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Wooncomplex Gran Vista, Amsterdam / 
Gert Eijkelboom, Gerrit Vermeer

Verleden jaar overleed architect Th.A.P.C. 
(Dik) Tuynman, die in het begin van de ja-
ren tachtig enkele stadsvernieuwingsprojec-
ten bouwde. Zijn enige grote project betrof 
het wooncomplex Gran Vista. De Werkgroep 
Archief Dik Tuynman, die zijn archief orden-
de, schrok bij de ontdekking dat het woon-
complex een aantal gevoelige ingrepen staat 
te wachten. De opgangetjes en galerijen, die 
dreigen te verdwijnen, vormen juist een bij-

zondere kwaliteit. Het zou jammer zijn dat 
het woongebouw van woningcorporatie Ymere 
deze aantasting moet ondergaan, nog voordat 
het bescherming geniet als monument door 
een aanwijzing in het kader van ‘post 1965’, 
waarbinnen de gebouwen van na de Weder-
opbouw worden beoordeeld. Gran Vista van 
Tuijnman, ontworpen in de jaren 1978-1981 
en voltooid in 1984, komt daar in de bestaan-
de toestand zeker voor in aanmerking.
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Geschiedenis
Het project kwam tot stand in een periode 
waarin de wederopbouwplannen met brede 
doorbraken voor verkeerswegen en plannen 
voor grootschalige kantoorfuncties het veld 
ruimden voor een meer behoudende aanpak, 
waarin de bestaande stedelijke structuren 
het uitgangspunt vormden en de woonfunc
tie, aangevuld met gemengde kleinschalige 
bestemmingen, centraal bleef staan. Na een 
periode van grootschalige sloop, vooral ook 
in de Nieuwmarktbuurt, begon in de loop van 
de jaren zeventig de stadsvernieuwing, met 
een zorgvuldige inpassing van blokken met 
voornamelijk woningen in de gaten binnen 
het bestaande stedelijke weefsel. Gran Vis
ta behoort tot de vroegste voorbeelden van 
de stadsvernieuwing die vanaf de late jaren 
zeventig momentum kreeg.

Het gat in het blok met het Rem
brandthuis, dat met Gran Vista werd gevuld, 
was ontstaan door onttakeling van panden 
tij dens de Tweede Wereldoorlog en daar
opvolgende sloop. Daarna bleef het terrein 

Afb. 1. Situering Gran Vista (gearceerd). Tekening 
Dik Tuijnman. Archief Dik Tuijnman.

lang braak liggen. In de oorspronkelijke plan
nen had het blok een kantoorbestemming 
moe ten krijgen. De planvorming van deze 
kantoren stuitte echter op bezwaren. De En
gelse projectontwikkelaar Gran Vista diende 
in januari 1974 een plan in voor een kan
toorgebouw, dat zich eveneens uitstrekte over 
het uit omstreeks 1900 daterende Saskiahuis 
van de architecten A. Jacot en W. Oldewelt. 
In augustus van hetzelfde jaar wees het Col
lege dit plan echter af vanwege de al te grote 
schaal. Het architectenbureau Jan Brouwer 
Ass. uit Den Haag paste de plannen aan, maar 
de schoonheids commissie keurde deze plan
nen af in mei 1975.1

De commissie toonde zich inschikke
lijker naar een tweede plan van Gran Vista, 
waarbij het Saskiahuis voorlopig zou blijven 
1 Archief Dik Tuynman, dozen Gran Vista; Radboud 
van Beekum, ‘Dik Tuijnman (19372016), zoekend 
naar alternatieven’, Binnenstad 278, 50 (2016), 8687.
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staan en er voor de rest wisse lingen in hoogte 
toepassing zouden vinden, die de ‘steriliteit 
van de nieuwbouw’ konden verhullen. Een 
derde plan van Brouwer voor Gran Vista 
kwam in december 1976 wel door de com
missie, nadat er uitdrukkelijk op was gewezen 
dat de nieuwbouw zich in de eerste plaats 
voegde naar het Burgemeester Tel legenhuis, 
in de volksmond het Maupoleum genoemd, 
aan de noordzijde van de Jodenbreestraat, en 
het te bouwen stadhuis aan de kant van het 
Waterlooplein. Dit plan leidde echter tot pro
testen van de bewoners en tot het raadsadres 
Jodenbreestraat. Hier horen geen kantoren. 
Protest tegen de plannen van ‘Gran Vista’, 
aangeboden op 26 augustus 1977. Hierin eis
ten de bewoners dat de bouw aanvraag voor 
Gran Vista aangehouden zou worden. Zij 
stelden een overleg voor tussen Gran Vista, 
woningbouwverenigingen en overheidsin
stanties over mogelijkheden van verwerving 
van de betreffende gaten in de bebouwing 
door de stedelijke overheid of een woning

