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Locatie Leeuwenburg

De locatie van ‘’Leeuwenburg’’ aan de Amstel is even uniek als 

onderbelicht. Op de schaal van de stad zijn de uitgangspunten uniek. 

Ga maar na: ligging aan een directe uitvalsweg naar de ring A10, bij 

een volwaardig NS station, aan een metrolijn, aan de rand van de stad 

en direct aan de Amstel. Op de locatie zijn toonaangevende bedrijven 

gevestigd waaronder het hoofdkantoor van Philips.

De opgave van de transformatie van Weesperzijde 190 is voor ons 

aanleiding om de omgeving van het gebouw nader te beschouwen. 

Van buitenaf is het gebied bekend van de ronde bebouwing aan de 

Amstel en de hoogbouw van de Breitnertoren, de Mondriaantoren 

en de Rembrandttoren. Voor velen blijft het waarschijnlijk hierbij. Het 

gebied maakt namelijk niet of nauwelijks deel uit van de omliggende 

stedelijke structuur. Een stedelijke structuur die overigens ook niet 

eenvoudig te benoemen is. Aan de oostkant ligt het stationsgebied dat 

onlangs in ontwikkeling is genomen, daarachter liggen woonwijken die 

nog onderdeel zijn van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) uit 1935. 

Aan de noordzijde van de Meester Treublaan ligt een allegaartje aan 

kantoorbebouwing die ook door het succesvolle Dauphine in z’n eentje 

niet op sleeptouw genomen kan worden. Aan de zuidzijde lag tot voor 

kort een laagwaardig bedrijvengebied. 

Het gebied tussen Amstel en Amstelstation hoort nergens bij en 

minst ook nog eens een interne coherentie die een intrinsieke 

aantrekkelijkheid teweeg kan brengen.

Reden genoeg dus om met de mogelijke herontwikkeling van 

Leeuwenburg ook het aanliggende gebied van een impuls te voorzien. 

We denken dat er kansen zijn om het geheel Amsterdamser te maken. 

Dat wil zeggen met een aantrekkelijke en heldere openbare ruimte die 

de boel bij elkaar houdt en met bebouwing die op de grond staat, zorgt 

voor samenhang en bijdraagt aan een functionele diversiteit. 

4 5studio Hartzema   weesperzijde   amsterdam



Verbonden met de omgeving

Stedenbouwkundig zijn er voldoende aanleidingen om het gebied beter 

te positioneren in zijn context. In de eerste plaats is er de aanhechting 

aan het Amstelstation. De westelijke uitgang van dit station wordt tot de 

dag van vandaag duidelijk profileert als achteruitgang. De marginale 

doorgang en de rommelige inrichting van het openbare domein staan 

in schril contrast met de monumentaliteit van de hoofdentree aan 

het Julianaplein. Deze erfenis van Van Eesteren uit het AUP wordt 

versterkt door het Stedenbouwkundig Plan Omgeving Amstelstation 

uit 2010 dat alleen betrekking heeft op het gebied ten oosten van het 

station! Het spiegelen van het plangebied waardoor beide zijden van 

het Amstelstation worden opgevat als stationsgebied is een eerste 

stap in de goede richting. Aansluitend daarop kan het functioneren 

van het Amstelstation als vervoersterminal verder worden uitgebouwd. 

Het vernieuwde busstation en de hernieuwde aansluiting op de tram 

ligt aan straks aan de oostzijde. Aan de westzijde ligt ruimte voor 

grote park&ride voorziening met meerlaagse fietsenstallingen en 

parkeergarage. Op die manier zou het station, nog veel meer dan nu 

het geval is, kunnen uitgroeien als een hub tussen stadsrand/ring en 

binnenstad.

