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Inleiding
Crimson Historians & Urbanists is door MRP Development gevraagd een bouwen cultuurhistorische analyse op te stellen voor het Confectiecentrum (in 1991
omgedoopt tot World Fashion Centre) dat in 1968 naar ontwerp van architect
Hugh Maaskant (1907-1977) werd opgeleverd in Amsterdam West.

2. Cultuurhistorische analyse
In het tweede deel volgt beschrijving van de opkomst en ontwikkeling van
de Amsterdamse confectie-industrie in de aanloop naar de bouw van het
Confectiecentrum.

De directe aanleiding voor dit onderzoek is de recentelijke verwerving van het
World Fashion Centre door MRP Development en in het verlengde daarvan de
zoektocht naar mogelijke scenario’s voor uitbreiding van het bestaande complex
met kantoren en mogelijk andersoortig commercieel programma. Voor het
ontwerp van uitbreiding is architectenbureau MVSA aangetrokken. Dit bureau
onderzoekt thans in samenwerking met MRP een aantal mogelijke ruimtelijke
ontwikkelingsscenario’s.

3. Het Confectiecentrum in het oeuvre van Hugh Maaskant
Het derde deel van het onderzoek bevat een omschrijving van het oeuvre van
het architectenbureau Maaskant. Het ontwerp voor het Confectiecentrum wordt
geduid binnen dit oeuvre.
4. Architectonische analyse
In het vierde deel volgt een architectonische beschrijving en analyse van het
gebouw en wordt het complex in een algemene bredere architectuurcontext
geplaatst.

In het voor u liggende onderzoeksrapport zijn de architectonische,
stedenbouwkundige en cultuurhistorische achtergronden van het
Confectiecentrum bestudeerd en vervolgens gewaardeerd. Op basis van deze
uitvoerige analyse wordt door middel van conclusies en aanbevelingen inzichtelijk
gemaakt waar de ruimtelijke mogelijkheden liggen met betrekking tot de
voorgenomen uitbreiding van het bestaande gebouw. Met andere woorden,
de bouw- en cultuurhistorische analyse vormt een toetsingskader voor de
toekomstige ontwikkeling van World Fashion Centre en geeft de bandbreedte
aan waarbinnen de ruimtelijke en programmatische wijzigingen in, aan en om het
gebouw kunnen plaatsvinden.

5. Bouwkundige wijzigingen
In het vijfde deel wordt de bouwgeschiedenis van het Confectiecentrum
beschreven en geanalyseerd en wordt in kaart gebracht welke bouwkundige
wijzigingen en verbouwingen zich hebben voorgedaan in, om en aan het gebouw
(op het niveau van gebouwdelen) sinds de bouw ervan en wat het effect hiervan is
geweest op het object.
6. Waardestelling en aanbevelingen
Tenslotte mondt het onderzoek en de analyse uit in een waardering van het
gebouw en een reeks aanbevelingen in hoofdlijnen voor mogelijke scenario’s voor
transformatie van het gebouw.

Het onderzoek is als volgt opgebouwd:
1. Stedenbouwkundige context
In het eerste deel van de rapportage wordt ingezoomd op het stedenbouwkundige
ontwikkeling van het Koningin Wilhelminaplein en de positie die het
Confectiecentrum hier aan innam.
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Crimson Historians & Urbanists
Rotterdam, februari 2019
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Stedenbouwkundige context
Introductie
Er is heden ten dage weinig te vinden in de directe omgeving van het
Confectiecentrum dat herinnert aan het stedenbouwkundige kader waarbinnen
Hugh Maaskant in 1962 zijn ontwerp maakte. Toen de architect aan het werk
ging lag er nog een immens grote onbebouwde vlakte tussen de spoorlijn en het
toekomstige tracé van de snelweg, een vlakte waarop aan de noordzijde een
aantal kantoorgebouwen zouden verrijzen, haaks op de lange strook langs de
snelweg die voor het Confectiecentrum was voorzien. Daartussen lag een leeg,
groen en met bomen omzoomd ‘meeting terrein’ met zijdes van enkele honderden
meters. Dit terrein is de afgelopen decennia stelselmatig bebouwd, daarbij voor
Nederland buitengewone dichtheden bereikend en onderweg verschillende keren
onvoorziene wijzigingen in het functionele programma ondergaand.
Te midden van een stadsuitbreiding die wereldfaam geniet vanwege de
progressieve ontwerp ideeën en de trouwe en consistente uitvoering ervan: het
Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam uit 1934, is dit deel van de stad
bepaald door meer dan een halve eeuw van pragmatische koerswijzigingen
en improvisaties, die het tot het tegendeel hebben gemaakt van wat de
oorspronkelijke stedenbouwkundige ontwerpers voor ogen hadden. Eigenlijk is
het Confectiecentrum zelf, met haar plateau en daarbovenop de drie torens, die
een kinetisch schouwspel presenteren aan de langs zoemende automobilisten, het
enige element dat nog iets van de bedoelingen van Cornelis Van Eesteren in zich
draagt.