corporatie en voor de toepassing van de toen
malige locatiesubsidieregeling. Deze regeling 
voorzag erin dat het rijk bijpaste in geval van 
dure grondaankopen om zo sociale woning
bouw mogelijk te maken. De gemeente kocht 
de grond inderdaad aan.

In eerste instantie zag de in 1978 als 
wethouder aangetreden wethouder Jan 
Schaeffer alleen kans hier premiekoopwo
ningen te realiseren, aangezien de bouw
kosten te hoog zouden uitvallen voor so
ciale woningbouw. De wederopbouwgroep 
Jodenbreestraat gaf vervolgens Dik Tuijnman 
opdracht voor een alternatief ontwerp met 
sociale huurwoningen. Daarbij moest Joden
breestraat 24, het Titushuis, dat geïsoleerd 
was komen te staan door afbraak aan weers
zij den, gehandhaafd blijven. Een andere eis 
betrof een opslag voor de markt op het Wa

Afb. 2. De gevels aan de Jodenbreestraat en de 
Houtkopersdwarsstraat in mei 1986. Foto Dienst 
Ruimtelijke Ordening, Stadsarchief Amsterdam.
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terlooplein en winkels in de plint. Aanvan
kelijk dacht Tuijnman te kunnen volstaan 
met 58 woningen en vijf bouwlagen aan het 
Waterlooplein, maar gelet op de financiële 
haalbaarheid kwamen hier gedeeltelijk ook 
acht bouwlagen en werd het programma 
uitge breid tot 62 woningen. De welstandcom
missie, die de schoonheidscommissie had 
opgevolgd, liet zich lovend uit over het plan 
en sprak van een monumentaliteit ‘die zelden 
bij wo ningbouw voorkomt’. De reeds ingebur
gerde naam Gran Vista bleef gehandhaafd.

De architect
Th.A.P.C. (Dik) Tuijnman (19372016) begon 
zijn loopbaan als werknemer in een timmer
fabriek. Via de avondschool, ambachtschool 
en de MTS werkte hij zich op en hij kwam 
te werken als bouwkundig tekenaar bij de 
architecten Karel Sijmons en Aldo van Eyck. 
Uiteindelijk voltooide hij de Academie van 
Bouwkunst, waarna hij zich in 1968 vestigde 
als architect. Hij gaf les aan de Academie van 
Bouwkunst en de Gerrit Rietveld Academie. 
Daarnaast verzorgde hij timmercursussen 
voor krakers aan de Zondag Timmerschool. 
Met zijn blauwe of witte overall plaatste hij 
zich buiten de gevestigde orde, en behoorde 
hij tot het kamp van de alternatievelingen. 
Zijn kleine oeuvre, dat ook enkele onuitge
voer de projecten telt, bestaat voornamelijk uit 
woningbouw in de stadsvernieuwing. Hij re
aliseerde in de Govert Flinckstraat in de Pijp 
een kleine invulling op de plek van een afge
brand huis. Hij werkte mee aan het alternatief 
voor het wederopbouwplan voor de Nieuw
marktbuurt door bureau Van Eyck & Bosch, 
dat in 1970 in het blad Forum verscheen. Dit 
plan voorzag in een terugkeer naar de oude 
rooilijnen en herstel van de woonfunctie. Hij 
droeg ook bij aan het door bureau Van Eyck 
en Bosch ontworpen woongebouw Pentagon 
aan de Sint Antoniesbreestraat, dat tussen 
1975 en 1984 tot stand kwam. 

