denk clat clat in de toe
komsi ook niet meer al ae
belll'en. Ken al d.aarheen 
saan. het boon blJ de stad en 
het .al weer psichtabepa
lend zljn voor de stad a1s ae
heel.' 
Hoe krlJst de beooade veran
derins aeatalte? Wat zljn de 
beweearretfenen van de be
trokkenen? En Id.Jn er beden
kinaen tepn de pkoaen 
werkwijlll8 aan te voeren? 

Bovenstaand citaat is overaenomen 
uit een wervende brochure van de 
.Barhilllcm Palaoe CV. In een pocUig 
om bij potenW.le inveateerders in bet 
nieuwbouwho1el op de kop van de 
Zeedijk venrouwen op te wekken 
manifeeteert Van Thijn zich nadruk
kelijk in bet als 'projeot-preeentatie' 
omschreven pdeel1e van de brochu
re; op de in de b:rochunn oppnomen 
kleun1n!oto pelt een immense we
reldbol op het bu.rea.u blijk van. de 
internationale orieniatte van de bur
gen&der. 

Paradepaardje 
Er staat dan ook veel op bet spel. De 
ontwikkelinc van bet verpauperde 
stuk binnemtad rond de kop van de 
Zeedijk moet ter band warden pno
men. Dai in het kader van derevitali· 
satie van de ooetelijke binnenstad als 
pheel. waartoe de gemeente met de 
bouw van de Stopera min of meer de 
aanzet heeft gepven. 
Er is Amsterdam uiteraard vee1 aan 
plegen om het pa.radepaardJe van de 
outiuur van een &Nlr;ell8me om.lije
t~ te vool'.Zien. De pmeentelijke ln· 
teresae reikt in dit pval verder dAD 
de dkecte omaevina. Zo kan de Zee
di!k als looproute naar het W..i&rloo
plein een belangrijke functie caan 
vervullen. 

& Gepakte Staci nurnmer 16. aug./sept. 1986 

Naast deze looproutefunctie zijn er 
nogeen aan'8.l andere redenen aan t.e 
voeren om de Zeedijk weer in ere te 
berstellen: met het ooe op de ontwik· 
keling rond bet Oasterdok en hetver
derop gelegen Qcstelijk Havenpbied 
vormt een in gebruik zijnde Zeedijk 
in combinatie met de Valkenburger· 
straat een waardevolle opening naar 
de binnenstad. 
Voor het zover is zal dan wel de beroX
nehandel en aanverwant.e rottigbeid 
moeten verdwijnen. A.msterdams in· 
ternationale reputatie als he:roY:ne
oenmun ('Seim Haui>tbahnhof 
links') heeft de stad veel echade be
rokkend. Wil Amsterdam als toeria
tische attractie bli:jven meetellen dan 
za1 bet moeten aantonen bet heroxne
probleem binnen de perken te kun· 
nen boudenl 
Het v81'Spreiden van de 'aoene' op de 
Zeedijk wordt in dit verba.nd als 
nnodzakelijk pzien. Met andere 
woorden, zowel vanweae de bep.a.n
be.arbeid van de straat als de naam 
van de stad moet de zaak worden 
echoonaeveecd en scboonphouden. 
Da.t is dan bovendien een, zij bet bijna 
postuum, pbaar naar een buurt die 
al r.o lang zo veel te lijden heeft gehad 
van de problematiek. 

Traag 
Het la duidelijk dat de pmeente niet 
in haar eentje kan sorgdrapn voor 
de arooWcbalip plannen met de 008-
telijke binnenstad en de z.eed.ijk. Er 
moet meer en meer een beroep wor· 
den pdaan op pa.rticulier initiatief; 
bet ontbreekt de gemeente aan finan· 
~n. capaciteU en tijd om de ontwik· 
kellnpn in eigen band te houden. 
Gezien de ruimt.e in de divene plan· 
nen voor puur com:me:roune voorzie
ningen als hotels, kan1oren en win· 
kels i.tl voorts ook bet ontbreken van 
marktkennis een bela.npijke fact.or. 
De pmeente heeft met haar trap 
ambtelijke apparaat niet de moge
lijkheden om die marldarituatie pre
cies aan te voelen. Aan een aoed in· 
zioht in de bouwkorten en derplijke 
voor deze projeoten ontbreekt bet 
eveneens. Marktinzicht is echter 
juist eon absolute noockaak voor "11· 
ieder die zi.ch op het terrein van pro
jectontwikkeling wil bepven. 
In dit verband is het niet verwonder
lijk dat Amsterdam toenadering 
zoekt tot be1egers en project.ontwik
kelaanJ. En evenmln is het verwon· 
derlijk dat er positieve reacties bin· 
nenkomen. Bouwbedrijven willen in 
deze alappe tijden bouwen en pensi· 
oenfondsen en dergelijke dienen hun 
a.anzwellende fond.sen te belegen. 
De roep om samenwerking vindt 

ZNdijlc, IOOpt-nog?-niet zo bnt 
foto Ame Bongef'l88r 

weerklank. 
Dit blijkt niet alleen ult de situatie op 
de Zeedijk m.aar ook uit de werk.wijze 
van de Projeotpoep Oosterdok au IJ· 
oevenr, die voor realisering van de 
ambitieuze plannen voor dit gebied 
mi.kt op nauwe samenwerklq met 
bedrijfaleven en finanoierinpwe
reld. 

Belangenstrijd 
Tepn het aangaan van contracten 
met projectontwikelinpm.aataoha.p
pijan zijn een aan'8.l bezwa:re.n aan t.e 
voeren; tepnpstelde belanpn spe
len daarin een oentrale rol. Ter herin· 
nering, de gemeente dient het alp
meen belang en dat staat gerepld 
tegenover het op winst gericht.e be
drijfsbelang. Ook kunnen de demo
crati.sche beainaelen in bet geding 
komen wanneer de gemeente de pu· 
bliekrechtelijke zeggenaohap over 
een gebied uit handen geeft aan een 
privaatreoht.elijke ondern.eJ.lling. 
Verder kunnen de duur van bet con
tract en de tijdsfuering van de in het 
contract bepaalde deelplannen a.an· 
leiding geven tot problemen. Dat k•n 
zowel een politieke achterpond heb
ben (wisselende colleges en gemeen
teraden) &ls een financieel-eoooomi· 
sohe (pwijziade inzichten. niet ge
realiseerde randvoorwaarden etc.). 
z.a.ken als kaalslag en fanmaieltxl'.lll 
architectuur die onlosmakelijk ver
bonden lijken met projectQntwi.kke
liopmaatacbappijen zijn van bijko
mend belang, al roepen zij vaak de 
heftia'ste emoties op. 
Voorbeelden vu projecten waar een 
aantat van due bezwaren een rol 
speelden zijn Hoog Catharijoe in 
Utrecht en bet Kurhaus in Scheve-
ningen. · 
Hoe verhoudt de situatie op de kop 
van de Zeedijk zich nu tot bovenp
noemde overweginpn en bezwaren? 
De witze waarop de r;emeent.e deel· 
neemt in de risioodragende projecten 
op de Zeedijk door op te treden als 
initiator en projectontwikkelaar, 
kent, :t.eker in Amsterdam. gem pre-



cedent. Er is gekozen voor een twee
sporenbeleid: naasL een actie1 beleid 
op bet pbied van de openbare orde 
worot uitvoering aegeven aan een 
economisch hent.elplan dat op twee 
pellers berun. Ten eente de oprlch· 
ting van een n.aamloze vennootacbap 
om panden in het pbied op te kopen 
en die weer een normale en bonafide 
bestemming te geven. En ten tweede 
de oprichting van een hotel op de kop 
van de Zeedijk bij de Prins Hendrik· 
kade. Vergelijk pmeenteblad 106, p. 
211. 

'Peanuts' 
De in bet eerste punt bedoelde NV 
Eco.nomisoh Herstel ?Aedjjk been aJs 
doel het eoonomisch herstel in bet ge
bied rond de Zreedijk te bevorderen. 
Middelen daartoe zijn onder andere: 
bet aankopen. verbeteren en beheren 
van •oon·winkelpanden; het we.r
ven, begeleiden en in de aanvangs:fa· 
se ondersteunen van ondernexners en 
bet in overlea met de gemeente (her) 
huisvesten van bewoners in de bo
ven die bedrijfstuimten gelepn wo
ningen. (Gemeenteblad 506. p. 1098). 
De gemeente en bet bedrijfsleven, 
venegenwoordigd door de ABN, 
Birkstaete Beheer BV, bet Bouwfonds 
Nederlandse Gemeenten. de NMB, de 
Rabob&nk en de Verenigde Spaa.r
bank brenaen elk de hem van bet 
startkapit.aal van 3,4 miljoen gulden 
in. Woordvoerders van de gemeente 
beweren dat 'de zaken m.archeren' en 
dat er nhJf. pvreead hoe.ft te worden 
voor herstelbelemmerende specuta. 
tie. 
Het aankoopbeleid van de NV dat 
nO(pll omalachtig via het pmeente
lijk grondbedrijf pla&tlrvindt en de 
trap aanpak van de reeds verwor· 
ven pand.en doen ecb.ter anders ver· 
moed.en.. Er zijn buUen de met een 
politiebus bewaakte bakkerij Lobs 
ook weinJa aanwijzinpn dat bet par
tlcu.Uer initia\ief areti.I reaaeert op de 
klimaatverbeterende activiteiten. 
De beweepedenen van de bij de NV 
F.oonomisch Herstel Zeedijk betrok· 
ken bedrijven zijn overigens Diet bi,j
zonder pwichtig. Het is voor de ban
ken meer een kwestie van public re
lations en bet verkrijpn van een goe
de inp.ne bij de aem.eente. De grootte 
van de deelname, 245 duizend gulden 
per betrokken instellin&'. wijst al in 
die richting. 
'Peanuts voor de banken• aldus een 
·woordvoerder van de gemeente, 'hier 
is pen sprake van een op win8t p. 
rlchte investering.' 

Drijfzand 
Rond de in bet tweede punt senoem· 
de oprlchtlng en exploitatie van bet 
hotel op de kop van de Zeedijk, dat a1s 
trekker voor bet hele gebeu.ren fun· 
geert. is een lnaewikkelde juridische 
oonstructie opaezet. Naar bet zich 
laat aanzien is een deel van deze con· 
struotie op drijfzand gebouwd. Het 
hotel is een in.itiatief van Gold11n. Tu· 
Jig International (een voile dochter 
van de KLM). de aemeenie Amster· 
dam. de bouwcombina.tie Bam/Hil
len & Roosen en bet architectenbu· 
reau De Klerk. De initiatiefnemere 

zijn verenigd in de Hotel Amsteloda
mum NV waarl:n de aemeente voor 
twee miljoen eulden deelneemt. 
Ala juridisoh eigenaar van de pond 
en het hotel participeert Amsteloda· 
mum op haar beurt in de .BarbhJon 
Palace CV en de - beherende - Barbi· 
.won Palace Be.beer NV. De voordelen 
van deze construcUe bestaan kort ge
y,egd uit een flinke kort1ng op de in· 
komensbelasting voor veelverdie
nende partiouliere participanten in 
de Barbizon Palace CV. In de aan
loopperiode zal het hotel verlies pan 
lijden, maar: 'bet aandeel in het ver· 
lies dat in en:ig jaar is geleden kan bij 
de aanaifte voor de inkomenabelas· 
ting over dat jaar direct in mindering 
word.en pbracht op in hetzeHde jaar 
genoten positieve inkomensbestand
delen', zo meldt de bij de inschrij
vinppapieren t.oegevoeade prospec
tus entbausiast. 
Het Blimme plan van Amsteloda· 
mum dreiat echter in duigen te val
len: staatssecretaris Koning van Fi· 
nancien bee.ft op 26 juni een verbod 
uitaeva&rdiad teaen de wijze waarop 
de beleaers via dezu belastingtruo 
voordeel dachten te behalen. (ZieHet 
Paroo1 van 'Zl juni en de Volk.aluana 
van 28 juni.) Het eigen vermopn van 
Barbizon Palace CV mu da1.l niet met 
de geplande vijftien miljoen gulden 
toenemen; een tepnslaa waarvan de 
precie21e pvolgenophet moment van 
aohrijven van dit artikel (1 Juli 1986) 
niet zijn te overzien. 
De motivatie van de gemeente en de 
andere initiatiefnemers om zioh met 
dergelijke fiscale (on)handigheidjes 
in te laten is gelepn in het vaste 
voornemen de Zeedijk van pzicht te 
doen veranderen. De aemeentelijke 
beweearedenen biervoor staan in bet 
begin van dit artikel vermeld. 
Voor Golden Tulip International en 
'moeder' KLM*is het toerlstiach pro
duct Amsterdam van wezenlijk be
l&Jl&'.. De-zeker naderealisering van 
deaanaluiting van deSobipbollijn op 
het Centraal Station - zo belangrijke 
entree van Amsterdam is pdiend 
met het berstel vaQ dit stuk etad. 
Voor de KLM is voorts de 'beschik· 
baarheid van voldoende up-to-date 
hotelaoooomnodatie belangrijk. Het 
verkrijaen van de bouw· en ont
werpopdracht is voor de bouwcombi· 
nalle Bam/Hillen & Roe.en en het 
arcbitect.enbureau De Klerk de belo-

ning voor de betrokkcmheid bij bet 
initiatief. 
Naast de al pnoemde omstreden be
lastingaftrekfonnule valt er nag een 
mogelijk pschllpunt te sipaleren. 
In de ontwel"PJJUUlagementovereen· 
komst (artikel 9.3) behoudt Golden 
Tulip zich bet recht voor om zich aJs 
mana,pr van het hotel terug te trek
ken a1s de veiligbeid of bet aanzien 
vandeomgevingvanhet hotel onvol
doende door de overheld zou worden 
phandhaafd, v.odat de exploitatie 
van het hotel merkbaar zou worden 
geschaad en er ook pen duidelijk 
vooruitzi.chten voor verbeterlng zou
den zijD waar te nem.en. F.en kwaad· 
willende partner moet in een derplij> 
ke formulering op eenvoudige wijze 
een aanleiding tot ontbinding van 
het managemen1oontraot kunnen 
vinden. 

AJs er tepn de gemeentelijke handel· 
wijze bedeukingen zijn a.an te voeren 
dan linen die vooral in de recente 
pecbJedenia van de 7.eedijk. Kregen 
in dat verleden niet de 7.eedilk·mid· 
denstanders nul op hun rekest toen 
zij op een cunstiger klimaat voor bun 
nerlq aandronaen? En m.oeat nhJf. 
uiteindelijk een aa.ntal van hen de 
tentaluiten omdat van een omzet van 
een vat bier in de drle weken ook niet 
te leven 'Viel? En ook de hardnekkige 
poginpn van buurtbewoners om 
meer aandacht voor hun problemen 
te krijgen liepen veelal op niets uit. 
De inbreng van de pmeente is niet 
meer dan een knieval aan bet be
drijfaleven. Er doet zich bet interes· 
sante verachijn.ael voor van een 
PvdA·burpmeester die zijn uiterste 
best doet om het in hem gestelde ver· 
trouwen van de betrokken multina· 
tionals Diet te beschamen. 

Arne Boncenaar • Voor hat achriiven van dU anikel ia p
bru.ik pmaakt van bet. versiac van bet 
doctoraal learondenoek StadsrevlCallsa
Cie, d&t de w.bcroep 7-lijk van de vak· 
poe,p Stad en Le.nd van bei SoCl1aal Geo
grafilch InaUtuut van de Uniwrsiteit van 
Amnlrd&m in t985en 1986 hielcL Bn du:r
nuat van A.R. Bloembe.rpri en W .s. Stac· 
ter: Bouwreal.lt .mo~ contract.en 
mH de ollm"hald (pJ'Ojl!lcfoatwikkelinp
ooatract.en). Deventer. 1976. 
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Van Thijn: 

'lk sta zeer positief tegenover 
de durf om in te grijpen' 

De burgem.eester van Amsterdam is een belanpiJk man. Dat 
wordt OIUJ bijsoiader duideUJk ale we doorclrin&'en in het sanc
tum. van Drs. Bd van Tb.J.jn. niei &lleen eenne burger van onze 

st&d m.aar oolt aind8 kart oo6rdinator bbmensta.dnaken. 
De poriier van het Prin.aenhof venrijn ons vlot naar bet secre

tal"laat van de burgervader en vandaaruit pat bet tmel naar 
de sleutelbewaarder van bet afpsloten sedeelte van bet stad

huis waar de hear Van Thijn eiuljn uitpbreide staf reside
ren. We m.oeten enk.ele mtnuten wachten in een fraaie waoht
maal waar we al mel door een vlotte beer van voorlichtlng op

gehaald worden. 
En een bescheiden werkkam.er - Daul een croot bureau is &I
leen een oomfonabel mije voor vijf penonen aanweata-zest 

de burpmeester ons vriendeliJk pedendaa. Qntspannen. ju
fe ult en atropdas los; da.t 8Chept meteen een plesierip steer. 

Bijsesta&n door de voorlichtinpman en een medewerkster 
van '• burpmeesters kabinet, want mo heetd&t ten stadhuize, 

en voonten van oonsum.pUes staat er om nie*1I meer in de wes ..• 
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We wmen het Jn dl& .interview .met u 
hebben over bet beleld ten aanlllen 
van de oosteJJJke binnenatad. U bent 
in d.Jt 00U11t19 van B en W speaf.aal 
belut ~de ooiJrd.inatie van a11.Bu
ken dlede biJinenalad aa,zqaan. Wat 
vmdt u van de:/Jllt taalc1 
•Jk ben bMI era bllj dat ik doze be
J.anarijke portefeuille p'ktepn heb. 
Als burgemoester b.eb jeover hetalge
meen pen lnhoudelijke taken en dan 
kom je qua beleid een beetJe ''droc>s" 
t. siaan. Nu kan ik mij ook heel con· 
creet beziabouden met ontwikkelin· 
pn van en. de visieop de 81ad - want 
wie binnena\ad zeat. ze8' uiteindellik 
ook do stad a.ls pheel - en volwaar· 
dig meodoen. ZUhet dat ik met terua· 
houdendbetd opt;reedt; ik OOOl"dlneer 
alleen maar. lk et dl.naen in cane en 
probeer de warwinkel van bureau· 
cratieln binnen de aemeeute wat op 
elkaar af \e stemmen. Ui\eindelijk 
Gjn hot de diverse portefeuillehou· 
dera zelf die het concrete beleid ont
wikkelen.' 

Wat & volpna u nu ao bJ,jaonder a.an 
de oos&&UPte blnnenstad? 
'Dat het bet meest phavende deel 
van de 8ia.d is en qua ontwikkeling 
bet mee8l achterpbleven bij de rest 
van de stad. En niet a.Ileen door de 
oodoc, dit deel van de 111\ad heeft ook 
de hard.ste opdondera pkrepn van 
bet beleid van de jaren v:ijftig. Tom 
zijn er met de Wib&utatraat en de 
Weespentraat een paar voldonaen 
feiten ,_teld waar wo nu noti mee 
zitten.' 

Veel braak 
'Dit d.eel van de stad is ook het meeet 
ptroffen door omwenteUnaen in de 
eoonolniache structuur. hot wegval
len van oude indus\rieen en afs\er
ven van havenactiviteUen. Er UJ1t in 
de OQStelijke binnenstad clan ook heel 
veel braak, zeker als je wat veroer 
wes. over de CNIUllm been. kijkt; de 
U-oevers, het Oostelijk Havenpbied. 
En dat allee betekent oak dat hior nu 
de meeirte mogeUJkheden voor crea
tieve op de toekomat aerichte ontwik· 

keUnpn belltaan. JelillOU kunnen zea· 
pn: dat ts een pluk bij een ongeJuk. 
Ab laatate punt wil 1k noemen de 
overlopen nur de ~ Vall de &tad> 
die zJJn hier- en dan denk 1k in bet 
btj:aooder aan de Plantap met haar 
heel bijzondere bJstorisobe pais:itie en 
vele monwnenten - veel vloeiender 
dan elders. Oat at.elt weer heel aparte 
etsen.• 

Ja, dat spe&lt oolc me& bet OosteliJk 
Hawnvebied. Hoon dat DU Wctl ol 
Juts$ niet bJJ de bbutenstad. Wat 
vlndt u? 
•Jk vind d&t niet. zo'n interessante 
vra&a· Oat apeelt alleen een rol in 
verband metm:ljn portefeuille; hetp. 
bted waarover lk OOOTdinator ben is 
heel precie1 afpbakend. Het Ooste
lijk Havenpbied valt daar buiten; 
het boon niet bij de dtdinJU. van de 
binnenstad.. Maar je kan een stad 
niet wesdefinierent Er ziin nu een
ma&J. atedel.ijke amenhan.gen waa.r 
je Diet omheen kan: 

Best.ul er volpn.s u bet sevaar. dat 
onder lnvlood van lll00fstedeli;J1ce 
procsssen de niot·woonlunct.ies lf8Bfi· 
mulflfll'd .l'a&Q wolden M bet wonen 
naarderanden vaa de ~e biJi· 
:aanstad pat venobuive.o? 
'Oat kan Je zo nlet zeaen. Het beleid 
is echt pricht. op mengina van func
Uesen ook het wonen wordtdusgeat;i· 
muleerd; maar and.ere zaken net m 
sc>ed. Economilche potenti• moeten 
ook eon kana krlifpn.' 

U wilt.-alle-activitetten in de oost&
lijke binnenatad pushen. 7.ou dat niet 
ten koate pan van die in het westen? 
En ralflt tot oen venchuivin& van bet 
cUy-oenVUni naar het. oost.en? 
•Jk vind bet ovenireven om van ver
achulvinpn te apreken. Daarvoor is 
de Amsterda.mae binnemtad veel te 
ldein; je wandelt er op een aohtern.a· 
mlddac tien maa1 doorheen. Wat 1k 
wet zie ill bet onlataan van nieuwe 
aentra.. zond.er dat de oude worden 
aanpteat. led.er plekje in de binnen· 
stad houdt zijn eipm aantrekldnp 
kraoht, zijn eipn vitalit.eit. lk zle dus 
de hoopod.ip opwaardertna van de 
oostelijke binnem\ad ab-ao-luut Diet 
ala een bedretgtna voo.r andere delen 
van bet oentnun.' 

Hiit kOBt nqpl wa& me»ite om bet 
Rembrandcs- en Thorbeokeplatn bun 
oude levendlltheld tenc te 6ff8n. 
'Ja. het .. waar dat daar nae niet de 
levend.{aheld ts ontstaan die met de 
reccmstruotio beooed 18. Hot ml ook 
nooit kunnen optom.en t.epn bet 
Leidaeplein en omaev:tna. kan je nu 
wel 9tellen, en dat ik ook Diet de be
doeJ.ins.' 

~U bet ODtafaan van Jl'll" am of twe9 
oentra in OOIJa bet Rembraudta- en 
Thorbec.bplain niet vercfer aanias
te.n P 
'Nee. 1k denk dat. die bet Rem.· 
brandts-en Thorbeckeplein jutst. zou· 
den ondersteunen. En zo zie ik de ro1 
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van nieuwe QOntra in bet ataemeen; 
ze imllen de oude vooca1 ondersteu· 
nen.' 

llst bnu:1,.t ons op bet Omterdob
pl&a,, pat dat door? 
•Jazeker, ik denk dat die ontwi.kke
linpn daar, U-oeverplan. Ooater
doksplan, Oostelijk Havenpbied, fa· 
aepwijs door sullen gaan. Alhoewel 
sich 1108 moot uitkristal.llaeren op 
wat voor manler preci•. 
En ik denk ook aan do VaRa-sttook. 
dat zijn alleniaal ont.wikkelinpn die 
eraan ziit.en te kom.eD. Daarbij is bet 
aeweldia ultkijken pblazen; want je 
moet niet denken da& je eon binnen· 
stad zo maar kan dou:blenin.' 

Blerder bad u hee twf!Jr de t.'Oldozwe,n 
leite.n die door lletbeleld vu de}ann. 
viJh4l &811'CbapeD$.bl de besllslJing 
om de Valla..uook te owrJdui.aen 
.n1et aei a>'a 1-.litlsinl(? 
·u moet zioh wel realiaeren dater nu 
eenmaal anel wat meet gebeuren, ter· 
wijl de entp plannen die momenteel 
in aanmerkina komen plannen zijn 
met een rendabele irrondexploltaue. 
Op zicb ta bet natuurlijk heel ere te 
betreuren dat die Nnnelvariant. niet 
meer aerteua bekeken ka.o worden, 
het ls in principe DOIJ 8teed8 de baste 
variant. Maa.r 118 is niet -realiatisoh.' 

Kan Jedan nitlt beter 1IV.Mlbcen toi le 
wal .meer lin&noill• armsJc bebt? 
'Dan kan je wacbteu tot St. J\lue.m.is 
llMuurlijk. T:rouwena. bet laatste 
woord over d.eze kwe8tie is nog niet 
gezegd.' 

Vaa de Jean& van depmoente hoor Je 
wel eena ~ daf er zu.lke /lOflde 
oon caoten. me& Mr bf!JdriJlslf!IWD. be
staaa. Andenn bbbdD bet over een 
u.i&ver.koop un bet bedriJ/sleven. 
Bent u or pJuJddsf JUN da& bet be
drijl.shwen een llC8odJI .-rote.nt v.i.Qser 
UJ.depap~ 
•Bet klimaat in Amsterdam w mo
menteel zodan.la dai we el.kaar nod1g 
hebben. Je moet die I08«le re.latte tJe.. 
achouwen alseen zaak van .. voor wat 
hoon wat••. Er kaG aatuurlijk abl!lo
luut pen IJ)rake van sijn dat de be
Janaen van Amsterdam. of de binnen· 
stad uitpleverd worden a.an bet be
drijfaleven; over iflderevierk&nte me
t.er wordt keihard onderhandeld.' 

'Da& heb ik voor bet emrt aemerlr.t bij 
de onderhcmdelingea mat de AMRO-
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bank. Het laadaarbij voor de AMR(). 
bankvoorde hand-in~ 
miscbe zin - om weg te pan uit de 
binennstad., naar Sloterdijk. Voor de 
binnenstad was het van belang dat 
me bleven. Ala zi,i in die onderhande
linaen hadden P2Jl9ld "je valt maar 
dood met je btnnenstad" dan hadden 
we bet nakijken phad. • 

Waren er f1981J weChouders die de 
AMRO-bankHewrinSlotBrdilkhad.· 
denpaienf 
•Nee, de binnenstad heett prioriteit 
boven Sloterd.ijk. dat hi een keuze die 
door &Ihm pmaakt hi. 
Achteraf bleek trouwens de bouw· 
kund:ip maag van de AMR()..bank 
een milt kleiner pweeet te zijn dan 
hunopn enhet pbouw in S1oterdijk 
niet sneer nodJ&. Zo kon van de nood 
een deuad pmaalrt worden, In bet 
belana van de binnenstad.' 

Heeff u .nqr iees te .maken mec deaan· 
pkondillde p~tle van 
ambte.nanm voor de .noordellJke bi.n~ 
.nen.s&ad? 
•0p de uitvoerlns daarvan wordt noc 
gestudeerd. Mijn taak daarbij hi het 
de relatie tot de binnenstad te bewa· 
ken. 

En dat breJ16C on. op de .kwanie van 
de BGD en de bin.nenstad. Is llet met 
erg onl(Jffisab dater d&ar pen lltads
deelraad. komW 

'Op zich hi dat inderdaad onlogiaob. 
U lest de vlnpr op een heel groat 
dilemma. Maar de binnell9tad is nu 
~ een heel apart pbied. waar 
grootstedelijke belanpn in te grate 
mate meeepelen. Op andere plekken 
is dat slechts incident.eel bet pval en 
komen dua wel st.adsdeelraden. • 

Er wonen in de OCBtBJJJke binnenstad 
vele e.n pvarieerde bewo.nel'B41J'06pe.n 
die met al die~ o.ntw.ik· 
kellngen vaak .n1ot31f:J bljj wllen si,jn. 
WI$ behartia1 hun belanpn? 
•Er blijft een pmeenteraad en die is 
er zowel voor de groowiedelijke be
lanpn a:is voor de blnnenatadbewo
ners.' 

'Tooh houdt u die mensen - en dat 
zullen er In de toekcnxun noc veel 
meer word.en - voor een deel buiten 
het demooratiach circuit De.t kan 
tooh niet de bedoeling zijn? 
•Neel Maar het democratiach circuit 
2I08ls dat nu beataat blijtt dan ook 
intact. Aile andere mensen k:rijpn er 
ju.iat wat bijt 
C>veripna hi de belltuurastructuur 
die er in de binnenstad moet komen 
nqr 8teeda niet helemaal uitpkria
tallUleerd. ~en Ouddeecb.rij
ven daar rapport.en over VO!. Als al· 
ternatief voo.r de deelraadllVariant 
wordt er overwopn een speciale wet· 
houder ~in te stel· 
len. De.t zou srote voordelen hebben, 
maar ten kmite van een intearaal be
leid pan. 
Hoe dan ook. de al.stand tu.seen bewo
ners en bestuur ma& niet te groat 
worden.' 

Nu iew heel anders. Jndertijd at u in 
de oom.missie die zich bezi&'hield met 
dlJ prijsvrlJlllI voor een nieuw s&ad· 
hu.1s en u was enChous.fut over bet 
winnende ontwerp. 
'Ja, ik had daar wel fiduoiein. Boven· 
dien, ala je al die moeite doet van een 
prijsvraq met int.ernationale jury, 
dan moet je de uilkomst ook n.peote-
ren.' 

advflf'lfJ8Z. mededeling 

KOFFIE 
BESTELUNGEN EN INFORMATIE BU: 

PURE NICARAGUA 
PURE TANZANIA 
SUPPORTA MELANGE 

Uitelndttl:fik Is in p.laats daarvao de 
Stopera 68bouwd. Vmdi u die nou 
.mooi? 
Daar is de burgemeester even stil 
van. 'Ik. eh.- '1ind het een bjjzonder 
imposant en aedurfd ontwerp. Het 
woord .. mooi" durf ik nog niet te ui· 
ten, ik moet er DOK steeds aan wen· 
nen, heb bet mij nas niet eigen p
maakt. 
Ik vind voora1snoa bet muziekthea· 
ter. ehm gealaagder dan bet Radhuhl· 
gedeelte; boewel dater heel 911JV&naf 
bangt van welke kant Je er naar 
kij]d. Al met al vind Jk het nogal een 
aanwinst. 
Tenslotte moet ik .,.en dat ik iaeer 
pcmtief sta tepnover de durf om in te 
grijpen; .Diet allee kan perftlot zijn. 
Bovendien kan wat vanda.ac imper
fect lijld morgen wel perfect zi,in.' 

Ook pr-odvkteri vit: 

MOZAMBIQUE: 
cashewprodvtden, sesam 
TANZANIA: 
koffie, thee 
CUBA: 

• 

fruitprodvlcten, snoepjes, koekjes 
NICARAGUA: 

In verpakkingen van 250 en koffie, sesor.,.:irodulcten, rum _. ~ •• J 1000 gram. Minimum afname per Al.GERUE: l')lL"4' r.. ~ ••,. bestelling 6 kg. Prijzen op aanvraag. wijn, druivesop 
ZI~ _____ __. ___ KAAPVERDIE: 

~lft;..~ ~PERATIESINPORJ00AL: 
• ~ HERENGRACHT142 wi'in 
~ 1015 BW AMSTERDAM KOOPERATIES IN 

I I ·••JI•&..~,~~~~ •• ~G~"' 81"'a:.aw•~y'_.a9ar11 ~. 3'.-
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Ooed.daUsbe&nieuwestadhui& Wat 
pbeurt er au met bet oud.e'l 
·ne Recbtban.k mu ik daarvoor -
maar dat. is afpketst- noa steeds de 
beste bestem:ming vinden. Maar zo. 
als de zaken staan. komt. de SocJ.ale 
Dienst er in. Terug uti west.• 

E:r aiC oa.s .aog .ieta dwanr. Do marine 
opKattenbW'Jr, W&D.J:l8er wrlaat die
als laatste militaire be.stemming -
on.ze stad? 
'Ze hebben daarvoor pen plannen. 
7.e zitten bier al driehonderd jaar. Bo
vendien pat. het. alleen maa.r om op
leid.inpn; ik ben er eena pan kijken 
en ik wist Diet wat. ik zaa: een IPaan· 
tisoh opleld:lngsinstituut.. 
lk mu het. ook niet kwijt willen ... 
(peineend) waarom zou ik? Het. been 
ook een zekere funot.ie op die ptek. • 

Ala we wijzen op de eJpnaardip 
praktijk van bet wegwitten van dit 
pbied op offioille fot;o's (op 'verzoek' 
van defensle) beaamt. de burpmees· 
~ dit. on-Amsterdams 1e vinden. 'Ik 
zal bet er eens met de minister van 
defensie over hebben.• 

Is er temdotte iets wat ti dwanr ait ol 
kwiJt wilt aan de J.eaers van Gepa.frfe 
&ad? 

•Ja, iets leuks. We hebben net de laat· 
ate band aelead aan de plannen voor 
de eerst.e 1$88 van bet zopnaamde 
&iepnplan. Weinig menaen realis&
ren zich dat. maar de pzamenlijke 
oppervlakte van de stegen. in de bin· 
neDJdad van Amstetdam is groter 
dan dat van arach1eD.80rdel en baar 
rad1alen aamen. Het pat. daarbij om. 
een volstrekt verwaarlocal deel van 
de binnenst.ad: 
Bet siJ.a opeob&re wiooirs. 
'Ja. en de onveilip1e plekken van de 
&tad. Daar pan we dus wat. aan 
doen. We bopen daarmee - net. Z08l8 
dat met de plannen voor het. wonen 
boven winkels bet pval is - een heel 
nieuwe impuls aan de leefbe.arheid 
van de stad 1e pven. 
De plannen rond de Nieuwe Zijda en 
Nieuwend.ijk, waar de pJ:Oblemen re
latief bet erooist 2Sijn. ziln nu klaar en 
kunnen met. bahulp van subeidie uU 
Den Haac uitpvoerd warden. 
De bedoellna is om in vier faaen de 
hele btnnenatad aan t.e pe.kken. Het. 
pat daarbiJ om kleinachalip leef· 
baarheid.averbeterinpn, zoals bij
voorbeeld hel aanieaaen van verlich· 
tina, betere profilerincen, bet. aan
schrijven van eigenaren voor onder
houd en ook wel hier en daar het. b&
vorderen van de woonfunot.ie. • 

En hoe moet d&t met al dle urine.ren· 
de mannen? Zolang c.fa&nroor .n1et 
voldoende openbare toJ.lelte si;jJJ., 
.zien we die met allema&l bun plasJe 
in.bouden. 
'Ik dank dater best wat me&l" publie
ke toilet.ten mogen komen. Maar de 
steaen zoals die er nu bifliacen nodl· 
gen wel heel 9J1r ult tot pseikf' 

Saar Boerlap 
Bene de VUUano 

srop... C"1"'°'1Mf' van fonnMlt 
- Info Gws&m 

• 
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Zeedijk nummer 12 
Een onzekere toekomst 

De Zeedijk. to& voor kon na
tiona&l en in&emationa&l b&
ruoht, onderaaat een faoe
lUt. Hei atreven naar econo
mtach hel'SMtl, een iniUatief 
van het wijkoentrum d'Oude 
Stadt. hi door pmeente en b&
drijfsleven overaenomen. 
llijn Bijnen, ala oud-voonit
ier van het wijkcentrum 
nauw betrokken bij he& pro
°"• l'a&i na wat de pvoJ.aen 
zljn. Verdwijnt met het bad
water ook bet kind' 

Zeedijk 11 up op de hoek met de 6'. 
Olot.ieec. Dua op de kop en teaen· 
over het in aanbouw zijndehot.el. Bet 
bestaat. ult een caf6 op de bep.ne 
crond: Babalolt, een tweekamer 
dienstwonins daa.rboven, op de twee
de venilepiq een t.weekamerwonina 
in de distributielleCtor en een solder. 
De elpnaar wu Nioo LcNwbwater, 
een ldeine knoeier ln onroeNnd aoed. 
Heimtken huurde bet. caf6 me& de 
dienatwoni.Da en verpachtt.e die aan 
de beer Htq. 

