
  

  

Gemeente Amsterdam 

Gemeenteraad 

Gemeenteblad  

Initiatiefvoorstel  
 

R

 

1 

Jaar 2016 

Afdeling * 

Nummer * 

Publicatiedatum * 

Agendapunt * 

Datum initiatiefvoorstel  

 

 Onderwerp 

Initiatiefvoorstel van de raadsleden Van der Ree, Ruigrok en Toonk (VVD) getiteld: 
‘Amsterdam in de etalage’ 
 
Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: 

Tekst van openbare 

besluiten wordt 

gepubliceerd 

De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien het initiatiefvoorstel van de raadsleden Van der Ree, Ruigrok en Toonk van de 
VVD, getiteld: ‘Amsterdam in de etalage’ ,  
 
Mede gezien de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel en de behandeling in de 
raadscommissie; 
 
besluit: 

 
I. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; 
 

II. het college van burgemeester en wethouders op te dragen / te verzoeken: 
• Te inventariseren waar en in welke staat zich in Amsterdam - al dan niet 

verborgen - historische winkelpuien bevinden; 
• Op basis van deze inventarisatie een stadsbreed plan van aanpak te 

formuleren waarbij in samenspraak met pandeigenaren, huurders en 
Bedrijveninvesteringszones historische winkelpuien zoveel mogelijk worden 
geconserveerd en/of naar hun oude staat worden teruggebracht; 

• In overleg de eisen voor winkelpuien in de welstandsnota zodanig aan te 
passen dat ondernemers en pandeigenaren - al dan niet verenigd in een 
Bedrijveninvesteringszone - worden gestimuleerd architectonisch 
hoogwaardige winkelpuien te realiseren, te behouden en terug te brengen. 

 
III. kennis te nemen van de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel. 

 
Wettelijke grondslag 

Gemeentewet art. 147a, lid 1 
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Als het aan de VVD ligt gaat de gemeente aan de hand van een stadsbrede inventarisatie 
van historische winkelpuien en historische winkelpuien achter beplating een plan van 
aanpak formuleren om deze te conserveren en/of in de oude staat terug te brengen. Tevens 
wordt de welstandsnota zodanig gewijzigd dat pandeigenaren en ondernemers worden 
gestimuleerd hun winkelpui te renoveren of in het geval van nieuw te realiseren winkelpuien 
te kiezen voor ontwerpen die kwalitatief hoogwaardig zijn qua architectuur en 
materiaalkeuze. 
 
Historische winkelpuien in Amsterdam 
Reeds in de 17e eeuw stond Amsterdam bekend als commercieel centrum “…the 
Amazon.com of the seventeenth century, the place where everything was available to 
everybody1.” Het duurde echter tot de negentiende eeuw voordat Amsterdam een 
winkelstad werd op de manier zoals we die vandaag de dag ook kennen. De verbouwing in 
1852 van de Parijse fourniturenzaak ‘Au Printemps’ tot het eerste bonafide warenhuis met 
een groot assortiment en vaste prijzen bracht ook in onze stad een ware winkelrevolutie op 
gang. Deze verandering van winkelconcept betekende ook dat de detailhandel zich anders 
ging presenteren. Etalages met daarin tentoongestelde winkelwaar moesten klanten 
verleiden om bij een winkel naar binnen te gaan. Dit had een aanzienlijke wijziging van het 
winkelstraatbeeld als gevolg. Winkelpuien werden echte blikvangers uitgevoerd in de laatste 
architectonische trends zoals het Neoclassicisme, Eclecticisme en Neorenaissance. Later 
werden ook vernieuwende stijlen zoals Jugendstil, Amsterdamse School, Art Deco, 
Modernisme en Functionalisme toegepast. Hoewel zich in de binnenstad de grootste 
concentratie historische winkelpuien bevindt, zijn in vrijwel elk stadsdeel winkels met 
historische gevels te vinden. Zo zijn bijvoorbeeld in Zuid en West vele prachtige puien te 
vinden uit de jaren twintig en zien we in Nieuw-West zestig jaar na de bouw nog diverse 
mooie winkelpuien uit de periode van de wederopbouw. 
 