Een tweede reden om de plaats van het gebied in zijn context te 

herzien is rol die het gebied speelt als verbindingsstuk tussen het 

centrum en de nieuwe woongebieden van Overamstel. De stad 

ontwikkelt zich in rap tempo in zuidoostelijke richting met duizenden 

woningen recentelijk of binnenkort gerealiseerd zijn. Veel van 

deze Amsterdammers zullen met de fiets de diagonale route van 

de Weesperzijde willen fietsen op weg naar de binnenstad. Deze 

route hoort nu al met de Marnixstraat en Weteringschans in de 

top drie drukste routes in de stad met 1.900 fietsers in het drukste 

uur (cijfers 2010). Dat worden er alleen maar meer waardoor een 

opwaardering van de nauwe route gewenst is. Daarnaast kunnen 

mogelijkheden onderzocht worden een directe doorsteek te maken 

van de Spaklerweg, via het Amstelstation naar de Wibautstraat. Een 

Amsterdamse variant van de highline, parallel aan, en op het niveau 

van het spoor achten wij kansrijk.

6 7studio Hartzema   weesperzijde   amsterdam



Behalve als transit zal het gebied mogelijk ook meer een centrumfunctie 

kunnen krijgen voor de zuidelijker gelegen woongebieden. Dat vraagt 

een majeure omslag voor het gebied dat nu vooral leunt op het 9 tot 

5 werk- en onderwijs regime, aangevuld met woningbouw die geheel 

los van lijkt te staan van deze dynamiek. Een meer geïntegreerde 

benadering waarbij functioneel programma op elkaar aansluit en elkaar 

versterkt lijkt voor de hand te liggen.

Last but not least ligt er de belofte van de Amstel. Het oorspronkelijke 

plan voor het gebied heeft pogingen ondernomen de ontwikkeling te 

laten profiteren van de nabijheid van de rivier. Maar het resultaat is 

uiterst pover. De woonbebouwing aan het water is zwak als front en 

privatiseert bovendien de oever. De bebouwing in de tweede lijn valt 

tussen wal en schip en het Amstelplein met de drie kantoortorens draait 

zich, ondanks zijn naam, zelfs van het water af. Het Amstelboulevard 

als lineaire poging het geheel met één geste aan de rivier te zetten is 

te smal, te lang en te winderig om deze in potentie aantrekkelijke rol 

te vervullen. Toch blijven er kansen over om het goed te maken. Met 

een overtuigend groen stationsplein en een geactiveerde waterkant in 

plaats van woonboten, kan de belofte inlossen.
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Stedenbouwkundige ingrepen

We stellen in de eerste plaats voor het stationsgebouw een gezicht 

te geven naar de Amstel. Dat gebeurt middels een transparante hal, 

een hedendaagse tegenpool van de bestaande stationshal aan het 

Julianaplein. Aan weerszijden van deze nieuwe stationshal liggen een 

meerlaagse voorziening voor fiets- en autoparkeren. Een P+R met plek 

voor 2.000 fietsen en meer dan 500 auto’s is goed inpasbaar. Met deze 

toevoeging aan het Amstelstation ontstaat een vervoersterminal waarbij 

alle modaliteiten inpandig worden ondergebracht. In de stationshal zelf 

worden de hoogte verschillen tussen stationspassage en omliggend 

maaiveld (ongeveer 2,5m) opgelost. 

De routing naar het station en de centrale parkeervoorziening ter 

plaatse zorgen ervoor dat het gebied voor het overige autoluw wordt. 

Het is een belangrijke randvoorwaarde om het gebied Amsterdamser te 

maken.
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Buiten het station zijn zo goed als geen bewegingen meer (nodig) van 

auto’s en fietsers. In de ruimte die vrijkomt tussen station en Amstel 

willen we een brede groene loper uitrollen. Een open grasweide met 

verspreide bomen die gaat fungeren als een stadspark aan de rivier. 