Jacky Slijngard 
In 19'7'& nam die een Suri.oaam8e b&r
keeper, Jaclcy SliJIJllard. ln dienst 
omdat er a&eeda meer Surinamen op 
de dijk inn.m.n. In t&'17 kon Slijn· 
prd bet c&f6 overnemen, me\ aoed· 
vinden van Heineken, elpinaar 
Leeflhwa• en de RABObank die 
hem 15.000 sulden leende. De kop 
van de 1.eedijk word.t in die tijd al 
pdomlneerd door de drupb.andel en 
de SurinaaJMe nraatboekcult.uur. 
Hoewel Jaolcy Slljnp.rd ach niet met 
drupbandel lnlaat komen er wel 
vee1 pbr\likerw en handelaren ln sijn 
zaak. Oak die men.9eD eten en drin· 
ken wel eens en Jacky verk<>OP' lek· 
bre SUri.Daaawe spulleo. De eente 
twee ju.r clraalt. de saak mnder ver
eunnins. Alpmene saken p.at. er 
nameUJk vanuit dat temand die op de 
Zeedijk een zaak wil drijven wel Diet 
zal deupn. Ze dunen Die& te komen 
kijken, weipren de versunnins niet. 
maar behandelen de aanvraas p
woon Diet. Geen nood. c wordt toch 
niet meer pcontroleerd op de d.ijk. 
In 1m verhuist de bewoner van 
tweehooc nu.r elden. QDH wijlt pen 
nieuwe bewoner toe. Leechwater ver• 
huun de wonbll( met molder voor 1200 
auiden per maand aan Black die er 
een jp"OOWCheei:- herolneh&ndel op 
tou.w 9M. Leeghwater -.J later, ala hlJ 
slch ln bet bewonencomite probeert 
blnnen t.e dringen. tot zijn verdedi· 
alns zeaen da' hlJ niet aan fem.ands 

neus kan sien of bet een dealer i& In 
1879 brandt de t.weede verdiepetnaen 
de .:>lder ull nadat een bedropn 
Dulwer er een brandbom in heeft p
aoold. De vele aanwetdpn wet.en 
maaropbet. nippertje a&n de brand &e 
ontkomen. Leesh•a&er int bet,,___ 
kerinppld, de wonJ.ns la tot nu toe 
ln daeUde uitcebrande staat UI be
wonderen. 
Na 1981 krijl(t Jacky Slijnprd bet 
moellijker met bet polltleopb:eden. 
Handelaren worden .....-lever en 
de polltSe pat er van uit dat waar 
llOV981 mnaen die zij kennen van de 
.UU.tbandel blnnen sijn, ook wel M
romeb&ndel al ptaaUIVindeb. Ber
haalde malen vlndt er een inval 
ptaaw, maar em. bewi;I word& ni9' 
pvonden. Het slmpele feit van de ln· 
val la voor andeND ech'8r de bevesti· 
atns <lat ook daar pbandeld wordt. 
Een hotelmu\8CbappiJ blljkt belaq
atell1nc u. hebben voor bet pand. 
In 1983 ma.ken BWT en de FIOD bet 
Nioo Leecbwater mcwlHJlr. De p
meent.e, die de druk op hem beett 
plntameerd, wU ziJn panden wel 
aankopen. 

Henkle Vet 
Dan blijld Henk de Vri-, alias Hen· 
Jde Vet, de pmeente voor t.e zijn. Hij 
koopt van Leeshwater Zeed.ijk 4. 12, 
24 en 32. Vet: 'De gemeenta WU mij 
teveel un het specuJeren. Daa.r wou 
ik eenst.olQe voor.ieken. En• willen 
er teveel eon p reeti ... promenade van 

maken.' Wat wil hij dan'1 'Er kan een 
bel&npijb looprouta van Centraal 
Station via de Nleuwm&rlrt naar bet 
Wawloopleinonwtaan. waardeZee
d.ijk onderdeel van uitmaalrt. Bet CS 
la al a1 en de parkeerp.rqe wordt 
pbouwd. Ala bet hotel op de kop oolt 
al la. de Waac publlek pat aantrek· 
ken en de Stopera kl&ar dan at dat 
min.' 
Hebben we ntet dit.elfde verhaal van 
de pmeente phoord.'1 Wa\ heeft Vet 
clan tecen de plannen van de p
meente? 'lk wU allereent. probenm de 
men•n tenia te krijpn die er a.ken 
bebben phad. A~ AU. Henk de 
Vlelr. dat IOOl't animeenenten. Ver· 
der komt caf6 2.eo-en BJJAvaan wrus 
op own.mer 4. oompleet. met bet luikje 
waardoot men vroepr si.ln pp be
taald kreec· En op nummer 32 komt. 
bet klapat.uk: ee.o oooktailbe.r over 
drie verdieplnpn, 1&111en met een 
jeu&dinfonn&tiecent.rum. A.an de 
acbterkao.t bij de patio die uit.kom' op 
bet water van de Oude Zijds Achter· 
burpal komt clan een waterfietaeo· 
verhuur.' 
En 7Mdijk 12'? ·n.ar wil lk niet. mee. 
Heineken is een IQllde huurder. Ja. 
Heineken heeft nu wet pvraaad om 
bet huurcontrao\ op Wt r;qpn; bun 
pa.ch tar sohijnt beW.llnpaehtemand 
te hebben. Ile s.ie wel. A1s eenrt de 
Burpmeester er •n. wat aan doet 
om die veralaafden Weti te kriJpn en 
ala het botAtl ldaar la, dan kan ik er 
wel wat mee doen.· 
Jaeky SUJnptd: 'lk heb pen p ld om 
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ie invefieren. lk bell .U. aohter m8l 
de buur. lk weet Diet of ik bet nee 
twee jaar kan wlhouden tot bet hotel 
klaar la.' 
H1J wla't nee niet da& Heineken hem 
dlo k&n11 n16t wil pven. 

Drug Bust 
In maan 1984 beachrijft de But VU· 
111118 Bye bet receote poUUeoptreden 
\epn herc»nehandel 1n de New York· 
• Lower Fast Side. 
De poUUe 119Stde drup nlet de wereld 
uit te kunnen helpen. maa.r wel de 
ooncentraUe van de handel • willen 
ellmineren. De venlaalden pan 
maar kopen W&&r • wonen. 
Het buu.rtoomit6 van Ln!ada, .-.la 
het deel van lower But Side hee& 
wur de problemen sich voordeden, 
WU acbteraf niet bUJ met het optre
den hon.rel• •H jarenlana erom p
vrucd bad. Direct volpod op bet 
poUUeopUeden muden o•melijk de 
verlaten huD9nblok.ken tilpn de 
pond pan CD. plaaa. te ma.ken VOOI' 
dwe wonlqbouw. De berolnebandel 
vencboof een pa&I' blokken ftl'derop 
waar er vervolpoa nlN iepo p
d a.an wen!. Zo fUnpren junld8ll aJa 
wesbereiden voor de 'pnbitication't 
In het na,iaar van 1981 beeon de poli· 
tie op de Zeeclijk op te treden t.epn de 
ooooenuatie van drnphandel en 
·pbruik aldaar. ln de )&rell daanoor 
bad die 8teeda mes plee&9e0 ~ 
men die openaevalleo wanm voardat 
- met bet vennindereA van de haven
aotlvitelten - de lep.le drup. drank 
en vrouwen, minder aftrek vonden 
op de dljk. Op cle Zeeclijk trad cle poli· 
tie, in tepnetell.1q tot elden, Diet 
meer op. En m oak de buUendiemt 
van het GEB. de SUMA. Bou•· en 
WOD.iqtoeDcht., Alpmene a.ken, 
Herbu.J.svMti.q en p m maar door. 
Deoontroleoverdennat wu in ban· 
den van de druphandelaren. de 
overbeld bad de atraM .uJJniriipnd 
opppven, Een de:rU8'&l horeou&
ken en winke1a waren overppan -
verkocht. verhuurct. V91'J*)bl - in 
banda van c:t..len of bun handlan
p .... Een aanw.l andere ondernemera 
bleef bijna tepn beter weten in bun 
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zaak openhouden hoewel daar nau· 
weUJU ommt meer in pbaald wen!. 
Onpveer een den.le van de bewonen 
wu met de stile trom vertrokken en 
de vrl.119komen woonrulmt. wemen 
t.epn woekerpri,Jllen verbuurd aan 
h~ehoertjes en andere veral&af· 
den, Weple buiienlanden., d-.lenl. 

D'Oude Stadt 
Zo wu de •ituatie t.oen in 1981 bewo
nen en ondernement, peteund door 
het wijkoentrum d'Oude Stadt, tot 
twee meal toe de raadne•' op stelten 
mOll81en mtten voor aan hun belana· 
rijbte el.a. poli&ieoptnden op de z.. 
clijk, werci voldaan. Bet wijkoentrum 
had het er wel nm moeilijk mee, sij 
badden tmmen 8teeda verkondi&d 
dat Je met polltieoplnden pen 
d.rupproblemen kan op~n. 1n dit 
pval went pkalen voor verp1aateen 
en versprelden van de problemen om 
\e voorkomen dat de~ 
DOC verder 'V'OOl1 BOU .ahrijden en de 
nos 1'9tereDde bewooer9 sich .,.. 
dwonpn 90Ude.n voeJen ook te ver
hw.n. 
Nadat de polltie een aanw.l maanden 
opptreden bad op de Zeeclijk ... bet 
er J'U8tic": maar bet wu de ru.tt van 
het sraf. De van de nnat verdreven 
pbru1kera en lu.ldruobtip handel 
hadden pen plaam pmaakt voor 
een ander pbruik maar alecht. voor 
polltieaaenten. Op bet wijkoentrum 
wwd t.oen de pdacbtenpna ODtwik• 
keld dat hetpootste probJeem van de 
Zeedijk nlet de aanwesicheki was 
van clruaebruiken en ·handel - die 
slJn er 1n andere etraten (Albert 
Cuypetraat, Haarlemmentraat, Lan· 
p Nleml) ook - maar de afwesisheid 
van andere functies en daannee van 
eest ander publiek. 
1n februari 1981 ~e bet 
wijkoentrumd'OudeStadteen verp
derins waarop de wethouden HIJer. 
ma en Etty, de verenislna AJDAtr. 
dam C1ty, de Kamer van Koophandel 
en het Cl.MK ul1PDOdlad werden om 
w ko:men praten over beteconom.i8ch 
beret.el van de Zeeclijk. 
0aarop wvc1 p91st dat de aemeense 
nu ook maar eem wat pld 1n de Zee-

dijk moe.iatekeo. Zc>lanad•semeen· 
• dat nlet deed. lltelde bet wijkoen
trum. ploofde zij nleta van de belof· 
ten dat de Zoed.ijk weer leefb&ar 2lOU 
word en. 
In antwoord daarop stelden toen de 
wethouden aao de aanwezlp vert.e
pmwoord.ipra van bet bedrijfaleven 
VOOI' psamenlijk de eoonoml8che 
hen1elactiv1Wten op te mtten. Had· 
den aanvan.kelijk bewonen en on· 
dernemen van de Zeeclijk een redelij
ke 1nvloed op de ontwikkelina van 
ideeln omdat siJ lli.Uing badden in de 
.tuursroep EoonomJ.ecb Hennel, 
pancS..,.. venn.lnderde die invJoed 
tot nlhll. Naut de etuuqroep wenl 
een werkaroep eoonornl8ch bentel 
pvcxmd die sich 'met de praktiache 
saken mu beztcbouden' en waarin 
alloen noe vert.epnwoordipn van 
pmeente en bedrijfaleven altwn. ED 
weer later werd de N. V. Eoono.mi8cb 
Hentel opcericht waarin uitaluitend 
de financitn wat te -...n hebben. 

Golden Tulip 
De bouw van bet hotel op de kop van 
de Zeedijk fia&t daar Joe van. In 1973 
werden de leeptaande panden die 
daar etonden in brand a-token. 
Bouwsrond op die plaat. la meer 
waard. Bm 1anp at.oet van qieculan· 
ten volp elkur op tot uitelndelljk de 
kavela in 1983 op de veWnc pkocht 
worden door makelaar ~ 
op 8111\ mom.en' dat architect De 
KJerJc &Uana 1oopt te leuren met ziJn 
hotelplan. 
Dan onteiaat er een at.oelendana van 
moplijke financier. die leder voor 
sich proberen er blJ de pmeente lllO 
su..iia moplijke coodiU. ult te _. 
pen. Wat de huidlp opdnchtpver. 
C1oJdcm Tulip InlernatJoaal, allemaal 
voor oonditim bedonpn beeft zal 
waanch.lJnlijk pu lanpamerhand 
bekend word-. Dat de aemeent.e er 
twee mUjoen In IOU ateken WU be
kend. Reoenwlijk bleek dat de ae
meeote 9Cb kennelijk verpllcht heeft 
1* buetation op de Prtna Hendri.k
k&de te wrplaataen. Waarbeen 18 
noe onduldelijk; er wordt pd.acht 
aan een plek bij bet 7bJbu.181n Noord. 
Het hotel ~ht sijn klanten Diet 
ult Purmerend met de 1nia. maar de 
Vl'U4r of bewonen en andere onde!'
nemen van de Zeedijk dat wet doen 
IUkt pen rot se spelen. En ook nIM of 
bet openbu.r ver voer er wet mee p
diend ia. Verclar u.t bet voor de hand 
dat de pmeente bepulde prantiee 
voor wat betreft bet poJJ'1eoptnden 
~ ...-ven. Daarom la bet met so 
vnemd dat ledereen op de voltoottna 
van bet hotel zit te wachten. 

De YOOi peohiedenb van bet polU.S. 
optreden en de economi8cbe herstel· 
9Ctivltei&en op de Zeeclijk mopn dan 
wel anden s:ijn dan in de Lower F&st 
Stde, dat la noe pen prantie dal het 
rewJtaat nlet b.-Ude cal zijn: een 
leefbare buurt maar de bewonent z1Jn · 
verdwenen. 



Metropole neigingen 

De bljna spreekwoordelljke 
aariuivalen Amsterdam en 
Roiwrdam Ujken ook in ste
delljk opsichi wetnta op el
kaar. In Amsterdam ia alles 
rutmwlijk P91>roken een 
maatje kleiner: Amsterdam 
ra&lr.w haar hart ook nlet 
kwijt. 
Br be8taan eohwr ook de no
dip parallellen. De bltk ver
b'oebeld door de hardnekldp 
idee-fbce over de eeuwtae 
sUijd iusaen '• Neerlands 
grootsie handelsateden Id.et 
men dat maar al te makkelijk 
over bet hoofd. 
F.en kritillch venl.&tr van de 
na-oorlope nedelljke reoon
muotie. 

Zowel Amsterdam aJ.s Rmwrdam 
kwamen seer s-chonden uit de oor
las w voonchijn. Waar Rotterdam 
praku.ch baar beJe oentrum verloor 
en relaUef weini& van ha&r bevol
kins. verloor AIMterdam bet me.nm
deel van baar srote Joodlle bevolkins 
en aleobta kleinere delen van haar 
bebouwina. met name in ao.t. 
De stedebouwkundi&'e reaotfee van 
beide steden op de ppven situatie 
waren echter bijna identiek. Am.atE>r
dam. deed in het kader van de wed Jr· 
opbouw alle mopl.ijke moette om net 
zulke to\ de verbeeldins sprekende 
plannen teontwikkelen en realiaeren 
als Rotterdam. Haar nederlaq in de 
~rijd om de srootste haven kon zij 
niet meer onaecfaan maken. Er wa
ren dan ook andere fa.ctann van be
palende invloed op de Amflerdamae 
hunkering naar pootstedelijk inarij
pen in de eipn .W. 

otigarchie 
Met de e.xplosieve groei van de haven 
en de bandel vanaf onpveer 1860 
leek de verloren crooiaheid van de 
zeventiende eeuw weer binnen band· 
bereik voor een stedelijk-t.hlu:rlijke 
elite die ainu de bloai.periode in•· 
•ntie niet veranderd wu. In de n&
pntiende eeuw t.raden weliswaar de 
nodjp vernieuwinpn op, maar dat 
blekeo eerdel' aanvulllnpn op de 1-
llt&ande belltuun-oliprchje te bet:ref. 
fen dan echw veranderinpn; de be
llt&ande belltuunauUuur weni er niet 
....ruijk door aanptut. 
En beaeHde kan pmad warden van 
de stonnachtia op)romende aociaal· 
demoaraUe tumen de bldd.e wereld· 
oorlopn. SNk voor etuk maakten 
deme nieuwe bestuurden deel uit van 
de .wdelijke elite. 
Voor wat beVeft bet eoonomi8ch be
leid valt bet te betwijfelen of, terwijl 
de Am9t.erdarD8e pollUek sinda deja
nm twintla onafpbroken dOOl' de 
SOAP en lat.er PvdA wordt beheeJ'llt, 
een meer recbC. porilnt.eerd bestuur 
tundamenteel andere keu.ee mu 
hebben pmaakt. Alleen op het ter· 
rein van de volkahw.v.tinir kun· 
nen de wapenfe1'en van de 80Cialie· 
ten met recbt pteld worc:len: natio
naal en internationaal worden d ... 
dan ook breed uU;pmet.en. 

PUllel 
Achteraf besien sins het in de jaren 
vijNs mia. Amsterdam infUeerd• 
een - naar de maawiaven van de ei· 
pn tradtUe pmet.en - wperaroot· 
llCbalis inarijpen ln de 8tad. Ook al 
blelr.en de na-oorlope probJemen 
aanstenlijk, de pkoeen opkm1npn 
wanm buiwn proportie. De oonaak 
daarvoor la.a in bet felt dat nu einde
lijk met rijlal· en Marsballhulp-pl· 

den (want relr.enen kunnen de Am· 
at.erdammen a1a de beeten) bet tans· 
pkoeet.erde id.ea.al van een waaraoh· 
tip city·vormins petalte kon krij
pn. Amnerdam 90\1 eindelijk baar 
dori- k&rakter at.ohudden en toe
treden to\ de rij8n van echte wereld· 
at.eden. 
De ator:m.-op-.-. pwmel van 10.000 
atukjee die de lltad 11, moet nu por
derui warden. En daannee wwdt 
voorbijpp&n a.an de oonstanw ver
anderinpn wellte ju18t storm.en op 
see kerunerken. In de jaren van de 
wederopbouw wu de storm. to\ een 
foto a-told. Weinipn badden de Ujd 
om de wind aan w wakkeren, men 
had bet ce druk met werken. Boven· 
dien kom de door oadoptrauma'a 
ontstane oollectieve delorientatie al· 
lean in - let1erUJk• sin weae
werkt worden. Op de aohtercrond 
apeelden nas de ideeen dat, juist in 
een 8tad ale Amaterdam. een nieuwe 
eamenlevinc petalte mu kunn~n 
krijpn. 
Puna 1980 loop& het vooruitpnp· 
denken op de klippen, de srote incre
pen moet.en dan DOif pbeuren. Het 
achouwtoneelia devoormali&'e Joden· 
buurt waar city-vormins met enor
me pvolpn (kantoorbouw, a&nlea 
U-twmel, metro. nieuwe a1adhui.9) 
plaatavindt. 
Op de ruln• van en plannen voor de 
buurt bloeit een tesenoultuur die, p
drapn door de eolven van de tijd, de 
wee UJ1R te plavelen voor de eent.e 
fundamentele veranderinpn in bet 
lltadsbe9tuur sinda een kleine vier 
eeuwen. Voor bet 98J'llt in de paohi• 
denia van de 8tad wordt bet ruimte
lijk beleid van bet mtt.ende atadabe
lltllur effeotief doorkruist. Ben breed 
- cpmcbljnlijk - amen.banpnd 
front weet w voorkomen dat bet pak
ket city-vonnlnpplannen ln zijn to
t&litett k.an worden preaJiseerd ten 
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oosten van de aedempte Am.stel·mon· 
din&'- Met een ee.rvol ootaiaa van een 
burpmeeatel'. tel& \1U een oud recen· 
tenpialacbt, en bet wecbonJouren 
van stadspolltici op aleutelpoaiUee 
helpen minUllO\lle paleisrevolutles de 
indruk van werkelljke veranderin· 
pn venrt.erken. 
Volpns- nas •teed8 IP'Ote - groepen 
la rand 1980 bet bewija van de 'ecbte' 
veranderina pleverd. De plederen 
van de 8'adabelduurdera 8luit.en zicb 
echter. Stel8elmati& worden de poten 
onder de revolutiooaire 8toelen van 
de kraaktJewecina weg I •• In· 
kapeellnaen JD&rlin&li8erina van de 
tepn.bewecina ia bet loeYcbe en 
voonspelba.nt rwultaat. 

Mekka 
De ooatelijke binnenstad biedt ala 
voomaam.ste ttijdperk een fucin&
rende aanbllk. In tepmtelllna wt 
Rotterdam beeft Amsterdam bier 
•lfll Berlijoae allure: de pt.en die de 
oorios heeft achterplat.en tie.laaD in 
de Nieuwmarktbuurt en rood de 
Weeepnabaat nae echL Op 800l"tp
lijke lokatiee beeft Rotterdam dam· 
wes een moderne city. die sroten· 
dee1* ala af te tie.cbouwen la. 
Mooier is bet Adetandaohap bij bet 
eluisjedat Jodenbreeetraat en BL An· 
thoniebreeetraat van el.kaar echeidt. 
Een beter tutb&&r monument voor 
~de opvattinpn rond 
8'adavemieuwina ia in Amsterdam 
niet te vinden: op eomene dapn 
loopt wat ooit •n melwes had moe
ten word.en eubtiel dood op een terru 
met menaen. Voonl de fijnpJede 
nieuwbouw die n.auwkeuris de mid· 
deleeuwae roailiJn van de Antbonie
brwtraat vol&l leven weer bet be
wonderend ob-en·ah·proep van fijn· 
proevers van l(>ede etadavernieu· 
wende archi&ectuur op. 
In de Nieuwmarktbuurt heeft Am· 
eterd&m baar beet pdaan een nieu· 
we invullina van de ult dejaren twin· 
tie stammende kwallficatie van 
'mekka van de volkahuine9'in&" te 
pven. Ala an. al ia al bet altijd 
trol9e en enelveiptende atadllbe
eruur onaaame berinnerd WOiden 
aan de wijm waarop zij bier door 
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m.-le &cUe toe pdwongen wu. 
Moeilijk zal bet oak ziin toe te seven 
dat voor de.a vorm van stadsver
nieuwiq de trend al psst wu door 
Rot1erdam. Heeft men daar ook nlet 
ala eerste de ldeeen voor de oompacte 
stad ontwikkeld. toen Amaterdam 
nas druk a.an het overlopen wu? 

Met de o.leuwe stadsvernieuwina 
kreea de lltad de plepnbeid bet p. 
achonden bla9oen weer 'Wal op te 
poetllen. Dat kon nergena beter clan in 
bet peobonden oosten van de oude 
lltad. Alleen al wat beU'eft de finan· 
cierln& kon ult veleextra poljas pput 
worden. 
Het beetuur kan weer rekenen op be
hoorlijke eteun ult de bevolkinc (of i. 
bel deeintereme?). Bet aelfver\rou· 
wen i. weer tenqr. De~ rond 
de wemeUjkheid van de Stopera bij
na pheel verpten, werpt men zicb 
met de vervouwde .Uoverachattins 
op een Olympiade. 
Ook de etadevernleuwtng .U onder· 
vindt een tenaplac. Nu de pl•nnen 
--die tien jaar ter\JC werden ODt
wikJleld, pt'Ml.t.eerd worden. sijn er 
tendeJUleD waar te nemen dMI een an· 
dere richt.lna i.npan. Voor 80Ciale 
woninabou• 1Jjld nauwelij)m plaate 
meer; onder meer in de arcbitectuur· 
tQd8ohrUten komen ~ meer plet· 
dooien voor dure woo.lnpn en boos
bouw in de bl.o.n.enetad. GemeeoteJJJ
ke ateclenplannera lijken bet besriP 
aocia1e woninabouw Janpamerband 
to& VS- woe.den te rekenen ala bet 
in oombinatie met de blnnen.8'ad ,.. 
bru1lrt wordt. 
De eente ..-U-rde bouwplannen 
die mun pven aan de hernleuwde 
_. ...WU. belanp&ellina van bet 
8tadebeetuur voor IPUC*tedelijke 
ontwikkellna sijn lronlech PD<ies te 
vinden op bet terrein van de aociale 
woninabouw. Nas wel aan de over
kant van bet IJ. maar dicht bij de 
oude .iad.. 

OMA aan het IJ 
De oude pbouwen van de ADM koo· 
den - na de fu.Bie van de dl'008'dok· 
maatechappij met de ND8M - eent 
nas even een prachtip lokaUe. ala 

laatate eluiptrek.kina van de maci· 
8Cbe Juen 2le8tia. bieden aan hel F.
tival of FooJa. Over herpbruik van 
pbouwen wercl Die\ Ian& pdacht, 
dat moeat in de binnemtad al 210 

vaak. Bovendien ts ietll nieuwa ore&
ren op braakligpnd terrein tooh bet 
mooiate wat een architect of atede
bouwkundip zich weD11en kan. 
Op penoonlijk initiatief van wethou· 
der Schaefer krijgt het bureau Office 
for Metropolitan Architecture 
(OMA) met onder meer Rem Kool· 
haaa, 8&11.len met Jan Voorbera de op
dracht he& pbiecl in te ricbten (1980). 
Aan bet ontwerp van de atedebouw· 
kundi& patroon pat een ultpbreide 
hi8torUcbe analyse vooraf; Haapma 
en De Haan achrijven in bun Stada· 
vemJeuwin&&&ids Amsterdam (ult&'. 
Contact 1985): 'bekende etedebouw· 
kuncltp palronen ult de wereldp. 
scbiedeni.tr werden pkoppeld aan de 
beetaande structu.ren in bet Vopl· 
dorp. • 0- oriainele en verantwoor
de manier van ontwerpen vindl veel 
bijval. De wer)raroep IJ·plein. waar 
ook buurtbewoners zittina in hebben. 
la er over te spreken. Vooral de keum 
om mveel moplijk woninpn vi.Neel 
oontaci met bet U te laten hebben 
blljkt een aoede. 
Ma&r voor eobt metropole onnvtkke
linpn ia de tijd nas Diet rijp, boewel 
bet pkOllen pairoon daar alle aanlel· 
din&' voor peti: 'He\ voo.nrtel op bet 
IJ·pleln hop woontorena te plaateen 
went door de werkaroep verworpen. 
In plaate daarvan kwamen 1aaere 
blolQle met "urban villa'•"·' Ahon· 
derUjke arcbitec'8n - veelvonn.la· 
held in etedelijke archi&ectuur t. na 
bet ecbec!van de Bijlmer popuJair -
ontwlerpen de blokken (onder meer 
Hein van Meer. Arc.bi~ '69 
en De Katen JWk). 
HIMllflJlllA en De Haan, verldaarde 
voonrtanden van een arootetedelijk 
bouwen zijn er Diet over te apreken: 
·n. abonderlijke woonblokken heb
ben bij la.nae na nlet de allure van bet 
nedebouwkundi& plan.' 
Zel.f.s blJ de terecbte oons\aterin& dat 
'door de buitenmuren te bedekken 
met een putelldeurip Iaas een een· 
heid ontetaat die vooral vanaf de an· 
dere U-oever fucineert' vinden %iJ 
dat 'bet beeld starker llOU zijn pweeirt 
bij wat hopre woonblokken.' 

OMA mac mtwcl\ien nas een woon· 
blok ontwerpen dat wel hoocbouw al 
wonien. Clesien bet 8ilhouet van Am· 
eterd&m·Noord vanaf bet IJ psien 
kan daar nauwelijka bezwaar tepn 
sijn; bet uitzioht t. in ieder pval 
echitiennd. 
Anden wordt bet als clit een voorte
ken van een trend i8 voor de derde 
fue van de8'adnernieuwina in Am· 
111erdam. Hetpen nu bekend t. over 
de ontwikkelioc van de U-oeven, de 
D&derbijkomende uitvoerins van U· 
boulevard en de vooral met sakelijke 
belltemminpn volpladen plannen 
voor bet Ooaterdok wijst in die rich· 
tine· Amsterdam lijkt de vermeende 
achteratand ten opzicbte van Rotter
dam in te willen balen en heeft daar
voor in Oost-belaaa- noS voldoende 
open plekken over. 

llauritis Nibberins 



1phitrit 
Waar is de ti)d gebleven 
dat ditecties geschenken 
kregen van hun perso
neef? In de jaren vijftig 
kreeg de directie van de 
KNSM vanwege het hoo
derjarig bestaan zo'n pre
sent1e aangeboden; en 
nlet zo'n heel kteintje ool<. 
In de vorm van een gigan. 
tlsche beeldengroep wordt 
de hoop urtgesproken op 
'weer een eeuw ... voor 
onze sehepen'. 
lnmiddels lijkt Amsterdam 
geen plek meer te hebben 
voor haar roemruchte ver
leden in het Oostefijk Ha. 
veogebied; vijf jaar gele
den werd de groep althans 
gedemonteerd en wegge. 
haald van haar plek op het 
IJ-ecland, voormalig 
KNSM-terrein. Ze tigt nu 
gestut en wet op een afge. 
legen douanetetreln 
De symbo(iek in woord en 
beeld Spreekt voor zlCh. 

Tekst Rene de Miliano 
Foto'a Ch-1otte van Tri· 

rum 

Oepakte Stad nummer 16. aug./sept 1988 17 



I 

-

Wonen in het IJ 

Blauwvoorzieningen 
gewenst 
Water. kranen, meeuwen en 
wind. Datta bet Oostelijk Ha~ 
venpbtecl nu. Uttceatrekte 
lanp kadff. kilometers 
apaor en verlatenhetd: een tn
dutrieel aroheolostach over
blijfsel ult de Ujd dat Amster
dam nos kon profiteren van 
de kolom.tn en de aanvoer 
van ruwe dia.mant uU Zuid
Afrika. 
Bet karakter van bet Ooet&
lijk Bavenpbtecl al inarij
pend veranderen. In 1978 
went. bealo&en dat dit pbied 
sou worden berbeetemd voor 
woninabouw. De vraac ia Hoe 
enWanneerf 

Aanvankelijk dacht men blnnen de 
aemeent.e aao bet aanplempen van 
hawnbekkena. In bet Omt.e1.ijk Ha· 
venpbjed sal - dicht pbouwd 
moeten warden om ruimte te krijpn 
voor aroenvoorzieniopn. De Bewo
Jlel'll8'J'Ol'J) ~ HaW1J119bJed. 
een aotieve kraaka:roep op de Java. 
kade en Levantkade, heeft sicb d.aar 
t.epn veneL Zij apreken liever over 
'openbaar blauw', lmmen op bet vele 
water kun je ook reoreeren. Een gro
t.e sroenvoorzlenin& put niet in bet 
pbied en ii bovendien overbodig &ls 
er niet wordt aanpplempt. De ha· 
venbekkem aijn aanpleed voor 
11ehepen met een diepp.na van Uen 
meter wat dat aanplempen boven· 

<lien ook nqr veel te duur maakt. 

Op een symposium dat de Bewonera· 
poep in jun! orpnillee.rde, deed ar· 
cbit.ect Arne van Herk uitletr over de 
kwalit.eit.en van de havenbekkena; 
het ecru sonde zijn om bet pvoel van 
openheid en ruimt.e bier niet te be
n utt.en. 
Het open houden van bet. water heeft 
ook noc de voorclelen dat ala open· 
baar vervoer een buebcot kan worden 
pbrullrt en dat 1anp de kade. woon· 
&chepen kunnen worden &fpmeerd. 
Van Herk heeft een eenvoudlp IOed· 
kope oonatructie bed&oht van drie
hoekip pontona, waardoor er voor 
honderden 8Chepen plaat8 ia. Zooder 
dat bet open blauwe water overwoe
kerd wordt. Daarnaut kan er ook 
noc ruimte overblijven voor eobeep
V&arti in bet. Oo8telijk Havenpbied 
za1 wonen en werken moeten warden 
aemenacL 
Bij veel pmeentelijke d.ienst.en weet 
men niet aoed raad met water, woon· 
achepen en kraken. 
Zo heeft de pmeenteraad zel1 moeten 
inp'ijpen om de bewonera van bet p
kraakte pand 'Het Einde van de We
reld' van elektrfoiteU te voorzlen. 
De aandacht voor moplijkbeden van 
wonen op bet water ii beperkt. De 
ontwikkellnc van het. Ooetelljk Ha
venpbied. wordt in eerate iu.tantie 
pdacht vanult de lndi8cbe Buurt. 
Met de bebouwina van bet Ab&Uoir
terrein en de pakhuiseu aan de En· 
t.repolhaven wil de pmeente de aan
val op h.et noorden inMtten. Dat ia 

r-------------------advJngezmededeltng--------------------

WOMEN AND MAN-MADE 
ENVmONMENT 
Conference on feminist 
geography and urban planning 

Von 22 IOI en met 25 wptembef 1986 zol 
~ het 00-nrooncle ondenwetp ..,., 
coogtel w0tden gehouden ocm de Urwer
soteot von Anlltetdom. 
Het oo.I 15 het verder uitwerl.en von femo· 
n11he541 vi$1eS op de sociool-ruomtefoilte we
renschappen. 
Het cOflgres os opgezet rood een ochttol 
1nleod1ngen, doe worden gehouden door 
Engelse soct00I geogrolen von de 'Women 
~ Geography Studygrovp of the l11Slitv1e 
of Btllish Geographers" 's Middog$ zijn er 
workshops, woono de onderwecpeti ¥On 
de ochrendt.zongen warden besprokeo. 
Op -~ 2<4 september is er een 
eAa.orsie l'OOI' een oon1ol groeikem.:.n. 

Nadere Info: liesbeth Mostert, Un. van A'dam USG), Joden
b,..stroat 23, komer 2367, 1011 NH Amsterdam. Tel.: 0 20-
525 4~6/4086/4047. 

,,.,..,. nn de..._,_ foto Chal1olle van Triru 

pen uimodipnde werkwijmt: de Be
wonenrcroep Ooetelijk Havenpbied. 
beeft l1ever dat besonnen word' met. 
wat zij bet IJ-e:iland noemen. F.en 
eiland dat pvonnd word.t door de SU· 
matrakade. Levantkade, Javakade 
en Surl.namekad.e. 
Het ia belangrijk dat won.inpn en 
voonieninpn op een aelfcle moment 
preed komen. Dankzij bet draac· 
vlak op bet IJ-eiland is bet mocelljk 
om straks direct met de oplevertna 
van de eenrte niewbouwwonin&en de 
bus~ te laten varen en winkela te 
openen. 
Vee! beetaande panden ldjn Coed te 
pbruiken voor goed..kope huisvea· 
Una (t.e denken valt bij voorbeeld aan 
een zellbebeerconsb'Uctte). Behoud 
en verbouw is wen.aelijk in dit pbied 
waar andera aan bet eind van deme 
eeuw wel eena alleen nieuwbouw mei 
duurdere woninpn van boven de 4.00 
plden zou kunnen staan.. 