Helaas zijn in Amsterdam de afgelopen decennia steeds meer van deze winkelpuien uit het 
straatbeeld verdwenen. Het verdwijnen van de historische winkelpui en het interieur van de 
firma Bonebakker op het Rokin is een recent dieptepunt op dit vlak. De uit 1954 stammende 
gevel ontworpen door architect J.J. van der Linden, uitgevoerd in groen en grijsbruin 
marmer met bronzen deur -en raamkozijnen, werd in 2010 gesloopt en vervangen door een 
brede open pui zonder enige relatie tot de rest van het gebouw. Zowel gevel als interieur 
verdwenen in de afvalcontainer en worden als verloren beschouwd. 
 
Naast het slopen en vervangen van historische winkelpuien wordt ook vaak gekozen voor 
het beplaten van bestaande gevels om ze zo een moderner uitstraling te geven. Met name 
in de jaren zeventig en tachtig zijn veel historische puien (gedeeltelijk) achter beplating van 
hout of trespa verstopt. Hoewel meestal lelijk heeft beplating een minder definitief karakter 
en kan dus vaak betrekkelijk eenvoudig worden teruggedraaid. Winkelpuien die zijn beplaat 
zijn echter ook kwetsbaar. Bijzondere details achter de beplating, denk aan glas-in-lood, 
worden langzaam maar zeker aangetast door verval. Mooie oude puien die zichtbaar of 
onderdeel van een monument zijn, worden niet snel gesloopt. Half onzichtbare puien echter 
kunnen gemakkelijk schade oplopen omdat onzichtbaar is in de vergunningaanvraag wat er 
onder de beplating zit. Dit komt omdat bij de gemeente geen compleet beeld bestaat van 
wat er zich onder de beplating bevindt. Daardoor biedt de welstandsnota2 te weinig 
bescherming en worden sloopvergunningen te snel afgegeven. Met als gevolg dat 
verborgen historische puien geruisloos en voorgoed verdwijnen. 
 

                                                   
1 Amsterdam, A history of the world’s most liberal city, Russell Shorto, Londen 2013 
2 De Schoonheid van Amsterdam, Amsterdam 2013 
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Ondanks het verdwijnen van veel moois in Amsterdam zijn er tevens voorbeelden te vinden 
van hoe het ook kan. De Negen Straatjes laten al vele jaren het succes van winkelen in een 
goed verzorgde en historische omgeving zien. De gevels van de panden waarin 
warenhuizen Metz & Co en Maison de Bonneterie waren gevestigd, zijn met de komst van 
Abercrombie & Fitch en Hennis & Mauritz grondig gerestaureerd. Ook de H&M op de Dam 
en enkele projecten in De Baarsjes zijn goede voorbeelden van het herstel van historische 
kwaliteiten. 
 
De meerwaarde van historische winkelpuien 
Naast een cultuurhistorische waarde hebben historische winkelpuien ook een positief effect 
op de plaatselijke economie. Door de opkomst van internetwinkels en onderlinge 
concurrentie wordt winkelen in Amsterdam steeds vaker een beleving. Hierbij zijn winkels 
meer dan een uitstalling van te koop aangeboden goederen. Uit onderzoek blijkt dat 55% 
van de Nederlanders het liefst winkelt in een historische binnenstad3. Veel Nederlandse 
steden hebben slechts een beperkt aantal straten dat van oudsher winkelstraat is. 
Amsterdam echter heeft vanwege geografische uitbreidingen door de eeuwen heen 
praktisch in elk stadsdeel historische winkelstraten of winkelstraten met historische 
elementen. Omdat het gemiddelde winkelpubliek nauwelijks of niet naar boven kijkt, is het 
van belang dat ook op ooghoogte het historische karakter van een winkel of winkelstraat 
duidelijk wordt. Winkelpuien spelen hierbij een belangrijke rol. 
 