Het pas opgeleverde Confectiecentrum in
een lege vlakte, ca. 1968
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AUP 1929-1930
Toen Cornelis Van Eesteren begon als hoofdontwerper van het Algemeen
Uitbreidingsplan in mei 1929, lag er reeds een plan van de gemeente voor een
netwerk van wegen en een spoorweg waarmee de bestaande stad zich zou

uitbreiden over het recent geannexeerde grondgebied van de gemeente Sloten.
Tussen de nieuwe ringspoorbaan en de recente uitbreidingen in Amsterdam West
van H.P. Berlage, lag een wigvormig gebied tussen de Haarlemmerweg aan de
noordelijke rand van de stad en het Olympisch Stadion in het zuiden waar de
uitbreidingsopgave het meest urgent was. Om de uitbreidingswijken die reeds in
uitvoering waren goed te kunnen afmaken, en om de uiteindelijke stadsuitbreiding
aan de westzijde van de spoorbaan te kunnen vastmaken, was dit immense
passtuk, met haar ingewikkelde doorsnijdingen en verbindingen, cruciaal.
Op de enige schets van het ontwerpproces van het hele AUP die van Van
Eesteren bewaard is gebleven, is dan ook dit gebied afgebeeld. In de zomer van
1929 tekende Van Eesteren de grote lijnen van dit gebied, die tot op de dag van
vandaag de structuur van het westelijke kwadrant van de stad bepaalt. De oostwestelijke wegen en de noord-zuid lopende wegen, waterwegen en spoorlijn, heeft
Van Eesteren rechtgebogen tot een orthogonaal “stramien van Wegen”.1 Radicaal
en visionair was zijn beslissing om het centrale deel van dit gebied schoon te vegen
van bebouwing en er een park te plaatsen van de omvang van het Vondelpark,
waar het door middel van waterpleinen en een rechtgetrokken Slotervaart mee in
verbinding werd gesteld. Dit centrale park (het huidige Rembrandtpark) plaatste
hij direct aan de laatste linie van de bestaande stadsbebouwing en aan de andere
kant werd het aan de westzijde begrensd door een nieuwe stadsboulevard,
ofwel de ‘Ceintuurbaan’. Deze liep in noord zuidelijke richting liep, parallel aan
de spoorlijn. Deze open ruimte, sprong over de Ceintuurbaan ter hoogte van het
Vondelpark, en grensde daar aan de spoorlijn.
In deze eerste schets voorzag Van Eesteren ook hoogbouw die uit de horizontale
bebouwing zou oprijzen. Grote torens werden aan weerszijden geplaatst van de
radiaalwegen die daardoor ‘stadspoorten’ zouden vormen voor het oost-westelijke
verkeer, tussen de bestaande stad en de uitbreidingen naar het westen. In deze
monumentaal-symmetrische toepassing van hoogbouw, herkennen we nog iets
van de Beaux-Arts traditie in de stedenbouw, die Van Eesteren verbindt met zijn
leermeesters uit het begin van de twintigste en het einde van de negentiende
eeuw.
Schets van Cornelis van Eesteren voor Amsterdam West, 1929
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1) Vincent van Rossem, Cornelis van Eesteren Architect Urbanist. Deel II. Het Algemeen Uitbreidingsplan van
Amsterdam geschiedenis en ontwerp, Rotterdam 1993.

In het definitieve plan voor de uitbreiding van Amsterdam West tot aan de
spoorlijn uit januari 1930, is de positie van de hoogbouw gewijzigd. In plaats
van de toegangswegen te markeren, worden de torens en schijven nu gebruikt
om de open, groene ruimtes waarmee de oude en de nieuwe stad aan elkaar
zijn gekoppeld te omzomen, en daarmee om de openheid van de nieuwe
stedenbouwkundige structuur te onderstrepen. Van Eesteren plaatste een lange
reeks woontorens aan de oostzijde van de Ceintuurbaan, in het groen van het
nieuwe stadspark, en deed hetzelfde aan de westzijde van de Ceintuurbaan, langs
het groene open ‘meeting terrein’ tussen de weg en de spoorlijn: de locatie van
het Confectiecentrum.