Diagonaal 
Int.er.sant is de vraag hoe er op de 
kades pbouwd 210U moeten warden. 
Het is aantrekkelijk om aan de ran
den v~romenades aan te 
188Pll waar men kan flaneren en 
viflllen; maar dan Is er een andere 
oplalaing nodig VOOJ' het a u toverkeer: 
Volpns Van Herk bieden diaaonaat 
lopende wegen over de kades de op
lossing. De kades kunnen dan wor· 
den vrijgebouden van auto•s, terwij] 
tepliJltertijd kan worden voorkomer 
dat een saaie vorm van strokenbou11 
ontstaat. Oesloten bouwblokken zijr 
t.e verwerpen in dit pbiecl amda 
deae pen uitzi.cht bieden naar beid 



zijden van bet waier en bovencilen 
een excluaieve wandelpromenade on· 
mogelijk maken. Gealoten bouwblok· 
ken zijn Uberbaupt niet geaohild voor 
dit pbied. 
Een volaende vraac ta voor we1ke ca
tetrorieen meN1en Jn het OosteUjk ffa. 
venpbied pbouwd pat worden en 
of de boocte van bet inkomen straka 
is af te meten aan de boagte van de 
etaae waar iemand wocm.t. Er komt 
namelijk hoocbouw in bet Oostelijk 
Havengebied. Geen Bijlmerflata 

maar woontoren. cile voldoende luxe 
en kwaliteit inoeMn bieden om mo
dern.a carrimnnalmn (yuppi•) aan 
te trekken: premiehuur, prem1ekoop 
en vrije ~· Sommipn 
denken aan wUen vercileplnpn, 
maar er sijn er die nos bopr willen. 
Er zal in mensvorm van hoosbou• 
en middelhQOCbouw word.en ae
bouwd 2J0Wel voor de buiavelltlna van 
hopreala van lapre ~ 
pen en van jonpren en ouderen; 
d&arbij pat bet vooral om kleine 
huiaboudena in alle eoorten en ult· 
voerinpn. Voor .-,tnnen met kinde
nm wordt de Middelveldae Akerpol· 

deren bet Tulnbouwpbied Sloten be
bouwd. Slechta een antiquariach p
r.el8Cbap ala de Amfterda.rme .Raad 
voor de Stedebouw denkt ~t er een· 
pzi.nshuizen ln bet Oostelijk Haven· 
pbied moeten komen. Maar dat letdt 
tot een we.in.is elliotUnt pbruik van 
arond op een plaats waar veel men· 
8ell araac llOUden willen wonen; er 
bestaat in Amsterdam immen een 
8J01e vraq naar woningen op oen· 
traJe locatiee. Het ao.t.elijk Havenp
bied met zijn podtie vlak achter bet 
cs Ugi heel cunsUa voor woniq· 
bouw voor kleinere huishoudena. De 
woninavr&aa onder dae oat.aaorie 
~ weer doordat de nieuwbouw· 
produk.tie van Amsterdam onvol· 
doende is. 
Onl&np ill een tendens tot een toena
me van bet aantal ouderen in Am· 
llterdam poonstateerd. Voor oude
ren is een woon~ met veel 
voondeninpn een belancriJke els. 
Winke'l.s en moplijkheden voor ont• 
spannina moeten op loop&fstand lie· 
pn voar oudenn met pmndheida
problemen. M&ar er zijn oak "joq
bejaarden' cile na bun VUT van al.189 
willen ondernemen. Voor hen zal de 
n.abljheid van het oentrum ook be
lancrlJk zijn en het OoetellJk Haven· 
pbled een aanuekkelijk woonpbied 
ku.nnen vonnen. 
De oplcwaina om daar een voldoende 
aantal betaalb&re woninpn voor OU· 
deren le ra1illeren la om oom.p.lexen 
te bouwen met een mencina van fi· 
nancierinpoatesurieln: middelboos· 
bouwoomplexen pbouwd met boven· 
in een aantal premJewoninpn. Van· 
wep die prem.tewoninpn is bet no
dia een lift en andere du.re voonie
ninpn ala meohanlecbe ven.Wade 
aan te Jespn. Hat ls dan blllijk de 
bewonen van de 9'&p9 die boven de 
vierde of vtjfde ..... lJaen met de 
extra kCl8ten daar van te belulen. 
Door ecbter vanaf iedere etap in· 
atapplepnbeid tot de lift te pven 
zijn de wonlnswetwoninpn op de on· 
dente vier woonlapn pach.Urt voor 
beju.rden pworden, mnder dat dU 
hoeft te lelden tot enra koaten. 

Grootgrondbezttters 
Tot nu toe pat bet aleoht met de ont
wikkelina van bet pbied. Er zit pen 
vaa.n in. 

De meeste crond, circa 35 hoctare, ls 
in handen van de NV Nederlanme 
Spoorwepn en onde.tbandellnpn 
over een minnelijke verwervinc van 
die p-ond slepen al sinds 1980. En 
het ltiet er ntei naar ult dat de onder
bandelinpn op korte termijn sullen 
worden afprond. 
F.en andere ~dbezitter in bet 
Ooatelijk Havenpbied ls bet Oo
meentelijk Havenbedrijf. DU bed.rijf 
bedingteveneem een bop grondprljll 
bij de overdracbt aan bet Grondbe
drijf; bet Havenbedrijf beeft kenne
lijk vergeten de nodtp af&ohrijvin· 
gen te venichten in de tijd dat de 
havens noreerden. 
Resultaat 110U een srondexploitatie 
zijn die sulb hop bebouwinpdicht
beden noodakeUjk maakt dat bet 
de vraag ls of er atrakl nos66n yup in 
het Oost.eHJk Havenaebied wil wo
nen. 
.Af8praken over de bouw van wontn· 
pn op bet U-eil&nd met bet ABP s1Jn 
er nas ntet, boewel er volpn.I de 
plannina in 1988 met bouwen llOU 

moeten worden besonnen. Ondertua-
1191l wordt er in de Gemeenteraad ae
diao\ulllieerd of het Stadsvernieu· 
winpfou.c:bl pbru.lkt.maa word.en om 
de on&wikkellnpn in bet ao.t.elijk 
Havenpbied in sans te sett.en. 
TemloUe heeft tot nu toe alechta 66n 
wonJ.naoorpora&ie zjch bereid ver· 
klaard om opdraoh&pver te warden 
van nieuwbouwwoninpn in het Ooe
telijk Havenpbied. De meeste wo
ninl'bouwvenmJainpn stJn door de 
problemen ln de Bijlmermeer ntet era 
pwiWa om in bqbouw te inveate
ren. 
De beatuurlijke aandacht voor deont
wikkelin& van dit unteke pbied met 
siJn onaekende moplijkbeden voor 
wonin&bou• ls duidelijk nas vee1 te 
prina. Bet bandjevol buidip bew& 
nen van bet Ooatelijk Havenpbied 
vaan daar wel bfJ. Zij leven in een 
nqr onbesoedeld lnduatrieel monu· 
ment. 

Jeroen l!qnlq 

• 





Het IJ-ela.nd. W°'*'lbOUWtl begln
nen ap hit Ooetlllk dlll Allmele" plln
nen mi hulclgl ........ en gebNllc"" 



-
Rob~ 'MNronden091c nodlg...' 
fotoGws&m 

Oeaputter bij de Dtenat Bubn
telijke Ordenlna imake de 
plannen voor de oostelijke 
blnnensMMJ.. De opvaWnpn 
van de cllenst muden te wei
nia uit de verf komen. l'ana
tieke pluidsjapriJ• ala wiJ 
zijn willen wiJ clU aeaputter 
wel eena w&t luider op de 
band hebben. Met sroot ma.
terieel rukken wij uit naar de 
Wib&ut.tra&t. maar het valt 
tepn: het beenJe bllJkt wat 
achuw. We halen eruit wat 
erinsit. 

Bob PJBtor is hoofd Onderafcielina 
Omtelijke Bi.n.nen.iad. H1J fonnu.leert 
moer omzichtia en vermijdt kramp
acbtis elke verklari.nS die aou kun· 
nen duiden op onvrede bU de dienst 
over de can.a van zaken rond de ooa· 
telljke binnenatad. Tooh kunnen uit 
zijn ultapraken wel enip erprn:imen 
en tepndraadlle opvaUinpn worden 
pdestilleerd. In de eente plaata 
achJJnt bet pbrek aan aamenhana 
tuaen de divene projeoten een moei· 
UJk punt te zijn. 
'Op een ppven moment werden wij 
poontronteerd met een aantal ont
wik.kel.inpn in de oostelijke binnen· 
st.ad die op zich heel soed 1lijn. maar 
die nauwelijka aamenhan& vertonen. 
Althan.s, zo op bet oos. want bet ta 
niet ondeniocht. Om een voorbeeld te 
seven: er wordt een plan ontwikkeld 

Kia gen 
met de hand voor 
de mond 

Mr. vi..,,,...., CJP9f' wond., ...... llcllMnt- foto Guus Born 

voor de Valkenburpntraat en de hoord worden .. .' 
Rapenburpntra&t. Dat plan heeft Maar waarom pbew1 dat dan nJei? 
tot doel wonincboU• en and.ere vooz-. 'Dat komt omdat zij dat nos niet dui· 
zlenlnpn moplijk ie maken en de delijk Pnoes kunnen bearsumenUt
plnidehlnder ie wenm. Dus moet je ren. 7.o'n ondernoek naar de amen· 
iet. aan bet verkeer doen of moet je bans k09t tijd, pld en capaoiteJL On· 
iet8 aan de 'llNS doen. dat zijn hree dertuwn .iaat bet pmeentet.tuur 
moplijkheden. Maar er up ook nos ervoor om 8Del een aantal 'bellli88in· 
een pbied v60r en er up een pbJed pn te nemen. Soma banpn die &f 
achter. Het ta stedebouwkundJc p- van de door bet Bijk beeohikbaar P
zien voor de hand Haend dat je die atelde financiltn, maar 90Dl8 ook P
pbieden erb.lj betrekt. Bet Mr. Via- woon van wat ze zelf poliUek oppor
aerplein bij voo.rbeeld, een atuk Foe- tuun vinden.' 
Ueetraat, bet Foltuterrein. Die heb- 'Je alt nu eenmaal in een rijdende 
ben allemaal lnvloed opelkaar. Ma&r trein. Alle plannen zijn ln ve1'90hil· 
toch wordt er uitllluitend pwerkt lende fuen w.n ontwikkel.iq, daar 
aaneenplanda\bepemdwordtdoor zijo bealuiten over genomen. Op een 
de Anne Frankatraat. Mut~t. ppven moment komt clan bier puur 
Jodenbreeetraat., Valkenburpr· valanatia naar boven: waarom is er 
straat en de Rapenburpntraat.' pen verb&nd tussen vel'8Chillende 

lnvloed 
We merken op dat de Dienn Rubnte
lijke Ordenins daar toch zell met z'n 
neus bijltaat. Heeft men eoms te kla· 
pn over de lnvloed die men heett? 
Zeer aa.nelend bekent hij: ?.elf sou ik 
wel graaa zien dat wij wat meer p-

onhrikkelinpn?' 

Uitstrallng 
Pi8tol' pett een uilpbreide opeom· 
min.a van alle projeoten die met be
trekkina tot de ooet:e1ijke blnnemtad 
aan de orde zijn of komen: de Stopera, 
de 8'rook Valkenburpntraat--Ra· 
penburpntraat ('bet Mr. Vt.er
pletn valt daar op dit moment buiten, 

--- .. 



dat ia ja.mmar, want wiJ babben de 
indruk dat je die tqelijk met de. 
lltrook moec aanpe.kken, anders is je 
kans verkeken'), de Waterloople1n· 
markt. de ultbreldlna van Anis op de 
Doklaanstrook, wonlnabouw op een 
ander stuk van de .Doklaan, deaf· 
bouw van de WeeflJ)el'St:raat. 
'De bele Sinplpacbtstrook, 1111& 
maar vanaf de poort van Weesp via 
bet Emmaklndersiekenhuls, An~ 
nle van Leeuwenhoekhula. de Cava· 
leriekueme en de Oranje N&Slauka· 
aerne. dat pat allemaal :In de komen· 
de Uen jaar veranderen, daar komen 
allemu.l projec:ten.' Onverdroten 
eomt hij venter op: de stadavernleu
winpprojecten OoMlijke Ellanden 
en Nleuwmarki. bet ao.terdok waa.r 
bet een en ander pat plaa&8vi.oden 
in bet kader van bet IJ-oevenproject. 
En niet te verpten de uiUmridlns 
van de unlveratteit. 
'Jeder van die ontwikkellnpn beeft 
een ults\ralina in termen van~
keerdruk, on.roerend8'09dpriJlllen. 
veru.r.tromen. 7.elf vind ik bet n~ 
dla dat die ontwikkellnpn in relatie 
tot elku.r pbracht worden.' 

Andere koera 
Een ander punt van onvrede blj 
Ruimtelijk Ordenina sou ISiJn. dat in 
de planpbieden de nadruk teveel op 
de 800i&le 1'01liqbouw licl en dat 
dunnee de altijd ppropaceerde 
menstnc van wonen en werken in de 
ooetelijke blnnen8Uid. op de tocht 
staat. Pistor ontkent. dlt, vtndt ..U.S 
cl&t bet nopl meev&lt. Toch mJn er 
aacwijdnpn die er op dulden dat de 
Dienst Uever een andAN'e koen vaart 
maar daarb1J noea1 eena de wet.hou· 
derop haar wee vindt. Ben goed VOOI'· 
beeld ia de p.o.a van aaken rond de 
Oranje N._u.kuerne. 
'We bebben on.a tot de wethoudel' p
wend met bet vooratel dau !eta an
ders te doen. Bil voorbeeld een be
drijfsterreln met de boocwaardlP 
wchnoJoslllche lnfrutructuur waar 
nu 90'n vraac nur ia. Er zijn weinla 
looaU. in de binnen.ftad - ik ploof 
zelfs dat dU de enip ta van drle hec
taren - waar je dit tDOU kunnen re&li-
lll!lreD.' 
'Je kun' ook ovexwepn of je better
rein een andere funolle a-ft en be
trekt biJ de uit.breidina van ArU8, m
dat je in de musea.le, educatleve efeer 
t.erechtkomt. We hebben bee aan de 
wetbouder pvnacd, maar die heeft 
pmecd: nee, ik hecht. er waarde aan 
d&t daar woninpn komen.' 

Kun }ti mlhtn dat .,. met betntJdd.Qa' 
tot 11fOD1D6fJouw veel m.ar 'riaie' be
.caat d&a r.m aan.slen vaa bedrlllal»
bouwin11 

'Ik donk wel da t daar de komende 
vier jaar wat meer over napdachl 
al pan warden. Volpn.9 b8' oon· 
oapt-reperakkoord wordt de 80CiaJe 
woni.ncbouw dan helom6ai afpkne
pen. Dat bet.ekent waanchijnlijk dat 
pmeentebesturen ook wet eens de 
ruimte :moe\en nemen om naar ande>
re c:linpn om le kljken. Ik hoop da.o 
dat dit pbeurt in een wat lntecraler 
kader. Dus Diet ad-hoc per project. m 
van: "aid we bebben pen pld en 
geen oonUnpnten rneer, laten we 
maar iete a.nden bede:nken".' 

Br slJn ook plulden &e boren d&& j8 
met .oclale 9'0nlJl6bouw ineclellJk en 
rubn&ellJk 'Wftinl6 uJC de voe&en Jromt. 
Voor eeo ~ ~d aouden an· 
dent lw>DU. beter sljn. 
'Bet ban8' heel era van de situatle af. 
Ik kan me ook wel voontellen cl&t er 
pJeldcen zijn-11eker al8 de budptten 
worden tnpkrompen - waar je eens 
een keer able& van 80Cia.l.e WOil.inc· 
bouw en -ct:• cl&ar maar eena iet8 
neer in de premie- of vrije ~. 
Puur technlach .-ten kaD dat de si· 
tuatle era wrti.teren. Maar bet ia 
natuurlijk aan bet pmeentebefiuur 
om Deta poUUek te beoordeleo en toe 
te staan. De afcelopen acht jaar _, 
daar met name ln de stact.verrueu
wina een at.oluu\ verbod op. Ik heb 
de indruk dat bet nu weer tN ver
rulmd wordt.. 

Attrecties 
Hoe t. u"' toekOJJMJtbee.ld van de om
talJJb ~'! 
'Ik .au bet .u .... aardia vinden 
wanneer die bele u vanaf Nleuw· 
markt via Anthoniebnenraat, Jo
denbreell\raa~ Muidentraat en 
Plant.ap Midden•un naar bet Tro
penmU118WD zich al on&wi.kkelen tot 
een sroenbeceleide wa.ndel· en Yer« 
keenroute, soda\ je heel ont.spannen 
een aanw ~ lanpkunt. Zo
ala bet Rembrandtbuia, de Stopera, 
het Jood.e-m.toriech mU8eUm. de 
Honus, Artis, bet Aquarium. de 
RijkaoademJe met een toekomnip 
publielwfuo.ctle en da.n bet Troi>en· 
muaewn. Een eoort muteum·u.' 

Over A.rei. ld./n ook new _, .uubbe
liJV81J ... 
'Er ta een venohil van meo.1na over 
wat daar moplijk ia. Al'tia voonilM 
de pl&&tll van bet Planetarium naut 
de buicUp bocddlnpnc aan de Kerk· 
laan en daar mJn wat buurtbewonen 
t.epn.. Ook wij kunnen ona voontel
len dat er bet.we aituerlnpn denlt· 
baar zijn. Je llit bier wel met bet pro-

"'-........ .,,. - lolO Guus 8om 

bleem van de t..ljdadruk. He\ Planeta
rium moet 1 janwui open. Dat bete
kent dat h.&ast pboden ta. en dat sou 
wel eens kunnea ....Wt.eND in het 
felt cl&t bet PJanetariumaetvNw &an 
de Kerklaan wordt oppricht. Vol· 
po.a Arlia slt.je daannee dua ook van 
aan de pl&ata van de hoofcllqana. 
En dat ia voor ana m.t name een 
punt. want bet Pl&n9'arlwn la 66n 
din&. maarje lest jedaanneeook voor 
onbepaalde tijd vut op de orpni.u.tle 
van de \uin. Wij 110Uden sraaa wa\ 
modellen wil1en ondersoeken: wu ta 
nu de oon.eequentie van bet verplaat· 
88D van die lnpna naar de Plantap 
Middenlaan of naar de Plantap 
Doldaan •. .' 

Houden .., aqw Mn w:fCfe vleJc op de 
Jcaart over: bel M~tahlU... 
meal 
•Er ta pen enkele aanwijsing cl&t de 
Marine MW wtl. lnt.epndeel, • p&n 
cl&ar binnenkon weer bouwen en aio 
Iana cl&t so ia bliJft bat daar. Het .ou 
overipn8 wel uUdqend liJn omdaar 
plannen voor te ontwikkelen. Maar 
vooralm08 bllJI\ bet letterlijk - na.
melijk afppl&kt - een bllnde vlek.' 

Op een 90llDi& terruje lulsteren de 
plul~ de band af en den· 
ken: he\ ta somer, bet is warm. bet 18 
vakantie. 

Bob n.n Aenchot 
A.rnou4 de .Jons • 
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NS chanteert gemeente en 
buurt 

' 

adv.lingez mededeling 

AANGENAAM 
VERPOZEN 

Net lloekje ie het rffaltut ••• "" Oft· 
... t .. NU ,. recrMU-S-llJdMtC•n 
...,. ••- 4ie h .. ,.rloM 187G-1917 
ta ..,t.erdea l•f~••. M c.gd ••• 4• 
.. rate f..tahtieche toll. 

toor llet .. Nt -Ct H• lr9Co4l1• 
achet• .. ae••• ...,. M a.al.,.... t41rop 
vrou-. 111111 al dan olet apur~ nlje 
ur•n lc.u.nne:n e11 q•A ... t~tn. 0. ft•t• 
bl~t het -t -.chctse irlddel •oor 
.,_ • .. c hft. U..r-.l#f ••o M 
c.,. .. ot1e <• •- ""~net' • o' 
te pan ln:~Dle lloetel"'e rou ••• het 
olullepa.• 

Y.r•rm-.r H .. ktett (,,_._er~) 
bootkh.udcl • ..,. J 4,:lO of door etort1•s 
••• I 6,- op stro 28 41 68 t.n.•. 
Verkaroep v,_ ... ,_k - Aluter4•. 
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De Nederl&ndlle B.Poo.......,.a (NS). In 1987 vooripkomen uit 
een fute tuwn de NV JfaaC.OhAJ>.PIJ '°* lh.Plo11atie van 
BtaaUs.Poo.r•epn en de NV Holl&od.9alae U.enn 8.PooTflftl6 
Jfaac.oha.P.PIJ. beeft voor srote bedrijvlshetd psorsd In de 
ooatelijke havens van Amaterclam: aanaluUend op bet trans
pori door de srote seeechepen, mrsden de epoorwepn voor 
het vervoer over land. Ben sroot deel van de srond 1n bet Ooa
telljk Bavenpbled maar ook In de Cu&r Peterbuuri en de K.a
dijken 1a ala PYOla da&rvan elsendom Tall de NS. 
De neerpng van bet <>o.ielijk Bavenpbled ala haven en de 
toename van bet pbruik van andere V&nsportm.lddelen dan 
bet 9po0r hebben ervoor .-road dat de acUviteiten van de NS 
allenp minder werden. De ranceerterretnen kwamen er ver
laten bij te Hasen en de spoorralla raakten overwoekerd met 
araa. Voor de semeente wu dU aanleldJ.na om een dUo11811ie 
te .v.rten over een and.ere be9temm1na' voor deae sronden. 

In 1978 wercl door de toenmaliae p. 
meent.eraad besloten om bet Oo8telUk 
Havenpbied te beetemmen voor eoci
ale wonfnabouw. Ook werd de di8cua· 
s1e popend over de toekonur\ van de 
NS-ponden In de Olaa.r Peterbuurt, 
de K&dijken en de Plantage. De p. 
meeot.e atartte met de NS onderhan· 
dellnpn om de pond, die de NS ooit 
voor QIOOl'Wel(doelelnden In eiaen· 
dom bad verkrepn, un t.e kopen. Dlt 
om de elpn plannen t.e kunnen reali· 
seren. De onderhandelinpn. die nu 
al bijna zo'n tien jaar duren. ftrlopen 
t:eer moetaam. Zella op dit moment 
ia er nae pen zicbt op anelle resu1'a· 
ten. 
F.en merkwaardip cans van saken. 
De NS, waarvan de aaodelen voor de 
voile 100 procent In elpndom zijn 

van de Nederland98 Staat. 18 immers 
een vervoenbedrijf. Van 80'n bedrijf 
aou men seen epeculatie met pond 
verwacht.eo. Toch i8 dit bet pval. 
Het blij)rtdat de NS baar fuootie In de 
loop der jaren 2Jllel' ru.im ia pan zien. 
Het ~WJ dochterbedrijven is draa
Uech t.oepnomen. Daarblj z1jn ver· 
acb.illende oodernemlnpn die nms 
meer met de vervoerstaak van de NS 
te maken bebben. Onder de dochiei-
becirijven bevinden zk:h blj voorbeeld 
bedrijven die ~ zijn In 
woninsbe>Uw. Ook heeft de NS een 
dochterondernemin4f, Nem«Jtl .SV, 
welke zich bezighoudt met project
ontwtkkeJloa. 

Da&ruime taakopvatt1q van de NS 
heeft nasal wat pvolpn voor de toe-



komsUp bestomtnlna van de NS
ponden. In plaata van de gronden 
aan de amneente te verkopen, tracht 
de NS via projectontwikkellna mU de 
herbesiemmlns te realltlonn. 
Een fraal voorbeeld da&rvan 1a de 
gans van •ken rond de NSbelan· 
pn in de Plantqebuu.n. De NS beeH 
.amen met een &rehi&eotenbw.u 
plannen ontwikkeld om op bet weate
lljk deel van bet Doklaanteneln 
koopWOD.lngen to bouwen. Hoewel de 
pmeente en de buun sf.ch aanvanke
lijk fel tepn. dit plan verwti.n 1a men 
voor de chant..,. van de NS met bur 
arond belnnken. De NS lie\ nameUjk 
weten dat SU haar bezwaren tepn de 
op bur pond pplande fieta-en von
ganpnbruc over het Entrepo&dok 
210U lat.en varen, lndien SU t.oelllem· 
mins aou krijpn om de koopwonln
aen te reaJ.-....n. De buurt en de p
meente •temden htermee Jn. 
leta derplijk.s 1a ook met het pbouw 
van de Keurin.-Jleut van Waren 
pbeurd. Dit pbouw 1a nae Diet ., 
Jans pleden op NS.terrein tot stand 
pkomen. Ool& wu op dU terrei.n een 
aer spoorpbooden bedrijf pvesUcd. 
Toen dit bedrijf vertrokken wu en 
plaats maalde voor een autosloperij, 
pleitte de buurt VOOl' eoclale WOllina· 
bouw op die plek. De NS welprcle 
hier ecbler aan mee te werken en mt· 
a het pbouw van de Keurinplienst 
van Waren neer. Aan de bouw JUer. 
van heelt. zeU. een dochteroodern~ 
min& van de NS. Slruktoo .Bouw BV. 
meepwe1kt. 
Ook in andere buurten dreipn dlt 
BOOrt onhrikkelinpn. Zo beef\ de NS 
al bawa&r pmaakt tepn de 90Ciale 
bepaUna in bet benemm.lnpplan 
van de Osaar Pew.rbuurt. 

Uitgelekt 
De NS Melt ook al laten dooncheme
ren pln._rd te sijn in proJect
ontwikkellnpactlviteUen in bet 
Omtelijk Havenpbled. Voor met 

,,,.,,,.,,. Doll...,, -foto Guus Bom 

name di\ laatarte pbled pelt dMa op
stelllna nopJ wat oooaequenU.: de 
NS bait m'n 40 hectare pond. lndien 
de pmeente baar wonin-abouwplan· 
nen in dtt pbied wll doorwett.en zal dJ 
tot een vergelijk moeten komen. Tot. 
nu ioe zU er ook hier wei.ni& echo\ in 
de onderbandelinpn. Op boos ni· 
veau vinden wel St!llJ>rekken tu..en 
de NS en bet pmeentebelltuur plaats 
maar van oonorete 1•uUaten is nae 
pen sprab. 
Utt een ultplelde brief van de d.i.reo
Ue van de NS aan bet oollep van 
B&W {d.d. 3-8-1981) blijln dat de NS 
allerJel voonn.arden stelt aan de ver
koop van de pond in bet Oos\elljk 
Haveqebied. Die voonraarden be
het.n de realillerina van bouwPlan· 
nen ln de hele .u.d. Tevem wordt 
pliat dat de NS bedrijfsterreinen in 
bet WeRelijk Havenpbied in eiaen· 
dom verJuiilt. Het ia voora1 d911e laat· 
ate .... die blJ bet AJDllterdams ... 
meentebestuur op beswaren .iui&. 
Hot vwhu.ren van ~ 
WOl'dt door bet pmeentebeetuur p 
den ala een pmeentelijke saak, die 
Diet door de NS ala projectontwikke
laar mac worden overpnomen. 
De moe'•me onderbandellnpn tu
aen pmeente en NS hebben overt· 
pna wel tot pvo1a dat d• won.lna· 
bouwplannen voor bet Omtelijk Ha· 
venpbied ~n. Wontnsbouw· 
~ SUn naruelljk n1et van 
plan om wonincbouw te reali8ereo 
210nder dater ooocreei ultaioh\ i9 da& 
NSsronden in ha Omtelijk Haven· 
pbied pbrulkt kunnen warden voor 
aamlultende bebouwlna of voor he\ 
r-.li8eren van de noodakelljke wr
bindlnpn. 

Toekomstplannen 
Hoewe1 de NS in principe bereid mom 
baar emplacement in bet OmteUJk 
Havenpbied voor woninabou• te 
ontruimen, bee.rt aJ ook rueuwe 
apoor wecplannen iD petto. In de p
heime oaderbandeUnpn tlW NS 
en de pmeaote w overeen.tlemmin& 
bereikt over bet qenaamde model 
:s.n. Dit houdt in ct..t ruimte aereeer· 
veenl wordt voor een nieuwe spoor
lijn dwan door bet oa.teUJk Haven· 
pbied richtina nieuw-oost. Almere 
enMoekou. 
Daam...i blijkt da& de wens van de 
NS war krui9inpvriJa aponn via de 
bouw van srote dij)dichamen en D:J· 
oven lo vervulltna kan pan. De 
SJ)OOl'brus bij bet ao.terdolc al ultp.. 
bre.ld worden en de sponnbootJ 1anp 
de oa.telijke Bllanden en de c.ar 
Pecerbu~ moet warden verb1eed. 

Buurtcroepen. 80W9l OP de OoNliJke 
Ellanden ala in bet Ooscelijk Haven· 
pbled bebben benven 1epn de 
plannen van de NS. omdat SU een 
siPnu.che ~ktna voor de 
ioellomatip woonwijlc in bet Ooeie
lijk Havenpbled Vl."898n. Alade plan· 
nen doorpan. moeten er ooderdoor
p.npn van 100 • tSO meter komen. 
Hierdoor sullen onwllip aituaU. 
ontll\aan en dre1'rt de nleuwe woon· 
wijk van de rest van de •tad pllo
leerd te raken. 
De buurtsroePen vi.nden da& er daar
om een openbare diacU81ie over de 
apoo& wecplannen moet plaatsvin· 
den. ZlJ wlllen niet dat de plannen in 
de pbeime onderhandellnpn over 
de srondruil door de pmeente en NS 
onderllna beklonken word.en. 
Ahl aauet voor dae d.1acumie heb
ben de buurtcnJepen van de OmteUJ
ke EUanden, bet OosteliJk Havenp
bied en de Plantaaebuun aesamen· 
1ijk een brochure ppublioeerd, waar
in de 1'01 van de NS aan de kaak 
word\ ps&eld. De titel van de brochu· 
re 'Klem tu.en 11pom wecen en bet 
lltadhuia' bemw:lrukt dat de bewonera 
de dupe worden van de afwacbtende 
boudiq van de pmeente en de mpe
oulaUeprakt.ijken van de NS. 
De buurtcroePen doeo een drlnpnd 
beroep OP de pmeente Amsterdam 
OJn net llOll.lll bU andere aronclelae
naan over te pan tot onteipn.lq 
van de srond. Tevena vncen-. &an• 
pslen de Ns.aandelen in he\ beat 
ziJn van de Nederland9eSta.at. a,an de 
Tweed• Kamer en haar miJWden om 
bun iDvloed aan te wenden aodat de 
onderhandell.opn spoed1s tot een re
sultaat sullen leiden. 
Tot nu ioe met welnig wooee. De p
meente Am8terc:lam U)kt Diet van 
zine om bet swan middel van ootei· 
pntns te bepioeven. Afpaien van de 
vraac naar de k.ana van alapn 
~ men dat de -.menW«klna 
met de NS-op veel tenelnen noodza· 
kelljk - bierdoor volledis ptrua. 
treenl sou raken. 
De hoop blijftdaarom op onderhande
linpn ~. Onderhandellnpn 
die nae wel tieo ja&r kuuoen duren. 

Ton BelJdra 
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Het IJ, open of gesloten 

Een Amsterdamse kwestie 

Van 1884tot1869 voel'den 
de Amwterd•mmers een held
hafUp auijd tepn de rep
rins om hun pliefde Open 
H&venfront le behouden. Bet 
IJ' voor het Damrak dreiade 
te worden diohipplempt 
voor de bouw van bet Cen
ua.al SU.tion. Bet wu een 
van de "bet.ere• AnuRerdamee 
kwesties van die dagen. met 
alle inaredilnten van het ka
rakteriatieke hoofdstedelljke 
drama. 
Bfnorici hebben de neislns 
het aneodotiaohe van zo'n 
kweatte te benadru.kken. De 
traS{ek - of jufst de kracld
van een eohte Amaterdamse 
kwestie ts eohter dat de 
strijdpunt.en nooU vervagen. 
Ze dutken telkens weer op. 
blijven aotueel. 
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'Aan d'Amstel en het 1J daar doet 
zicb b.eerUJk open ... ' Niet alleen ill '1e 
tijd van VondeJ, maar vanaf baar 
ontBtaan was Amsterdam onverbre
keUJk met bet IJ vei-bonden. De ha· 
ven waa de stuwende kracht achter 
bur OD\WlkkeJ.ine. tn de necentien· 
de eeuw ecbter kreea de acheepvaan 
ooncurnmUe, nieuwe transportrnid· 
delen deden hun intrede. De sta.d llOU 
z:ich moeten aanpa.89en. Met name 
voor het hoofdatation van de spoor· 
wepn, moest een plaats pvonden 
worden. Do hu.idiae lokatie, pal tua· 
.n. de sta.d en het IJ, lac voor de 
band. Maarde Amsterdammen had· 
den een aUernatief, waa.rbij de oude 
nilatie behouden kon blijven: een sta
tion ill Zuid met daaromheeu ampele 
mopli.;ikheden voor bet ontstaan van 
een pootaobalipr city. 
HeiBlJk besloot anders, ill 1889 wordt 
met de bouw van het Centraal Sta
tion de stad detin1tief van bet lJ af&e
elolen. De consequenti.811 voor de st.e
delijke ontwikkelillg zijn enorm. Ook 
in de nieuwe indwrtriele fa.- wordt 

9141< vu de lo.o• VAft de Oo•Ulljlle 
11<11'4elalte<k i n ,.. t l chti ng v•n h•t 
Cent.net l\•t h 11,. 



de oude middeleeu .... atad tot h6t 
eoonom.18Cbe oenirum aebombar· 
deerd. Een he-11-lna waarbij tot op 
dedaavan vandaq ~P
u\ kunnen word.en. Aan de fJ·ziJd• 
van hetOlmtraal Station ontstaateen 
800J't nlbmandsJand, de acbterkant 
van de at.ad. 

Modieus 
Nu, een eeuw later, 19 de..,.& weer 
uU de flea. 'Amatenf&m wordt ...,. 
een •cad mei 1'wendi6Mid dhecl aau 
bet wa&er', meldt Het Parool trola (1' 
april 1986). De resultaten van een ste
debouwkundtp ideelnprijsvraac 
voor bet Oosterdok en ompvi.na sijn 
door de pmieente ultpwerlrt tot een 
Plan. Llt.n.p de oever van bet U en 
rond het eo.tenlok moet een pbied 
ontstaan dat 'lunctloneel e.n rui.mt&-
1JJJc nafuurIJJJc aa.ulult op de ,.e van 
de blnnenatad'. 
Een heel ?eSlster van m~ e:o 
eoonoml8ch rendabele functies word\ 
openptrokken. Honea en winkela 
achter bet Oentraal Station, bot.el·, 
verpder· en ooncr-tacWteiten. 
kan\or'en en (dU1"8) wonlnpn. en u 
klapopdevuurpijl bet 'mU98UD1 voor 
de 21e eeuw'. 
Gaat hier een nleuwe city oowtaan, 
een ooncurrent van de binneutad? 
Die kao.a lijkt, nas afpsien van de 
realii.!Urwaarde van de plannen, 
n.iet sroot. Hetst8debouwkundia oon
oept-de pbouwen worden ala tekena 
in de open rulmte pdacht - biedt 

, , LO«•" .... l u u.a ' j ~P••t ' " '• 

Ml"'4~ _ ,,.,., loot.el• .., "'°I IA• 
ftmetl•• .... . .. c:.i . 

PJ • r Mt pe1et rit--..•en 
en chert.e C'll'UJ \ 

bepaald pen saranti• voor bet ont· 
staan van een u.ntrekkeJijk binnen· 
lltadnntUeu. Wind, repn en naar· 
pestiaheid blijven troef. 

De kern van het probleem Uat iD een 
mi9besrepen relatle stad·wa&er. Bet 
pat nJet om - hoe sruc pootsiede
lijke bestuurden en oarri6rebelwne 
stedebouwen dat ook willen - bet 
plaat8en. van 'lekenm'. De k.racht van 
de ntlatie Uat eerder lo. de tepmrtel· 
lina tu.en de wiJdsheld van hei wa
ter en decompactheid vandestad.De 
etadarand bakent de rulmte af (bet 
Zeeutne v._.nplaateje Veere 19 een 
aoed voorbeeld; maar ook steden ala 
Nijmepn en MautricM sijn aoede 
VOOl'beelden). Aan de anden k.ant 19 
bfi ulipatrekie water een vend• 
mins na en een aniwoord op de bealo
ten Pad. 
Het bovenataande effect kan op ver· 
ecbillende 9CbaaJ bentlkt worden. De 
akyllnevan New YOl'k vervultdaelf· 
de fUncU.e ala de kade iD Veen. Al· 
leen, Amsterdam la New York nifl. 
Bet ult ..UOOclenCbattina kopilren 
van internation.ale voorbeelden is 
bier nle\ op llijn plaam. De eipn 
luacht van Amsterdam. baar kJeine. 
pdtveraitiee.rde .ohaal, moe\ word.en 
u1'pbuit. V•nt dua? Ook dat Diet, 
Amsterdam 19 pen mUMU.m. 