Aan de zuidzijde van deze loper ligt de toren van Weesperzijde 190 en 

een (150 meter) hoge woontoren die de plaats inneemt van de huidige 

laagbouw. Tussen beide torens ligt een kas, een interne passage die de 

verbinding maakt tussen stationsplein en het Amstelplein. Het geheel 

wordt verbonden met een twee verdiepingen hoge arcade. Deze maakt 

een beschutte droogloop mogelijk tussen station en rivier. Wanneer 

aan de noordzijde van de groene loper de strokenbouw aan de Van der 

Kunststraat en omgeving worden vervangen door nieuwbouw kunnen 

hier meer stedelijke bouwblokken verrijzen die een wand maken aan 

het plein en met een diagonaal de verbinding legt met de Meester 

Treublaan.

Aan de waterkant komt het eerste Amsterdamse rivierbad en een kleine 

jachthaven. In de plinten van de bebouwing komt horeca en kleine 

bedrijvigheid. Een dubbele rij bomen op de kade plaatst de strook in de 

kilometerslange traditie van de groene rechteroever die de Amstel heeft 

tussen Meester Treublaan en het Amstelhotel.
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Het gebouw

Het gebouw Leeuwenburg heeft een zeer robuuste en vrij gesloten 

uitstraling daarnaast is de huidige entree hoger dan het straatniveau en 

samen maken deze factoren het gebouw minder toegankelijk. Echter, 

het is een zeer herkenbaar gebouw, een deel van de omliggende 

bebouwingsstructuur en gelegen op een unieke locatie waardoor het 

zich uitermate leent voor transformatie en multifunctioneel gebruik.
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Transformatie van Leeuwenburg

Het hoogbouw deel zal zeer goed inzetbaar zijn voor multifunctioneel 

werkplekken; grotere en kleinere bedrijven kunnen hier gezamenlijk 

verdeelt. De gebouwstructuur zorgt er voor dat nu en in de toekomst 

deze indeling eenvoudig kan worden aangepast. Communicatietrappen 

kunnen verdiepingen met elkaar verbinden. Het laagbouw deel heeft 

vrij diepe en minder eenvoudig te transformeren ruimtes; voorstel zou 

zijn om dit deel te slopen. Met deze ingreep is het mogelijk om een 

nieuwe hoge toren te plaatsen die naast werken ook een gemengd 

programma kan vormen met wonen (deels woon/werk-appartementen) 

en recreatieve functies. 

De twee gebouwen, bestaand en nieuw, kunnen met elkaar worden 

verbonden doormiddel van een kas; deze verbinding is tevens de as die 

doorloopt naar het Amstelplein. Bestaande vloeren en de collegezaal 

blijven zichtbaar als bijzondere elementen in de verbindende kas. 

De begane grond zal een bruisende toegankelijke plint zijn voor 

bewoners, bedrijven en buurt. Deze toegankelijkheid wordt vergroot 

door het entreeniveau te verlagen van de bestaande eerste verdieping 

naar de begane grond. Daarnaast komt er een terug liggende glazen 

transparante plint waardoor er een overgang ontstaat tussen binnen en 

buiten. Het souterrain wordt verbonden met de eerste verdieping door 

retail en recreatiefuncties zoals sportzalen en eet- en werkcafés. De 

woningen worden ontsloten vanaf het maaiveld; de nieuwe woontoren 

heeft een gelaagde opbouw met een smaller wordende plattegrond. 

Rank en slank met veel transparantie, groene binnentuinen, terrassen 

en boven op een gezamenlijk kas. De toren wordt een diversiteit aan 

planten maar ook vogels en vlinders in de verticale tuin met grote 

gemeenschappelijke terrassen voor de woningen.

bestaande gebouw

nieuwe gebouw

64.000m2 BVO HvA
24.000m2 BVO wonen

52.000m2 Leeuwenburg kantoor
46.000m2 BVO nieuw
53.000m2 BVO wonen
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Een duurzaam gebouw

De combinatie van werken in het bestaande gebouw versus 

wonen in het gebouw geeft de mogelijkheid om een gesloten 

duurzaamheidsconcept te ontwikkelen. Functiemenging kan een 

grote invloed hebben op de duurzaamheid van het gebouw. Door het 

samenvoegen en gunstig stapelen van kantoren, woningen en retail 

gecombineerd met een kas ontstaat er een compact bouwkundig 

model. Er is sprake van beperkt ruimte beslag; de schaarse 

grond neemt af en de kwaliteit van de leefomgeving verhoogd. 