AUP 1934
In de Nota van Toelichting van het Algemeen Uitbreidingsplan zoals het voltooid
en politiek was gemandateerd in 1934, wordt het meeting terrein als volgt
beschreven:

Meeting terrein. De behoefte aan een terrein voor het houden van
openbare bijeenkomsten werd in den Gemeenteraad meermalen geuit.
In het Westelijke stadsdeel geprojecteerd tusschen de ringbaan en
den Ceintuurparkweg en ten Zuiden van den op het Surinameplein
uitkomenden Hoofdweg. Langs den Noordelijken en den Oostelijken rand
van dit terrein is de mogelijkheid van het ontstaan van een bebouwing in
hooge huizen opengehouden, zoals bij de beschrijving van de woonwijken
(hoofdstuk VIII) reeds is medegedeeld. Het ligt in de bedoeling, dit terrein
tevens als speel- en sportterrein te benutten en van boombeplanting te
voorzien.2
De automobilist, fietser of tramreiziger die vanuit het noorden naar het zuiden
zou reizen over de Ceintuurparkweg, een stadsstraat op maaiveld met 12 meter
gereserveerd voor auto’s, 11 meter voor trams, fietspaden en brede trottoirs, zou
eerst aan zijn linkerhand een serie van negen torens zien in een strak ritme, tegen
een groene achtergrond, terwijl aan zijn rechterzijde de nieuwe bebouwing van
Amsterdam West zich aaneenrijgt. Na het oversteken van de grote toegangsweg
Schematisch verkeersplan met westelijke Ringspoorbaan ingetekend, 1929
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2) Nota van Toelichting van het Algemeen Uitbreidingsplan, 1934.

Vogelvlucht vanuit het
Vondelpark richting
het westen, 1934
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tot het centrum, de huidige Cornelis Lelylaan, zou het perspectief zich ineens
omdraaien, zouden de torens zich ineens naar de rechterzijde verplaatsen en daar
tegen de groene achtergrond van het ‘meeting terrein’ staan. Ter linkerzijde zou
de reiziger een spectaculair perspectief zien van waterplassen, groene vlaktes en
kunnen doorkijken tot het Surinameplein en tot de kop van het Vondelpark. Vanuit
het centrum naar de nieuwe wijken in West reizend, langs de Overtoom, zou de
reiziger na het Surinameplein hebben gepasseerd de stad zich ineens spectaculair
zien openen. Vanuit het groen en vanuit het water zou hij de imposante torens aan
de noordzijde van het ‘meeting terrein’ passeren, alvorens hij de nieuwe tuinstad
ten westen van de spoorlijn zou bereiken.
Dit was het stedenbouwkundige parcours dat Van Eesteren voor ogen had, met
de voor hem kenmerkende integrale benadering van infrastructuur, landschap en
bebouwing in een helder en hiërarchisch gesamtkunstwerk, waarbij de nadruk lag
op het beleven van de dynamiek van de moderne tijd. Ondanks deze zorgvuldige
nadruk op samenhang en integraliteit van het stedenbouwkundig ontwerp zouden
diverse niet voorziene‘gebeurtenissen’ in de nabije toekomst niet alleen het proces
maar ook de vorm en de inhoud van het AUP in het algemeen en dit deel in het
bijzonder drastisch doen veranderen.
In wat restte van de jaren dertig, zou de aandacht van de stedenbouwkundige
dienst vooral uitgaan naar de nieuwe stadsdelen Bos en Lommer en Landlust in
het noordwesten van de stad, waar de nieuwe stad moest worden aangesloten
op de oude. Bestaande plannen werden aangepast, gingen daarbij van gesloten
bouwblokken naar strokenbouw, en straten en wegen werden verlengd en
verbreed om voor te sorteren op de nieuwe stadsdelen. Het was de bedoeling de
uitbreiding stapsgewijs en geleidelijk te laten gebeuren, van binnen naar buiten.
Men verwachtte dan ook om na de aansluiting met de bestaande stad te hebben
gemaakt, te kunnen beginnen met het plan West binnen de spoorbaan om dan
vervolgens de tuinsteden ten westen, zuiden en noorden van de stad te kunnen
gaan bouwen.

Westelijke uitbreiding van Amsterdam, uitsnede uit het Algemeen Uitbreidingplan, 1935
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AUP 1940 - 1963
De Tweede Wereldoorlog had echter een verwoestend effect op deze ambitie voor
een geleidelijke maar consistente uitbreiding van binnen naar buiten, waarbij de
infrastructuur, de voorzieningen, het groen en de woningen tegelijkertijd zouden
worden uitgerold, daarbij nooit het contact met de bestaande stad verbrekend.
De oorlog en de wederopbouw zouden eerst een vertragend en vervolgens een
versnellend effect hebben op de bouw van het nieuwe Amsterdam, waarbij
pragmatiek en kwantitatieve urgentie dikwijls de overhand kregen. Dit is met name
het geval geweest bij de ontwikkeling van de locatie van het Confectiecentrum.
Na de oorlog werd besloten om de woningnood het hoofd te bieden door binnen
tien jaar 50.000 woningen te bouwen, met name in de tuinsteden, omdat daar de
grond het snelst en het gemakkelijkst beschikbaar zou komen. Dit betekende dus
dat de bouw van de derde fase van het AUP, ineens naar voren werd gehaald, en
dat Nieuw West, op grote afstand van de bestaande stad zou worden gebouwd,
aan gene zijde van een spoorlijn, een Ceintuurbaan en grote oppervlaktes van
onbebouwd polderland. Het ‘meeting terrein’ en de hoogbouw eraan, zou dus nog
lang, zowel op bewoners die er de openbare ontmoetingen kunnen organiseren als
de bebouwing die haar zou omzomen, moeten wachten.
Voor de aanleg van de ringweg, 1968