Een )delnw:h&]ip, belchutte mw 
dynamiache .taderand. Durin PM· 
890 pen kan1oorbJokken en WOOIDto
rena. Die zijn er elders al senoea. 
Cott beb ik een vriendin ult Parija in 
de binnenatad rondpleid. Ze keek 
haar opn ult: 'Jullle bebbcm bler 
IJWD hoqrbouw. ·'Nee~ •liken daoht 
stilleijes: "mo .CUC lllnlPf IU raad· ....... 
De binnenstad en A.m.ntrdam·Zuid, 
nas m'n AJDStmda.m9e kweatie die 
actueel &ebleven 19. De pechiedenia 
pett djn eipn keume pmaakt 
an>0180ballp ontwikkelinpn iD de 
nevenoentra. kleinscbaUp iD de bin· 
nemtad. A1pzlen van hernieuwde 
pocinpn van bet huldip stadabe
stuur ooki:n de binnemtad een 'poot. 
stedelijk' elan te etaleren, is er pen 
reden daar veranderina in aan te 
brenpn. De buldip bebouwi.na 
lanp de De Ruyterkado peti een 
aoede u.uet die moet wol'den ultge
werkt. 

Kopstationa 
De eoep word& D19' llO beet pplan ala 
hij wordt oppdiend. De wtwerJW:i.s 

van de plannen moet. --.la dat beet., 
bu~ neu&raal llijn. b.eS mac de 
pmeen.te pen pld koaten. De ult
voerln.a. en bei daarmee ppu.rd 
pande riaico, word& in handen p.
leld van hfi partlculier inillatief. 
Wat dat betelrent laat een verplijk· 
bu.r ~ ala bet teleoen· 
trum SJotenlijk Iden, of bet eoooo
miech bentel van de ZeMijk Belea'· 
pn blijken hulverts bun nek ult te 
ateken. de pl"OjecWn lopen enonne 
vertracinPn op. 
Die Ujdwimrt opent nieuwe penpec
tleven. Ben aantal in•nden voor de 
Oonmlokprijsvra.aa heeft een waar
devolle sua-ue pdaan. Voarp
.teid wordt CS en Am.st.el om te bou· 
wen tot kops&atiooa. De sporen daar· 
tuwn Jrunnen worden weapthaald, 
terwijl de mevo en de ri.nppoortJu.n, 
mei etatlona in W•i. Zuid en Omt, de 
verblndende functle ovememen. 
Alleen clan ontstaat een werkeUJke. 
effectieve relatle tu.en de binnen· 
atad en bet U en, nlet in de laatste 
plaatm. bet nieuwe stad8deel lo. bet 
Oaetelijk llawnpbied, 
'Aan d.Amnel en hen U daar doet 
ldcb beerlJjJc open ... ' Ben eeuw na 
dato kriJlen de voontandera van bet 
open havenfront, llOala een ecbte Am· 
IJterdam8e kwestle betaamt, tocb .a.as 
pliJJL Jammer da1. • da\ Diet meer 
mee kunnen maJr.en. 

Bob Yan Aenabot • Root 
1. N»U'fl' 1ft'9IJ aan MC IJ, VOOl'lichttnp. 
krant pmeente Amawrdam, 1988. 

Foto·s An:hlel ORO 

Gepakt. Stad nummer 16, augJeept. 1986 27 



-

Een semiologische benadering 

Dynamiek van 
de Oude Schans 

In een Zweeda ondenoek werd de naas peteld: ·vmdt u de 
wlJk •a&r 11 woont moo1 ot leUJ~·. Verrewec de JDeelrie men
aen antwoorden met opmerldnpn oYU de f&olliteUen in bun 
buuri. over bet venorcinPniv-u. Vaak antwoordde men 
&impel wear: ·voor de Jdadenm bl bet .la1er prl.ma. 'Ala je erseu 
woont 19 bet blljkbaar Diet bel&nsrijk of de wijk moot of lelljk 
ill. Toch wordt in de waarderlnc van steden enorme waarde 
phecht&anhetftadabeeld, deaohoonheld vandeomprins. 
l'uclnerend ia dat blj alle b11ohrijvlnpn van 8teclen de oon
teld menaen - stad verloren aaat. 7rana N1euwe.nhot. dooent 
bij Pllmkunde aan de UvA, blj d'Wl"8 Lelle en de Neclerl&nd
se PUm en TV Ak&demie, beeft aan de hand van een aemiolo
stsoh ondenoek van de Oude Schau pprobeerd een analyae 
van bet nadabeeld te maken. ZlJn bevindlnpn Ujken wetnta 
opsienbarend, de ooD.MqUentiea zljn dat des te meer. 
Ben pleldooi voor een flenbele omcans met bet buichten van 
de atedelljke ruimte, m&&r wel op bu1I van een 110 breed mo
plljke analyse. 
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Het ondenoek vond plaats pdunm· 
de drle dapn in de week twmen He
melva&J18dq en Pinksteren 1984. 
Uitp.nppunt was om nu eindeUJk 
eens een zo volledic moplijk beeld te 
schetaen van bet stadabeeld van de 
Oude Schan.a en op basis claarvan in· 
zicht te kunnen krijpn op de invloed 
van de omaevina op memen. 7.oveel 
moplijk data werden verzameld die 
met beproetde metbodieken uit onder 
meer de waarneminppsychole)8ie 
werden verwerkt. Ook een zo wijd 
mccelijk ecala van elementen weni 
ondenoch\; van pbouwde ompvin1r 
tot aohterl(l'Olldgeluid, van haar
d.racht van paaao.&en tot araffiUee, 
van een inventarisalie van eoonoml
eche functlm bij de Oude Scbans wt 
de invloed van bet weer. Bij de be
achrijvina wonit zroveel moplijk de 
hiatori9ohe en oultu.nle context en de 
economlache betekenta van de pge
vens weeraeaeven. 
De bevlndinaen uit bet ondenoek 
t>renat Nieuwenhof in verband met 
in de loop van de eeuwen ontwikkel· 
de notl• over de crote atad; een min 
of meer vut nesaUef stereotype van 
de srote lltad is bepa.lend voor de 'Viale 
van de meeste beechouwen. De ver· 
vaalna van normen. he\ verdwijnen 
van ordenlnc uit bet 80Cia1e be9taan 
pelt de buia voor dU nep.tieve atere
otype. 
Beechouwen van ateden zijn vaak 
buitenataandera, m kijken sij al· 
th&n.8 naar de lltad. Zij pan om met 
de lltad --.la toeristen, a&tandelijk 
maar bewuat kijkend. Hun verwach· 
tinpn van wat ze zullen zien zijn 
bepalend voor wat ze zien, bet~ 
bee1d in bet ech\ vult op die manier 
bet venrachte beeld aan.. Vaker dan 
niet wonit het nep.tieve oppmerkt. 

Voorabrnoe acht Nieuwenbof zijn 
achew van een totaalbeeld niet vol· 
doende, het eemiolosiech ayateem is 
daartoe noe te weinia ontwikkeld en 
de afhankelijkbeid van de beechou· wer. moeil.ijk wee tecijferen, dat S>U 
trouwem oolt niet wemelljk zijn. 
Over de oomequentiee van hetonder· 
:aoek heeft Gepa.kte Stael een psprek 
met de ondermelter. 
Nieuwenhof: 'In prinoipe pelt de ee
mlolqpe de kaders aan waarblnnen 
bet mcplijk worcU een totaalbeeld te 
anal;peren. aliluul8 beter toe analyae
ren dan tot nu toe pdaan wordL Om 
te be8lnnen is er een 80011 "common 
aeDMt" op b&lia waa.rvan archi&ecten, 
planolopn, .tedebouwkund.ipn, eo
oiaal posrafen kijken. Sleutelbe
jp'ippen binnen die .. common aenee" 
zijn leefbaarheid in dewijk, oentrum.· 
functie van een stad, toesankelijk· 
heid van pbouwen, spreidinc van 
funCU., maar ook esthetillche ele-
menten ala ecboonheid, vormpving, 
atijl. DeraellJke bearippen beruaten 
va&k op alpmene noti• of op een 
experiment in een model. BiJ een Btu· 
die van hetOude Sc~beeld .is 
mij oppvailen dat die aJaemene no
tiee niet nader worden aeanaJyaieerd 
in relaUe tot bet bestaande.' 

Metropool 
'Bij de beleldamatip OZDPD8 met de 
inrichtlnl( van ateden is de arbeiders· 



l:Jewe&inc van ~ invloed l•"etA\. 
Vanaf de ontwikkeling van de he
dendaape metropool, verparbak 
van 10880 arbeidon. moest el' op bu· 
mane wijzo pbouwd wordcn. Mel 
name in de uitbreldlngen van Am· 
sterdam ln de laatste eeuw is dae 
trad.IUe .Wk t.e be.rkennen. Het wu 
de \rlornf van do sooiaal-democratie 
en iaplijkertijd ook de \rlom1 van de 
beb.eenburbeld van de aociale pro
~ Op bub van vaak uUem 
int.epre poli\ieke principelt worden 
menaen In aroepen beheent.' 

In oude wijken is er een permanente 
•panning t\dll8D het noodzakelijke 
procea van vemleuwiq en dus af· 
braak van het beata&Dde en bet be
houd van bet 1-\a&nde. Zonder ver
nJeuwtna verdwijnt bet J.even in een 
wijk, verchrijnt de dynamiek ult de 
llt8d. Dat maakt Juiat de -ntille 
waarde van de 8tad uit.' 
'Amsterdam aa nu pnciee dat oonalo
mera.at van menaen. Merd91l die 
overal korte tijd wonen; minder P
vmtiad dan de~ burprij die 
in de buitenwljken van de stad 
woont. n.e dynamllcb.e aroepen ... 
ven jui8t kleur aan de 8'ad.' 
'88' is nlet so vlW9lijk pnttla om in 
de b1n.MDlltad t. wonen. Het bani& er 
van de toe~ he\ is vuil, bet is 
vervallen, all• ta 90beef en bet k09t 
een vermopn om allea in atand te 
bouden. De vraac doet stch dan 'VOCI' 
wa& voor 800l't menMD er pall wo
nen. waarom. welke karakteristie
ken er dan pall ontataan. Daarna 
komt devruc of bet waardevol is om 
dat 8DOl1 wijken te behoudell. Bet l8 
heel be1an&riJk om pu dan t. neUen 
dat jui8t marsinale poepen door die 
buunen aanptrok.ken worden.' 

De manier waarop nur de b&n.nen· 
stad pkeken wordt l8 bepalend voor 
bet beleld dat u.npa.nde de inrich· 
Uni pvoerd wordt.1.oala PllllCd. het
pen toeristen en bewonen opmer.lmn 
l8 bijna iaaena-teicl. alleen de bond• 
poep lijkt - beiden op te vallen. 
'Grolwes ls een ondencheld t.e ma· 
ken: ala j9 er woont is bet llOCiale J>&"' 
troon bet belanpiSk8'le. ala jeer naar· 
toe komt ala vnemde b.8' ruimtel.ijk.' 
'In sijn \Otallteit l8 de Oude Sch&na 
heel m<>O!, of8choon de ti.wonera dal 
over bet a1pmeen niet ao ervaren. 
want de Oude Scbana sit "90lRrekt 
onJQCMnb in elkw, hot l8 pen een· 
held. Dat onpordende maakt llO'n 
wijk enonn apannend. Het is Diet 
saal' ..... 
6Memen hebben anpt WCI' bet per
fecte. Daarvoor beb lk pen verJda. 
rtna. je stet betook aan de Bljlmer. 
Dat is ale concept.le niet 111>'n verwer· 
pelijk idee pweeat, seker tn verael.U
kina met de bedompte kleine humm 
ult de nepnt.iende-eeuW89 wijken. 
Veel meuen die er wonen sijn ook 
tevreden, maar de neaatieve publioi· 
teit en de eociale problemen bijvoor
beeld rood de Gllphoeve bebben ae
leid mt een beeldvonnina van woon· 
ellende. He\ lijkt een aeoondittoneer
de rea.ctie: a1s er kritiek is op een 8tad 
wordt een vast anenaal van necaUe-

ve BtoreOtypen op de atad pplalrt, 
normvcrvacma. onvelllsheld, noem 
:maar op.' 

De llChoonheld van bet wrval l8 ean 
dea.kboeld uit de roma.ntiek. Dat 
denkheeld ta on'81aan als eeo reacUe 
op een moplijk nie' in de band te 
howlen bedreipnde, het vertrouwde 
t.echnoloiiache vootuitgana.' 
•Ei&enlljk la de eohoonheid van bet 
verval een bourpOln>.enlna. Je kunt 
bet je veroorJoven om wijken 1n de 
11ehoooheld van hun vervaJ \e laten 
besiaan omdat jiJ er niet woont. maar 
je verpapt je wel aan de 8Cboonheid 
ervan.' 
'Het bepaalt wel do bilk van de men· 
•n die m..vJ beslllaen water In-' 
de binneDIMd moet pbeuren.' 
'Bij de meeste beechrijv1npn vanste
den pat de CODte:d van menlell en 
8'ad op em of andere rare manier 
verloren. Er wordt niet naar pkeken 
vanult bet levempMJ'OOD van men· 
.en die er wonen. De meeate architec
ten en planolopn kijken noS 8tl.leda 
vanuit dit pe1•pec\lef oaar wat er 
me& •n ~ moet pbeuren. In bet 
aun.tiptll pva1 kijken • vanuit bun 
eipn J.evenspatroon, bun ei&eu 
waarden.· 

Prins Hendrik 
Soma wordt doelbewuai bet IOoia&l 
8)'8teem aanppa)R om problemeD in 
een wijk de bu.a t.e worden. Bebalve 
de achrijnende ovsbevoUdni en 
enormeonbnilne in de Jordaan l8 de 
anpl vcor rellen ln de buurt eeD b.
Ja.npijke overwesins pwe.t de J0«
daan p-ooWcbeeps t.e aaneren. Nleu· 
wen.bof pett •n ander emeu1& voor
beeld.: 
'Het beromDde probleem rond Priu 
Heodrllt in de )Inn twin~. Hij bad 
in een bepulde buurt in Parijl nopJ 
wat volbvrouwen onder stJn pllef· 
den.. Dat leidde to\ veel problemen en 
"emb&rruaina 8ltuatioD8". Die wJJk 
werd &oen vermeld ~ mede 
onder invloed van de Nederl&nU. re
aerlni· Meneen werden ult elkaar 
ptrokken, bet IOoia&l Q8teem werd 
vem.let1ad door rutmtelljke aanerinr. 
11\rateD rechttrekken. but.en renove
ren, wepn opnieuw 1-traten. Daar· 
m• wu dh pn>bleem opploei.' 

Aan de andere kant la bet at.oluut 
waatderen van bet bestaande .ici&le 
levenook n1et aoed voor de on\Wikke
llnc van een oude wijk. 
NJ.euwenhof; 'Blnnen bet oude Am· 
sterdam heb je d.ynamlek nod.is. :&.\ 
veniet van allerlel ~ te
aen nieuweootwiklulliDaen beetteen 
COQ881'V&Uef element ln sich. Je kunt 
met a11een maar in de bin.DeD8tad 
woninsbou• plannen op arond van 
de ctaar aanweziae uit.em llChilder· 
achUp aroepen me.mien. want dat 
leid& mt een pweldla oomervatimne. 
Je bebt vern.ieuwina nodla· Je beb& 
ook die strijcl nodla, wan' die strijd 
bepu.lt web va.ak waar bet hotel niet 
komt ie 8'aan. • 

Som.w mu.Jn bet nlet ul' water komt, 
het la va.ak eaeontieel war t8ll buun 
dater met iow komt. De Valkenbur
prstraat bij voot'beeld. 

Folo·s Miftrrts ~ 

•Ala er plannen sijn om er bij voor· 
beeld kank>nm neer t.e 89\ten en dat 
pbeun jarenlan.S ntet dan kan da& 
wel eens alecbt voor een buun zijn. 
Soma ia bet nod.ls dat dat inderdud 
pbeurt en miMObien komt er dan 
een pbouw dat spu.q)elijk i8. dat 
moei dan maar. Bet bebouwen van de 
Valkeobu.rpntraat betekent bet 
breDpn V&n nleuw Jeven in de straat 
en dal betaken\ weer bet behoud van 
de straat.' 

Toch la bet voor bet pbele be1eid een 
aoecSe anaJ;vae van wat een atad la. 
we1ke kenm.erken beJ&nsrUk llijn, 
DOQCl-kelijk. NoS t.e vaak worden 
klakkel«a daelfde modellen ioep. 
put op wiJken die onderlinc .,. .. ver-
8Cblllend sijn. 
In een stad lajuiln de veelvonnJ&beld, 
de mulWunctionallteit van bet ... 
bruik van de ruimt. ementieeL 
Nieuwenhof: 'Pl&nolopn en met 
name ook architect.en mouden eena 
hun pdachten moeten laten pan 
over in boeWtte ruimt.ea mulWuno
tioneel 9DWien kunna aijn. Bij de 
ontwikkelina van bet ooncept voor 
een pbouw, een wijk souden • meer 
rekenin& mceten hau.den met bet ele
ment "Veranderina in de lijd". He\ 
pbcuw 8'aat vaak veel J&naer dan 
waarvoor bet pbouwd la. Overa.J in 
de oude •tad krlJpn oude pbouwen 
VOOl1durend andere functiea.' 
Wat betaken& dat voor nieuwbouw· 
conoept.n? 
• Aan de ene Jumt denkt men de dyna
miek ln de band te houden op bu18 
van een plan; maar bet plan ala sxta
n.is la ~tief. Al9 je in bet plan 
de ve.randerinpn mu plannen. er· 
van ult aaat dat de functlea Jrunnen 
veranderen, clan voec Je een -n· 
tiee1 element toe &an de atadarchi· 
tectuur.' 
Er la teveel voor de 99\lwiaheid ... 
bouwd. 
'Jui.wt he\ element van anarchie le
ver\ de acbooobetd op. de esthetiek. 
Ook boudt het bet CODfllct levend.' 
'De waarde van de 88mloloaie in dit 
pbeel u. dat je lanes een heel andere 
wear to\ een dyna:mi9cb ~ld 
komt. 7.o'n 8'8dabeeld verdruct slob 
Diet met de .iarre at.edebouwplan· 
mna die je de af&'elopen jaren hebt 
phad; ni8' ln nteuwbouwwlJken en 
aeker nlet in de oude binnenatad.' 

llaurl&lt ,Jffbberlna' • 
Gapskte Stad tQTVn8f 16, augJaept. 1986 2t 



Een tunnel voor Valkenburg 

V~fNrl-foto V/feAlchlef 

In met 1988 i8 een pmeente
lljk not& van ultsanPPunten 
vel'80henen voor het pbied 
tu.aen de Valkenburpr- en 
de Bapenburpntraat (de so
pnaamde V&Ra-etrook). 
Kern van de not& i8 het stre
ven de toesancswes naar de 
Utunnel wq te werken in 
een bovensrond.M overklut
aing. Op en nau1 die over
Jtluiwtns sou.den won.inpn en 
kantoren kunnen komen. De 
noia i8 aemand op een lawi
ne van kriti.ek. De belansrijk
ate beswaren Bijn: 
- het belaq van het pbfed 
voor de hele stad wordt onvol
doende onderkend, 
- hn aUernatief voor de bak, 
een tunnel, i8 onvold.oen de 
ondel'llOOht, 
- hetMr. Visserpleinzou bij 
de plannen betrokken znoe.. 
tenworden. 

Thans ia de oostelijke binnenstad een 
versnipperd en onsamenbangend p
bied. In de n°'8 wordt bet een 1ap
pendeken' pnoemd. DU is zo IM?'k 
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dater op dU moment eiaen.lijk van 
een ()09telijke binnenatad pen spra
ke .. De onpdetinJeerde hap uit bet 
blnnem'8danilieu. onder andere op 
kaarten in bet muotuurplan voor 
.Amsterdam. illU8t.nen dat. Dlt deal 
van de &tad ia plaaUlelijk _. mom. 
maar bet ia Diet &la een -.m.enceeteld 
pbeel te l898D en kan dan ook Diet 
&19 een -.menawteld pheel werken. 
Dne versnipperlq werkt door naar 
de nepntiende eeuwae WiJken ten 
omten van de Amtnel. Dae sijn met 
bun benauwde straten en oude wo
ninpn geJJjk aan de nepntiende 
eeuwaa wijken in zuid en weat, maar 
mi8aen de aanbek.kelijkheid van het 
wonen vlakbij en bet d.erbalve deal 
uitmaken van b.et veelzijclJp pot& 
stads-leven dat z:l.oh ooncentreert in 
de binnenstad. 
Deoomputera van de Dienst Herhuis
v.una zullen het beve&Upn: deze 
wijken zijn. bebalve bij autochtone 
ao.tera, minder in trek. 
Het felt dat het nepntie:nde eeuwa en 
jaren twintig en veertig Oo8\ een el· 
gen winke1&pparaat heeft dat ntet op 
het overiae netwerk aanaluit ia noii 
een illustratie van de g800Jl9tateerde 
verbrokkelina, 
Let wel, dit is pen pleidooi voor een 
symmetriache &tad uit pure vo.nnwil, 
maar voor een evenwichtig opge
bauwde en ruimtelijh R&mtohanpn. 

de &tad. Dit ODder meer om te voorko
men dat bet draagvlak van bet oen· 
vum aan de oorrtf1an.k verlamt, 
waardoor bet oentrum eteeds minder 
oentraal mu kome:n te Haen. 

Nleuwe locatles 
Wat voor nepntiende eeuws oa.t 
pldt. pldt mo maselijk D08 sterker 
voor de nleuwe woon· en werkoon· 
oentratiee op de Oonelijke Ellanden, 
de OosteliJb Havens en de Kadijken. 
Nepntiende eeuws oa.t heeft noe 
enis onderlln&' verband; d«tJe geble
den hebben dat niet. 
Wei hebben se alle bun etaen plaa&aeo
lijke kwallteiten. D6arnaa&t moet het 
s-ffichearde wervende woon- en 
veatjginpklima&t echter vooral tot 
stand komen door de nabije liaina 
van de blnnenstad. Hem.elsbreecl 
klopt dat onpveer. Maar hoe moeten 
deze wormaliae bui1endijkse gebie
denooit onderdeel van de 8tad uitm&
ken? 
De oplossina van dit probleem is tot 
nu toe geoooht in bet ~k Er 
werd een (p'OOtae prijsvr8ag uitp. 
achreven om ideeGn tie on&wikkelen 
en d811'.8 had oen overtuipnd verloop. 
De aansluiting en lntegratie 11lOU 
plaata moeten vindon via de IJ-oever 
ter hoogie van het Ce.at.Tael SCation. 
Het win.nend on.twerp ea! echf.ta' ook 



nas een tweede mgpUJkheld aan om, 
optennijn,deaanalu!Uname&debin
nenstad tot stand te brenp:n: name
liJk via be\ huidip marintHtabU.. 
ment. lA baar nwbrlf\ onderstreept 
de Jury nae eena hoe belansriJk dit 
pbled 1a voor he& realUilereo van een 
volwaardip .:hake) twl8en de bin· 
nenstad en bet Oos&elijk Havenp 
bled. 

Entree 
Daarmee ldjn we t.eroa blj de VaRa
strook metompvJnsen een tot nu toe 
niet vennelde rol van bet pbied: 
·vanaf de Oo8telijke Ravena, Ooster
dok en Nooni la bet de entree tot de 
lltad. 
De prn.een'81.ijke no\a van ultp.np
punt.en pelt wel aan dat he& planp
bied ee.n oentrale pasitie in.oeemt te
mtdden van een fore aant&l ontwtk
kellnpn. Aan d8lle vut.te1Uq wor
d.en echt.er pen concrete ruimtelijke 
OOR89qUentim verbonden. 
Allereem beeft Ju1't dit mdt s&ad 
recht op fraaie, ona-chondmi open.
bare ruimt.en. Oat klinkt miMcbien 
ale een open deur, maar bet word.t bij 
de plan,,.,,makerij door allerlei an· 
dere problemen en belanpn t.e vu.k 
een •lul~ Ten tweede la bet voor 
bet bentel van de oonelijke binnen· 
lltad nod.la dat de nleu11n1 ruimt.en 
aanaluit.en op de t.t&ande strwmi
ren, Wat dat betteft ldJn er - open· 
bare ruimt.en en verblndinpn tn bet 
spel. 
1. Ben verblndin& vanuit de Nieuw· 
markt, door Uilenbuq en via llllJl 
nJeuwe bruc over de UUenburpr
sracb&, 90U op ldJn mtnet door moet.en 
lopeo tot de Rapenburptnat. M.,.. 
lijk kan de wrblndiq mJJs door~ 
pen tot aan bet Werthelmpark en 
d&armee de Plantap. Delle ~
dine la van belana om de maanrijdt.e 
van bei binneuted.eUJke atrat.enpa
troon enipzin.e op t.e p&kken. 
2. De rout.e Jodenbreeetraat·Muider
IRl'aat-Plantap Middeolaan en ver
der 1a de enis mcplijke rad.laalver
bindina tu.en nepnUende eeuwe 
ao.t en de Plan\ap met de binnen· 
etad. Mu.r dan dient wel bet Mr. Via
•rplein, een pt van 18G meter in de 
rout.e, pondJa t.e worden verbeterd. 
3. Het Rapenbuq IJI •n volaende. 
belanari1ke dWW8verbtndlna. Nlet 
alleen uU iu.ton.ch OOSPUDt - het 
bent.el van bet eiland Rapenbura -
maar ook omd&t dit de nMlia1e ver
bllldlna w.en de KadijkeD en de 
binneos&ad vormL ZlJ le va.n be1aoa 
voor een potenti&le blnnensiadakwa
llteit met ult9Ualeodeettecian van de 
Kadijbn. 
4. Een dw..-.verbindlna tn bet ver
lensde van de Anne Fra.nk:8traat tat. 
een Ullenburs beeft voor~ pen 
simpel vervo)a rlohttns binnenstad, 
maar da& 90U d&t in een wat verdere 
toekomst .... kriJpn v1a bij VOOI'• 
beeld de RechtboomalooL De a.ndere 
kant op heeft de. verbincUna een be
lanarlJke waarde ml tater hoosie van 
Artia lanp bet Entrepotdok aen be
panbare kade wordt aanplegd met 
bJJ voorbecld urban villa'• welke met 
hun voei In ArUs 11\aan. Exotlsah wo
n n mei hlstorlsoh uitt:lcht. De ene 
lmnt is al BChl~, DU de &Udere 

kant nog. Dae verbindiq pat voor
a. clan werken ala de link met de 
Sarphaliatraat wordt plecd. waar
door wellicht de in onbnlik praakte 
apoorbr\lc pbrutkt kan word.en. 

En over ruimten in de lanprichttns 
van hell pbied. 
~. De R&penbu.rptraat op deb kan 
bij al.le variant.en eeo normal• strut 
worden maa.r 90U bovendien een be
lancrlJke rol kunnen spelen in een 
~bu'te route van bet Rembrandt. 
plein vta Amat.el en Nieuwe Amstel· 
straat naar de Rapenburpretraat en 
via een Jmik to& aan bet rulmteUJk 
fraaieen ala knooppunt potenUeel be
l&DIJl'ijke Rapenbwprpletn. Op
nieuw UI bet Mr. V1-plein speU.. 
ker. 
8. De lnnalileit en rol van de Val.ken· 
buraenVut en de belde Foelielrtra· 
ten la tn belansrijke mate on&tr· 
llCbat: dit 1a een J)CMntllle hoolclruim· 
te in de Rad. EnendjcS8 mu dae een 
rol moeten spelen in de route vanaf 
bet Rembrandt.plein en WaterJoo. 
plei.n met 8lopwa Cdrie lltedelijke 
brandpunt.en van de eerete orde) 
naar bet Oo8lerdok (beoocd stedelijk 
brandpunt). Andenijd.t kan men 
zlcb alvrapn hoe oolt de th.au veraf· 
8Chuwde maar tot pve-maar-druk· 
ke-rulmt.e te heretellen Weesper· 
lltraat ook eobl mee kan. doen ill de 
ruimtelijke oomJ)OSit.ie van de aad. 

Tunnel 
Een overkluhd.nc maakt bet moplijk 
de ruimto tuaen de Valkenburp~ 
en de Bapenburserairaat &e vu.llen 
met woninabouw en baalt over 300 
meter ill de d"1U"8richtina naaenoec 
al.le verbenlawaa.l wes. De Rapen· 
buqentraat kan henteld wwden. 
Maar bet pt van het Mr. V1-erplein 
blijlt be8taa.rJ en de aanppven ver
bindlopn welke doar dlt pt verbro
ken warden kunnen dua nlet worden 
bent.eld. Ook tueeen de Anne Frank· 
IRl'aat en de PriNJ HendrikkacM lost 
een overklu.bdna niew op: wrbinclin· 
pn daar kunnen niet worden plecc:t. 
I>warnert:>indi over de over· 
kluisina sfJn praktj9ch onmoplijk. 
Met een tunnel kan dit all• wel. F.en 
tunnel iii door Ben W afpweaeu boe
wel de moplijJr.heden van en voor de 
divene tunnelvarlanten niet aoed 
ondenocbt gijn. Dit moet alanotr p
beu.ren. Dt.arvoor 18 een mravuldiae 
oplcwinsvan dit pb1ed voor dephe
le lltad &e belan&riJk. 
Met de pvolpn van een derp1ijke, 
swan infrutructunJe ~over· 
kluisina of tunnel, a.I de lltad •ker 
anderhalf tot twee eeuwen moet.en le-
ven. 
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De Weespentraat. troetel
kind van sroobtedelijke 
planners. la al8 zoveel van 
derplljlte cityprojeoten nooH 
voltooid. 
De lnvulltna van de norr 
steed8 braak llccende randen 
aan de westkant van deze 
anelwerr door de oosteliJke 
blnne.natad pf aanletdinrr tot 
Jaren.J.anare oonD:ovenes tu&
Mn buuri en gemeent.e. 
Nu, na aee Jaar tobben. la er 
elnclelljk een stedebouwkun
dirr plan sc>edaekeurd. De 
preMntatte van een oompro
mla . 

Nadat. pbleken was dat de wet ae
luidshinder de realisering van bet 
eerdere buurtplan (uU 1980) defini· 
tief in de wee atond. is in ovules met 
de pmeent.e en woninabouwvereni· 
atnpn in het voorjaaJ" van 1988 een 
nieuw plan pmaaln voor d.U 8'uk 
Weesperatraat tu.en Nieuwe Ach· 
teqncht en Nieuwe Ke~ht. 
Het plan wil ditdeel van desrachien· 
scmiel hent.ellen 110nder voorbij te 
p.an aan het rnedelijke belanc van de 
Wampentraat. De Weesperstraat 
kriJ1rt een breedte van derf.ic met.er, 
waardoor voorkomen wordt dat de 
allure van de sraohien - zo'n 40 me
ter breed - pkleineerd wordt door 
een veel te bred.e dwa.rsroute. 
In de Wee.pen~ zijn plaat8elljk 
srootstedelijke aocenien. qua hooste 
en vonn, pdacht; rond de Ni.euwe 
Prin8enaracht. twee kantoorlooati• 
enter hoocte van de Nieuwe Kerk· 
straat een komv~ plein tepn· 
over pbouw Met.ropool. Op de bui'8n· 
ate koppen zijn praktijkruimten ae
pland . 
Volpn.a bet b9t.eJDJD.inpplan moet 
de woonfunctie van de buurt ver· 
sterkt worden. Oat betekent aoveel 
moplljk woninpn in een u.ntrekke
liJk• woonompvtng. Dlt streven 
heeft pleid tot bet idee van am.alle 
di4'1)e srachtenwoninpn me\ in 
hoofdzaak de woonkamena aan de 
fP'IMlht.zijde: zo kri5t iedereen een 
mooi uitzicht en beeft bet m.inste last 
van verkeen.la~. 
Doordit prtncipe kunnen de bmtaan· 
de koppen betrekkelijk eenvoucUa.,. 
rlemaUs worden afpmaakt sonder 
moellijke boekopl088tn&en. Bij de Le
pelstraat ontnaat er eon binnenplein 
dat de tepn.banpr vormt van bet al 
pnoemde komvormige plein lanp 
de Weesperstraat. Er zullen onpveer 
100 pbouwd.e parkeerplaat8en ko-
men. 

Ale dit plan BO ontwikkeld pat wor
den sal de al jannlanc brukHgen· 
de berm van de W8'r eindelijk veran· 
deren in bet pbied met de vele ver· 
&0billende eoorten ruimtee en funo
tieia waar dit deel van de sraohten· 
aordel om vraaat. 

Bet Weeepe,fbuvt Komu .. • 



De Universiteit van Amsterdam 

Van machtsinstituut tot 
anachronisme 

De Univeniteit van Amater
dam, in bet verleden de motor 
achMr~aloopin 
de ooetelijke binnenatad, 
doe• weer van sich aprelten. 
Plannen voor (ver)nieuw
bouw op he• voormaU.s Bin
nenpaOlutnerrein aijn in 
een ver .. vorderd aMMU.um: 
een nteuwe toren op het Roe
Mneiland naa• op IR&pel. 
Door hrinUs jaar ad-boo be
aJJuinaen loop• een l'Ode 
draad: univeraiWre conoen
h'atle. 

De arsumenten om nu nas nleuw· 
bouw en veel her· en verbouw w ple
pn voor de univen:it.eit beru.nen op 
de swWnpn dater rut.miepbrek 1JOU 

llijn biJ een aan'8.l faculteiten en bet 
noodzakelijk mu zijn door bet ver
werven van ei&endom do base buur
J.u\en te vermijden. 

Dom 
Om mel bet laat.ste te besiJmen: el· 
pndom Le alleen - mqrelijk - aan· 
trekkeU.jker ala voorondenteld wordt 
dat: 
a. men doh beett la&en W.len biJ bot 
aanpan van huurcontraoten; bet 
hootd van de dienst Bouw en Hui.a· 
VMUn1 van de UvA heeft, zij bot nu 
pu, volmond.ls toeppven dat dat biJ 
he\ Maupoleum en de n>odekt•t in· 
derdaad bet pval is; 
b. een ~van de bypotheekrente 
na de koop een (boekhoud.kund1) 
voordeel oplevert; voorwaarde 18 wel 

dat daartoe in bet hypotheekoontnact 
'voonienJ..npn' warden ptroffen en 
dat dat contract met een domme ma
kelaar a(pa1oCen wordt; 
c. de praktijk van de 'andert>es1otlq' 
- net -.Ia altijd-WOl'dt '°8pput om 
do verplijlr.ina met buur tn bet voor
deel van eipndom om te toveren; 
d. de srondprijlt dWldanta pat nlJ
pn dat bij eventuele verkoop van bet 
pand een boboorlijke winet pXncu· 
lle8rd kan warden; 
e. er een Oink tekortaan kan&oorpan
den is, aowel om te huren ale om te 
kopen; 
f. er pen beroepsprocedures pvoerd 
boeven te warden die UJd en (veel) 
pld kosten, de bouw exact vo1pm 
plan verloopt on er n1e\8 peloopt (ka
pitaalnernietiainl) hoeft te worden. 

Hierover valt het nodip op te l'Dfll'o 

ken 
.Juist de erkennlq (a.) dat er bij bet 
opttellen van huurcontraaten voor 
bet Maupoleum en de Doodsldst 'ieta 
11eheer ppan is, mu voor het ver
antwoordeli,lke co1lep van bestuur 
aanleid.J.na moeten zijn om de hand 
in etaen boellem te llfeken en ntet om 
naar Dieuwbouw te vluobten. 
Voorwaarde (b.) 18 een uiopje, nas &f· 
pslen van bet feit dat hJPOt.beelaen· 
tee eerder dalen dan lrtijpn. 
Er Le (c.) mij pen overhelci-aebouw 
belrend waarbij pen form ovenohrij
dinpn van de beerotinc bobben 
pJaatqevonden, met alle oonaequen· 
ti• van dlen voor de kc.ten van dit 
eipndom. 
Wie hlennee rekont kan (d.) even· 
aoed met hot pld naar bet ouino of 
de optiebeun atappen om daar te 
pan £Okken. 

