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Amsterdam heeft er jaren op moeten
wachten. Maar nu is het heringerichte
Haarlemmerplein een parel in het
centrum van de hoofdstad.
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Project herinrichting Haarlemmerplein e.o.
Locatie Amsterdam-Centrum
Ontwerper openbare ruimte Harm-Klaas
Naaijer Ontwerper fontein Drazen Bokan
Kunst Jan Theun van Rees (fotopanelen

Soms hoeft de ontwerper van een plein juist niet al te veel te doen. Een open
ruimte en een strategisch gesitueerd object doet dan al wonderen.

Het heeft tientallen jaren geduurd, maar nu is
de herinrichting van het Haarlemmerplein in
Amsterdam dan eindelijk klaar. De nieuwbouw
is gerealiseerd en de verkeerssituatie is sterk
verbeterd. Het tot voor kort sleetse plein is nu
een parel in de openbare ruimte van de Haarlemmerbuurt.
Het plein ligt op een historische locatie. Aan het
einde van de oude radiaal Haarlemmerstraat–
Haarlemmerdijk, tegenover de Willemspoort
waarachter ooit het eerste station van Amsterdam lag – aan de eerste Nederlandse spoorlijn
Amsterdam–Haarlem). Begin jaren zeventig is
een strook met vervallen negentiende-eeuwse
woningbouw aan de noordzijde van de Haarlemmerdijk – met de achterzijde pal aan het
spoor – gesloopt en vervangen door een brede
autoweg, de Haarlemmer Houttuinen. Op de
vrijgekomen grond is destijds nieuwbouw
verrezen, onder meer van architect Herman
Herzberger. Uitgerekend de kavel bij het Haarlemmerplein bleef onbebouwd. Pas enkele jaren
geleden is daarvoor de planning weer opgepakt
en is op basis van het ontwerp van architect
Dick van Gameren een woonblok gerealiseerd
met in de plint winkels en in de kelder een parkeergarage. Dit blok vormt de nieuwe wand van
het Haarlemmerplein.
De ontwerpers (gemeente Amsterdam, HarmKlaas Naaijer) hebben doelmatig gebruikgemaakt van de nieuwe ruimtelijke context van
het plein die door de bouw is ontstaan. Met
bescheiden middelen (klinkers, banden, bomen)
is een stedelijke ruimte gecreëerd die zich op
vanzelfsprekende wijze in het stadsweefsel
voegt. Waar ooit een armoedig parkeerterrein, onbenutte restruimte en een slordige
taxistandplaats het gebruik en de sfeer van het
plein bepaalden, ligt nu een fraaie open ruimte,
waarin met mooi weer een welhaast huiselijke
ambiance heerst. Het is er vaak druk, met op
elke woensdag er een markt met hoogwaardige
levensmiddelen. Veel omwonenden en toeristen
maakten afgelopen zomer al gebruik van het
plein om er aangenaam te verpozen. Dit succes is onlosmakelijk verbonden met het pièce
de resistance van het ontwerp, namelijk een
fontein (ontworpen door Drazen Bokan) midden

op het plein. Zeker voor kinderen een onweerstaanbare trekker. Soms hoeft de ontwerper van
een plein juist niet al te veel te doen. Een open
ruimte en een strategisch gesitueerd object
doet dan al wonderen.
De materialisatie van het plein is ingetogen
maar robuust. Het fietsparkeren is grotendeels
opgelost met geschilderde vakken waarbinnen
fietsen geplaatst moeten worden. Het laat zich
aanzien of fietsers zich daaraan werkelijk iets
gelegen laten liggen.
De verkeerssituatie op het plein is flink verbeterd. Fietsers komend vanuit de Haarlemmerdijk
kunnen nu half over en half langs het plein
oversteken op een breed tweerichtingsfietspad.
Aanvankelijk lagen hier drie varianten voor: een
haakse aansluiting op het plein, een schuine
route over het plein, en een afgeronde aansluiting op de Haarlemmerdijk. Het uiteindelijke
ontwerp is een combinatie van de laatste twee
varianten.
Vooral de kruising met het fiets- en autoverkeer
tussen het plein en de Marnixstraat is compacter en veiliger geworden. Er is geen doorgaand
autoverkeer meer mogelijk vanuit het Haarlemmerplein naar de Haarlemmerdijk. Het profiel
van de Marnixstraat is hier aangepast, voor de
auto is eenrichtingsverkeer ingevoerd, terwijl
fietsers een eigen tweerichtingsfietspad hebben, dat is doorgezet tot langs de westzijde van
het plein. Daar ligt nu ook de taxistandplaats.
Vanuit het plein kunnen fietsers over het
nieuwe tweerichtingsfietspad tot over de Willemsbrug richting Westerpark rijden. Hier zit
een zwakke plek in het ontwerp: willen fietsers
verder richting de hoofdingang van het Westerpark, of verder naar de Spaarndammerbuurt,
dan moeten ze pal na de Willemsbrug rechts
voorsorteren. Maar daar is ruimtelijk gezien
eigenlijk geen capaciteit beschikbaar, zodat
bijna constant drommen fietsers elkaar verdringen.
Het ontwerp voor het plein is in opzet, vormgeving en materialisering bescheiden te noemen
– al is de fontein wel een uitbundige verschijning –, maar het effect op het gebruik van de
openbare ruimte is spectaculair. Behalve de
verbetering van de fietsverkeersveiligheid is dit
stukje stad een aantrekkelijke verblijfs- en ont-

moetingsplek geworden waar Amsterdam nog
lang plezier van zal hebben.
Het is ontluisterend dat een zo evidente verbetering van de openbare ruimte op deze plek in
de stad, zolang tegen kon worden gehouden
door een enkele buurtbewoner. Door een foutje
van de gemeente in het bestemmingsplan (de
nieuwbouw bleek enkele centimeters te hoog)
wist hij de nieuwbouw van Van Gameren en
daarmee dus ook de vernieuwing van het plein
twee jaar te vertragen. Maar dat alles is vergeten nu Amsterdam met het plein en de nieuwbouw een parel aan de stad heeft toegevoegd.
Rob van der Bijl

spooronderdoorgang); Lia van Vugt
(kunstbeeld Jacob van Lennep, in
ontwikkeling)
Ontwikkeling en financiering
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

Materiaal hardstenen banden, gebakken
klinkers waalformaat (Bylandt, Tolkamer);
zitbanken (Erdi)
Organisatie van beheer en onderhoud
Stadsdeel Centrum, afdeling Schoon & Heel.

Omvang circa 10.600 m2
Ontwerp 2010 – 2011
Uitvoering 2012 – 2013
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