Een tweede ‘gebeurtenis’, was de explosieve groei van het autoverkeer en
de opkomst van de snelweg als een instrument waarmee het Rijk zich kon
manifesteren in de vormgeving en inrichting van stad en land. Reeds in 1955
besloot het Rijk een tunnel voor het autoverkeer aan te leggen onder het IJ, ten
westen van het centrum, dus direct boven het plan West. Hiermee zouden de
nieuwe havengebieden van Amsterdam ontsloten worden, maar zou het regionale
verkeer ook worden afgeleid uit het centrum van Amsterdam. Men besloot
eveneens dat de Ceintuurbaan van het AUP dan rechtstreeks op deze tunnel, en
daarmee op het rijkswegennet moest worden aangesloten. Dit had een cascade
van beslissingen tot gevolg, zoals het ophogen van de snelheid van het verkeer
voor deze afwikkeling, vervolgens de scheiding van het buurtverkeer, vervolgens
de ophoging van de weg zelf door middel van een dijklichaam, vervolgens de
massieve verbreiding van het tracé.
Toen Hugh Maaskant dus in 1959 de opdracht kreeg voor het ontwerpen
van een Confectiecentrum, was er reeds geen enkele sprake meer van de
‘ceintuurparkweg’ zoals Van Eesteren die 25 jaar eerder had voorzien. In plaats

van de stadsboulevard op maaiveld, lag er nu een bijna 100 meter breed
dijklichaam, waarop een vierbaans snelweg zou komen, ondertunneld door de
radiale stadswegen die het nieuwe met het oude Amsterdam zouden verbinden.
Dit proces voltrok zich langs de gehele west- en zuidzijde van Amsterdam en zou
de in het AUP getekende stadsuitbreidingen opnieuw isoleren van de bestaande
stad. De versnelde bouw, als bijna autonoom functionerende tuinsteden op
afstand van de bestaande stad en ervan gescheiden door een snelweg en
parken en lege polders, zou Amsterdam West effectief tot een soort New Town
maken, ook al was dat nooit Van Eesteren’s bedoeling geweest, nog dat van zijn
gemeentelijke opdrachtgevers.
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Een derde ingreep die het karakter van het ‘meeting terrein’ drastisch
zou veranderen, maar ook rechtstreeks zou leiden tot de bouw van het
Confectiecentrum, vond plaats aan het einde van de jaren vijftig. De logische
consequentie trekkend uit de nakende bouw van de snelweg in plaats van de

Luchtfoto van het Koningin Wilhelminaplein uit 1972, waarbij het Confectiecentrum en drie
confectiebedrijfsgebouwen een parkeerveld omzomen

niet bebouwd met torens of schijven maar met (confectie)bedrijfsgebouwen
van drie tot vier verdiepingen. Het Confectiecentrum zelf hield zich meer aan
de oorspronkelijke bedoeling van Van Eesteren, in elk geval bekeken vanaf de
snelweg, om een serie torens langs de ‘Ceintuurbaan’ te plaatsen.

Voorontwerp uitbreidingsplan ‘westlandgracht’, met daarin het ‘meeting terrein’ en het Confectiecentrum,
april 1958

ceintuurparkweg, van de groeiende automobiliteit, van de zich nu razendsnel
voltrekkende industrialisatie en modernisering van de Nederlandse economie, zag
de Dienst Stedenbouw ineens een hele andere mogelijkheid voor de bebouwing
langs het ‘meeting terrein’. Men zag hoe de confectie-industrie in het centrum
van Amsterdam worstelde met haar beperkte huisvesting en bereikbaarheid
(waarover later in dit rapport meer), en besloot om deze en masse te verplaatsen
naar de ring. De ontwerpers van de Dienst wisten 145.000m2 aan bedrijfsruimte
te projecteren langs de oost- en noordzijde van het ‘meeting terrein’. Daarbij
hield men zich echter niet aan de twee stroken die in het AUP waren voorzien,
maar werd met name de strook aan de noordzijde veel breder en bovendien
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Tijdens de bouw van het Confectiecentrum, in 1963, werd het ‘meeting terrein’
gedoopt tot het ‘Koningin Wilhelminaplein’ naar de het jaar daarvoor overleden
voormalige vorstin. Deze naamsverandering leidde echter niet tot het fixeren van
het gebied tot een ‘plein’. Ondanks de naam, besloot de gemeente het gebied als
een ‘reserveterrein’ op te nemen in het gemeentelijke grondportfolio. Het terrein
tegenover het Confectiecentrum werd ingericht als een immense parkeerplaats
voor de handelaren en klanten van het Confectiecentrum en de andere confectieen textielbedrijven aan het Koningin Wilhelminaplein. Ondanks Wethouder