Er ontstaat een reductie van het distributie- en transportsysteem. 

Door de geïntegreerde concentratie van activiteiten vindt er minder 

verkeer plaats dan bij gescheiden functies. Door een efficiënte 

verkeersstructuur is er minder ruimte beslag, minder vervuiling en 

minder energiebehoefte. Daarnaast is er sprake van vier soorten 

kringlopen die worden gesloten; warmte, CO2, water en afval. Energie 

Kortom: de locatie van Leeuwenburg heeft de potentie van een 

toplocatie. Toch is de locatie vooral onbekend. Als je er niet moet zijn 

gaan je er niet naartoe. 
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Kansen voor het oprapen

De locatie biedt een aantal mooie kansen:

een •	 prachtige route langs de Amstel van het Amstelkwartier naar 

het centrum is mogelijk

de plek krijgt •	 verblijfskwaliteit door de inrichting van 

een aantrekkelijke groene ruimte, een natuurzwembad en 

sloepenhaven, retail en horeca

een •	 P+R / OV overstapmachine is hier zeer goed mogelijk en 

eenvoudig te realiseren langs het dijklichaam. Gecombineerd met 

zorgvuldig vormgegeven loopstromen ontstaat een goede traffic

nieuwbouw verdichting•	  in de vorm van wonen/short stay en 

horeca/retail is mogelijk in een hoge toren past bij de reeds 

bestaande torens

het •	 bestaande gebouw is zeer goed herbruikbaar als ‘’vintage’’ 

kantoor: zeker op OV locaties is er behoefte aan gebouwen met 

een doorleefdheid

een •	 betere verbinding met de stad is mogelijk door routes langs 

het water en eventueel een brugverbinding naar de overzijde; hier 

profiteren beide oevers van

de •	 opzet met meerdere functies (wonen/werken/retail en horeca) 

en ligging (aan het water) biedt grote kansen qua duurzaamheid 

(WKO met complementair gebruik voor warmte en koude) zowel 

als parkeren (dubbelgebruik). Dit vergroot de commerciële 

haalbaarheid sterk;

met een •	 handige fasering en opzet is het mogelijk om 

investeringen te beperken goede kasstromen te behouden. 

De opzet van het plan kent een gelaagdheid die het team (Studio 

Hartzema / Paul de Ruiter Architects / Res & Smit) graag wil toelichten. 

Kortom: de locatie van Leeuwenburg heeft de potentie van een 

toplocatie. Toch is de locatie vooral onbekend. Als je er niet moet zijn 

gaan je er niet naartoe. 

Zonder compleet te willen zijn lijken een aantal punten daar debet aan:

het ontbreekt aan een aantrekkelijke route langs de Amstel (bij •	
voorkeur met levendige bestemmingen zoals horeca);

de locatie ligt aan de ‘’achterkant’’ van het Amstelstation;•	
het intensief bebouwde kantorengebied (met onder meer de •	
Rembrandttoren) en de appartementen complexen bieden op 

straatniveau weinig dynamiek. Het gebied is vooral functioneel 

gericht op wonen en werken;

de aangrenzende buurt met sociale portiekwoningen maakt de •	
uitstraling minder sterk;  

mede door de hoogbouw is het vaak winderig en kil. Het gebied •	
oogt stenig.
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LOCATIE 

Amsterdam, NL

ontwerp ontwikkeld in het kader van Transformatieplein 2016

PROJECT DETAILS

footprint: 53.185m2 

oppervlakte Leeuwenburg kantoor: 52.000m2 BVO

oppervlakte nieuwe Leeuwenburg: 46.000m2 BVO

oppervlakte wonen: 53.000m2 BVO

ontwerpteam studio Hartzema:

Henk Hartzema

Dirk van de Pol

Hana Púceková