Nieuwe winkelpuien 
In de loop der jaren zijn veel historische winkelpuien uit het straatbeeld verdwenen. Vaak 
worden zij vervangen door betrekkelijk uniforme gevelbrede etalagebakken uitgevoerd in 
materialen die niets te maken hebben met de rest van het pand. Door de gebrekkige 
materialisering en vormgeving passen de puien niet bij de oude gevels in de stad. Hierdoor 
ontstaat een weinig aantrekkelijk straatbeeld maar tot op heden kan welstand weinig eisen. 
Zelden is een nieuwe winkelpui een serieuze architectonische opgave. Dat zou het wel 
weer moeten worden. De welstandseisen moeten zo aangescherpt worden dat 
eigenaren/ondernemers weer gestimuleerd worden om hoogwaardige winkelpuien te 
realiseren.  
 
Dat later toegevoegde winkelpuien wel degelijk een aanwinst voor het straatbeeld kunnen 
zijn, bewijst de - alom betreurde - verdwenen gevel van de firma Bonebakker. De gevel in 
kwestie werd geplaatst in 1954 terwijl de rest van Rokin 88-90 uit 1914 stamt. Ook de pui 
van Koningsplein 3 - een contemporaine etalage die als entree dient voor een negentiende-
eeuws pand - en de door Architectenbureau MVRDV ontworpen glazen baksteengevel van 
Chanel in de P.C. Hooftstraat zijn bij uitstek voorbeelden van hoe het ook kan. Wat de VVD 
betreft draagt kwalitatief hoogstaande eigentijdse architectuur positief bij aan het reeds 
bestaande straatbeeld. Veel gewaardeerde historische straten zijn zelf immers ook het 
product van diverse stijlen uit verschillende periodes.  
 
Leiden in de Etalage  
Wat betreft het herstel van winkelpuien loopt Leiden voorop. Met behulp van het project 
‘Historische Winkelpuien’4 worden door de afdeling Monumenten & Archeologie van de 
gemeente Leiden geselecteerde historische puien bouwhistorisch onderzocht om zo de 
kwaliteit van de binnenstad te versterken en deze aantrekkelijker te maken voor bewoners 
en bezoekers. Aan de hand van dit onderzoek worden de mogelijkheden tot opwaardering 
geïnventariseerd. Op basis hiervan kunnen ontwerpen worden gemaakt en adviezen 

                                                   
3 http://pers.vastned.nl/binnenstad-meest-geliefd-bij-winkelende-nederlanders 
4 https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/574-historische-winkelpuien-op-de-kaart-gezet 
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gegeven zodat de eigenaar van het pand aan de slag kan. Binnen de onderzoeken en 
ontwerpen wordt rekening gehouden met de welstandseisen. Hierdoor blijven mogelijke 
bezwaren van de welstandscommissie tot een minimum beperkt. Dit resulteert in een snelle 
behandeling van de vergunningsaanvragen en stimuleert ondernemers en pandeigenaren 
om deel te nemen aan het project5. De resultaten van het Leidse project zijn spectaculair. In 
de afgelopen jaren zijn reeds grote aantallen puien gerestaureerd. Op deze manier is de 
kwaliteit van de historische binnenstad van Leiden een stuk verbeterd. 
 
De VVD en winkelpuien 
In 2012 diende de VVD Centrum samen met Erfgoedvereniging Heemschut een 
initiatiefvoorstel6 in dat opriep tot een inventarisatie van geheel of gedeeltelijk aanwezige 
historische of architectonische waardevolle puien in de binnenstad. Omdat een 
inventarisatie van alle puien in de binnenstad destijds onhaalbaar was, werd uiteindelijk 
gekozen voor een inventarisatie van de Nieuwendijk en de Utrechtsestraat. In totaal werden 
zo’n 167 puien onderzocht en in kaart gebracht. Het was de bedoeling om op basis van 
deze inventarisaties7 eigenaren te stimuleren om hun puien aan te pakken. Mede door 
bezuiniging bij het stadsdeel is dit tot op heden niet van de grond gekomen. 
 