In 1977 trok hij de aandacht met een 

plan voor een aanpassing van de Joden
breestraat. Die had de breedte van een vier
baansweg gekregen. Aan de noordzijde 
hiervan, op de plek van de vroegere Joden 
Houttuinen, kwam in 1974 een kolossaal ge
bouw gereed, het Burgemeester Tellegenhuis 
van architect Piet Zanstra. Dit stond bekend 
om zijn brute lelijkheid en werd intens ver
guisd door de Amsterdammers. Voorlangs 
dit gebouw wilde Tuijnman een winkelgalerij 
laten verrijzen met woningen, gescheiden 
van de betonnen kolos van Zanstra door een 
smalle binnenstraat. Vanwege de rijkelijke 
toepassing van glas sprak hij van een ‘glazen 
fort’ en proclameerde hij de ‘Nieuwe Gezel
ligheid’ tegenover de zakelijkheid van Zan
stra.2 De vormgeving vond zijn inspiratie in 
het destijds opkomende structuralisme, dat 
2 De Volkskrant, 21 maart 1975.

Afb. 3. De hoek Jodenbreestraat en 
Houtkopersdwarsstraat. Foto auteurs, 2017.
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zich kenmerkte door een opbouw uit klein
schalige, zich telkens herhalende elementen. 
Deze ontwerpmethodiek was ontwikkeld 
door architecten als Aldo van Eyck, Herman 
Hertzberger en Jan Verhoeven. 

Ongeveer gelijktijdig met het Gran Vis
tacomplex ontwierp Tuijnman de stadsver
nieuwingsprojecten Dijkstraat 81111 (twee 
ateliers en zestien woningen), Korte Ko
ningsstraat 1319 (twee ateliers en zeven wo
ningen) en Korte Koningdwarsstraat 4A4C 
(drie woningen met een doorgang naar het 
speelterrein en de Siepersteeg) tot stand. 

In al deze projecten besteedde hij veel 
aandacht aan de verkeerscirculatie door het 
gebouw met bijzondere opgangen en gale
rijen. Een groot gebouw als Gran Vista stel
de hem in staat dit thema op een bijzondere 
manier uit te werken. Verder verwelkomde 

hij het in deze tijd bij de woningbouw ver
plichte balkon, door het als speels element in 
te passen in zijn ontwerp.

Opzet
In 1981 startte de bouw van het complex aan 
het Waterlooplein, de Houtkopersdwarsstraat 
en de Jodenbreestraat. Aangezien het pand 
Jodenbreestraat 24 gehandhaafd bleef, kwam 
de bebouwing aan die straat uit twee del
en te bestaan. Het project omvatte duizend 
vier kante meter marktberging, die op straat
niveau uitkomt via twee grote poorten aan 
het Waterlooplein. In totaal biedt het com
plex de mogelijkheid voor zeven grote win
kels (onder te verdelen in 12 units), waarvan 
die aan de Jodenbreestraat en twee winkels 
aan het Waterlooplein direct vanaf de straat 
bereikbaar zijn. De winkels aan de Houtko

Afb. 4. Opgang in de Houtkopersdwarsstraat op de 
hoek met de Jodenbreestraat. Foto auteurs, 2017.

Afb. 5. Galerij langs de winkels/bedrijfsruimten in 
de Houtkopersdwarsstraat.  Foto auteurs, 2017.
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persdwarsstraat en de overige aan het Wa
terlooplein liggen aan een gaanderij en zijn 
te bereiken via een trapopgang. Rond een 
binnenplaats boven de marktberging sta
an de drie vleugels met 6 eenkamerwon
ingen, 15 tweekamerwoningen, 18 drieka
merwoningen, 17 vierkamerwoningen en 
6 vijfkamerwoningen. Tussen de bestaande 
panden Jodenbreestraat 16 en 24 kwam een 
apart cascogebouw voor een woongroep van 
17 personen, waarvan de inrichting en de in
deling door de bewoners werd bepaald. Een 
bijzondere opgave vormde het aflopende ta
lud van de Jodenbreestraat, een vroegere zee
wering. Hierdoor kreeg het Waterlooplein er 
aan de onderzijde een bouwlaag bij, die zijn 
aanvang neemt in de Houtkopersdwarsstraat. 
Tuijnman buitte dit hoogteverschil uit door 
hier opgangen en gaanderijen te brengen. 
Aan de zijde van het Waterlooplein is dit een 
hoge, met glas overdekte trap, aan de Joden
breestraat een hellingbaan voor fietsen en een 
trapje.