Vervolpm (e.) ill er een overdaad 
aan croteen Jdelne pbouwen te huur 
of te koop in Amnerdam. De markt 
1igt al heel wat )aren in de vernielinc 
en er ill pen enkeJe uitzicht op verbe
teriq, intepndeeL Dat wil ook zes· 
pn dat wte nu nieuwbouw van een 
groat pand nutreett op groats& Wjp.e 
geld (van anderen) over de balk smij\ 
en ala de nood aan de man of vrouw 
BOU komen met een volftrekt on:ren
dabele investertne OJ>C98CheeP' zit. 
Wat h.n laai.te punt (f.) botreft 18 
bekend dat de Roetenellandbuurt 
opnteuw proc.teert teaen de voorae
nomen nteuwbouw. Al.hoewel nu dan 
bel i.mpraak.8pel doer Van Ke.men&· 
de bim9eU pleld (op zlch een veoa 
taken) wordt. blijven er nqr steeds 
beroeJ18Prooedurea in de lucht ha:n· 
pn en .toop liJkt bij uitvoerina van 
de plannen onvermijdelijk. 
De conclu8ie ult het bovenstaande ls 
zonneklaar: op dit moment nteuw
bouwplannen d001'119tten ls op ldJn 
minst een oppleld pva1 van onbo
hoorlijk beatuur. onder andere van· 
uit bot cqpunt van bet cwnpao met 
bMc.bikbare 8Chaane pldmlddelen. 
Er wordt daarbij volledia voorbijp
pao. aan aanwesip aa.nsienl.l.ik 
goedkopere alt.ernaUeven, met name 
het buren en eventueel kopen van 
beataande panden. 

Overdaad schaactt 
Reateert bot tweede araument. name-
1.ijk dat er rutmiepbrek mu zijn biJ 
de faculteiten en b1J de oentrale bo
stuunorpnen. 
De reaotie hlerop kan kort zijn: vol· 
strekt uU de luoht ppepen. 
Het hoofd Bouw en H~ van 
de UvA. de beer Dekker, ma.a.kt bet 
hier wel heel bont. Toen Folla hem 
vroec hoe hiJ kon beweren dater voor 
de bM&faculteiten pen ruimteover· 
echot (RoeteneUand) zou bestaan, 
antwoordde hiJ monder blikken of blo
sen: 'I.JM ruimteowniahot biJ de Wfa· 
lacultMten la .ablja, •Jla bet door de 
UJJiversitMte.o .ell ontwildrelde 
ruimtemodel la onvolmaakt en boudt 
seen re.ball26 .autt de ruimte cUo 
wordC toaeoome:n door waC PJlOftmd 
wordt de vierde pldstnlam: oabMol· 
digde .medewerlrenr llO&ls ll9lfm•r1· 
teerde boqrlenuwn, vrii'fVillJ.6'en ea 
~ die Lo toenemende mate 
de UJJiversllMt bevolken. In .sommi,p 
.insUfute.o bllJJd al meer dlUl de haUt 
van de aanwmdpn te "'81'.kenin deze 
vierde pldHCroom ••• 
Men weet nlet waarover zich meer te 
verbazen bij een derplijke ult
spraak: over bet kennelijk 1111er srote 
aantal &e'tm•riteerde hoosJeranm, 
over bet feit dat de univeniteit een 
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inve&ieri.ng van tien toi vij.ttien mil
joen all66n kan waarmaken door te 
venrijlen naar lleden die in de uni
versiteit Diet meer thuishoren, of otrer 
het .ma.nae aeaeven d&t instituten 
kennelijk ncc alech\8 voor de helft 
van de aanwezipn uit betaalde 
krachten bes\aan. 
Het mankeert er nu noe maar aan 
dat bezoekers of voorbijpnprs ge
teld worden om de inv88terinpn te 
kunnen Jep\imeren. 
De beer Dekker, zelf belanahebbende 
bij nieuwbouw paien BiJn activitei
ten ala ontwerper voor het BG-ter
reln, is dus nie\8 te dot 
Ook op dit punt wordt echter roet in 
het univenitalre eten peooid en wel 
ult zeer onverdachte hoek. In een 2J8fll' 
onthullende publikaUe over tien jaar 
universitair beleld' - voor
zien van de sprekende onderUtel 
'leeaJoop en leeptand' - IRelt de 
vroepre bouwportefeulllehouder 
Looes dat de hu.ieveninpproblemen 
van de universiteU napnoes siJn op
ploet met de inpbru.Umemina van 
de pbouwen voor de Letterenlacul· 
teit in de Spuistraal, het AMC, Anna 
Boeve en het pbouw de NarwaJ. 
Daardoar ts de moplijkheid a-cba
pen 'om ruaUa' J)fUld voor pand in de 
scad te bmden en te bmluiten was er
mee pdaan Jc&a worden • .Ru.st1a" dan 
Wl!ll in de oon~ van de l..,.c&nd 
( ... ) Het b.utlt bet~ p.robleem. 
Acuutisnieflt (. .. )nu deoverbeld met 
bee ootl op 1982 <H duiJmcbroeven te
reo.bf aandraalt • 
Dal wu 1980; si.Ddm.len ts door een 
.-taae leeclooP en andere factoren 
(me biema) alleen n<c m.aar meer 
ruimte ter beechikkinc pkomen. In 
de jonp1e publikatie ten&ke wordt 
aanaepven dat de overbeid relamt 
met een ruimteove1'9Chot voor de 
Uv A van 80.000 m . 
Van bet argument 'ruimtepbrek' 
blijft op de:zo wijBe pen 11paan heel. 
Looee's oonclusie pldt met ncc meer 
klem: 'Momenteel kan men oude p 
bouwen Diet of nauweIIJb brift. Het 
denken is enkel en aUeen poonoen-

treerd op meer en meuw. Men ...., tot 
op Mden oak nlet aoden ~d. Dt 
Wl1nraftaire populaCie beeft ~ 
voor ( ... ) een pretentie oaCWikbld. 
wellce llflOD 691.JJJce Jrent in we.lb on· 
derwjjll· ol vonnJn,porpnlaatie clan 
ook. Ean 6fJVOOJ dat oak &f.wtoteo, .Jo
pen, Jaten .kr&lren en ( ... ) 80llder meer 
laten wrJuoeten, een uooialedaad .IJJ 
een llfedeUJJce omaevin6 Is, Jromt 
.mur mlden naar wren.• 
De wijdverbreide erprni8 over en af· 
achuw van bel pd.rq van de beren 
der weten.eohap c.q. de UvA ander 
Amsterdam.men en de pmeentelijk 
dlennen. wordt 8teed8 opnieuw be
veRiad. Vroec of laat al een mer 
onplesierip rekentnc ppreaent.eerd 
worden. 

BureaucratllChe concentratie 
De twee pbanteerde 11ehijnar1(umen
ten dek.ken bet reeds meer da.n twin· 
tis jaar onveranderlijke atreven van 
bet oollep van beetuur en facultelten 

naar univenitaire oonoentratle. De 
kem van het probleem Uat in de stel· 
line besfuurl.ijlre oen&r&UM"8 • 
rui.mtelJJ.lre conoencratie. Bet perma
nent aanweztae 'Leitmotiv' van de 
top der universitalre bureaucratie. 
Al in 1987·1968 i8 bovenpnomnde 
et.elJinc fe1 beetreden door de studen
ien van de toenmalip KriUsobe Uni· 
ve.ndteit. Dat heeft eni&' llUOOell p
had ala men de oorspron.kelijke pl&n
nen verplijld met water uiteindelijk 
preaJJ.eeerd is en ala men de loop van 
het toen op pna pkomen debat over 
kleln8CbaH&Nrid in de Unlwnitei,. 
raad en elders in beechouwins 
neemt. 
Binnen de stad mopn dan uitdruk· 
kelijk sremeli p&Wld sijn aan het 
streven van de Uv A, buiten de atad 
beeft men vooral met bet AMC de 
srootste triomfen pvierd. De aluitina 
van alle buurbdekenhuizen wu de 
prij8 die Amsterdam moellt betalen. 
Bet oonpronkelijke AMC, ppl&nd 
ala 66n van de srootste pbouwen oolt 

~---------------advtingezrnededeltng---------------------------------. 
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op dOllO aardbol preali9eml, symbo
U.Ort de onpbnidelde pootheld9-
waansin van een univeni\ei\ (en 
stadsbestuurJ, welke In vele opsich· 
ten nooU verder pkomen sijn dan 
een annetiena dorpsniveau.. De toen· 
mallp bouwcun&or van bet oollep 
van 1-tuur, Pbppe, beeft h8' in 1973 
n~ eem hardop paecd: ·.~deoen&ra· 
Jttatl• van beduur .->u 1n •&riJd kun• 
nao JdJn met de door bet bettuur In 
bet bou,.,be.I.id voora-taoe ooooen· 
traue. • Di\ naar aanleidbia van de 
berucbte 'Noia ioekomsti& bouwbe
leid'. 
De denktrant Js n~ eteeda: concen· 
tratie op Roetenelland en BG-temdn 
en teplijkertijd .weel moplijk af. 
st.oten van de venpreide huur· en ei· 
pndomapaoden elderw in do s\ad. 
Dat men zioh indertljcl met de huur 
van bet Maupoleum en de Doodakiat 
beeft laien 0.-n wordt neo a> vro
Uik voor dit atreven ompmun\.. 

Bouwen :zonder toekomst? 
Een aantal .erdonkere wolken pakt 
zlch boven de pbomeerde boofden 
amen: 
- Deenonne besparinpn van de cen
valo overheid ook in de komende 
janm zullen bepaald niet onopp
me.rkt aan de UvA voorbijpan. De 
huidlp plannen die t110Wel linancieel 
ala, gezien bet grote ruimteoverecbot, 
lnhoudelijk niot te verantwoorden 
zijn, sullen daa.r de p volpn van on· 
dervinden. 
- De landel.ijke herverkaveling van 
Im wetenecb&ppelijk cmdenvijl en 
ondenxiek leidt ook voor de Uv A tot 
afstoUna van studiericbUnaen en .a-

menv()f)Clng van andere me\ do VU. 
- De tweefasenatructuur leJdt boven· 
dJen sowieao tot een da1ina van bet 
aantal student.en. 
- De Jeeptand aaai. onder and.are 
om bovenstaande rederum, ppeatd 
met een steed.I •neller verlopende 
Ieealoop van do universuen. De 'aan· 
vulllna' van de vrij 9Cberp dalonde 
aanmelclinpn van enstejaan door 
oneipnlijke aanwezlpn en anderw-
900\'tlp atudeot.en (die pen ruimte
bealac opleveren) 18 een doorztob&ip 
JXJSi.oa om na&r' buiten &oe de ware 
toedracbt t.e mukeren. 
- Ook de UvA al ervaren da& er een 
Open Univenitelt 18 pan draaien, 
dJe niet alleen de pote hap van de 
mpnaamde tweede-lla.uen opslokt. 
maar ooll aarudenlijk bet.er ul&prust 
18om teanticiperenopdenieuweoni. 
wildr.elinpn. waarin de buidlp l~
p, verbuteaucratieeerde unlvenritei· 
ten anacbronlamen dreipn te wor
den. 
- De nieuwe ootwikkelinpn betref· 
fen uiteraa.rd de Jnformatioa-revolu· 
tie, waarvan nu ~puhet &op.le van 
de Ulbers zicbtbe.ar is. Binnen niet al 
te lanp t.ijd sullen de oude univel'lll· 
t.eiten merken dat er pen 'WetJ !Mel" 

~' tumen opbeffen en •n t'eVo
JuUonalre berstructunrlns die huat 
onhem>epeUJk rewlt.eert in klelne tot 
.... kleine onderwljsinatelllnpn en 
pdeoentrali9eerd over he\ land lia· 
pnde ondenoekainsti\uten. He\ on· 
derwijl 18 met de Open UnJveniteit 
nu reed• definitief naa.r de hui8ka
mer verplaatst. 
- De aanval op de univeniteian 
oud• 8tiJ1 wordL da&ro&ut met verve 
inp9e\ door mwe1 de Oftl'hmd ala bet 
bedrijfaleven. Wat de eenrte betreft is, 
loe van allerlei onderwi)l1oestanden. 
via de voorfinancierin&' en andere re
pllnpn feitelijk de toelltand a-cha· 
pen dat de univeniteiten verJ.ena· 
•tukken worden van de ministeries 
en andere overheidsina\elllnpn. Dat 
kan wellicbt bun voonbell1aan ~ 
rek.ken, ID&&l' de univenitelten hou· 
den daarmee prlnelpieel op Uniftl'lli· 
tu te sijn. Het beclrijfsleven wil Ober-

baupt vu d8218 un1V01'8iteiten af to 
steelct dat allerminat onder stoelen of 
banken. Hoe men daarbij t.e werk 
pat is bij de informatica-univenitelt 
en bij de ontwikkellna rond de blo
t.ech pbleken. 

Wat ts de moraal van he\ verhaal? In 
led.er pval dat het de UvA steeds aan 
een mon&l hee1' on.tbroken, tenmin· 
llte in b&aT bouwbeleld. De verpande 
arroaantie di• steed.a ten toon ls se
st.eld beelt haar al haar moplijke 
vrienden doen verliezen. 
Wat betntft do nieuwbouwpJannen i8 
nu ook op pond van andere dan fl· 
nancU!le of bouwkundip arsumen· 
tenaanptoond datde UvApen been 
beeftom op teataan. Sterker noc: •la 
in een prooee pwikkeld. waarbij de 
kans dat • omvalt en blijft Uaen 
8teeda croter wordt. 
Nieuwbouw ill voJstrekt overbod~. 
Belangrijker ls de vr ... of he\ voor 
de unlverelt.eit tlberbaupt noe do 
moeite waard ia aan de efpn overle
vins aandachl te best.eden. 

Hana Derll:a • 
Jfotea 
1. P. O.kker e.a.: Ualnrattal1aClld. lllNJ 
oacfenDalr nau de relltlie C- llet unJ· 
wnit&fft bou~ en Mt aud-.ten· 
b~ 111.Amnenlam. Pla.oo
losimh en~ JDlltituu&, Jeenm· 
denoek AJDlltefdam. m..n 1885, p. -. 
I. Jl'bUa OlritaU., 1..a-1•. p. u . 
3. J. Lome: Tien Jaar boullND en huJ.n.w· 
c.a van de Ut'A. Unlvermtllt van Amnlr· 
dam. febrv.arl 1980. 
4. Opn.iMlw J . Laale. pp. ee en tl1. 
15. Opnieuw P. Diller e.a., pp. 18 e.v., en 
FDUa Chn&atk 
& OpOS.Uw J. L.oc.. P. «J. 
7. Voor de cn.te ~ van de 
UvA·plannenmalr~a.: l'Crl~ Ualwr
ldllldC: Bu.tmc..,,, polltiltJr. I GI ll. ~ 
clam 1187 911 UIU. 
M. Jocker:'O.hul8V..U.UCvandeUvA',ln 
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8. Opoieuw J . Lome. p. 31. 
9. OpoJeuw P. Dekker e.a., p. 118. 
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Interview met Marie Altelaar 
Buurtstrijd op Kattenburg 

Op Kattenburc wordt al ruim. 
Uen Jaar aotie pvoerd. Tepn 
JraaJaJac en cityvormtna. 
voor betaalbare woninpn 
voor de buurt. 
Made Altela&r. 88 jaar. aoUe
voenier van bet eente uur 
en voonitater van bet bewo
nencomite venelt over 8tads
vernieuwtnc en buurlacUee 
op de mllanden. 
Kattenburc is onhernelbaar 
vernieuwd. de atrljd duurl 
voori. 

Mevrousr Altielaar, u wen bier op 
KaHenbu.rs al tie1l ja&r act.le voor 
60fJde ~eu'flrinlen betaaJba. 
re won.inpn. Kunt u let. vertellen 
over de stad.nwn.ieu'flrinl op Katten
bws? 
'Op de Eilanden stonden we op de 
nominatie om peaneerd te worden, 
daar ziJn • op Kattenburs mee t. 
gonnen. D&t had noc niet llO ers ... 
weest. ala • nie1 &e3ll&d badden: 
•'KaUenburs 19 peaneerd. we willen 
bier de krantenooncern.a neer.tten.•• 
Daar hebben wij als Eilandbewonera 
hevia tepn pproteeteerd want er 

WU wonlnpood en clan bebben wij 
aan krantenoonoerm pen beboefte; 
die meken maar erpna anders een 
plaataje. 
Wij hebben ~: nee, nilul ervan, 
er moeten wonlnpn pbouwd wor
den op de Ellanden, want dan kan 
ieder in s'n etpn buun blijven wo
nen. Ala we toendertijd aoed Pnoec 
waren om hler te wonen voor bet le
veren van on. &rbeid en jt b9nt dan 
uitcmcbakeld omdat de werven er 
Die\ meer dJn of omdat de haven ach· 
teruit ia ppan, clan ia hft kolder ala 
ze je tran.sporteren naar een andens 
buurt, terwijl je bier pboren bent! 
Maar Kattenburs Iaa iniu.en al 
plat, die meneen wanm al a1lemaal 
wea-neerd. We hebben dua pli8t 
dat er wonin&en aebouwd 90\lden 
worden milt de terugkeer van de 
mensen die al weapaa.neerd waren.' 

Marine 
'Goed. We hebben voor elkaar p)ae. 
gen dat de pmeente woninpn Uet 
bouwen op Kattenburs. Maar voor 
wie die wonfnpn 90Uden sijn werd er 
Diet bij verteld. We hoorden teen. via 
via, dat de pmeente de marine bier 
naar toe wild• halen. Dat bleek later 

ook we1 te kloppen, want teen de wo
ninpn er atonden, boorden we dat • 
- tien jaar pleden - 800 sulden in de 
maand mo.ten doen. dua Diet voor 
ans beltemd waren. 
Toen bet eerste blok klaar wu beb
ben we EUandbewonen o.,.etrom
meld en bet blok bemt. Om aan te 
Wnen dat bet van ona wu. Dat heeft 
llUCC:. oppleverd, de recerina heel\ 
400 sulden 1n1t.idie op de buur van 
800 sulden toeplead. Maar ja, clan 
bleef er noe 400 sulden over plus de 
aervioekosten en dat ia teveel ai. je 
van een wonfnkie van 32 sulden in 
de maand komt. 
Het volpnde punt werd dua wat met 
de ~de woninpn te doen. We 
hebben toen samen met bet wijkoen
tlum (waar lk al IO'n 30 jaar insit) 
met wethouder Kuipers overletrd en 
die heeft psesd: "m'n 250 a 260 cul· 
den per maand." 
Maar toen puntje bij paaltje kwam en 
de eerste bewoner de aleutel bee&' 
bleek bet 800 sulden te zljn. 381 Gul· 
den kale huur en vercler nae eervioe
kosten en m .' 

Hee/C u DOU hef 1dee, dat bee door Ult' 
aofJe Jrwam dae er uitie.iDdelJJk tooh 
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worunpn op Katwnbura- pbouwd 
werden? 
Verontwaardlad. 'Ja natuurlijk.' 

Hoenel van deocnpronJceliJ,ke !Jnioo. 
nera ldln er teru,aekomen'I 
'Nou. niet alle oud·Kattenburpra 
ziJn i.ruaekomen: bet had bier al 
tien ja&r pllltplepn en dan wU niet 
iedereen meer verk..-n. Er linaen 
eerat du.bmd briewo naar de oud· 
Kattenburpra, want die badden bet 
eenrte reohtom terua te komen. Daar· 
na de Wlltenburpn. de Oostenbur
pra en urpnt.en in bet a1pmeen, 
maar een pool pdeelte van die dui· 
zend aUn terugekomen.' 

Waarover 6b1Pn de eersee aoties? 
'Eem sine bet om de hop stookkoe
ten. die we bier badden vanwep de 
blokverwanntnc. En daama sine 
bet t.epn de buurverhC'J8inpn. We 
zijn ala buurtcomU6 Kattenburs bet 
heJe land door pwwt.. want we wa· 
ren bet epeerpunt waar iedereen sich 
aan opb'ok. We hebben altijd "81 pu· 
bliciteU pmcbt, want dat beb je ~ 
dJ.&. 
ZA> kwam ik ook eena met Bron bij 
Radio S'TAD, •t ik tepnover bem." 
ik ml: "Jij bent een moerip pmene 
cJuiperd.'' Want hij wiat mij t.e vra· 
sen op een ppven moment in bet 
peprek toen de mlcrofoon uit wu: 
"Marie Altelaar", •C"He; ik sec: "ala· 
jeblleft, doe nlet llO famflia.ir tepn 
me. ZIC' maar pwoon mevrouw Alt. 
laar.'' HiJ IJllKt: ''7.ou je terua willen 
naar je krot?" Ik zea: "Wat is dat een 
semen• vlae vraaa. nou dat die mi· 
crofoons uit zijn. Want ala te dat ae
vraacd bad met die mJerofooM aan, 
dan bad je honderden telefoontjes ... 
had. Maar nou is er een wedervraac: 
toen Jou• moeder in een bet.ere wo
nina woonde ala wU. jij ut met je 
mancbetjes op een makelaankan· 
tcor, jij WU DOS een Jons broelde, ~ 
jij teruawillen'1" HiJ -ci: "lk niet". 
Ik: .. N666, dat dankt je de koekkoek. 
JiJ heh\ een too in bet ja&r. Maar wiJ 
zitten elke maand met bet swaard 
boven ona hoofd, Waar maak jij je 
eipn.lijk druk om met jt vilJ&, je 
zwambad en de duvel en s'n ouwe 
moer en weet ik wat en daarom vind 
ik bet een viae vuile smerip vraac." 
Hij zesi: "Ik kom wel eens kottie bij je 
drinken." Ik: "Nee boor, kom maar 
eem op een buurtverpderina 
lanpMO je komt lopend de trap op. 
maar je pat er rollend aL Want • 
vencMuren je; jij bent de pot.e booe· 
doener."' 

In de Joop van bet psprek komt Ma· 
rle Altelaar OY9l' do oiwtellinc van do 
woninabouwvennicinaen te apre
kan. 'BrokJC ecbrijft openlij)t in de 
krant dat·ie n66it een buurverlactns 
zal toestaan. Hij 1et de wontncbou•· 
ver"9l1J&inpn oodor druk. want b.ij 
.,.t met een pn.W pweten: "Ala Jul· 
lie pen eind aan de huuractiee ma
ken, ..uen we de subeidle stop". En 
die wm:rlqbouwvennicin&en. die 
klooUakken - je, bet is aonde dat ik 
bet woord lefl' - die trappen erto. die 
b1ijven u.n bet baodje van Den Hua 
lopen. Ala dlrocteur De ~ van de 
verenislna t.epn miJ zest: "Ach, me
vrouw Altelaar, wiJ krtJpn JlOfl' 
steeds meer wbsidie uit Den Haas 
dan we van jullle tecoed hebben ",-. 
ik tepn hem: "Waar sa1 lk miJ d&D 
druk over maken'1" Ja dat UI toch .n 
Ze sijn bane dat Den Hue de subm· 
die sa1 st.o)leetten. MOOEN ZE VAN 
M1J OOEN. Gut de vereniaiDc :maar 
f&illiet. Want de wonlnpn die• nu 
bouwen daar komt WCh pen zlnnic 
memin,omdat• daanoor pen pld 
bebben.' 

Maar • doen ook aaa ntnova&ie bier 
en duren u•lalll1-&.-n .kwmen 
• dat tocb oak m.c meer doen...? 
'Ben 1k roerend met je eem. maar wat 
dank je dat won:lnpn op 't opnbll.k 
na renovalie op pan brenpn'1 Is 
tocb ook nlet ie betalen'11 Na afloop 
moet je biJ renovaUe ook een huur 
van rond de 300 culden betalen ala je 
eem op 90'n 100 hebt p:aeten ... t 
1k .... maar, laat •de huren vut· 
st.ellen naar in.Ir.omen. lk beb aan 
Lou.ts Gen4't van de puMenteraad p
vruad "Wat kan lk betalen aan 
buur van 1083 SU}den". Hij -ct 
"Nou, 110 cutchm." tk -.r: •'Dan he
w.at ik 90 l'Ulden teveeL" 
Ala je huren naar lnk:omen vaststelt, 
dan heb je ook de huunubsidie nJet 
nodis. Want nou 11 het elk Jaar., dat 
alle mtm.88n, beja&rd ol niet, rolatoe
len, op k:rukken of wat dan ook naar 
de Wibautst.raat moe&en twee drie 
keer, wUlen •in aanmerklns komen 
voar decenten. Geluklda doe ik dat al 
een jaar of 1even voor de men891l cUe 
invalide aljn, anders badden die 
men.een noolt van bun leven sub&ldJ.e 
pkrepn.' 

Met de eenrte aotl• die u hebe p 
wen:f hebe U pprobeerd al te dtrlD• 
6tt1J dat er voor de buurt werd p 
bouwd. W• dat op dac moment al 
119meeQ60«J? 
'Dur prakkemerden • WCh bet. 
maa1 niet over.' 

Bouweo war de buw1 1- .DU nJ ala 
priacipepaooepteerd in de ll&adfffU'
.nfeu..m.-.i; be& met '1ri89elend wc
oes. 
Hoe JcjjJd u aohtera/ tepn de ,,_ulca
ten van de actle aan? 
• Alsje bet vergelljkt. de oude buurten 
de nieuwe buurt, d&D bebbende men· 
ll8D eowl verwacb\ en • bebben noa 
pen roe.tip mpijker pwnden. Dt.t is 
niet a1Jeen .:>op de Ei.landen, maar in 
alle nleuwbouwbuurten. We hebben 
in de afaelopen jaren ri de men.en 
weer bij elkaar pbracht door een 
Vereru.tnc Ka«enburs op te rlchten; 
er is een buurtcentrum; met man en 
mach\ probeer je de oude llfeer weer 
teruc t.e Juiilpn. 
Maar wa\ mijn in bet be8in wel eena 
tepn a-taan heb, is dat er menaen 
sijn die met zulleke psicht.en rond· 
liepen. Hoe-kan-dat·1n·aodsn&am'1 
Tenrijl wij in OD9 oude buurt al\ijd 
een praaije badden. De menaeo hln· 
pn uit bet rum, de men.en 8'0Dden 
voor de deur. lk V1'09fl' me al. de M&m· 
borip .-i, de vrlendelijkheld waar 
1stJe pbleven? Hoe komt dat'1 
Ik heb me daar eena in wrdiept. En 
op bet opnblik UI bet d&D eo dat door 
de bop buur en woonluteD een crool 
deel van je lnkomen weaa&t en je 
pen ruimte meer b.eb. Vroepr wu 
bet m, dat een man in a'n oude ~ 
n1n& op Wittenburs 't alleen kon ver
dlenen. De vrouw kon er een daasie 
b1J p.an werken om een pu.r extra 
acboenijlll te kopm. Nu la bet ., dat 
een vrouw verpllcht ill om mee te 
.-an werken, andere k&n die man de 
huur niet opbnmpn. Wat 18 dat voor 
kolder; ik vind bet st.om dat je bij de 
paU. van aubeJd.l.e moet. wonenl 
Dan kriir je wrhalen te horen dat 
menaen ~ worden en op bun 
•If pan leve.n. Want ieder voor mob 
en God voor one allen. Dt.t had la 
voorbeen in je oude buurt niet. Je 
woondewelopeen krol, maarbet wu 
SCJ8Clkoop. ledereen bad elpnlijk de
•lfde moellijkheden, 
En d&D waa bet n{C eo. dat ala ik bet 
moeilijker had, dan kwam de buur· 
VIOUW bij mij m lllli: "Marie. k&n ik je 
effe bellepe'l"' DAT IS WEGf 
En daar word ik ., kwaad om; Is bet 
nou90,.datdemell89n metdieverbul· 
ziq oak bun mentalitelt kwiJt zijn, 
dan kan toch niet'r 

Saar Boerlap 
Bolf ftD cler Weid.e • 
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De universiteit produceert 
De strijdigheid 
van 

- ruimtelijke plannen 
Hoewel de ~ '8ini""isbldlb1leid in Amsterd8m. 
Een ~ 1usMn hit atructauplln en de bntem· 
~· v•n John C..... 81 wat ouder ... k8ft lk 
het toch nlet a.ten hem .. bMpNken; hit door hem 
behandelde ttMmll is uitef'St KtuMI In hit~ ven de 
rMnifel .. tle 'Het IJ geopecld-de .,.,...,.,.... gedlcht'. 
John heeft op een intent...m. ~· kriti9ch nur het 
Amt•dM'I" nuctwrplm'I en nur de venchllende 
bestemrningaplMnen In de bhienst8d gekeken. Hlj 
vrugt zich •f, hoe de beleltlldnlllt11ingen ult deze 
pl8nnen zich 10t ... vemouden. 

In een ktein untal bladzijden 
wordt helder wecwgege~ 
wat de doelstelllngen van het 
sttuctuutplan zijn en hOe vaag 
deze eiglnhJk 111n geformo
leerd 
De harde doelSlelingen YOOf 

de t>innenstad zijn: hanclla. 
Ying en vntning van het 
stedllijk milMlu, betlOUd en zo 
mogelljl< Y81'1terken van de 
blr'lnenstad els eoonomiach, 
cultureet en cuttUUt'-historisch 
centrum en het \19f'Stlf1(en van 
de woontunctle. 
Het eommentaar vam John 
daarop • : ·o. eerste doelstel
lng !I mijns lnztena een WI de 
prakttk nlet wertd>are doel
steling. Mifn lnSchattllg IS dat 
cleze doelltellng in eerste in

stantie een kwalltatieve Llt
spraak betrett en en soort lo.. 
tentieverklanng dat Ill de bin
nenstad gewaakt moet wor
den voor monofuncbooele ont
wikkelingen. 
De tweede doelstelllng kan op 
versdlillllde manieren gele
zen WOl'Oln Mogelljk 1s dat In 
elk deefglbled de getlOemde 
functlet veraterkt moeten wor
den. DHr ZOU evenwel een 
kractillge bestrljding van teeg
stand en een intensivering van 
hit ruimtagebrul< ¥<* nodig 
Ztjn Mogelijk IS ook dat overal 
eerst economilche flnctias 
verslertlt moeten WOfden en 
ala dlt niet mogelijk ZOU blij· 
ken de culturele. cultuur-Mto
flsdlt en tot slot het wonen. 
Ook dlt 1a onwaanichljnlijk ge.. 
Zlllll de lnhoud van de "zone. 
nngsc:loelalellingen" 1.it het 
structuurplan ' 

Woonfunotle 
OYer de lnhoud van het struc
tu\ll)lan geelt de auteur ver
votgens enlge voorzicfltlge 
suggeshn: 'Het lijkt wel of de 
wooofunctie niet meer In aUe 
geblederl de pnman aanctac:ht 
knjgt.' 
Ook constateert hlf, dat er ln 
het structuurplan een aanzet 

wordt gegeverl tot een IOOrt 
zonering van de binnenSted 
het aangeven van deetgebied
jes waarln bepaalde functlet 
gestlmuleerd moeten worden. 
En tenslotte is hel hem opge.. 
vallen dat de bimenstad in 
~met anclere stade
delen Y9el aandacht krijgt 
In de toelichtlng op het 1truc
tuurplan wordt de binnenstad 
In een achttal gebilderl onder· 
SChelden (lie kaartje) Voor de 
oostelljke blllnenstad (gebled 
Ill) heeft John onc1er meer Ult· 
gezocht in hoeverre het atruc
twrplan (of de toeietltlng 
daarop) •fwilkt van de ~in 
bestaande bnl9i1•111191P1an
nen in dat gebled H' trof daart>lj tegenstlldioe 
doelstelingen aan voor wat 
betrett: ' 1. het herbestemmen 
van voonnallge bedl'l)fl9anden 
tot woningen In het gebled tus
.... het Water1oop6ain en de 
NieUWe Herengracht. en 2. tJe. 
houd en verst-1<1ng van de 
woonf\M'lCtle, <>1 ldet'mMI via 
woolngbouw aan de oostzljcle 
van de Valkenburgerstraat · 
En voor de Nleuwmart<t en 
omgeving (gebled VI) een dis
crepantle ten aanz1en van: · 1. 
verclel'e vers•king van de 
woonfunctie; en 2. er moet 
plaats bllj\'ell 'W'OOr IWl·hincllr· 
lijke bedrijV'&f\. • 

ll'lex:lbilltelt 
In een volgend hoOfdstut< wor
den de verschiltende IOOr'len 
bestemmingsplannen die Am
sterdam rijk iS besproken 
- oudtlgedetaillalrde plantl«I 
(Weesperstraat·Arnltet v• 
kent>urgerstraat en omgeying 
en Utrechtsestraat.Amstel); 
- oudtl globale plannan 
(Nleuwmat1<t); 
- nleuwe gedetaileet'de plan
nen (Plantage en Mulderpoort, 
de plannen voor de Oostelljlca 
Ellanden, Uillnbur1>-Rapen. 
burg an Weesperatraat·R«»
tarsstraat); 
-~ globa/e plannen 
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(Borgwalen, Oude Zijds) en 
- o~plannan. 
John geeft.., heldere be
schi1jving van de typen en laat 
ootc duldelilk ZiJn voorkeur ult
komen: 'Het plan voor de 
Weeepentraat.Roetersstraat 
voldOet mljns inzlens redelijk 
vanult structuurplanoogpunt. 
De lleltdltelt met betrekklng 
tot klelnschalige nlet-woon
functieS is groot: de vestl
~ zti n.-n, 
deUI~ 
ldemdto ' 
Hij is dus YOOf llexlbllitat, hoe
wel hij zlch de nadelen ootc 
reallseef't. Zo sdvijft hij: 'Van
wege deze veeltl8id aan crtt&
ria is het begrtjpeliJk dater 
O¥el' de gewenste flexlblliteit 
van besten'mllgsplanne de 
noclige meOOgsversdlllen be
staan. Buurtgroepen, wijkoen
tra e.d. zlAlen pleiten voor ge
cletailleerde plannen (zie het 
plan Vonc:lelpartl- en Concert
gebouwbuurt, wat door het 
wijkcentrum Is gemaakt), het 
bedrijfsleven voor zo ruim mo
geljika " ondam1mersmenc». 
lijka'. beatemmingsplanneo. 
Ook blnnen de ambtenaJl be
staan er menings~. 

De botsingen tusaen Eeonor'IB
ache Zaken en R1.Wnte41jk Of
dening over spealllke tJe. 
stenvnWlgSplannen z11n hler
voor lllustratlef. 
Hat lijkt ma l.iterst z1nnlg een 
keer grondlg te oncllfzoeken 
voor welk soort gebled wetk 
aoort bestemmlngspCan het 
meest gesd*t ;a, Daarvoor 
zal Mn typologie van de "9f· 

sdlll8nd8 gebiedetl moeten 
WOl'Oln gemaakt, gebaseerd 
op de cnteria die bapllend zijn 
voor de gewenste flexlbilltait 
van bestemmingsplannen ' 
Evt111 verder stelt hij: 'Op het 
gevaaratdezaakdaarmee 
nog gecompiiceet def te ma
ken, Wit ik tot slot nog een pro.. 
bleefn naar voren tnngen wat 
nauw aamemangt mat de 
hiertloven gestelde vr1ag naar 
de gawenste flex1bilite1t van 
betlemmingsplllflfWl. 
Zijn bestemmingaplannen wel 
het meest gesctlikte kader 
voor de ta nemen ruimtelijke 
ordentngsbeslissingen In de 
btnnensted7 Bestemrnings
pl1nnen zi1n lmmers vaak loo
ter negatleve lnstrumen18n 
wuimee ontwikkellngen te
gengehoudarl kl.SlOan worden. 
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samensteenQ A F \fe:hom 
OtdMloek. ,,.., """"'11 lg)fllatsen ~ woon
~ 1(1 Amstetd4m Mitt l.ClgeOede .... 
lf'f°b/I fqtJ 
ff 7.50 

Otf/Wlnd...,,..,, 
fTIOI 1982 
samenstelfng we111g~ w~ Stwr 
VO<:P™' 
SociU>~f'lde witm., ~rlien 
n 2.-

• 
Stedelijlce mrllevs 

terr91n-opp. Yloer-opp. 
bebouwd % wonen ~ 

I 45-55 

1140-50 

lndustrie 

15-30 

60-80 

mHf met het omgeketfde 
Het IS de moel .. waard een 
keer to ooderzoeken of be
st~ ool< een 
wat pollhfMn irllou<' zouden 
kunnen krtigen (een plan met 
alternall&YS9 ontwlttkeflogs
plaaljel???). eventueel 111 .. 
menhang met een zonerings. 
plan of een ex~de
ning. 
Een belangrijk protJleem b1J po. 
11tiet en meer uitvoemgsge
richt bestemmen IS dat om be-
118rMlingen uit ta ~en ont
etgel*'IJ van grand en bebou
wlng noodza~ ... In de 
ArnslefdlmN t:llnnl!nStad ts 
dolwe!Ng~ ' 

Tot zovw JoM CVstera. Wie 
zlcn II\ dea matene Wll verdie
pen doet tr verstandlg un Zfl 
ecnpue. die bll het Planolo
glscl'l Demogtahsch tnsbtuut 
van de U,..118CS11eit van Am. 
ste<dam is gesd'lrtMln en al
daar in de blbliotheeft unwe
zig la, rustig dool' te tezen. 
Ook het tweede deel. waann 
de Wf~Mlslsdamse 
b9stemnwigspla• •••• be
sctnven. •heel informabef. 

adv ·ingu medtldcJing 

GOV 
Kot10WNriclll en~betr M 
der a. b enc fl'JflOCmdo rapporten 
fl 3 -

~ "'*'*,,.,,,..,, {oncleaotJllsver 
slag} 
mulf 1Slfl.3 

S.tn*1Sldt'lg J Koll M H van hi 1 s.m ~ 
-*O'OllP Qicfcnocl< en RuimleftJt• Asf»cteo 
"*'~ ~TISaSW 
Ondetzotll< /WI do tnClfll!Jiikhei tot Vllltlo!M· 
van nietiJ'lbfl"'le raiders woor ~
ting 

"6.-
.Jong#M ""*'* ,,.,.,,., {btOchureJ 
mutt 1983 
samens~ J Kollen H van Zil 
V-*me ~van,.,., onaer~stag 
,, 2.40 

Ges>ekte Stad nummer 16, augJsept 1986 

-



Organisatiebureau, 
Rozenstraat 204-206, 

1016 PA Amsterdam, 
tel. 020 - 273622 

AUTOMATISEREN? 
De opmars van de computer binnen oak de kleinere organisaties 

en bedrijven, valt niet meer te stuiten. 
Het is een verklaarbare ontwikkeling waar de prijzen van 

aanschaf dalen en de toepassingsmogelijkheden stijgen. Hierdoor is 
het al gauw aantrekkelijk in deze ontwikkeling mee te gaan. 