Den Uyl’s ambitie om het plein tot een daadwerkelijk plein te maken door
randbebouwing te laten ontstaan, gebeurde dit niet en behield het gebied haar
ambigue, voorlopige invulling met groen, enkele volkstuinen, een parkeerveld en
de bedrijfsgebouwen.
Het feit dat er niet aan het meeting terrein/plein werd gewoond maar alleen
gewerkt en de voorlopigheid van haar invulling en functies, maakte dat het
nooit zijn rol is gaan vervullen als de plek voor “het houden van openbare
bijeenkomsten”.3 Inmiddels waren andere plekken in de stad deze rol gaan
vervullen, zoals bijvoorbeeld het Museumplein of de RAI, als plekken
waar grootschalige manifestaties gehouden konden worden. Het Koningin
Wilhelminaplein, in feite een groot grasveld, grenzend aan een parkeerterrein,
een kanaal en een spoorwegtalud, werd alsnog ontworpen tot een woonwijk die
naadloos in de ‘tuinstad’ structuur van Amsterdam West zou passen. In 1988
maakte de Gemeente Amsterdam een stedenbouwkundig plan voor het bebouwen
van de westelijke en zuidelijke rand van het gebied met woningbouw, daarmee
het ‘meeting terrein’ verder inkrimpend tot een groot plantsoen. 500 woningen
werden gerealiseerd binnen dit plan, in een viertal flatgebouwen, drie schijven en
drie urban villa’s van onder andere Frits van Dongen en Rudy Uyttenhaak. Met
name de torens langs het spoor van Frits van Dongen, typologisch identiek maar
met andere kleuroplossingen, verwijzen terug naar de oorspronkelijke bedoelingen
van Van Eesteren met dit gebied, nu echter gerealiseerd aan de zuid en westzijde,
in plaats van de oost en noordzijde. De torens en schijven in het groen, het park
markerend vanaf de weg, het water en de spoorlijn, lijken met terugwerkende
kracht het gebied eindelijk een logica te hebben gegeven en een definitieve vorm.
Inmiddels was het Koningin Wilhelminaplein, als adres, niet meer dan de straat die
langs het Confectiecentrum en de andere bedrijfsgebouwen loopt.

De terugkeer van de woningbouw (1988 – 2018)
Dit moment van ogenschijnlijke rust zou echter niet lang duren. Geen decennium
na de voltooiing van de laatste woningen binnen het gemeentelijke plan uit
1988, werd de druk om meer woningen te realiseren in Amsterdam te hoog
en werd er een 150 meter lang bouwvolume, bestaand uit een toren en een
26
Amsterdam West, 1988
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3) Nota van Toelichting van het Algemeen Uitbreidingsplan, 1934.

Nieuwe woonblokken aan de westelijke en zuidelijke rand van het Koningin Wilhelminaplein, 1997

Woongebouw naar ontwerp van Baneke en Van der Hoeven met op de achtergrond het Confectiecentrum, 1999

zigzag vormige schijf op een sokkel, geprojecteerd langs de westzijde van de
parkeerplaats, naar ontwerp van Baneke en Van der Hoeven. Dit project, met
zijn langgerekte vorm, zijn postmoderne architectuur van visuele effecten en
nadrukkelijke contrasten, nam juist afstand van de architectuur van het AUP. De
parkeerplaatsen werden half ondergronds geplaatst, waardoor de woningen niet
direct uitgaven op het park. Langs de noordzijde werd een nog veel massievere
galerijflat gebouwd, daarmee in elk geval Joop den Uyls oproep tot het bouwen
van gesloten pleinwanden honorerend, echter zonder het realiseren van het plein.
Beide gebouwen staan immers met hun rug naar het groen, en zijn veel meer
georiënteerd op de parkeerterreinen waaraan ze werden gebouwd.

een groot kantoorgebouw aan de Delflandlaan, dus in het verlengde van het
Confectiecentrum. Hij koos voor een architectuur die wat betreft detaillering
en materialisering niet verder af kon staan van die van Maaskant, maar die
typologisch en stedenbouwkundig er juist mee was verbonden. Een classicistische
onderbouw draagt drie bakstenen torens, ieder afgetopt met een immens groot
groen koperen pagode-achtig dak. Het is in feite een met traditionele ornamentiek
bekleed platform gebouw, waardoor de drie torens van Weeber een relatie
aangaan met de drie uiterst modernistische torens van Maaskant en het spel van
hoogbouw langs de snelweg voortzetten.