Opgangen en galerijen
De verschillende woningtypen stelden Tuijn
man in staat te variëren met de opgangen 
en die als een bijzonder ontwerpelement 
uit te buiten. Op de binnenplaats gaan de 
bewoners op naar hun woningen via een 
mengeling van uitwendige steektrappen en 
inwendige trappenhuizen, in combinatie met 
binnen en buitengalerijen en luchtbruggen. 
Dit gevarieerde stelsel maakt een tocht door 
het gebouw tot een ervaring vol verrassingen. 
Aan de Houtkopersdwarsstraat hangen aan 
de buitengevel bovendien twee open spiltrap
pen die op verschillende hoogten aanvangen 
en eindigen. Beneden loopt hier ook een 
gaanderij langs de winkels, die zich vanwege 
het aanwezige talud boven het straatniveau 
bevinden. Het ronde, uitstekende paviljoen 
met de glazen overkapping, laaghangend op 
de hoek van het Waterlooplein met de Hout
kopersdwarsstraat, hoort bij de winkel op de 
hoek. De opgangen aan weerszijden vertonen 
eveneens een glazen overkapping. De speelse 

Afb. 6. Hoekpaviljoen en opgang galerij aan de Houtkopersdwarsstraat. Foto auteurs, 2017.
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lagen de meeste reliëf en nadruk krijgen. Aan 
de kant van de Jodenbreestraat begint de af
wisseling tussen open en dicht meteen boven 
de hoge winkelplint. Na een overgang op de 
derde verdieping krijgt de hevel daarboven 
weer meer reliëf, zoals aan het Waterlooplein. 
Alleen de tweede verticale as vanaf de linker
hoek bereikt acht bouwlagen, de overige  assen 
zeven. Deze hoge as verleent het gebouw 
nabij de hoek een extra accent. De gevel aan 
de Houtkopersdwarsstraat heeft door de toe
passing van een groot aantal dichte wanden 
het karakter van een zijgevel. Net als aan de 
kant van het Waterlooplein, kregen de hogere 
bouwlagen van deze ‘zijgevel’ een andere be
handeling dan de lagere. Het rechterdeel van 
de gevel, naar de Jodenbreestraat, telt een 
bouw laag minder dan het linkerdeel naar het 
Waterlooplein. Een vergelijkbare opzet met 
de nodige variatie vertoont het cascogebouw 

Afb. 7. Het  hoekpaviljoen op de hoek van het Waterlooplein, mei 1986. 
Foto Dienst Ruimtelijke Ordening, Stadsarchief Amsterdam.

omgang met de inwendige circulatie geeft het 
gebouw een bijzondere kwaliteit.

Geleding
De buitengevels wekken ondanks hun grote 
oppervlak geen kolossale indruk. Debet hier
aan is de overwegend verticale geleding en de 
grote variatie aan speels toegepaste, telkens 
terugkerende elementen. Aan het Water
looplein beslaan de hoge winkelruimten de 
twee onderste bouwlagen. De twee bouwla
gen daarboven vertonen een afwisseling van 
dichte onderdelen met vensters en houtwerk 
en open delen met inpandige balkons. De 
bouwlaag daarboven fungeert als overgang 
naar de hogere verdiepingen, waarin zowel de 
dichte delen als erkers naar voren komen en 
de balkons op soortgelijke wijze naar voren 
steken. Door deze gelaagde opbouw ontstaat 
een bijzondere opbouw, waarbij de hoogste 



21

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap 2017-4

grotere halfronde balkons aan deze straat di
rect boven de twee spiltrappen.