Toch is hat lang niet allemaal rozegeur en maneschijn wat dit 
fenomeen betreft. Een computer wordt pas echt handig als hij 
optimaal is afgestemd op de behoefte van de betrokken organisatie 
en op de kennis van de betrokken gebruiker. Vaak weet men slechts 
in heel algemene lijnen wat men wil en beschikt men verder over 
geen enkele (computer)ervaring. Schaft men zich in zo'n situatie al 
te impulsief een computer aan dan kunnen teleurstellingen niet 
uitblijven. 

Bureau Plan helpt u graag dit te voorkomen. Ze adviseert u 
vrijblijvend over de voor uw kantoor meest gewenste apparatuur en 
levert daarbij een op uw 'huid' geschreven programmatuur, dusdanig 
dat ook de absolute beginner er makkelijk mee uit de voeten kan. 
Maar oak daarna laat Plan u niet in de steek. Jaarservice en een 
'strippenkaart' (om onvoorziene behoeftes ook in tweede termijn te 
honoreren), bieden u de zekerheid van partnerschap, ook als het 
even tegenzit. 

Bureau Plan, 
een betrouwbare bondgenoot in automatisering. 

OPROEP 
Bureau Plan zoekt uitbrelding van haar team dat zlch 
bezlghoudt met adv/sering, ontwlkkellng en toepealngen 
op het gebled van gebrulksvrlendellJlc• 
computertoepa•slngen op PC-nlveau. Kemls van d.._ 
•"'*'tot 1111nbevellng. U kunt telelonlsch..,, ~•Ir 
malcen met Ton Sohlmmelpennlnk of Luc van GOllfllll. 
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KONINKLIJKE MARINE 
ft.Het Nieuwediep S COMMANDANT DER ZEEMACHT IN NEDERLAND 

Telefoon••••• :;; 
1781 AC DEN HEIDER BUREAU INLICHTINGEN 1~ ..__.,,.... .. ..___..._. ,• r __ ._.....,_...._ ... _....., 

-zonder bijlagen 

Exemplaarnummer: /. 

uw ten.merit 

AAN SOICMMHLDR -9, 
SOICMM.ADAM '1 
SOICMMRDAM "IJ. 
SOICMMVT.IS '71 
IO VALKENl3URG69 
SO VOORL. CZMNED ~ 

onderwerp: Luchtfoto-objectenlijst KM Den Helder. 25 maart 1985 

bijlagen : 2 • 

Hierbij doe ik U toekomen de voorlopige lucht!oto-objectenlijet 

XM. 

Een verklaring van de klasaeindeling 1• gevoegd. 

De etaf o!!icier inlichtingendienat 
bij de comaandant der zeemacht 
in Nederland, 

kapitein-luitenant ter see 
van epeciale dien•t•n• 

\ • 
um' 



.. 
-

Luchtfoto- objecten lijst KM 

KLASSE-INDELING 

I 
Mari ne Hoofdkwarti er Nederland . Den Helder x 
Cormnandementsgebouw Den Helder x 
Comnandopost Texel Den Helder x 
Cormnandopost IJmond Amsterdam x 
Vli egkamp De Kooy Den Helder x 
Nieuwe Haven Terrein Den Helder x 
NATO store/POL depot Den Helder x 
Rijkswerf met sluis Den Helder 
Fort Harssens Den Helder 
Hunmag •t Kuitje Den Helder x 
Munmag Oostoever Den Helder x 
Munmag 't Duitse Kuitje Den Helder x 
DIVMAG Den Helder 
Hartradi Den Helder 
Mun tech wkpl Den Helder x 
Bewapeningswkpl Den Helder x 
Mijnendienst kaz Den Helder x 
Markaz Erfprins Den Helder 
Vliegkamp Valkenburg Katwijk x 
Munmag de Kom Wassenaar x 
Munmag Staelduinen Rotterdam x 
Harinekazerne Vlissingen x 
Munmag Ritthem Ritthem x 

Opm.: Geen der KM-objecten kan in klasse III worden ingedeeld 
(semie-permanente ontheffing van het lufo-verbod) 

II 

x 
x 

x 
x 

x 

DS 

III 



• t . 
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Ooai9mummer fiche t.b.v. vergaderin9 lCIV 31-10-1984. 

Aqenda punt e . ad punt 6. 

• • 

Voorgestelde Klasse-1ndel1ng luchttoto-objecten: 

llaaae I 1 •nooit•, 

Kluse II 

Objeoten van direct belana YOOr de operationele detenaie
inapannlng; bijsonder kvetabare objeoten in de zln ftft 
sabotage, terreur, aubYer11ieYe ele.enten etc.; bop 
inlichtingenvaarde YOOr de Yijand. 

Abaoluut lutoverbod. 

1 •nooit, ... r ••••• , 
Objeoten nn aecundair belang YOOr de operationele 
detenaie-lnapannlnaJ .llOC911jk kwetabaar object in de zln 
nn sabotage etc. J ~perkte inllchtingenwaarde YOOr de 
Yijand. 

Abaoluut lutoverbod echter, in .. n aantal seer apecitleke 
gevallen kaD onthetting ftrleend vorden. Deae ontbettlna 
vordt alleen ftrleend nadat, aidd•l• overl•I tuaaen de 
Atd'n VIP en DV MIIDIP, bet betrettende krlJS-chtdeel 
(LUID or MAllD) en de Landeechtatat (LAMID, DLD), 
daarover onreenateming 1• bereikt • 

llaase III: •ontbettlng, tenzij •••••• , 
OVerige mllitaire objeoten •t een laag 1.npaohatte 
in11cht1ngenwaarde, veinig intereaaant aabotapdoel etc. 

Onthettlng, in prinoipe blijtt lutoYerbod geldig, wr 
vordt er een aea1 pe~t• ontbetting ftrleend. 
Deae conatructie geniet de YOOrbur cm twee redeneni 
1. bet bledt de 110geliJkbeid • IODdermer een object 
ftDUit klaaae 3 oftr te beftlen mar een bogere klaaaa 
Un verband •t een -1Js1gde buteming), 
2. de 110gel1jkbeid • in t1Jden ftD oplopende apuning op 
kort• ttraiJn d• pelpDde -t.rea•l•n te IUuaeD ... n. 



No ta 

Mlnisterfe van Oefensie 

Marinestaf 
Afde1ing 

Nummer Datum 

BIM 1825/748/DG/89· 28 juni 1989 
OndefWOrP 
.J,.uch tf o tograf ie 

Nota bestemd voor 
het Hoofd Audiovisuele Dienst 
Koninklijke Marine 
Wassenaarseweg 75 
2223 LA Katwijk 

.Ref . : a) Bcrichten Marine Den Haag en COMrnandant Marinekazerne Amsterdam 
dtg 181130 Z/MEI 89 en 190824 Z/MEI 89 (inzet UC-helicopter 
t . b.v. Lufo-opnamen). 

b) Brief HAIV/MARSTAF no. BIM 19932/00748/88, dd. 29 maart 1988. 
c) Tel. ond . (tweernaal) KLTZSD (HAVDKM)/SHJRBD ~ 

(AIVHS/IIIEl dd . 12 jun! 1989. 
d) Beveiligingsvoorschrift voor de Koninklijke marine (VVKM-8). 

1. Met verwijzing naar het gestelde in de refertes a en b , alsmede ter beves
tiging van het besprokene tijdens referte c, deel ik U mede dat het gestelde 
in referte d, para 3343 en de daarop betrekking hebbende Maralg nr. 074/89, 
onverkort van toepassing is bij luchtopnamen bestemd voor Copenbare) publi
catie en/of overdracht aan "der den". 

2 . Voorgaande impliceer t dat de luchtfotoopnarnen van het marine-etablissement te 
Amsterdam, vervaardigd op 22 mei j.1. vanuit een KM-helicopter ten behoeve 
van de Oirectie Voorlichting/Afdeling Tentoonstellingen conform vigerende re
gelgeving hadden moeten worden behandeld . 

3. Ik verzoek U bedoelde opnamen door mijn tussenkomst alsnog ter beoordeling 
aan de Sectie Militaire Geografie van de Landmachtstar te doen voorleggen. 

~ 
. geen 

HET PL.V HOOFD MILITAIRE INLICH
TINGENDIENST , KONINKLIJKE MARINE, 

kapitein ter zee 
van speciale diensten 

T~ 



Ministerie van Defensie 

Marrncstaf 

Postbus 20702 
2500 ES 's-Gravenhage 

Telegramadres. Manne Don Haag 

Uwkenmerk Onsnummer 

BIM 2570/748/C/89 
Onderwerp 

_ STafofficier Inlichtingendienst bij de 
Commandant Maritieme Middelen DEN HELDER 
Buitenveld 
Het Nieuwe Diep 12-14 
1780 CA DEN HELDER 

Voorstel-/opdrachtnr. Datum 

18 september 1989 

. Krantenknipsel Helderse Courant, d.d. 21 juli 1989 . 

. Refertc: Uw schrijven IODH/05065/-/89, d.d. 25 juli 1989. 

Me t verwi jzing naar referte deel ik U het volgende mede. 

1. Het Koninklijk Besluit -Luchtfotografie geeft regels voor het fotograreren 
uit luchtvaartuigen . Dit besluit is hier echter niet van toepassing aan-
6ezien een hoogstaand objekt, b.v. een hoogwerker niet als luchtvaartuig 
is aan te merken . 

2. ~ Er bestaat echter wel een "fotografeerverbod", hetwelk is gebaseerd op 
artikel 430 van het Wetboek van Strafrecht : "Hij die zonder verlof van 
het bevoegd gezag een opname doet van enig militair werk, wordt gestraft 
met . .•... (enz.) 11 

3. Te Uwe r informatie en aanhouding zijn in bijlage een 3- tal brieven "han
delend over artikel 430" gevoegd, naar de inhoud waarvan ik kortheidshalve 
moge verwijzen. 
Tevens is gevoegd een artikel uit "Nederlandse Jurisprudentie 1958" waar
in ecn uitspraak van de Hoge Raad is opgenomen betreffende art . 430. 

4. Tenslotte verzoek ik U deze zaak langs de hierarchieke weg te rapporteren 
aan CZMNED t . a . v. Stafofficier Justitiele Zaken. Het informeren van de 
Koninklijke Marechaussee dient U eveneens te initieren . 

. L a .a . : -
llIVC 

Bi1lagen Bezoekadros 

van der Burchlaan 31 
's-Gravenhage 

HET PLV. HOOFD MILITAIRE INLICH
TINGENDIENST , KONINKLIJKE MARINE 

Doorkiesnummer 
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KON IN KLIJKE MARINE 
COMMANDANT DER ZEEMACHT JN NEDERLAND Hrt N1c-u"cdicp 5 

Tclcfoon ... ~ .... ,, "'""'-~ ""Wt &11•·-· "•'""' .. 
CXn Helder - ........ ~ .. ,. ....... ..., ... ~~ 

AAN 

---"""'"'"'de mini a ter van defensie -,,,,.,..---·--.,--

uw lcnmcrL: Ions nummer ~· ;. I . . • t -'/ , 

ondcrwcrp : taakvervulling marinebewaldngsko:rpa. Den Helder, - 3 JUNI 1flRQ 

bijl3scn : - 1 -

referte: uw brief no. 92}250/1}2114 d.d • 
. 1} december 1979 

Naar aanleiding van referte zijn de volgende maat
regel en genomen: 

- op 5 februari 1980 ia deze materie door bet boofd van 
bet marinebewakingekorpe met zijn &taf doorgesproken, 
met alle (vijf) a!delingscommandanten van het marine
bewakingskorps, en zijn terzake voorlopige richtlijnen 
gegeven; 

- vervolgens is door het hoof & van het marinebevakings
korpe een brief (no. 94} d.d. 15 april 1960 - CONFl
DENTIEEL} gestuurd aan de atdelingacommandanten Yan 
het marinebevakingekorpa met ale onderverp ~optreden 
Tan het ~arinebewakingakorpa terzake van vermoedelijke 
overtreding van artikel 430 •an het Wetboek van Strar
recht". Deze brief 1e ala bijlage gevoegd en kortheids-
halve moge ik naar de inhoud vervijzen; 1

• 

- tenslotte vordt in . de opleiding aan deze materie extra 
aandacht beateed. 

Ik stel U voor de richtlijnen te doen opnemen in 
de betreffende voorachriften. 

MKLRf l U.000-2·222.a .oao.J007.I 

DE COMMANDANT DER ZEEMACHT 
\;oor deze 
(~l!EP STAP 

I 
IN' NEDERLAND . 

i' i 
t 

Rr 2.S76 
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KONINKLIJKE MARINE 
. 

>~Hr,:11"' It~ ri r.c oc \·:3 k i n_:c ~·. o:: pc 
>~~,~~>: Y.attcnuurce::-st:-:'.i::t 1 
~.!'!:-:-: :-:xx 1018 JA AMS'J'ERD,;M 

.. 
t1•" • .,4, ... ,..~, "'if .... .,.,...,.4 4,_,.,,.. ef\ "••"'•' 

..,. 4•&.• M'i•f ....... , •••••• , ... w. .... Tel. nr. 

AAN De Cor.mnr.<lontcn va11 de :\fdelinJ 
van he t f·!:BK: 
TZXEL 
IJ:.;o~:o 

n IJ; :•.:::D 
sc::::!..D£ 

uw kenmerk 
I I 

uw brief van ons nummer 

O~treden va~ hat M!K ter za~e v3n 
onderwerp: ~~r~o~dcl ijte overtredinc van 3rt. 430 

Amste:rd3m, 
15 np::: il 

bijligen 
v3n h~t Vctbook v~n ~tr3!rccht. 

een 0!1 l~:hou.l 
v Nadnt hierootrent heeft plaats gehnd, ~orJen, ccn-

f•">:m een schrijven van het Hoofd van de Marine Inlichtin.;cndiem;t 
(Ministerie van Defensie, nr. BIM 29622/0955/80), mijncrzijds je vol
e'3nde richtl.ijnen geseven ten. aanzien van het optreden vc.n het ?:it?.

r~ne~e~~kingskorps, indien vermoedelijke overtr~dir.g van artikel 43~ 
·1aTt h<J"; '.!~tboek van· Str:!frecht wordt ~econstateerd. 

1. llij con!ltaterine vo.n vr.t"c:oerleli~ke O'l!lrt:.-e·t : n.: 
vcn :'.!rt. 4}0 W.v.S.r., on;eacht of l~t ~~ Jg 
open~uro wee wot"dt be~aan, mits h~t i~ ~cricht 
teee~ een door h~t ~3K bewaakt ~3rin~-obJ~ct , 
zal : 
(a) in eer~te instantie 3etrocht uord~n l~ J~
der door overreding te bevege~ tot v=iJwilli~e 
.:ireS"ifte van djn filmrolletje ton b'lr.oo·,:o •::Jr. 
de Konin~lijkc ~arine; 
(b) intlien dit ceen cevol.:: r.eeft, dll rladcr \iC."

dt?n nc-.ie..;otloeld dnt :.i.jn film:-olletjc op l:<J~
ten ·::...:\ ·!c Koninklijke Marine ~al ·,t0=d~n or.";:
wiY.keld en aan zijn huisncire5 ~al ~-1·.::-J~r! Cf, . .<:
:;tuu.:'<l , indien hij er m9e in:.+:~:nt ~'\t de Ko;:in
klijke :·i:•rine ·Je opn::ir.ien, wabl.'!.n z~j i:l .;c1'.:l~11-
rc.::sec.?r·:J &chterhoud t; 
(c) in1ien oo~ dlt ccen ~qvol~ hc~rt, de duJ~r 
,,ordcn s~:iande t;ehouden c.q. zo nQdi8 o.nnce
houden 'WorJen, de door hcr.i .,ee,::evo'!ru"! ca1:i~:-a 
met filmrt)lletje dan wcl nlleen het filmrol
l~~j~ ~r. bcsla~ 'WOr~en ~"!nomen en ~o QOeeliJk 
proces-verbaal 'Worden OpGcmaakt. 
(Er worde or>.;ewazen, da t inbeslneneain.; v:i:-: he t 
filmrcll~tje van belane is in vcrband o~t ont
trckkin~ nan h~t vcrkeer van orna~~n vnn mlli
t:.a: r~ ·.:9ri-:en.) 
::.,,::> t: ·: ·'">'! r rilm:-t>llutjo l ... e·l t.;·:~n::i:-c:1 . . :. ', · ... • 

:?_ >· ~!" ..-· ·;.,} ~:\l ovc: r h t! t ;r:t~u:-tc ·.~~ : '< ~ 
•-.. · · -f~• r. ">-~· ·.) 1 • tl' "!, ~'·": r•'·•• ~ · 



is opeetredcn . 

~. Voora l !1-:? t.re f f~nde de prakt ijkuit voerin~ i::i ecn COP.d 
ovc~lee en n3uve sa~cnwerkins m~t de bctr~kkQn St af
officic~ I~l i chtin~en in uw rebio nood~akclij~. 

De richtlijnen voorzion in een ann~epast optredcr. tc~en 
0·1ert.ce i..~ rs vo:i het "fotoc.;::afeerverbod" en zijn ce;;even , opdat er ee:'l 
~in1A ~r.wt o:in ne onccwenste siluutie d~t hicrover inforwa~ie ni~t 
of t-:? 1~ ~ t vorrlt Joor~eecvP.n of dat in hct aeheel niet worJt opce-
t. ;"(; :! ~t • • 

Dit ~ch~Ljvc~ bl1jft uls tckcn~~~kin~ vun vertrou~u-
1.:o r. l::::::icht, -:olur.cJ r. ie t hij voor:;chr ift ir. ;le7.e n:i tc.· iP. 

Iz var"t!'o:.t•.t c::op, dat '..l. de u·.• r.rnJe:-hcbi :~nJe cor.?ti:!!i.l:i :: : r::
·:..:.n no:?- .. :· e '-: ~n:i ::·:!kin~ i:i 'ke!·.~1 is z~lt stellen en zult toczie:i ~P ·le 
;, }~·1ir. _; C !'VO:'l. 

:~.\:-?I!!E-

• -
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No. Ul 

HOG£ SAAD ( S tr•tkemcr), 26 Nov. 1957. 
( Mra. v•n der Mculen, v•n Bcrdrc:I, We. 
teroucn van Mcetcren (R•pp.), Kuemicr, 
Dubbink). 

F•locrell1ehe opaaae "opaemla~ la tlo 
Y.in van art. no Sr. Art. SSI, llcl t •• 5, Sv. 
been slech ... be& ooc op tie m-&receleD lile
tloeltl In 1uL SSl Sv., nlet. op tie v .. nlelllas 
vaia art. 15' Sv. 

Het lltll4• /ot°'•lif!ChMI we1 in beeld bren
,.n .,.,, .. n militair -It lean .. n ~ ult· 
ste lt doeltr•ll• nd middel siin om ottH-lt t• 
d<Mn oon de door ort. ''° Sr. be.chtwowle 
bet~ en de in ~ .--.chlilt ,.,_. 
••ll:d• ..--d- ,...n o,,_.;nl doen .-en •nil 
aulittcir w«k'' ,..,en ,..n llllfthHdit1' toi de 
opv•trin,, dot bovent>.d<»Jde hiWWleli"4 niet 
d~ dit belrip wordt omvat. De Rb. be
"°"'d• hear beeliHi"', dat he# ~one Itel 
•U•lbore loit "°" ort. 430 Sr. olll-ort,.nitll 
rutder n•t redenen te omltfeden on ..... be
P ft• ldolijlt ni.t ,.hotlden, '91ijlt r.,quiranlen 
sch4i"9n le _,..n, in lwM ,,_;. lot uit· 
d rultltinl I• iw.,,..n, del ondw IWlt ,_,,.Ip 
.• 0111»mJ"' van eni' milltair • wk" in den 
t in van ert. <130 Sr. tnN/e .-olt hot doen """ 
lot04ralitclw o,.,...,....,, el 

Het twffd• middol la ollletrond, _,.. 
•ion do flepofj1t4 VOii Off. J58 , • .n 5• lid 
Sv. akcht• ta.I ool '-It op de otaalrele/•n, 
t-1_.ld Jn ""· J SI , d•hol"• op _,,.,.lett. 
op het leit ,..told en den .,.,.d. °"""' de in 
dttt •rt. ""'nwlde voorw..,d•n op I• ,.,,.n, 
doch ondw di• m11•lr~•n I• - aotia oolr 
4 t' oonta./ Yan tut. JSJ l-liilr .-wottdw-

• t•lt - de vooui.,li"4 v4!11 Nt. JS4, welb 
,.,_, omAut b..iten de vetlto.Jdi"4 van deft 
vfKd. tot #wit "°°""'"'P• niet ,_.,.pen. '"2 

Anden t.a.v. lwt t .. ·ffde tniddel: /l.·G. 
v•n Aa:h v&n W(ick. 

( Sr. •rt. 430; S v. art. 358.) 

Op de bcrocpen van : l. ,G. J.'J. 8 ., jour· 
naliat , tc D. H., 2. G. H . H . C . M .. jOl.ltna· 
Jiat, tc D . H., rcquirentcn van ca-tie u:cai 
een v0N1i1 van de Rb. te Allunaar vu 4 
Juul 1957, houlkndc in hut1et heru•1• ~· 
t ic1nc v•n ecn mondelinc vonnia van lktl 
KanU>N". u Den Helder van 26 Maart 1951 
voor wat betreft de daarbij uitccaptolrC11 
bewesenverldarinc, hebbendc de Rb.. '*' 
vcrnieticinc van het vonni1 van den Kan
tonr. voor wat betceft bet d.aarbij t.a.v. icdcr 
d cr requir•ntcn uitceaptoken ontalac vu 
rcchuvcrvolc\nc. •bimecle voot -t bettth 
de daerin optenomen bijlcomcndc bali.Unc. 
icder der requiranten ter llake van: ,.Zondct 
verlo f v•n hct milillli r C«•« enc opncminc 
docn van enic m ilitait werk". ondcr ••nM• 
line van de artt. 23 en 430 Sr. verootdcdd 
t o \ ccn ccldhoclc v•n t len 1uldcn. eut... 
hedltcni1 van twee dacen.. met I.eat tot vcr· 
nieticinc ven de vier necatiown. afkorrMtic 
uit het inbeslagenomen fototoeatel muk 
.. R ollcicord .. en van clc aa nec•tiewn, al· 
lrom1ti1 uit het in baJaae.-ncn fotocoeaid 
rncrk • .Acfa-bolctte" op crond, dat hct al· 
cerncen bet.nc aulka vordert, en bevel det 
d ie in bcllaccenomen lototoeatclJcn, die Oll· 
der nummen 30 en 31/1957 ala ltuklccn van 
overtuicinc hebben cedicnd, no verloop van 
echt dacen nadat d it vonnia in kncht van 
CeMjrde ul aijn ce1un, cullen -rden al· 
ceceven aan (ondencheidcnlijlc) den verd. 8 . 
en den verd. M., ten&ij op die toe1tcllcn door 
dc(n) e~naar(1) of rechthebbende(n) bin· 
nen den voonnc:lclcn tcrmijn o~ den cril· 
fiei- bal-c ia ceJeccl overeenkomstic de voor· 
achri(tcn van het Wctbook van Buracrhjkc 
Redlt•vorderinc. 

De Hoee R•lld, enz.; 
Oelct o p de m iddekn van ca1ta tic, namCN 

de requiranten voorcateld bij pleidooi c11 
lu1dcnde: 

,.I. S . althans v. t . dcr am. 00 Sr. en 
350. 351, 352, 354, lS8 en 359 Sv. 

De Hncchoaldc •rtikclcn a ijn ceec:hoodcn 
alt.hana verlteerd toqep•tt: 

• · orndat het bcwcacnvcrlcl .. rdc niet op
levert het •tralbare (eit v•n art. 430 Sr.: 

b. omelet nitt met redenrn omklccd it 
dat hct bcweunvmt-rdc lcit bet •tretbarc 
fcit vut art. 430 s,. Oflln"Ert; I 

c. omelet in 1trij d met hct uitdnalrkeliJk 
door en narncna rt'q\li,.nten v-1odre1c11 
verwcer- ie .. nccnomen clet bet bcwcaenVCf· 
lrla.,de het atrarbur fcit van ort. 430 Sr. I 
opkvert. aonclcr dat hd aenccvalkn vonnit 
d••rom~nt bepHldclij k ccn bcaliuinc in· j 
houdt: 

e Zic noot I en 2 onder het arttet. (Red.). 
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J. Hct nal•tcn van de venneklinc V9n 
trl. 354 Sv. •I• wcttclijlt voonc:hrift t.a.v. 
fk wmicticinc det' nqaticven houdt in met 
Hine tt"hendiric ven •rt. 351 lid 4 en 5 Sv.: 

l . De R.b. 1tclt: ,.Qualificeen hct t.a.v. 
M-dt'r dcr vCfdachtcn bewucn vcrklurdc 
11, •tondet' ver1of van hct militair CCHC cne 
orncmlnc docn ven cnic milit.air werk. Ver· 
u .. rt hct bcwcscnc etrefiNter". 

NCf1ens ia in de Wet en ook nict \11 aJ't.. 
430 Sr. 1trefba•r cnteld hct zonder vulof 
win hf't militalr cenc ccn opncmiJll docn 
wen cnic militeir werk. I n aJ1.. 4SO Sr. et .. t 
Wotl ft'nnekl: H1j, die aondcr ?Crlof Yea het 
lltvocsdc CCHI ccn opneminc doct etc .. 
wonlt ccstraft. 
~ Rb. _,,em1elvict dcrhal<N bet mili· 

teir ccsac met het bcvoqde ccuc en dit ii 
uitrr .. rd onjuiwt. 

Er 1ijn w'4! 1ituatie1 denkbur _., hct 
1111litair ccaac niet hcl bevoecde ce1111c it. 

Hct door de Rb. cequalilicecrde bnlaen
ttrlrleardc 11 dan oak nic:t •tBfbur cesteld 
in art. 430 Sr., 1odat ook hjer de uncchaal

. fk artikelen a:ijn cac:honden. alth4ms _,.. 
lrccrd 1ijn toqeput. 
~ c;omeqvcmie van de q"alif'.aitk van 

lict ht'wncnvcr4dHrdc -•• dit ~ de 
Jlh. bij vonnis is cnteld, is: due qualificalie 
1'tnatt op ccn feitclijk element. dat cch~ 
n•d '" de dacv. YOOJltomt. 

lmmttS in de t.1.1. wordt ccateld dat re
.-lnintt'n aondcr vnlof v11n hct hcvoccdc 
ttt•I fotoerefo1che opnameJt hebben cc
"'''"' etc. terwijl daarenteccn de qualifi
c•tic in het vonnit 1preekt van hct tonder 
tttlol van het mititake 1cza1 docn van ecn 
•11nct11lnc:" 

Ochoord den P.-C. in cijn conclu1le1 daar
tor etrcldcendc. en•.: 

O. chit bij het in aovnn: doot" de bcstmtcn 
11itlf"llllr bcYC11ticde vonni1 ten IHtc n n 
itdn dcr requiranten 11 bcwf'acn vcrltl•rd: 

,.dat hij op JI Fehr. 1957 te oncevttr 
IS.30 uur ln de cemecnte D. H . vanal de 
bdc nn ck Buitcn even l~e vu de 
hrw• ni aa aen a:ondcr ~lo( van 
1in vocc auaTTorocrefiM:hc opnamc'n 
llttft 1em11&1rt nn acdeclten van ~ mili
teirc wttlc '• Rijlr1 Marine Haven tc D. H
elthant van rui te ~ m1htatrc wcrliett 
el cf'd«lten .,.., die wulrcn, bc~c tot 
lltt tnihtaire havcntcrttin van '• Rijlra M•:, 
nnt H•vcn te 0. K- le weten: 

1;- £ •lttidlm, 1opendc vanaf de e.a;. 
~ _., hct voormalice fort Han· 
"111, 2. de 9'ci«cn 6/7 C1\ l/t niet de ftch '"'"'°' be-rinMftde trafoatationa. S. het in -bou• ••Jnde Marine El«troniech Bedrijf, 
4. de "CCCI' 5 van bet voonnalicc fort ff
-. S. de inc•n& tot de ti.ven MNicvwe-
4~p .. ;•• 

O d•t In hoc" bcrocp de Rb. dit be· 
... uM httft cequalificeerd en ltnlfbu.r ~
.... rd ala bovcn Yttrneld: 

O t . a v. het ccnte mMldc.1: 
dat hC't •• .,., fosocreri.c:t.cn wee in bceld 
~en van ttn mili tair wcrk ecn bij uit· 
.ct\ dotltn:ffcnd middet kAn 1:ijn om af· 

brcult te doen .. n de door art. 430 Sr. be· 
Khermde bcl..-cen en de in ccnocmd voot· 
achrift 1cbeai(lde wootdcn .. een opneminc 
doen van cnic militair werk" cccn Hnlci
dinc 1even tat de opvattinc. dat bovcnbe· 
doelde handeli~ niet door dil bccrip wordt 
omvat; 

d.at hct middcl mitldlcn in 1ijn onderdecl 
• faalt: 

dat de Rb. hHr bctli11inc. dat hct be· 
weaenc het 11\rafbere feit van art. 430 Sr. 
oplevcrt, nict nader met rf'dcnen behodde 
te omklcden en bcpHldelijk nicl, lt'lijlc rC• 
quirenlcn tc:hijncn le mcncn. cehoudcn w•• 
in ti.ar vonnis tot uitdnikkinc te brencen. 
dat ondcr hct bccrip •• opncminc van eni& 
militair _,k" in den 1:1n van art. 430 Sr. 
mede valt hct docn van folocrafilld\c op
namcn: 

dal du• ook hct ondcrd«I b ondcuc-dclijk 
ia: 

dat van ecn uitdrukkelijk door or nemcn• 
requirantcn voorccdra1en Yt'rweff al1 in hc:t 
ondcrdcd c bcdoeld nic:t blijkt int de 1tulc· 
ken, -•rv.n de Hoee RHd kt'nnit nccmt, 
we91\alve ook de klacht, vuvat in dit on· 
dcrdftl, vrudttelooa is "OOf'lledraccn: 

O. t. •· "· hct lwttde middcl: 
dat dtt OftCCCrond is, Hftle&icn de be1>-• 

linc Tan art. lSS 4e en Sc lid SY. •~t• het 
ooc hceft op de maatrecen, bi.'IO'c~ in 
art. 351, dcrhalve op maattccf'lm, op hct 
felt cateld en den verd. °'"'" ck in dllt •rt. 
vcnfteldc -Hrdcn op te lecccn. do<'h 
ondcr die mHtrqtclen - aoalt ook de· Hn• 
l\f'( van art. lSJ kennchjlc verondcntclt -
de voonicninc van art. 3S4, wcllce &ched 
ornc••t buiten de vemoudinc van den verd. 
tot het VO«WCfp, nitt i1 bfttrepcn; 

O. t. • · v. hct dcrde mlddcl: 
dat dit, vooraover kl•cende over onjul1te 

qualif1e:11tie .,.n hct bnrcacnverklHrdc doM 
de Rb. docl trcft en de Ko•e R•ad tt' dicn 
opslchu ten princlpale rec:ht HI lninncn 
doctt: 

dat hiermede n••r den ei• der wet de mit
tl-C ul 11ijn henteld, en 1cen crond bcttHt 
om - 1chj1' ht't middel hlijtrbHr vf'rl•nct 
- dHrHn verdcre 1evolcen le vcrblnden 
t. •· v. hct bf'wiJt of de at,.f'baarhcld v11n 
hct door de rcqoi,...ntft\ bcc•nc Ccit: 

Vernietict hct bnt~n -vennla. d«h al 
~ ._ wet bctrch de dHrbij Hn hct he· 
wnen-rlclaardc aece-n qualificatic: 

Tc dim Hruicn rcd\td~c krll<'htcn~ 
art. 105 R. 0 .: 

Qualifincrt bet bewttcnc' •Is ,.acmckr Yer· 
Sor .,.n het bcv~d cuac Nn 09"t'min& 
doen Yan enit militair ~rk·: 

Vcrwcri>t - hct °"ri1e hct httoep .,.n 
iedcr dC1' requlranten. 

Concluaie P .-0. Jhr. Mr. van AKh van 
W'!jck . 

T. t .r .1. van Uw Raad aijn ttft Hntal 
cri~n tc(cn het vonn11 VOOf'l{cdracen. 

De cerate crif'f h dat hct bewcaen wr· 
klHrde nict oplevert het etrafiNtrc (cit vim 

I 
I 
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art. 430 Sr. Namcna requiranten ia betoocd 
dat ccn fotoerafi.cbe opnamc makea niet 
valt onda het wcucliJlr bc:crip .,een opnc
minc docn••. lie \tan noc:h in de bcwoordin
"en, noch in de atn:Jclunc, .-:h •n de cc· 
aeh.iedenit van bet tot ttand komen van dit 
art. (Zie Smidt Ill 2e dr. p. 201 e.v.) icta 
vindcn dat tot ao beper1rte - en in atrijd 
~ijndc met bet tulkundic ruimc becrip v•n 
opMminc docn - opvauinc van de&c uit· 
dn1ldcinc rou moeten of ltunnen Jcidcn. 
Noyon-1.Ancemeijcr ad art. 430 &etet daA oolt 
tcrcdtt dat Of>nemcn, omvattende het in 
.ch.rift of beeld bn:n1cn, niet alleenean 1ll'Of'• 
ckn ventAan al1 bet meten en&. VaA boocte 
en breedte, vonn en liQinc. rnaar taallnm
dic ook ken •l••n op fotocrafi.che opncminc 
va«sovcr die niet ala bet rnakcn van tc1&c
nincen beechouwd kan wordcn. 

De tweedc &rid i1 dat n.iet met redcnen 
i1 omklcod dat bet bcwe.ccn vendaarde fcit 
bet atrafOwc (cit van art. 430 Sr. oplcw:rt. 
De cricf ie mij niet cehcel duidelijk. Uit de 
toe-licbtinc mcen ik te moecn opmaken dat 
rcq11jl'aftlen vindcn dat de rech.ter in cijn 
vonnia had mocten incHn op hun bewerin
r.cn dat fotoerafilChc opn.1me makcn nict 
vatt ondcr ,,opnemlnc docn" · in de ain van 
ccmeld art. 430, en dat de rccbter - die 
bcwerif1cen niet tO\, de aijne makcnde - de 
•r&"umcnten van venlachte.a c~ 
had moeten wcerleccen. Hier wordt ecn cia 
1ntdd d&c de wet niet kcnt. 