In de tussentijd ging ook de bebouwing van de stroken direct langs de snelweg
door. Eerst werd het Confectiecentrum in 1990 uitgebreid met een gebouw van
de Architecten Cie./Jan Dirk Peereboom Voller, dat echter door zijn te kleine
maat, niet in staat is zich visueel te handhaven naast het Confectiecentrum, laat
staan naast de snelweg. Heel anders verliep het met het volgende gebouw naast
‘Maaskant’. In 1997 kreeg de Architecten Cie./Carel Weeber de opdracht voor

28

29

De volgende fase in het bebouwen van het voormalige ‘meeting terrein’, was
onlosmakelijk verbonden met ontwikkeling van het Confectiecentrum van
Maaskant zelf, dat later dit rapport wordt behandeld. Voor wat betreft de
stedenbouw is het belangrijk te vermelden dat het bebouwen van het grote
parkeerterrein tegenover het gebouw, in 1991 niet alleen leidde tot de noodzaak
van het chirurgisch aanbrengen van een vijflaagse parkeergarage in de uiterst
smalle strook die overbleef tussen het Confectiegebouw en de snelweg, maar ook

Koningin Wilhelminaplein met links de plint van het World Fashion Centre en rechts het Oranjekwartier

Kantorencomplex aan de Delflandlaan, met uiterst links de nieuwe toren 4 van het Confectiecentrum

tot de massieve woonbebouwing recht tegenover het gebouw. Het parkeerterrein
werd omgedoopt tot ‘Oranjekwartier’ en vanaf 2013 in drie fasen bebouwd met
in totaal 521 woningen in de vrije sector naar ontwerp van Cees Dam en partners,
waarvan de laatste fase nu zo goed als opgeleverd is.
Geplande woningbouw aan de Gerrit
Mannourystraat, naar een ontwerp van Levs

De benutting van iedere mogelijke vierkante meter voor woningbouw gaat
ook vandaag de dag nog steeds door. Zo wordt er nu gebouwd aan een viertal
woongebouwen met in totaal 68 woningen aan de Gerrit Manourystraat, ter
plekke van de parkeerterreinen voor de bedrijfsgebouwen. Daarnaast wordt er
naar een plan van KCAP en MVSA een spectaculair plan gerealiseerd voor 600
woningen die in schijven over de bestaande confectiebedrijfsgebouwen uit begin
jaren zestig heen worden gebouwd. Met dit laatste project is de beschikbare
grond, althans zonder sloop, van het oude meeting terrein, geheel opgesoupeerd.
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Ontwerp van MVSA voor de transformatie
en uitbreiding van het jaren zestig Berghaus
gebouw

Conclusie
Het kenmerkende van de stedenbouwkundige context voor het Confectiecentrum
is eigenlijk tweeledig. Enerzijds zien we hoe de oorspronkelijke, open, groene en
beheerste omgeving die Van Eesteren voor ogen had geheel is verdwenen onder
de telkenmale onderschatte druk op de stad om vierkante meters te leveren voor
wonen en werken. Anderzijds zien we dat één onderdeel van Van Eesteren’s
oorspronkelijke visie zich juist zeer goed heeft gehouden, en zich zelfs nog weet
te repeteren in het heden en de toekomst: het omzomen van de Ceintuurbaan/
snelweg met een filmische reeks van torens, of deze nu kantoren of woningen
bevatten. Vanaf de lange reeks naar voren en achteren geplaatste torens langs het
Rembrandtpark, de drie eveneens verschuivende torens van Maaskant tot en met
de drie kantoorpagodes van Carel Weeber; er is een stedenbouwkundige reeks
ontstaan die er driekwart eeuw over heeft gedaan om gerealiseerd te worden.
Het gebouw van Maaskant heeft zijn autonomie en zijn vrijheid te midden van
de snelweg en het plein wellicht verloren, maar de onderdompeling in een ietwat
chaotische, dichte en levendige stedelijke drukte van het dichtbebouwde meeting
terrein geeft het de kans zich te bewijzen als een stedelijk gebouw met een diverse
gebruikersgroep.
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Confectiehandel
en industrie in
Nederland en
Amsterdam
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Introductie
Confectiekleding bracht anderhalve
eeuw geleden een revolutie in de
kledinghandel en industrie teweeg.
Hiervoor werd kleding op maat
gemaakt door kleermakers en
thuisnaaisters, voor degenen die
het zich konden veroorloven hun
garderobe in opdracht te laten
maken. Voor wie dit voorrecht
niet was weggelegd was er de
Marktdag op het Jonas Daniel Meijerplein in de
optie tot het zelf vervaardigen van
Amsterdamse Joodse Buurt, kraampjes met tweedehands
kleding of de tweedehands markt.
kleding en schoeisel, 1907
Halverwege de negentiende eeuw,
met de industrialisering, mechanisering en de bevolkingsgroei werd de druk en
de mogelijkheid steeds groter om het produceren van kleding op grotere schaal
te laten plaatsvinden. Door het opdelen van de productie in fases, het verbeteren
van naaimachines en professionalisering van personeel werd het produceren
van dezelfde kledingstukken in verschillende maten makkelijker en goedkoper.
In Oostenrijk, Frankrijk en Duitsland ontstond dit proces van confectie-industrie
maar verspreidde al snel naar verschillende Europese landen en zo ook naar
Nederland. Naaiateliers en kledingwinkels werden onderdeel van deze nieuwe
productiemethode, maar ook het inkopen op grotere schaal zorgde voor een