Uitrol 
Wat de VVD betreft worden de eerdere initiatieven op dit vlak uitgerold en komt er een 
stadsbrede bouwhistorische inventarisatie van historische winkelpuien uitgevoerd door 
Bureau Monumenten en Archeologie. Bij dit onderzoek worden ook winkelpuien betrokken 
die verborgen worden door beplating. De Leidse aanpak kan als inspiratie dienen voor 
Amsterdam. Bij de inventarisatie kunnen eventueel studenten architectuurgeschiedenis 
betrokken om de kosten te drukken en een snelle aanpak mogelijk te maken. Op basis van 
deze inventarisatie wordt een stadsbreed plan van aanpak geformuleerd waarbij in 
samenspraak met pandeigenaren en huurders historische winkelpuien zoveel mogelijk 
worden geconserveerd en/of naar hun oude staat worden teruggebracht. Goede 
voorbeelden kunnen na realisatie in het zonnetje worden gezet om anderen weer te 
stimuleren. Wat de indieners van het voorstel betreft worden hierbij geen 
stimuleringssubsidies ingezet maar wordt er gekeken naar andere middelen. 
Pandeigenaren en winkeliers hebben immers zelf ook baat bij een opgeknapte historische 
winkelpui. Niet alleen zorgt dit ervoor dat de winkel aantrekkelijker wordt voor klanten maar 
de waarde van het pand gaat ook omhoog wanneer de pui in oude staat wordt hersteld. 
Hierbij kan ook een Bedrijveninvesteringszone (Biz) een belangrijke rol spelen. Amsterdam 
telt momenteel 46-Biz-gebieden waarin ondernemers en/of eigenaren samen investeren in 
de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Tevens willen indieners dat onderzocht wordt op 
welke wijze nieuwe winkelpuien een positieve bijdrage kunnen leveren aan het straatbeeld 
en hoe dit kan worden geborgd in de welstandsnota.  
 
Het huidige voorstel, het eerder genoemde voorstel uit 2012 en het VVD-voorstel uit 2013 
dat pleit voor behoud van naoorlogs erfgoed door renovatie en herbestemming8 passen in 
de Amsterdamse VVD-traditie om eigenaren en gebruikers te stimuleren om historisch en 
architectonisch erfgoed in stand te houden. 
   

 

                                                   
5 “Een stimulans voor het behoud en herstel van historisch bijzondere winkelpuien in de binnenstad van Amsterdam, VVD 
Centrum & Erfgoedvereniging Heemschut, Amsterdam 2012: http://vvdamsterdam.nl/files/56962f3ac931a3/ 
6 Ibid. 
7 Een Dijk van een Historie, F. Drielsma, Amsterdam 2014 & Historische winkelpuien Utrechtsestraat, M. Dekker, 
Amsterdam 2014 
8 Naoorlogs erfgoed in beeld en benut, Ruigrok, Van der Ree c.s., Amsterdam 2012 (door de raad aangenomen in 2013) 
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 Stukken 

Meegestuurd <7> 
Ter inzage gelegd n.v.t. 

 

De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 

 

D.A. van der Ree 
M.H. Ruigrok 
W.L. Toonk 
 

 
 
* De sterretjes worden door de Griffie ingevuld 

In te vullen door het raadslid/de fractie: 

1. naam/namen van raadslid/-leden; 

2. datum van indienen; 

3. titel initiatiefvoorstel; 

4. naam raadscommissie waarin het initiatiefvoorstel 

is behandeld 

5. formulering besluit; 

6. tekst initiatiefvoorstel; 

7. eventuele meegestuurde bijlagen; 

8. naam/namen van raadslid/-leden incl. initialen. 

 
 
 