De dcrdc cricf atelt dat ten onrec;hte in 
1trijd tnet hct uitdruklrchjk door en -
requinantcn v-.odncen vcrwccr le .. n. 
ccnornen d•t hct bewe1en verlda.udc hct 
etralbaar feit van a.rt. 430 Sr. oplcvcrt, aon
der dat het vonnia duromtrent bepaaldelijk 
cen bclli•inc inhoudt, wHrbij requiranten 
due lrcnnelijk een berocp doen op het, ook 
ala ceac:honden ••ncehuld, art. 354 lid 3 
Sv. De vraq i1 in hoevenc dcae crief fei· 
tclijkc crondal•c vindt in de 1tukken _,. 
van Uw Raad kcnnie neemt. Zodianic V«• 
weer aou hooptena kunnen worden cevon
den hl dlt decl van verd.'t verklarinc .. Deu 
foto'• hob ik cemaakt, tocn In de Mll.rinc
haven ccn unvarinc luaKn twTe ..u;
vecen had p1 .. u cevonden: hct wu mij 
allcreenc om die bcidc echepen te docn en 
voormdde cedeeJten van de Marinebeven 
haddcft - m ij btj bet nemen van die foeo'a 
ceen enltcl bcl•nc". lk meen hicr 1cen vcr
wecr •I• bovcnbedoeld 1n te kunnen leaen. 
Tc latte wee celecd het ma\tcn van fotocra
t ieche opnamcn: ik leee voormclde cecitecr· 
de vctlrlarinc niet •ndcn d•n - "'9 de ver· 
ldvinc van iedcr der verdachten dat door 
hem loto'1 a ijn ,_.. van die objccten -. 
hct umroeren van de vcraachtendc om
nandichcid dat hct er bij hem hcut niet om 
sine die wcrkcn t• focoerafcnn.. Weinic 
-anchijnlijk lij\tt mij d•t bedocld ._ sijn 
hct VCTWeer tc voe,_ dat, ook ala de 1°'4-
crHf &«I kunncn WMcn dat op de (oto aal 
voorkomen cco militair werlc, hct maken 
van een fot.o, -•rop dit W«lr vooriromt. 
niC'l w•f'baar aou sijn all bet pri-ir of 

uiuluitcnd 110U 1c1UA..AiJn om ccn andcf 
voorwup i.n bceld tc brcnccn. Wcini& waar· 
•cfujnhjk, omcS.t ccn dercelijkc intcnlic 

1 nictt kan •fdocn un hct .U~ (cit d9t 
de fotocrafi9c::hc opnamc: van hct -" cc· I 
mHkt i1, durcelateo hct vrijwcl ondenk· 
t>.rc 1cval dat tit dader ltraffelooa aou 1ij• 
wqcne afweai&hcid van allc .chuld un hct 
fcit dat op hct fotocrafiac:b becld een mili· 
tair week voorilomt. 

lk kan du• in de cc:citeerdt verldarinc vH 
vcrd. nict anden aien dan een bcroei> op 
ccn vcraac:htendc onwtandichcid. M..,. dit 
ia cecn verwcer ten aanaien waarvan de 
re<hter bcpuldelijk eea met rodcnco om· 
klttde bc8liMin( had -ten nemen.. 

De vietde cricf ia dat. nu de Rb. cc
laattc de vemieticinc van nccat.ievca, wclltc 
maatrecel alleco kan cecrond sijo op att. 
JS4 Sv., de Rb. dan oo1r illCe\'Olce ut. JSI 
lid 4 en S van dat Wet.bock op etrafle v.• 
nieticheid dat art. 3S4 had moeun uahe
Jen, doch dit becft awcclatco. De cricl ii 
cecrond. doch incevoJcc art. 442 Sv. kH 
Uw Rud er mode volatun hct vonnit •I· 1 

teen tc dien unaien tc vcmietJcen en tc 
docn wat de nichtct had bahoRn tc doen. 

De vijfde criel ii &ccrond. nl. dat de qu•· • 
IWc:atlo ,,-ondu verlof van het miUtair 1c· 
•a& enc opne~ doen van enic mititelr 
werk'' had mocun luidc:n .,.aoadtt verW 
van hct bevoecde ceaac een opncmlnc doCll 
van enic ..Ulitair werlr'". Uw Rud aal tu 
principalc. tcn ~e rec:ht n- doen. 

Uc heb mit.clien de eer tc ~en d9t 
UwRaad 

le hct Vc>nAd &al vernieticcn t. a. v . de 
qualificat&c en hct bnlcaenveridutde a8l 
qualificenm ala ,,-ondu verlof van hct be· 
voqd cesac ecn opoeminc docs\ van cnic 
mllitair werk", 

b. t . • · v . de niet ••nhalinc van •rt. 
354 Sv. en dat artJkel al•OOC aal vermeldcn 
••• aijnde d••rop de mutrecel cecrond. ' 

2e. hct berocp VOOI' bet overice aal vcr· 
WC1'peft. 

Hoot. l . l11twpiretatia. Ket middcl atcldc, • 
dat cicn fot.ocrafitc:be ~opname malrca" nict 
valt onder bet wetteliJlt becrip ..- ot>Ge
minc docn". Ecn boute atellinc, die, -11 
de P.G. opmcrkt, cehecl ceen mun vindt in 
de weucachiedeniL lntlll9Cn it de ~ivt· 
rinc waarmedc de ff. R. hct middcl verwcrpt 
van bel•nc. Zij wijat op de crote betekeni1 
van de tcleoloeimehe intuprctade. Ocac tc
lcolocieche interpretatie moeat ln hct cen· 
trum van de bel•nc•tcllinc lromcn In hct 
Ot'denln&ltecht. z-.i door de 'bljaondett 
urd van dlt rec:bt, dat nu cenmMI een so
wcel macelijk ceelot.en t)"ttccm tlehoeft, ab 
door de bijaoodefe onHtandicheid, dat clear 
v.U •n -lec:h de.k\lftdic mHr juri· 
dlech niet c~ld -icev" de fonn11~i11C 
bepaalt. Vere. an. H . R . SO Jan. ltSl, No. 
415, 1t junl 19Sl, 1952 No. 10, 30 aept. 1952 
No. 105, 1S dee. 1953,. 1954 No. 66, en de 
in de noten cenocmde jurieprvdendic. 

In de nu ceccvcn bealiuinc verwetpt de 
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H. R. het middeJ met de .ovenwecinc J .. d•t 
llfl fotOCJ•feten .,ecn bij uiui.lc doeltteftend 
.udlkl ken aijn om efbreuk tc: docn Hn de 
,_ ert. 430 Sr. ~ belenccn", c:n 
l' d•t de in de wet cebruikte --.kn ,.oen 
9fWWminc doen "•n enic millt•ir wetk" 
,.at<n ••11kidinc cc:wn tat de opv•ttfoc, dat 
lloWftbedoeldc: hendelinc niet 4oor dit be· 
(rip -.dt omnt". 

NNr cku opvatti"C kM hctcec:ft _, 4c: 
rtrfkkinc ondu een •rtikc:I velt, 1lechu dt>or 
ctuiclchJkC wocwdcn d .. rven wcwden uitcc-
1otldad. 

J . Art. 15' Sr. Het it COl\ltante Jurit
~ntic ven de: H . R., dat de: mutrqcl 
""ert. 3S4 nict velt ondu de muuqclcn 
••• bedodd in art. 351 Sv .. dat aijn de ma•t· 
mtden op hct fcit 1Htdd en den Terdechtc 
tflCkr de in det •rtikcl ftf'lnelde --.er
dcn op tc lcgc:n. Dun.iit vloeit voort. det 
cl: rechtcr ICCI\ ~ckncn bchoc:ft te 1cvcn 
.,..,_ hij em VOOI werp IOdenic 9Cht ala in 
•tt. JS4 bedocld. (ff. R . 19 meart 192', bll. 
7A), ftC'<fl waerom hij YCmieticinc in hct 
•lcemttft 'tie•enc echt CR. R. 19 rc:br. 1934 
blr. IOJS m. o: W . P.). Om dnc:lrde redc:11 
Khl de ff. R . in de nu 1c:sc:wn bcslininc 
~ nict nodil, dat de wettclijkc crond wa•r· 
op de ball•inc ia 1cbeaec:rd, in het vonnia 
-dt vermetd. 

Df' motivc:rinc •OOt' aijn It.end.Punt von<I 
de H. R. In aiJn YrOCCcre •natm en de 
o\-erwc:sl111, dat de voordc:nlns ve.n •ut. 354 
S•. cohec:I omc .. t ~iten de ttrbnudiuc 
"" de vc:nt.chtc: tot het YOOt werp. Vandear • 
d•t de m•• tffpl ven •rt. 354 nlet oriel ondc:r 
clc m••tr .. ck'n bedoeld In •rt. 35l, •rt. 351 
lid 4 en •rt. 3St lid 4. 

Jnt\191Cn lean men ak:h efW1lcet'. wHrom 
de wet noch motivt>rinc, noch ,_.,..inc v•n 
• rcknntc: wctabepetinc i-rt cefiet. Men 
lien de H. R. sc:tijk c~ d•t in hct ayetcan 
nn de 1enoemdc •rtiltckn de m.atncel von 
ett , JS4 «n bi1aondc:n1 po!litic irmttmt. 
Mur a -... om dc:ac bijaonderc poeitic, te 
""'' rcden aijn ••n de: RChtc:ra voor tc: 
dnj- vcren~inc er tc lcccm ven 
de 4oOt ~ 1c:~ bc:elieeinc. 

B . V. A. R . 

Ne. 291-
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ter lcennisneming en aanhouding 

ter kennisneming en gevolggeving 

met verwi j zi ng naar 

met verzoek om ad vies 

met het verzoek de behandeling over te nemen 

o. a . dat: 
- de a l s referte a genoemde brief SOICZMNED/ 

13591/G/85 dd. 250385 is gevoegd. 
ter illustratie van de LUFO- problemati ek een 
artikel uit de Helderse Courant dd . 031286 
is gevoegd. 

- ik de mening van de SOI CMMAmsterdam, dat een 
herwadrdering van de klasse- indeling ge~enst is, 
onderschrijf. 

De s tafofficier inlichtingen 
bi j de commandant der zeemacht 
in Nederland, 

kapitein- luitenant ter zee 
van speciale diensten . 
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boj de-.ic MlA.D 
Bur. SOICMMAD Meft wordl wet'Z6(filt ._. Ml a.tl1woor4 4atu"" •" "u,.,...r 

wan d•a.• br .. f ft&u'lllfir1un1 ce vermtlft" Tel. nr. 

uw kenme rk uw brief van 

AAN 
Hoofd Marine Inlichtingendien•t 
t . a. v. Hoo!d :Bureau III 
Ministerie van defensie (marine} 
Van de Burchlaan 31 
'e-G r av • n h a g e 

d. t . v. SOICZHNED 

I ons nummer 

, ASD/7504/C/86 

onderwerp: Kani!eatatie Oostelijke Bi.nnenata.d/ 
luchtfotogra.!ie 

1 december 19 86 

bljlagen 2 

reterte al SOICZMHED 13591/G/85 dd. 250385 
b BIM 41570/579/85 dd. 081085 
c MARAlC 010/86 dd. 071086 

Na bezoek aan de tentoonatelling "Bet Y geopend, de binnenstad 
dicht" zie Bluf 242 - bladzijde 16) werd uit bet ter plaatse 
verzamelde materiaal duidelijk da.t de LUFO- regeling (referte 
a en c), indien deze zonder overleg en op de letter wordt uit
gevoerd, tot een ongewenat resultaat lean leiden. 

Zelden werd de ligging van de MK.AD duidelijker aangegeven 
al.a op de luchtfoto van de tentoonatellings-brochure (bijlage 1) 

Overigene zijn de objecten vaar bet al.lemaal om begonnen is 
(commandobunker CMMAD, TIVC en wapenkamer) juist niet "wegge
haald" . 

Mocht de lucbtfoto onvoldoende duidelijlcheid bieden clan is aan 
de binnenzijde van de brochure nog een plattegrond beachikbaar. 

De merkwaardige toepassing van de LUFO- regeling door de Land-
macbtetat' (aectie afie) komt ook ter sprake in 
bet interview dat hee!t met burgemeester van 
Thijn (zie bijlage 2: Gepakte Stad, bladzijde 11) 

Vellicbt ••• • •• 
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vervolgblad nr. 1 op brief nr. ASD/7504/C/86 dd. 1 december 1986 

Wellicht is het zinvol tot een herwa.ardering van de 
klasse-indeli.ng (ref erte a) te komen. 
Klasse III lijkt voor da MKAD ruill voldoende. 

In elk geval zou bet goed zijn dat Landmachtataf, 
daar waar een afweging ten aanzien van marine-objecten 
gemaakt moet warden, v66raf overleg voert met HB III/ 
lokale SOI,zodat bovenomachreven toeatanden voorkomen 
kunnen warden. 

De staf officier inlichtingendienat 
CMMAD 
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Ministerie van Defensie 

Dlrectie Jurldlsche Zaken 
Afdefing Wet· en Regefgevmg 

Nummer 
98001161 
C98/277 

Onderwerp 

KO luchtfutogrnlic 

Nota bestemd voor 

1 loofd van de Militaire Jnlichtingendienst 

NR.: ~~C.~:)2~ 
Datum IN: 1 ... JU I I .. tt 

l z JUNI 1998 DOSSIER Nit.: I J .). 3 

I let Hoofd van de Sectie Luchtfotozaken heeft mij verzocht om advies inzake enkele juridische 
aspecten, verbonden aan het Besluit luchtfotografie, en daarbij ender meer de vraag gesteld of 
instandhouding van het k b. in zijn huidige vorm nog wet wenselijk is Deze vraag is in bet verleden 
al van verschillende kanten aan de orde gesteld en steeds in bevestigende zin beantwoord, met als 
belangrijkste reden dat een beschem1ing tegen de registratie van veiligheidsgevoelige objecten 
nodig is Vast staat evenwel dat de vroeger aangevoerde bezwaren tegen het kb nog steeds gelden 
- onder andere de gebrekkige handhaafbaarheid ervan - en dat een deel van deze bezwaren door 
verschillende ontwikkelingen alleen maar meer gewicht krijgen. Voorts is denkbaar dat de 
gewijzigde internationale verhoudingen gevolgen hebben voor de betekenis van het Besluit 
luchtfotografie voor Defensie. 
lk acht het daarom voor een goede beantwoording van de door het Hoofd van de Sectie Lucht
fotozaken gestelde vragen nodig een helder beeld te hebben van het belang dat Defensie nog heeft 
bij bescherming tegen de registratie van veiligheidsgevoelige objecten vanuit de lucht. Graag 
verneem ik welk standpunt thans ter zake wordt ingenomen. 
lndien bedoeld belang nog bestaat en duidelijk is omschreven, kan worden vastgesteld, bij voorkeur 
in ove1 leg met u, in hoeverre de bepalingen van het Besluit luchtfotografie nodig dan wel wenselijk 
zijn om een adequate bescherming van het belang van Defensie te waarborgen en kan eventueel 
worden bezien of dat belang ook op een andere, meer praktische wijze voldoende kan worden 
beschermd. 

HET HOOFD AFDELJNG WET- EN REGELGEVJNG 

BiJlage Toestelnummer 
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Ministerie van Oefensie 
Militaire lnlichtingendienst 
Afdeling MID/KL 

Uw brief Uw kenmerk 

Onderwerp: KB Luchtfotografie 

- 1 -

Ons nummer 
File:KBLufo.doc 

Aan: HMID 

i.a.a. Hfd Bur MilGeo 

Datum 
30juni 1998 

Referte: Nota van DJZ (nummer 98001463 C98/227) van 12 juni 1998. 

lnleiding 
1. Referte is een n~r zake door het Hoofd van de Sectie 

Luchtfotozaken ~. die - buiten de hierarchieke lijn om - door hem 
aan DJZ rechtstreeks is gesteld. Het is de ----inmiddels duidelijk dat 
een dergelijke gang van zaken niet is toeg~ 

Geschiedenis 
2. In 1996 verscheen een rapport van de Algemene RekenKamer (ARK) over een 

onderzoek naar het vergunningenstelsel bij de overheid. Er zijn 544 
vergunningenstelsets waarvan er 100 in een steekproef nader zijn beschouwd. Elm van 
de beschouwde vergunningen was het Koninklijk Besluit Luchtfotografie (KB Lufo). Ten 
aanzien van een groot aantal vergunningen beval de ARK ender meer aan: 
a. heroverweging van het nut; 
b. heffen van teges; 
c. meer aandacht voor adequate handhaving; 
d. bevorderen efficiente en effectieve bedrijfsvoering. 

Beschouwing 
3. Het huidige KBLufo dateert van 1959 (een eerdere versie is van 26 april 1940) en 

verbiedt het maken van foto-opnames van het grondgebied vanuit luchtvaartuigen, 
tenzij men een vergunning heeft van de Minister van Defensie. 

4. Binnen Defensie is niet eenduidig vastgelegd wie met de tenuitvoertegging van het KB 
is belast. In een brief van de Minister van Defensie van 22 september 1959 (nummer 
202.620/4R) wordt geconstateerd dat de Chef Generate Stat is belast met de registratie 
van tuchtfoto's welke met vergunning zijn gemaakt. In de praktijk is de tenuitvoertegging 
van het KBLufo neergelegd bij de Bevelhebber der Landstrijdkrachten, die hiertoe een 
sectie Luchtfotozaken heeft opgericht in zijn stat, bij de toenmalige sectie inlichtingen D 
(= militaire geografie) van de afdeling intichtingen & veiligheid . Toen deze afdeling in 
1996 ats MID/KL overging naar de MID, is MilGeo (inbegrepen de sectie 
Luchtfotozaken) meeverhuisd en eigenlijk "ongemerkr organisatorisch ender HMID 
komen te ressorteren. 
De tenuitvoerlegging van het KBLufo is de facto en de jure nog steeds een 
aangelegenheid van de BLS, en niet van de MID. 
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5. Het voorgaande laat onverlet dat het voor de toekomst te overwegen is de MID te 
belasten met de tenuitvoerlegging van het KBLufo, vanuit de optiek van veiligheid. 
HMID zou daartoe, eventueel met hulp van DJZ, door de SG moeten worden belast. 
ACIV zou dan de beleidsmatige aspecten kunnen behartigen terwijl de sectie 
Luchtfotografie voor de uitvoering ondergebracht blijft bij MID/KL (scheiding beleid en 
uitvoering). Dit zou met name opportuun worden indien het Bureau Militaire Geografie 
de MID verlaat om op te gaan in een Militair Geografische lnformatieDienst. 

6. In 1997 is binnen Defensie nader onderzoek verricht naar het beleidsinstrument 
vergunningen, op basis van voomoemd ARK-rapport. Het resultaat hiervan is door de 
staatssecretaris van Defensie op 16 juni (nummer C95/223 98001489) aan de 
Minister van Justitie aangeboden. Hierin wordt geconcludeerd dat het KBLufo wordt 
gehandhaafd op grond van veiligheidsbelangen. 
De MID heeft aan dit onderzoek meegewerkt: MID/KL (Hoofd Sectie Luchtfotografie) 
v.w.b. de uitvoering van het KB en ACIV v.w.b. de beleidsmatige aspecten qua 
veiligheid. 

7. Het bestaansrecht van het KBLufo en de uitvoerbaarheid ervan, zijn in het verteden 
herhaaldelijk ter discussie gesteld. Zo is in de Ministerraad in 1959 reeds gepleit voor 
het volkomen vrijlaten van luchtfotografie, hetgeen om redenen van nationale veiligheid 
niet is geschied. Ook buiten Defensie bestaan argumenten v66r het handhaven van 
een luchtfotografie-verbod, zoals van de zijde van Justitie (in verband met 
bevrijdingspogingen uit gevangenissen met behulp van helicopters) en van het 
Koninklijk Huis (in verband met de privacy van paleizen, e.d.). 

8. Aangezien de Staatssecretaris van Defensie zeer recent (16 juni j.I.) nog het standpunt 
heeft ingenomen dat het KBLufo dient te worden gehandhaafd (daarbij geadviseerd 
door onder meer de MID), is het op dit moment niet aan te bevelen pogingen in het 
werk te stellen het KB slapend te maken (of iets dergelijks). 

Conclusie 
9. Het KBLufo vooralsnog ongemoeid laten. 

10. Overwegen HMID te belasten met de tenuitvoertegging van het KBLufo. 

Aanbeveling 
11 .Een nota (doen) opstellen aan DJZ waarin voomoemde conclusie wordt verwoord. 
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Eindrapportage Vergunnjngen 

Aan: De Minister van Justitie 

Ons nummer 

C95/223 
98001489 

Datum 

16 iuni 1998 

Hierbij zencJ ik u de Eindrapportage lmplementatie van de ARK-aanbevelingen inzake het 
beleidsinstniment Vergunningen van het Ministerie van Defensie 

Jk verzoek u deze aan de Tweede Kamer aan te bieden 

DE STAATSSECRETARJS VAN DEFENSIE 



Eindrap1mrtage Jmplementatie van de ARK-aanbevelingen inzake bet 
beleidsinstrument Vergunningen. 

Ministerie van Defensie 
juni 1998 



lnleiding 

Over de implementatie van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer betreffende het be
leidsinstrument vergunningen heeft Defensie in juni 1997 een voortgangsrapportage opgesteld. 
Deze is. tezamen met de rapportages van de andere departementen, op 16 juli 1997 door de 
Minister van Justitie aan de Tweede Kamer aangeboden. 

Bij Defensie gaat het om de vergunningstelsels die gebaseerd zijn op: 
- het Besluit luchtfotografie 
- de Luchtvaartwet, de artikelen 17, 3 I, 34 en 76. 
- het Uitvoeringsbesluit Wet op de Weerkorpsen, artikelen 1 en 16. 

De Kamer is voor 1 juli 1998 een eindrapportage toegezegd. Uit de eindrapportage zullen de 
stand van zaken en de ontwikkelingen sinds 1997 moeten blijken: de eventueel gerealiseerde 
verbeteringen, welke aanbevelingen in welke stelsels (nog) niet konden worden gerealiseerd en 
waarom niet, en, indien van toepassing, de planning van verbeteringen. 

Aanpak van de eindrapportage 
Tijdens het interdepartementale afstemmingsoverleg is overeengekomen dat de eindrapportage 
de volgende punten zaJ bevatten· 
I . Heroverweging 
2. Bedrijfsvoering 
3. Leges 
4 Handhaving 
5. lntegriteit 

Achtereenvolgens zullen in deze eindrapportage aan de orde komen: 
- een samenvatting en conclusies (paragraaf 1) 

de vergunningenstelsels bij de Koninklijke landmacht, o.g.v. het Uitvoeringsbesluit Wet op 
de Weerkorpsen (paragraaf 2) 

- de stelsels bij de Koninklijke luchtmacht en Koninklijke marine, o.g.v. de Luchtvaartwet 
(paragraaf 3) 

- het stelsel van de MIDKL, o.g.v. het Besluit Luchtfotografie (paragraaf 4). 
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§1. SamenvaUing en conclusies 

U erovenveging 
Met uitzondering van het vergunningstelsel op basis van artikel I van het Uitvoeringsbesluit op 
de Weerkorpsen wordt geen van de vergunningstelsels in heroveiweging genomen. Het ver
gunningsinstrument wordt als geeigend instrument gezien en voldoet in genoegzame mate. Met 
betrekking tot het hiervoor genoemde stelsel wordt ambtelijk bezien in hoeverre voortzetting 
van de huidige systematiek nuttig en noodzakelijk is. 

Bedrijfsvoering 
Voor het merendeel van de vergunningstelsels geldt dat met het oog op het geringe aantal jaar
lijks te verlenen vergunningen, aan productienormen, productieprestatie en uitvoeringskosten 
geen specifieke aandacht wordt besteed. Geen van de stelsels kent achterstanden in de vergun
ningverlening. 

Leges 
Hoewel in theorie legesheffing mogelijk is wordt daar bij alle stelsels van afgezien. Enerzijds 
omdat bij verschi llende stelsels het geringe aantal vergunningen de kosten en administratieve 
lasten van invoering van legesheffing niet rechtvaardigen en anderzijds de aard van de te verle
nen vergunning zich tegen legesheffing verzet. 

Hamlhaving 
Met bctrekking lot de handhaving doen zich in het algemeen geen knelpunten voor. Voor zo
ver bij de handhaving van het Besluit luchtfotografie er knelpunten zijn worden deze veroor
zaakt door gebrek aan personele en materiele middelen. Er is geen ruimte om deze knelpunten 
aan le pakken 

Jntegriteit 
lntegriteitsbewaking door middel van functieroulatie en functiescheiding vindt waar mogelijk 
plaats. 



§2. Vergu1111i112enstelsels van de Koninklijke Landmacht 

I. llerovenveging van de vergunningst,lsels 

Geen van de vergunningstelsels zijn voorgeschreven in of maken deel uit van internationale 
regelgeving. 

Zoals in de voortgangsrapportage is aangegeven, is artikel 16 van het Uitvoeringsbesluit (in
zake het dragen van uniformkleding) een leeg vergunningstelsel geworden. Weerbaarheidsvere
nigingen en schietverenigingen behoeven op grond van art. 16 van het Uitvoeringsbesluit Wet 
op de Weerkorpsen goedkeuring van de Minister van Defensie om uniformkleding en onder
scheidingstekens te mogen dragen ofte voeren. De wetgever van 1938 vond het destijds onder 
die omstandigheden gewenst dat het openbaar optreden van de weerbaarheidsverenigingen en 
van schietverenigingen, waaronder begrepen het dragen van uniformen en onderscheidingste
kenen en het deelnemen aan eerbetoon, onder overheidscontrole diende te zijn. Een belangrijk 
reden daarvoor was dat door het dragen van uniformen en onderscheidingstekens politieke te
genstanders zouden kunnen worden geprovoceerd. Het doel van artikel 16 van het Uitvoe
ringsbesluit Wet op de weerkorpsen, nl. het tegengaan van provocerende gedragingen en van 
provocerende uiterlijke vertoning van politieke groeperingen, is heden ten dage niet meer van 
belang Niettemin wordt het stelsel in stand gelaten teneinde een instrument achter de hand te 
houden indien ontwikkelingen het gebruik daarvan toch weer noodzakelijk maken. 

Met betrekking tot de erkenning van schietverenigingen wordt ambtelijk bezien of aan dit 
vergunningstelsel geen wijzigingen of verbeteringen kunnen worden aangebracht. 

JI. BetJrijfsvoering 

Voor de erkenning van schietverenigingen zijn de toekenningscriteria vastgelegd in het Weer
baarheidsbesluit van 1980 (laatstelijk herzien in 1992). Deze criteria zijn bekend gesteld bij het 
in het besluit aangewezen vertegenwoordigend lichaam de Koninklijke Nederlandse Schutters 
Associatie (KNSA) en liggen tevens ter inzage bij de diverse Regionale Militaire Commando's 
(RMC's). 

Controle van de aanvraaggegevens vindt plaats aan de hand van de verplichte overlegging van 
notarieel bevestigde statuten en een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 

Bij het nemen van een beslissing bestaat er geen beleidsvrijheid inzake de erkenningscriteria. 

Met het oog op het geringe aantal jaarlijks te verlenen vergunningen, wordt aan productienor
men, productieprestatie en uitvoeringskosten geen specifieke aandacht besteed. 

Jll. Leges 

De mogelijkheid om leges te heffen is weliswaar aanwezig maar om een aantal redenen wordt 
hiertoe niet overgegaan: 
• het geringe aantal erkenningen per jaar (±5); 
• de drempelverhogende werking voor erkenning waardoor niet voldoen aan het erkennings

vereiste alleen maar zaJ toenemen; 
• er is hier sprake van een inmiddels abstract geworden belang (controle democratisch karak-
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ter schietvereniging), men kan zich de vraag stellen of de burger hiervoor moet betalen. 

JV. Handhaving 

Er doen zich geen knelpunten voor in de handhaving. Wei moet warden geconstateerd dater 
weinig controlemogelijkheden zijn nadat een schietvercniging is erkend. 

V. lntegriteit 

Gelet op aard en omvang van het stelsel zijn functieroulatie en of functiescheiding niet aan de 
orde. 

§2. Ver&unningenstelsels van de Koninkliike luchtmacht en de Koninkliike marine 

I. Heroverweging van de vergunningstelsels 

Geen van de vergunningstelsels zijn voorgeschreven in of maken deel uit van internationale re
gelgeving 

De vergunningstelsels op basis van de Luchtvaartwet worden niet heroverwogen. De lucht
vaartwetgeving bevindt zich in een proces van integrale herziening. Gezien de specifieke belan
gen, vliegveiligheid en militaire belangen, ligt het niet in de rede andere instrumenten ter hand 
te nemen. 

Ook wijziging of verbetering van de vergunningenstelsels wordt niet overwogen. 

JI. Bedrijfsvoering 

Toekenningscriteria en te overleggen aanvraaggegevens zijn vastgelegd in beschikkingen op 
basis van de Luchtvaartwet. Deze gegevens zijn gepubliceerd in de civiele en militaire Aero
nautical Information Publications. 

Met het oog op het geringe aantal jaarlijks te verlenen vergunningen zijn geen schriftelijke 
controle-richtlijnen vastgesteld. 

lndien aan objectieve criteria is voldaan wordt een vergunning verleend, tenzij vergunningver
lening strijdig is met het militair belang. Afwijzing vindt in de regel alleen plaats als niet vol
daan is aan de objectieve criteria. De beleidsvrijheid daarin is gering. Met het oog hierop is het 
tretfen van specifieke maatregelen om de beleidsvrijheid in te vullen niet opportuun. 

In de vergunningverlening bestaat geen achterstand. 

Met het oog op het geringe aantal jaarlijks te verlenen vergunningen, wordt aan productienor
men, productieprestatie en uitvoeringskosten geen specifieke aandacht besteed. 

Ill. Leges 

Het aantal vergunningen dat jaarlijks wordt verleend is betrekkelijk gering (27) Gezien het in-
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cidentele karakter van de vergunningverlening en mede met het oog op het specifieke intersta
telijke karakter van de vergunning verlening o.b.v. artikel 76 Luchtvaartwet, wordt het niet op
portuun geacht over te gaan tot het heffen van leges voor deze vergunningenstelsels. 

IV. Handhaving 

Er doen zich geen knelpunten voor in de handhaving. Er is geen aanleiding verbeteringen aan 
te brengen 

V. lntegriteit 

Bij alle stelsels is sprake van functiescheiding en/of functieroulatie. De functiescheiding is gere
aliseerd door de advisering, voorbereiding en ondertekening niet binnen dezelfde directie te Ja
ten plaatsvinden. De functieroulatie vindt plaats doordat voor militaire ambtenaren in beginsel 
een plaatsingstermijn van drie jaar wordt gehanteerd. 
Door de aanwezige functiescheiding/-roulatie bestaat er - mede gelet op het geringe aantal 
jaarlijks te verlenen vergunningen - geen aanleiding aansluiting te zoeken bij departementale 
trajecten gericht op de optimalisering van de integriteit. 

§3. Ver2unningenstelsel van MIDKL 

l. Heroverweging van het vergunningstelseJ 

Volgcns Standard NATO Agreement nr. 3768, is Nederland gehouden maatregelen te treffen 
ter beveiliging van NATO-gerubriceerde objecten en -installaties tegen beeldregistratie vanuit 
de lucht. Het Besluit luchtfotografie voorziet hierin, doch heeft een verderstrekkende werking 
ten aanzien van een aantal nationale (defensie) belangen. 

Het instrument vergunning wordt in het kader van het Besluit luchtfotografie niet heroverwo
gen, aangezien de praktijk heeft bewezen dat zakelijk belanghebbenden (fotografen, overheden, 
media bijvoorbeeld) zich in het algemeen houden aan de in het Besluit vervatte aanwijzingen en 
procedures, teneinde te voorkomen dat het zakelijk belang als gevolg van op te leggen sancties 
wordt geschaad. Het instrument vormt een drempel voor personen die niet voor zakelijke doel
einden het voornemen hebben om vanaf relatief geringe hoogte - met hooguit semi-professio
nele opname-apparartuur - beeldregistratie van objecten op de grond te realiseren. Het vergun
ningstelsel wordt dus gehandhaafd op grond van veiligbeidsbelangen Het stelsel wordt aJs pas
send beschouwd, omdat een individuele afweging van belangen nodig is, doordat de omvang 
van het beschermde belang en het belang van de aanvrager sterk per geval verschillen. 
Wei is aan de bevelhebbers verzocht na te gaan of het aantal en de omvang kan worden ver
kleind van de gebieden waarvoor een permanent beeldregistratieverbod geldt, 66k voor ver
gunninghouders. 

Verbeterd zijn het vergunningenbestand/de prestatiegegevens: de gegevens betreffende aan wie 
en voor hoe lang vergunning is verleend, zijn door automatisering beter toegankelijk gewor
den. 

II Bedrijfsvoering 
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Er zijn uitvoeringsbepalingen ten aanzien van het Besluit Juchtfotografie vastgesteld. Deze zijn 
opvraagbaar bij de Militaire Jnlichtingendienst, Afdeling MID Koninklijke landmacht, Bureau 
Militaire Geografie/Sectie luchtfotozaken. De bepalingen zijn ook met een brochure bekend 
gesteld. 

De toetsing vindt plaats door bij de aanvraag, indien van toepassing, de inschrijving bij de 
Kamer van Koophandel te laten voegen (i.v.m. de omschrijving van het bedrijf). Deze wordt 
incidenteel gecontroleerd. Een tweede toetsing aan de hand van de vestigingswetgeving is met 
het wijzigen van die wetgeving komen te vervallen. 

Het Besluit luchtfotografie laat een grote mate van beleidsvrijheid ter zake van vergunning
voorschriften Het Hoofd van de voornoemde Sectie luchtfotozaken vult deze in en tekent na
mens de Minister van Defensie. De invulling vindt consistent plaats op basis van de ervaring 
die het Hoofd heefl op het gebied van de vergunningverlening. 
Bij hoge uitzondering, en slechts voor een korte periode, wordt van eisen afgeweken die bij
voorbeeld gesteld worden aan de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 
Er vindt geen controle plaats op het Hoofd Sectie luchtfotozaken. 

Er is geen achterstand in de vergunningverlening. 

Er wordt gewerkt met een vergunningenbestand. Productienormen zijn niet vastgesteld mede 
omdat het afgegeven van tijdelijke vergunning veelal een spoedeisend karakter he~ft . De 
doelstelling is dat aanvragen voor vergunningen op de dag van aanvraag verzonden worden. 
Aanvragen voor tijdelijke vergunningen worden op de dag van binnenkomst af gehandeld. 
Vergunningen op jaarbasis worden zo snel mogelijk verleend, streeftijd is een week. 
Controle en vrijgave opnamemateriaal wordt op de dag van binnenkomst afgehandeld. 
Prestaliegegevens zijn niet voorhanden omdat alleen de geldige vergunningen in het bestand 
zijn opgenomen. 

ill. Leges 

Leges hetfen is in beginsel uitvoerbaar. Ook zal de daadwerkelijke administratieve handeling 
"kostendekkend" kunnen worden berekend. Een aantaJ argumenten maakt evenwel het heffen 
van leges minder wenselijk. 
- Het belang van het KB Luchtfotografie is de veiligheid van de staat, het is de vraag of de 

naleving van deze bepalingen doorberekend kan worden naar de burger. 
Er treedt een ongelijke behandeling op in de kosten berekening, omdat voor het afhandelen 
van een tijdelijke vergunning een veelvoud aan tijd benocligd is dan voor het afhandelen van 
een verlenging van een permanente vergunning. Terwijl de permanente vergunninghouder 
veel vaker gebruik kan maken van zijn vergunning. 
Tevens zorgt het toetsingscriterium voor de permanente vergunning ervoor, dat groepen 
van burgers aangewezen zijn op de tijdelijke vergunning. Deze personen dienen voor ieder 
fotovlucht een vergunning aan te vragen. Bijv. in het geval van sportclubs, privevliegers e.d. 
Wanneer niet alleen de administratieve handeling, maar aJle werkzaamheden van de sectie 
luchtfotozaken moeten worden gedekt dan wordt, gezien de geringe aantallen, deze vergun
ning erg kostbaar. 
Naar verwachting zal de aard van de werkzaamheden veranderen, de aantaJlen vergunningen 
verminderen (drempelverhoging en verminderde bezitsdrang) en door extra inspanning op 
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controle, handhaving en het innen en administratief verwerken van de Jeges de 
productiekosten oplopen. 