bepaald, waarbij de laatste mode uit trend aangevende steden als Parijs werd
gevolgd. Vaak moest de klant nog meerdere keren terugkomen voor het passen
en aanpassen van het kledingstuk. Nieuwe, goed vervaardigde kleding was een
belangrijk statusmiddel van de hogere klassen en werd zodoende zeer serieus
benaderd. De garderobe was een kostbaar deel van een inboedel en overtrof
bij taxaties voor erfenissen of faillissementen soms de waarde van meubels
of zelfs de woning.5 Het op maat vervaardigden van deze kleding was een al
eeuwen gewaardeerd beroep en werd door gildes tot een beschermde markt
gemaakt. Door gildekeuren die de verkoop van nieuwe kleding inperkten was het
importeren van kleding uit andere steden of landen beperkt. Aan het einde van de
achttiende eeuw nam de macht van gildes af en werd deze markt geopend voor
kleding die niet in een beschermd afzetgebied was vervaardigd.6
Naast de aanschaf van nieuwe kleding was de grootste markt gericht op de
bredere en armere bevolking. Hier werd tweedehands en vermaakte kleding
verkocht, vaak in boedelveilingen opgekocht. Het aanschaffen van kleding
was voor deze groep pure noodzaak en had minder te maken met de sociale
classificatie. Zodoende werd voor de aankoop van kleding weinig uitgegeven.
In 1850 werd door arbeiders en de kleine middenstand ongeveer één procent
van de bestedingen uitgetrokken voor kledingstukken.7 Toch was ook in de
tweedehands kledinghandel een grote diversiteit in kwaliteit en prijzen. In winkels
en op markten konden middenstanders terecht voor tweedehandskleding die
verschilden in ouderdom en stoffen. Goede japonnen, jassen en hemden werden
ook hier verkocht, soms zelfs aangeprezen als het ‘nieuwste uit Parijs’.8 De armste
groep consumenten was genoodzaakt zich tot de voddenverkopers te wenden,
met oudere kleding van mindere kwaliteit. Deze verkopers waren in steden op
markten en in winkeltjes te vinden, maar trokken ook met voddenkarren door de
straten. Buiten steden waren het marskramers die vodden en minder aanzienlijke
kleding langs de deur sleten.9 Kleermakers- en kledingverkopersgilden waren
voor vrouwen en buitengesloten bevolkingsgroepen als joden niet toegankelijk.

Naaiatelier op de zolder van het Meubelmagazijn H. F. Jansen en Zonen op het Spui. Uit: l’Illustration
Contemporaine, door: Herminie Faucher-Gudin,ca. 1892

nieuwe handelsbranche. De groeiende markt en de daarmee opkomende industrie
en detailhandel zouden het aangezicht en het leven in delen van Amsterdam vanaf
halverwege de negentiende eeuw aanzienlijk gaan bepalen, met de opening van
het Confectiecentrum in de jaren zestig van de twintigste eeuw tot uiteindelijk
gevolg.

Opkomst van de confectie-industrie in Europa
Voor de opkomst van confectie-industrie was kleding die door kleermakers werd
vervaardigd een grote investering en het hele proces werd door de toekomstige
drager zorgvuldig uitgestippeld. Eerst werden stoffen uitgekozen in een
manufacturenmagazijn, waarna voering en fournituren bij band- en garenwinkels
werden aangeschaft.4 Vervolgens werd bij een kleermaker de gewenste ‘façon’

5) Ileen Montijn, Tot op de draad. De vele levens van oude kleren, Amsterdam/Antwerpen 2017, p.45-46.
6) Henk Overduin e.a. (ed.), Mode voor iedereen, confectie 1880-1980, Den Haag 1981, p.7.
7) Rutjes, ‘Mode voor elke beurs’.
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4) Mart Rutjes, ‘Mode voor elke beurs’, in: Ons Amsterdam, themanummer Kleding in Amsterdam, 2004.
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8) Montijn, Tot op de draad, 44.
9) Ibidem, p.62-63.

Bijgevolg waren het vanouds deze groepen die zich toelegden op de verkoop van
tweedehandskleding. In Amsterdam was de Jodenbuurt de plaats waar goedkope
kleding gevent werd. Vooral rond de Sint-Antonie- en Jodenbreestraat was het
een enorme drukte van kraampjes en winkeltjes waar de kleding aan de man werd
gebracht.10

ook de hoofdstad uit haar slaap getrokken. In grote getalen werden nieuwe
bewoners aangetrokken tot de stad en voor het eerst sinds de zeventiende eeuw
werd buiten de oude stadsgrenzen getreden. Nieuwe woon- en werkwijken als de
Pijp werden in snel tempo en in goedkope revolutiebouw uit de grond gestampt.
In de stad gaven onder andere kantoorklerken, winkeliers en ambtenaren een
voorzichtig uitbreidende middenklasse. De toenemende welvaart van de stad
werd vertaald naar de openbare ruimte, waar verkeersdoorbraken, stadsparken en
moderne straatverlichting Amsterdam de moderniteit inbracht.