Overal in de gevel vormen de kleur van 
het beton en het houtwerk de basis van het 
kleurenpalet, maar daarbij paste Tuijnman 
in de kozijnen en hekwerken, meestal per as, 
blauwe en rode accenten toe. De blauwe ac
centen komen vooral voor in de naar binnen 
golvende delen van de gevel, de rode vooral 
op de naar buiten stekende onderdelen. Al
leen in het hoekpaviljoen aan de kant van het 
Waterlooplein kwam in het glazen dak ook 
geel voor, wat het kleine hoekpaviljoen een 
bijzonder belang lijkt te geven. Het kleuren
schema verkeert verder niet meer geheel in 
zijn oorspronkelijke staat. Zo maakte de blan
ke houtkleur plaats voor wit.

In de marktberging achterin staan bij
zondere kolommen in paddenstoelvorm, met 

Afb. 8. De binnenplaats gezien naar het noordoos
ten. Foto auteurs, 2017.

met de woongroep, maar dit bouwdeel is 
 lager.

Bijzondere detaillering
Zowel aan de straat als op de binnenplaats 
trekken bijzondere details de aandacht. Een 
bijzondere vorm kregen de twee buitenhoek
en in het gebouw aan weerszijden van de 
Houtkopersdwarsstraat. Op beide openge
werkte hoeken staat een ronde kolom, die 
doorloopt van onder tot boven. Ze steunen de 
balkons. Aan de Jodenbreestraat zijn dit drie
hoekige, naar voren stekende balkons, aan het 
Waterlooplein blijven de balkons achter het 
gevelvlak. Aan de kant van de Houtkopers
dwarsstraat hebben deze balkons een kleine, 
halfronde uitstulping, die bewoners in staat 
stellen deze straat in te kijken. Deze halfronde 
vormen corresponderen met die in de veel 

Afb. 9. Trappen gezien naar het oosten.
Foto auteurs, 2017.
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daarop een vierkante dekplaat. Een fraai uit
gewerkte opening in het plafond voorziet de 
ruimte van daglicht.

Conclusie
Het complex vervult een bijzondere plaats 
in de architectuurgeschiedenis als een van 
de vroegste voorbeelden van stadsvernieu
wing op een historisch beladen plaats, waar 
grootschalige kantoorbouw had moeten ver
rijzen in het kader van de Wederopbouw.

De architect Dik Tuijnman behoorde tot 
de representanten van het toenmalige struc
turalisme en vertegenwoordigde daarbij te
vens de alternatieve bewegingen van die tijd, 
die zochten naar eigen levenswijzen. Hij sym
pathiseerde met de toenmalige krakersbewe
gingen en bracht, mede door zijn afvalligheid 
aan de gevestigde orde, een naar omvang ui
terst bescheiden oeuvre voort. Daarbinnen 
vormt dit project zijn meesterwerk.

In hoogte en door de afwisseling daarin, 
sluit het gebouw in alle drie de zijden steeds 

zo goed mogelijk aan bij aansluitende be
bouwing en de omge ving. Het gebouw toont 
aan hoe het verkeer in een gebouw benut 
kan worden als een ontwerpmogelijkheid die 
kwaliteit kan toevoegen aan het geheel. Het 
complex vertoont een uitzonderlijke geleding 
en opbouw en tevens een, zeker voor sociale 
woningbouw, ongekend verfijnde en verras
sende detaillering, waarvan de kwaliteit des
tijds meteen ook al door de welstandscom
missie werd onderkend.

In het kader van de aanwijzingen tot 
monument ‘post 1965’ komt dit complex in de 
oorspronkelijke staat zeker aanmerking voor 
een aanwijzing tot gemeentelijk monument. 
Het is spijtig dat het Cuypersgenootschap niet 
eerder in kennis is gesteld van de dreigende 
aantasting, want we hadden ons zeker ingezet 
voor behoud van de bestaande karakteristie
ken. De bouwvergunning is helaas al onher
roepelijk. Het is afwachten of het complex 
na de geplande ingre pen nog steeds voor een 
monumentenstatus in aanmerking komt.

Afb. 10 Gran Vista in de noordelijke pleinwand van het Waterlooplein. Foto Radboud van Beekum.