IV. Handhaving 

Bij de handhaving van bet Besluit luchtfotografie zijn in hel afgelopen jaar knelpunten onstaan. 
Deze worden veroorzaakt door gebrek aan personele en materiele middelen. Toepassing van 
luchtfotografie op grote schaal is mede debet. 
Bij de bestuurlijke handhaving zijn betrokken de Rijksluchtvaartdienst, luchthavenautoriteiten, 
gezagvoerders (piloten) van luchlvaartuigen en de Sectie luchtfotozaken Bij de strafrechtelijke 
handhaving de Koninklijke marechaussee en het Korps Landelijke Politie Diensten. 
Met meer personeel bij Defensie zou aan de knelpunten tegemoet kunnen worden gekomen. 
Gezien de andere taken waar Defensie voor staat, is het aantrekken van meer personeel ten y 
behoeve van de uitvoering van het Besluit luchtfotografie evenwel niet opportuun. 

V. lntegriteit 

De personele bezetting van de Sectie luchtfotozaken laat niet toe dat inzake het Besluit lucht
fotografie tot functiescheiding wordt overgegaan. 
Door reorganisaties en reducties van personeel zijn aJle werkzaamheden voortvloeiend uit het 
Besluit luchtfotografie opgedragen aan het Hoofd van de Sectie Luchtfotozaken (zoals be
drijfsvoering, verstrekken van vergunningen, controleren van opnamen, verstrekken en contro
le archivering gerubriceerde opnamen, bestuurlijke handhaving, begeleiding van buitenlanders, 
adviseren en afleggen van bedrijfsbezoeken). Het hoofd wordt hierin bijgestaan door een admi
nistratief medewerker. 
De bestuurlijke controle. controle van opnamen en het begeleiden van buitenlanders vindt vol
gens interne instructies plaats door "militaire ambtenaren'', in casu door het genoemde Hoofd 
van de Sectie luchtf otozaken, zijnde een militair ambtenaar. 
De integriteit zou meer gewaarborgd zijn wanneer er meer personeel belast zou zijn met de uit
voering van bet Beslujt luchtfotografie. Hierboven is uiteengezet dat daar op dit moment geen 
uitzicht op is. 
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Ministerie van Defensie 

Olrectle Jurldlsche Zaken 
Afdefing Wet- en Regelgeving 

Nummer 

e90/277 
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Onde1werp 

KB luchlli.1tog1 alic 

Nola bestemd voor 

Hoofd van de Militaire Jnlichtingendienst 

IN: 1 2 NOV iq 

DOSSlEi~ NR.: 12 .2 ~ 
--~~~~~~~~ _J 

Bij brief van 12 juni 1998, kenmerk 98001463-C98/277, waarvan hierbij een kopie, verzocht ik u 
om advies inzake het Besluit luchtfotografie. J lierop heb ik nog geen reactie ontvangen. lk zou het 
op prijs stellen als ik uw advies op korte termijn, maar in elk geval nog dit jaar, zou ontvangen 

HET HOOFD AFDELI G WET- EN REGELGEVJNG 
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Ministerie van Defensie 

Olrectie Juridische Zaken 
Afdeling Wet- en Rege!geving 

Nummer: 
98001-Hi3 
C98/277 

Onderwerp: 

KB luchllologr:ilie 

Nota bestemd voor 

Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst 

Datum 

Het Hoofd van de Sectie Luchtfotozaken heeft mij verzocht om advies inzake enkele juridische 
aspecten, verbonden aan het Besluit luchtfotografie, en daarbij onder meer de vraag gesce!d of 
instandhouding van het k.b . in zijn huidige vorm nog we! wenselijk is. Deze vraag is in het verleden 
al van verschillende kanten aan de orde gesteld en steeds in bevestigende zin beantwoord, met als 
belangrijkste reden dat een bescherming tegen de registratie van veiligheidsgevoelige objecten 
nodig is. Vast staat evenwel dat de vroeger aangevoerde bezwaren tegen het k.b. nog steeds gelden 
- omler a11<lere de gebrekkige bandhaafbaarheid ervan - en dat een dee! van deze bezwaren door 
verschillende ontwikkelingen alleen maar meer gewicht krijgen. Voorts is denkbaar dat de 
gewijzigde internationale verhoudingen gevolgen hebben voor de betekenis van het Besluit 
luchtfotografie voor Defensie. 
lk acht het daarom voor een goede beantwoording van de door het Hoofd van de Sectie Lucht
fotozaken gestelde vragen nodig een helder beeld te hebben van het belang dat Defensie nog heeft 
bij bescherming tegen de registratie van veiligheidsgevoelige objecten vanuit de lucht. Graag 
verneem ik welk scandpunt thans ter zake wordt ingenomen. 
lndien bedoeld belang nog bestaat en duidelijk is omschreven, kan worden vastgesteld, bij voorkeur 
in overleg met u, in hoeverre de bepalingen van het Besluit luchtfotografie nodig dan wel wenselijk 
zijn om een adequate bescherming van hct belang van Defensie te waarborgen en kan eventueel 

·warden bezien of <lat belang ook op een andere, meer praktische wijze voldoende kan worden 
beschermd. 
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Ministerie van Defensie 
Militaire lnlichtingendienst 
Afdeling MID/KL 

Aan: ~ ~ ()) (_ 

Uw brief Uw kenmerk Ons nummer 
File:KBLufo.doc 

i.a.~IGeo 

Datum 
~jufli-1S98 

Onderwerp: KB Luchtfotografie 

Referte: Nota van DJZ (nummer 98001463 C98/227) van 12 juni 1998. 
/JW t-- "-< <--', / ~ '~.f t!Y~ ,<' ./;-c..F # ~ ;e .,,.,....f /4' aw 

lnleiding /.;#~~~ tV~A.. L? e- v- ~ CJ~~ie-' . 
1. Ref 1s een re~ zake door het Hoofd van de Sectie 

Chtfotoza .....__die - buiten de hierarchieke lijn om - door hem 
aan D echtstreeks is gesteld. Het is de adjudant Peltenburg inmiddels duidelijk dat 
een dergelijke gang van zaken niet is toegestaan. 

Geschiedenis 
/In 1996 verscheen een rapport van de Algemene RekenKamer (ARK) over een 

onderzoek naar het vergunningenstelsel bij de overheid. Er zijn 544 
vergunningenstelsels waarvan er 100 in een steekproef nader zijn beschouwd. Een van 
de beschouwde vergunningen was het Koninklijk Besluit Luchtfotografie (KB Lufo). Ten 
aanzien van een groot aantal vergunningen beval de ARK onder meer aan: 
a. heroverweging van het nut; 
b. heffen van leges; 
c. meer aandacht voor adequate handhaving; 
d. bevorderen efficiente en effectieve bedrijfsvoering. 

Beschouwing 
,2. Het huidige KBLufo dateert van 1959 (een eerdere versie is van 26 april 1940) en 

verbiedt het maken van foto-opnames van het grondgebied vanuit luchtvaartuigen, 
tenzij men een vergunning heeft van de Minister van Defensie. 

A: Binnen Defensie is niet eenduidig vastgelegd wie met de tenuitvoerlegging van het KB 
is belast. In een brief van de Minister van Defensie van 22 september 1959 (nummer 
202.620/4R) wordt geconstateerd dat de Chef Generate Staf is belast met de registratie 
van luchtfoto's welke met vergunning zijn gemaakt. In de praktijk is de tenuitvoerlegging 
van het KBLufo neergelegd bij de Bevelhebber der Landstrijdkrachten, die hiertoe een 
sectie Luchtfotozaken heeft.opgericht in zijn staf, bij de toenmalige sectie inlichtingen D 
(= militaire geografie) van de afdeling inlichtingen & veiligheid. Teen deze afdeling in 
1996 als MID/KL overging naar de MID, is MilGeo (inbegrepen de sectie 
Luchtfotozaken) meeverhuisd en eigenlijk Nongemerkt" organisatorisch onder HMID 
komen te ressorteren. 
De tenuitvoertegging van het KBLufo is de facto en de jure nog steeds een 
aangelegenheid van de BLS, en niet van de MID. 



.• 

-2-

ft: Het voorgaande laat onverlet dat het voor de toekomst te overwegen is de MIO te 
belasten met de tenuitvoerlegging van het KBLufo, vanuit de optiek van veiligheid. 
HMID zou daartoe,_.£wentueel met-flttlf)-Van ~. door de SG moeten worden belast. 
A£1V ZOU . . •• • 

Luchtfotografie voor de uitvoerin e racht blijft bij MIO/Kl (scheiding beleid en 
uitvoering). Dit zou m e opportuun wo i.ndien het Bureau Militaire Geografie 
de MID v op te gaan in een Militair Geogra~formatieDienst. 

~In 1997 is binnen Oefensie nader onderzoek verricht ~aar het beleidsinstrument 
vergunningen, op basis van voorno"emd ARK-rapport. Het resultaat hrervan is door de 
staatssecretaris van Oefensie op 16 juni (nummer C95/223 98001489) aan de 
Minister van Justitie aangeboden. Hierin wordt geconcludeerd dat het KBLufo wordt 
gehandhaafd op grond van veiligheidsbelangen. 
De MIO heeft aan dit onderzoek meegewerkt: MID/KL (Hoofd Sectie Luchtfotografie) 
v.w.b. de uitvoering van het KB en ACIV v.w.b. de beleidsmatige aspecten qua 
veiligheid . 

..:r. Het bestaansrecht van het KBLufo en de uitvoerbaarheid ervan, zijn in het verleden 
herhaaldelijk ter discussie gesteld. Zo is in de Ministerraad in 1959 reeds gepleit voor 
het volkomen vrijlaten van luchtfotografie, hetgeen om redenen van nationale veiligheid 
niet is geschied. Ook buiten Oefensie bestaan argumenten v66r het handhaven van 
een luchtfotografie-verbod, zeals van de zijde van Justitie (in verband met 
bevrijdingspogingen uit gevangenissen met behulp van helicopters) en van het 
Koninklijk Huis (in verband met de privacy van paleizen, e.d.). 

8. Aangezien de Staatssecretaris van Defensie ~recent (16 juni j.I.) nog het standpunt 
heeft ingenomen dat het KBLufo dient te worden gehandhaafd (daarbij geadviseerd 
door ender meer de MID), is het op dit moment niet aan te bevelen pogingen in het 
werk te stellen het KB slapend te maken .(ef-iet~dergelijk!). 

Conclusie 
9:"' Het KBLufo vooralsnog ongemoeid laten. 

Ko lone I 
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Ministerie van Defensie 

Oirectie Juridische Zaken 
Afdeling Wet- en Regelgeving 

Nummer: 
9800 1463 
C98/277 

Onderwerp: 

KB luchtfologrnfie 

Datum 

.. . J 
I/ ·-

Nota bestemd voor 

Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst 

T ... :_,. .. -·~ ;.-~: I 
. • . · -·--- I 

t----···-- l 
NR.: rrs ~ &c,_4~2.'3Ll 
IN: 1 5 J[i IS~ S I 
DOSS!E;~R~-:rr·~ 

Het Hoofd van de Sectie Luchtfotozaken heeft mij verzocht om advies inzake enk.ele juridische 
aspecten, verbonden aan het Besluit luchtfotografie, en daarbij onder meer de vraag gesteld of 
instandhouding van het k.b. in zijn huidige vorm nog wel wenselijk is. Deze vraag is in het verleden 
al van verschillende kanten aan de orde gesteld en steeds in bevestigende zin beantwoord, met als 
belangrijkste reden dat een bescherming tegen de registratie van veiligheidsgevoelige objecten 
nodig is. Vast staat evenwel dat de vroeger aangevoerde bezwaren tegen het k.b. nog steeds gelden 
- onder andere de gebrekkige handhaafbaarheid ervan - en dat een dee! van deze bezwaren door 
verschillende ontwikkelingen alleen maar meer gewicht krijgen. Voorts is denkbaar dat de 
gewijzigde internationale verhoudingen gevolgen hebben voor de betekenis van het Besluit 
luchtfotografie voor Defensie. 
Ik acht het daarom voor een goede beantwoording van de door het Hoofd van de Sectie Lucht
fotozaken gestelde vragen nodig een helder beeld te hebben van bet belang dat Defensie nog heeft 
bij bescherming tegen de registratie van veiligheidsgevoelige objecten vanuit de Jucht. Graag 
verneem ik welk standpunt thans ter zake wordt ingenomen . 
Indien bedoeld belang nog bestaat en duidelijk is omschreven, kan warden vastgesteld, bij voorkeur 
in overleg met u, in hoeverre de bepalingen van het Besluit Juchtfotografie nodig dan wel wenselijk 
zijn om een adequate bescherming van het belang van Defensie te waarborgen en kan eventueel 
worden bezien of dat belang ook op een andere, meer praktische wijze voldoende kan worden 
beschermd. 

HET HOOFD AFDELING WET- EN REGELGEVING 

Bijlage Opsteller Toestelnummer -
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Ministerie van Defensie 

Postbus 20701 ........ 
Uw bnef Uwkenmerk 

Onderwerp 

Eindrapportage Vergunningen 

~ -·- i-\. 

Aan: De Minister van Justitie 

Postbus 2030 I 
2500 EH 's-Gravenhage 

Ons nummer 

C95/223 
98001489 

Datum 

16 iuni 1998 

Hierbij zend ik u de Eindrapportage Irnplementatie van de ARK-aanbevelingen inzake het 
beleidsinstniment Vergunningen van het Ministerie van Defensie. 

Jk verzoek u deze aan de Tweede Kamer aan te biedcn. 

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE 



.. 

E indrapportage Implementatie van de ARK-aanbevelingen inzake bet 
beleidsinstrument Vergunningen. 

Ministeric van Dcfcnsic 
juni 1998 



Inleiding 

Over de implementatie van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer betreffende het be
leidsinstrument vergunningen heeft Defensie in juni 1997 een voortgangsrapportage opgesteld. 
Deze is, tezamen met de rapportages van de andere departementen, op 16 juli 1997 door de 
Minister van Justitie aan de Tweede Kamer aangeboden. 

Bij Defensie gaat het om de vergunningstelsels die gebaseerd zijn op: 
- het Besluit luchtfotografie · 
- de Luchtvaartwet, de artikelen 17, 31 , 34 en 76. 
- het Uitvoeringsbesluit Wet op de Weerkorpsen, artikelen 1 en 16. 

De Kamer is voor 1 juli 1998 een eindrapportage toegezegd. Uit de eindrapportage zullen de 
stand van zaken en de ontwikkelingen sinds 1997 moeten blijken: de eventueel gerealiseerde 
verbeteringen, welke aanbevelingen in welke stelsels (nog) niet konden warden gerealiseerd en 
waarom niet, en, indien van toepassing, de planning van verbeteringen. 

Aanpak van de eindrapportage 
Tijdens het interdepartementale afstemmingsoverleg is overeengekomen dat de eindrapportage 
de volgende punten zal bevatten: 
1. Heroverweging 
2. Bedrijfsvoering 
3. Leges 
4. Handhaving 
5. Integriteit. 

Achtereenvolgens zullen in deze eindrapportage aan de orde komen: 
- een samenvatting en conclusies (paragraaf 1) · 
- de vergunningenstelsels bij de Koninklijke landmacht, o.g .v. het Uitvoeringsbesluit We~.,.op 

de Weerkorpsen (paragraaf2) 
- de stelsels bij de Koninklijke luchtmacht en Koninklijke marine, o.g . v. de Luchtvaartwet 

(paragraaf 3) 
- het stelsel van de MlDKL, o.g.v. het Besluit Luchtfotografie (paragraaf 4). 
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§ 1. Snmenvntting en conclusies 

Her oven veging 
Met uitzondering van het vergunningstelsel op basis van artikel 1 van het Uitvoeringsbesluit op 
de Wecrkorpsen wordt geen van de vergunningstelsels in heroverweging genomen. Het ver
gunningsinstrument wordt als geeigend instrument gezien en voldoet in genocgzame mate. Met 
betrekking tot het ruervoor genoemde stelsel wordt ambtelijk bezien in hoeverre voortzetting 
van de huidige systematiek nuttig en noodzakelijk is. 

Bedrijfsvoering 
Voor het mercndeel van de vergunningstelsels geldt dat met het oog op het geringe aantal jaar
lijks te verlenen vergunningen, aan productienormen, productieprestatie en uitvoeringskosten 
geen specifieke aandacht wordt besteed. Geen van de stelsels kent achterstanden in de vergun
ningverlening. 

Leg es 
Hoewel in theorie legesheffing mogelijk is wordt daar bij alle stelsels van afgezien. Enerzijds 
omdat bij verschillende steJsels het geringe aantal vergunningen de kosten en administratieve 
lasten van invoering van legesheffing niet rechtvaardigen en anderzijds de aard van de te verle
nen vergunning zich tegen legesheffing verzet. 

H:t1H.lhnving 
Met betrekking tot de handhaving cloen zich in het algemeen geen knelpunten voor. Voor zo
ver bij de handhaving van het.Besluit luchtfotografie er knelpunten zijn worden deze veroor
zaakt door gebrek aan personele en materiele middelen. Er is geen ruimte om deze knelpunten 
aan te pakken. 

ln tegriteit 
Integriteitsbewalcing door middel van functieroulatie en functiescheiding vindt waar mogelijk 
plaats. 



. . 

§2. Ver2u11 nine;enstelsels van de Koninklii ke L:mdmacht 

I. Heroven veging van de vergunn ingstelsels 

Geen van de vergunningstelsels zijn voorgeschreven in of maken deel uit van intemationale 
regelgeving. 

Zoals in de voortgangsrapportage is aangegeven, is artikel 16 van het Uitvoeringsbesluit (in
zake het dragen van uniformkleding) een leeg vergunningstelsel geworden. Weerbaarheidsvere
nigingen en schietverenigingen behoeven op grond van art. 16 van het Uitvoeringsbesluit Wet 
op de Weerkorpsen goedkeuring van de Minister van Defensie om uniformk.leding en onder
scheidingstekens te mo gen dragen of te voeren. De wetgever van 193 8 vond het destijds ender 
die omstandigheden gewenst dat het openbaar optreden van de weerbaarheidsverenigingen en 
van schietverenigingen, waaronder begrepen het dragen van uniformen en onderscheidingste
kenen en het deelnemen aan eerbetoon, ender overheidscontrole diende te zijn. Een belangrijk 
reden daarvoor was dat door het dragen van uniformen en onderscheidingstekens politieke te
genstanders zouden kunnen worden geprovoceerd. Het doe! van artikel 16 van het Uitvoe
ringsbesluit Wet op de weerkorpsen, nl. het tegengaan van provocerende gedragingen en van 
provocerende uiterlijke vertoning van politieke groeperingen, is heden ten dage niet meer van 
belang. Niettemin wordt het stelsel in stand gelaten teneinde een instrument achter de hand te 
houden indien ontwikkelingen het gebruik daarvan toch weer noodzakelijk maken. · 

Met betrekking tot de erkenning van schietverenigingen wordt ambtelijk bezien of aan dit 
vergunningstelsel geen wijzigingen of verbeteringen kunnen word en aangebracht. 

II. Dedrij fsvoer ing 

Voor de erkenning van schietverenigingen zijn de toekenningscriteria vastgelegd in het Weer
baarheidsbesluit van 1980 (laatstelijk herzien in 1992). Deze criteria zijn bekend gesteld bij het 

· in het besluit aangewezen vertegenwoordigend lichaam de Koninklijke Nederlandse Schutters 
Associatie (KNSA) en liggen tevens ter inzage bij de diverse Regionale Militaire Commando's 
(RMC's). 

Controle van de aanvraaggegevens vindt plaats aan de hand van de verplichte overlegging van 
notarieel bevestigde statuten en een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 

Bij het nemen van een beslissing bestaat er geen beleidsvrijheid inzake de erkenningscriteria. 

Met het oog op het geringe aantal jaarlijks te verlenen vergunningen, wordt aan productienor
men, productieprestatie en uitvoeringskosten geen specifieke aandacht besteed. 

III. Leg es 

De mogelijkheid om leges te heffen is weliswaar aanwezig maar om een aantal redenen wordt 
hiertoe niet overgegaan: 
• het geringe aantal erkenningen per jaar (±5); 
• de drernpelverhogende werking voor erkenning waardoor niet voldoen aan het erkennings

vereiste alleen maar zal toenemen; 
• er is hi er sprake van een inmiddels abstract geworden belang ( controle democratisch karak-
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ter schietvereniging), men kan zich de vraag stellen of de burger hiervoor moet betalen. 

IV. Hnndhnving 

Er doen zich geen knelpunten voor in de handhaving. Wei moet worden geconstateerd dater 
weinig controlemogelijkheden zijn nadat een schietverenigmg is erkend 

V. Integriteit 

Ge let op aard en omvang van het stelsel zijn functieroulatie en of functiescheiding niet aan de 
orde. 

§2. Ver2u1111i11genstelsels vnn de Koninklijke luchtmncht en de Koninklijke marine 

I. Herovenveging van de vergunningstelsels 

Geen van de vergunningstelsels zijn voorgeschreven in of maken deel uit van intemationale re
gelgeving. 

De vergunningstelsels op basis van de Luchtvaartwet worden niet heroverwogen De lucht
vaartwetgeving bevindt zich in een proces van integrate herziening. Gezien de specifieke belan
gen, vliegveiligheid en militaire belangen, ligt het niet in de rede andere instrumenten ter hand 
te nemen. 

Ook wijziging of verbetering van de vergunningenstelsels wordt niet overwogen 

11. Bedrij fsvoering 

Toekenningscriteria en te overleggen aanvraaggegevens zijn vastgelegd in beschikkingen op 
basis van de Luchtvaartwet. Deze gegevens zijn gepubliceerd in de civiele en militaire Aero
nautical Information Publications. 

Met het oog op het geringe aantal jaarlijks te verlenen vergunningen zijn geen schriftelijke 
controle-richtlijnen vastgesteld. 

Indien aan objectieve criteria is voldaan wordt een vergunning verleend, tenzij vergunningver
lening strijdig is met het militair belang. Afwijzing vindt in de regel alleen plaats als nict vol
daan is aan de objectieve criteria. De beleidsvrijheid daann is genng. Met het oog hicrop is het 
treffen van specificke maatregelen om de beleidsvrijheid in te vullen ruet opportuun. 

In de vergunningverlening bestaat geen achterstand. 

Met het oog op het geringe aantal jaarlijks te verlenen vcrgunningen, wordt aan productienor
men, productieprestatie en uitvoeringskosten geen specifieke aandacht besteed. 

III. Leges 

Het aantal vergunningen dat jaarlijks wordt verleend is betrekkelijk gering (27). Gezien het in-
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cidentele karakter van de vergunningverlening en mede met het oog op het specifieke intersta
telijke karakter van de vergunning verlening o.b.v artikel 76 Luchtvaartwet, wordt het niet 'op
portuun geacht over te gaan tot het heffen van leges voor deze vergunningenstelsels. 

IV. Handhaving 

Er doen zich geen knelpunten voor in de bandhaving. Er is geen aanJeiding verbeteringen aan 
te brengen. 

V. lntegriteit 

B ij al le stelsels is sprake van functiescheiding en/of functieroulatie. De functiescheiding is gere
aliseerd door de advisering, voorbereiding en ondertekening niet binnen dezelfde directie te Ja
ten plaatsvinden. De functieroulatie vindt plaats doordat voor militaire ambtenaren in beginsel 
een plaatsingstermijn van drie jaar wordt gehanteerd. 
Door de aanwezige functiescheiding/-roulatie bestaat er - mede gelet op het geringe aantal 
jaarlijks te verlenen vergunningen - geen aanleiding aansluiting te zoeken bij departementale 
trajecten gericht op de optimalisering van de integriteit. 

§3. Vergunniugenstelsel van MIDKL 
... 

l. Herovenveging van het vergunningstelsel 

Volgens Standard NATO Agreement nr. 3768, is Nederland gehouden maatregelen te tretfen 
ter beveiliging van NATO-gerubriceerde objecten en -installaties tegen beeldregistratie vanuit 
de lucht. Het Beslu1t luchtfotografie voorziet hierin, doch }leeft een verderstrekkende werking 
ten aanzien van een aantal nationale (defensie) belangen. .. 

Het instrument vergunning wordt in het kader van het Besluit luchtfotografie niet heroverwo
gen, aangezien de praktijk heeft bewezen dat zakelijk belanghebbenden (fotografen, overheden, 
media bijvoorbeeld) zich in het algemeen houden aan de in het Besluit vervatte aanwijzingen en 
procedures, teneinde te voorkomen dat het zakelijk belang als gevolg van op te leggen sancties 
wordt geschaad. Het instrument vormt ·een drempel voor personen die niet voor zakelijke doel
einden het voornemen hebben om vanaf relatief geringe hoogte - met hooguit semi-professio
nele opname-apparartuur - beeldregistratie van objecten op de grond te realiseren. Het vergun
ningstelsel wordt dus gehandhaafd op grond van veiligheidsbelangen. Het stelsel wordt als pas
send beschouwd, omdat een individucle afwcging van belangen nodig is, doordat de omvang 
van hct beschermde belang en het bclang van de aanvrager sterk per geval verschillen. 
Wei is aan de bevelhebbers verzocht na te gaan of het aantal en de omvang kan worden ver
klcind van de gebieden waarvoor een permanent beeldregistratieverbod geldt, 66k voor vcr
gunninghouders. 

Verbeterd zijn het vergunningenbestand/de prestatiegcgevens: de gegevens bctreffende aan wie 
en voor hoe lang vcrgunning is verleend, zijn door automatisering beter tocgankelijk gewor
den. 

JI Bedrijfsvoering 
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Er zijn uitvoeringsbepalingen ten aanzien van het Besluit luchtfotografie vastgcsteld. Deze zijn 
opvraagbaar bij de Militaire Inlichtingendienst, Afdeling MID Koninklijke landmacht, Bureau 
Militaire Geografie/Sectie luchtfotozaken. De bepatingen zijn ook met een brochure bekend 
gesteld. 

De toetsing vindt plaats door bij de aanvraag, indien van toepassing, de inschrijving bij de 
Kamer van Koophandel te laten voegen (i.v.m. de omschrijving van het bedrijf). Deze wordt 
incidenteel gecontroleerd. Een twcede toetsing aan de hand van de vestigingswetgeving is met 
het wijzigen van die wetgeving komen te veivallen. 

Het Besluit luchtfotografie Jaat een grote mate van beleidsvrijheid ter zake van vergunning
voorschriften. Het Hoofd van de voornoemde Sectie luchtfotozaken vult deze in en tekent na
mens de Minister van Defensie. De invuUing vindt consistent plaats op basis van de ervaring 
die het Hoofd heeft op het gebied van de vergunningverlening. 
Bij hoge uitzondering, en slechts voor een korte periode, wordt van eisen afgeweken die bij
voorbeeld gesteld worden aan de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 
Er vindt geen controle plaats op het Hoofd Sectie luchtfotozaken. 

Er is geen achterstand in de vergunningverlening. 

Er wordt gewerkt met een vergunningenbestand. Productienormen zijn niet vastgesteld mede 
omdat hct afgcgcven van tijdelijke vergunning veelal een spoedeisend karakter he~ft . De 
doclstelling is dat aanvragen voor vergunningen op de dag van aanvraag verzonden worden. 
Aanvragen voor tijdelijke vergunningen worden op de dag van binnenkomst afgehandeld. · 
Vergunningen op jaarbasis worden zo snel mogelijk verleend, streeftijd is een week. 
Comrole en vrijgave opnamemateriaal wordt op de dag van binnenkomst afgehandeld . 
Prestatiegegevens zijn niet voorhanden omdat alleen de geldige vergunningen in het bestand 
zijn opgenomen. 

111. Leges 

Leges heffen is in beginsel uitvoerbaar. Ook zal de daadwerkelijke administratieve handeling 
"kostendekkend" kunnen worden berekend. Een aantal argumenten maakt evenwel het heffen 
van leges minder wenselijk. 
- Het belang van het KB Luchtfotografie is de veiligheid van de staat, het is de vraag of de 

naleving van dcze bepalingen doorberekend kan warden naar de burger. 
Er treedt een ongelijke behandeling op in de kosten berekening, omdat voor het afhandelen 
van een tijdelijke vergunning een veelvoud aan tijd benodigd is dan voor het afhandelen van 
een vcrlenging van een permanente vergunning. T erwijl de permanente vergunninghouder 
veel vaker gebruik kan maken van zijn vergunning . 
T evens zorgt het toetsingscriterium voor de permanente vergunning ervoor, dat groepen 
van burgers aangewezcn zijn op de tijdelijke vergunning. Deze personen dienen voor ieder 
fotovlucht een vergunning aan te vragen. Bijv. in het geval van sportclubs, privevliegers e.d. 
Wanneer niet aJleen de administratieve handeling, maar aJle werkzaarnheden van de sectie 
luchtfotozaken moeten worden gedekt dan wordt, gezien de geringe aantallen, deze vergun
ning erg kostbaar. 
Naar verwachting zal de aard van de werkzaamheden veranderen, de aantallen vergunningen 
verminderen (drempelverhoging en verminderde bezitsdrang) en door extra inspanning op 
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controle, handhaving en het mnen en administratief verwerken van de leges de 
productiekosten oplopen. 

JV. H:rndhaving 

Bij de handhaving van het Besluit luchtfotografie zijn in het afgelopen jaar knelpunten onstaan. 
Deze worden veroorzaak:t door gebrek aan personele en materiele middelen. Toepassing van 
luchtfotografie op grote schaal is mede debet. • 
Bij de bestuurlijke handhaving zijn betrokken de Rijksluchtvaartdienst, luchthavenautoriteiten, 
gezagvoerders (piloten) van luchtvaartuigen en de Sectie luchtfotozaken. Bij de strafrechtelijke 
handhaving de Koninklijke marechaussee en het Korps Landelijke Politic Diensten. 
Met meer personeel bij Defensie zou aan de knelpunten tegemoet kunnen warden gekomen. 
Gezien de andere taken waar Defensie voor staat, is het aantrekken van meer personeel ten 
behoeve van de uitvoering van het Bcsluit luchtfotografie evenwel niet opponuun. 

V. Integriteit 

De personele bezetting van de Sectie luchtfotozaken laat niet toe dat inzake het Besluit lucht
fotografie tot functiescheiding wordt overgegaan. 
Door reorganisaties en reducties van personeel zijn alle werkzaamheden voortvloeiend uit het 
Besluit luchtfotografie opgedragen aan het Hoofd van de Sectie Luchtfotozaken (zoals be
drijfsvoering, verstrekken van vergunningen, controleren van opnamen, verstrek.ken en contro
le archivering gerubriceerde opnamen, bcstuurlijke handhaving, begeleiding van buitenlanders, 
adviseren en afleggen van bedrijfsbezoeken). Het hoofd wordt hierin bijgestaan door een admi
nistratief medewerker. 
De bestuurlijke controle, controle van opnamen en het begeleiden van buitenJanders vindt vol
gens interne instructies plaats door "militaire ambtenaren", in casu door het genoemde Hoofd 
van de Sectie luchtfotozaken, zijnde een militair ambtenaar. 
De integriteit zou meer gewaarborgd zijn wanneer er meer personeel belast zou zijn met de uit
voering van het Besluit Juchtfotografie. Hierboven is uiteengezet dat daar op dit moment geen 
uitzicht op is . 
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Ministerie van Defensie 
M1htaire lnliehtengendienst 

g~5~;;;'b b"ff 
Onderwerp 

KB luchtfotografie 

Nota bestemd voor: 

DJZ 

Datum 

- 9 OEC. 1998 

Referte Nota DJZ (nummer 98001464 C98/227) van 12 juni 1998 

Met verwijzing naar referte vraag ik uw aandacht voor het volgende. 

Geschjedenjs 
In 1996 verscheen een rapport van de Algemene RekenKamer (ARK) over een onderzoek 
naar het vergunningenstelsel bij de overheid. Er zijn 544 vergunningenstelsels waarvan er 
100 in een steekproef nader zijn beschouwd. Een van de beschouwde vergunningen was 
het Koninklijk Besluit luchtfotografie (KB lufo). Ten aanzien van een groot aantal 
vergunningen beval de ARK onder meer aan: 
a. heroverweging van het nut; 
b. heffen van leges; 
c. meer aandacht voor adequate handhaving; 
d. bevorderen effici~nte en effectieve bedrijfsvoering. 

Beschouwjng 
Het huidige KBLufo dateert van 1959 (een eerdere versie is van 26 april 1940) en verbiedt 
het maken van foto-opnames van het grondgebied vanuit luchtvaartuigen, tenzij men een 
vergunning heeft van de Minister van Defensie. 

Binnen Defensie is niet eenduidig vastgelegd w1e met de tenu1tvoerlegging van het KB is 
belast. In een brief van de Minister van Defensie van 22 september 1959 (nummer 
202.620/4R) wordt geconstateerd dat de Chef Generale Stat is belast met de registratie van 
luchtfoto's welke met vergunning zijn gemaakt. In de praktijk is de tenuitvoerlegging van het 
KBLufo neergelegd bij de Bevelhebber der landstrijdkrachten, die hiertoe een sectie 
Luchtfotozaken heeft opgericht in zijn stat, bij de toenmalige sectie inlichtingen D (= militaire 
geografie) van de atdeling inlichtingen & veiligheid. 

Bijlagen Steller Toestelnummer 

Verzoeke bij beantwoording datum, nummer en onderwerp te vermelden. 
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Toen deze afdeling in 1996 als MID/KL overging naar de MID, is MilGeo (inbegrepen de 
sectie Luchtfotozaken) meeverhuisd en eigenliJk "ongemer1<t" organisatorisch onder HMID 
komen te ressorteren. 
De tenuitvoer1egging van het KBLufo is de facto en de ju re nog steeds een aangelegenheid 
van de BLS, en niet van de MID. 

Het voorgaande laat onverlet dat het voor de toekomst te overwegen is de MID te belasten 
met de tenuitvoer1egging van het KBLufo, vanuit de optiek van veiligheid. HMID zou daartoe 
door de SG moeten worden belast. 

In 1997 is binnen Defensie nader onderzoek verricht naar het beleidsinstrument 
vergunningen, op basis van voornoemd ARK-rapport. Het resultaat hiervan is door de 
Staatssecretaris van Defensie op 16 juni (nummer C95/223 98001489) aan de Minister van 
Justitie aangeboden. Hierin wordt geconcludeerd dat het KBLufo wordt gehandhaafd op 
grond van veiligheidsbelangen. 
De MID heeft aan dit onderzoek meegewerkt. MID/KL (Hoofd Sectie Luchtfotografie) v.w.b. 
de u1tvoering van het KB en ACIV v.w b. de beleidsmatige aspecten qua veiligheid. 

Het bestaansrecht van het KBLufo en de uitvoerbaarheid ervan, zijn in het ver1eden 
herhaaldelijk ter discussie gesteld. Zo is in de Ministerraad in 1959 reeds gepleit voor het 
volkomen vrijlaten van luchtfotografie, hetgeen om redenen van nationale veiligheid niet is 
geschied Ook buiten Defensie bestaan argumenten v66r het handhaven van een 
luchtfotografie-verbod, zoals van de z11de van Justitie (in verband met bevriJdingspogingen 
uit gevangenissen met behulp van helicopters) en van het Kornnklijk Huis (in verband met de 
privacy van paleizen, e.d.). 

Aangezien de Staatssecretaris van Defensie recent (16 juni j.I.) nog het standpunt heeft 
ingenomen dat het KBLufo dient te worden gehandhaafd (daarbij geadviseerd door onder 
meer de MID), is het op dit moment niet aan te bevelen pog1ngen in het werk te stellen het 
KB slapend te maken. 

Conclusje 
Het KBLufo vooralsnog ongemoeid te laten. 

Overwegen HMID te belasten met de tenuitvoer1egging van het KBLufo. 

lndien u kunt instemmen met het bovengestelde zal door mijn zorg in overleg met u en de 
Staf BLS aan de SG worden voorgesteld de MID te belasten met de tenuitvoerlegging van 
het KBLufo. 