De afkalvende macht van gildes, een toenemende welvaart en een groeiende
schare werklieden en arbeiders gaven vanaf het begin van de negentiende eeuw
de mogelijkheid tot een vergroting en democratisering van de kledingproductie.
Dit gebeurde al vroeg in Frankrijk, waar ‘maisons de confections’ als La Belle
Jardinière (1824) zich in kleding voor de werkende stand specialiseerde.11 In deze
zaken werd veelal eenvoudige kleding verkocht en had weinig te doen met de
nieuwste modetrends. Ook in de manufacturenzaken werden naast de vertrouwde
artikelen als stoffen en garen ook gestandaardiseerde kleine confectiestukken
verkocht, zoals schorten, overhemden en onderkleding. Kledingmagazijnen in
Nederland importeerden halverwege de negentiende eeuw steeds meer van dit
soort confectie uit Frankrijk en Engeland.12 In deze landen werd de industrialisatie
van de kledingindustrie onder meer opgestuwd door de verbetering van de
naai- en snijmachines. Tijdens de wereldtentoonstelling van 1855 werden veel
nieuwe modellen voor de industrie tentoongesteld, waaronder exportmodellen
die in door heel Europa kopers kenden. Vijfentwintig jaar later werd op de
wereldtentoonstelling geconstateerd dat de machine de overhand had gekregen in
de kledingindustrie, waardoor de kleermakelij het snelst gemechaniseerde ambacht
uit het pre-industriële tijdperk werd.13

Vanaf deze periode kwam ook de productie van confectiekleding op,
aangewakkerd door een aantal Duitse confectionairs die door de eenwording
van Duitsland en de daarmee gepaarde Kulturkampf en inperking van hun
godsdienstvrijheid naar Nederland en Amsterdam verhuisden. Deze confectionairs
bezaten de kennis, contacten en het kapitaal om nieuwe zaken op te zetten.
De namen van sommigen van hen prijken nog steeds op gevels van grote
warenhuizen. Zo kwamen onder ander Johann Peek, Heinrich Cloppenburg, Anton
Kreymborg en Anton Dreesmann af op het tolerante klimaat van Amsterdam. De
confectiekleding die in Amsterdam werd verkocht was in eerste instantie veelal
geïmporteerd uit Duitsland en Oostenrijk. De kwaliteit van deze kleding viel tegen
en werd vooral aangeschaft door de lagere klassen.14 Tegen het einde van de
negentiende eeuw werd naast deze goedkope kleding in nieuwe modehuizen als
Hirsch (1883) ook luxere confectie verkocht. Toch bleef de confectiehandel tot
het begin van de vorige eeuw veelal nog beperkt tot makkelijk te vervaardigen
onderkleding, mantels en arbeiderskleding.
De grote doorbraak van de confectie vond plaats vanaf de twintigste eeuw,
wanneer kledingmagazijnen als Gerzon, Peek & Cloppenburg, C&A Brenninkmeijer
en Kreymborg het aantal van hun filialen aanzienlijk gaan uitbreiden. Deze
kledingmagazijnen vestigden in Amsterdam vooral langs de Nieuwendijk,
Klaverstraat, Dam en Leidsestraat, tegenwoordig nog steeds de belangrijkste
winkelstraten. Bovendien richtten zij zich steeds meer op een eigen doelgroep,
waarbij Gerzon de ‘betere stand’ kleedde en magazijnen als Vroom & Dreesman
en C&A een minder bedeelde consument trachtten aan te spreken.15 Daarnaast

Confectie in Amsterdam
In de eerste instantie wilde de mechanisering van de kledingnijverheid geen voet
aan de grond krijgen in Nederland. Dit kwam door de in het algemeen langzaam
opkomende industrialisatie. Pas halverwege de tweede helft van de negentiende
eeuw, met de opening van het Noordzeekanaal en de toenemende handel werd
10) Ibidem, p.47, 59.
11) Overduin, Mode voor iedereen, p.7.
12) Ibidem, p.8.
13) Ibidem, p.3.
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14) Rutjes, ‘Mode voor elke beurs’.
15) Overduin, Mode voor iedereen, p.12.

Naast de groeiende vraag breidde ook het aanbod uit door de verbetering
van productiemethoden. Er werden in Amsterdam verschillende naaiateliers
geopend die verspreid over de stad in bulk kleding in verschillende maten
produceerden. Deze naaiateliers vielen voor een deel onder de magazijnen en
warenhuizen die daarmee naast de verkoop ook de productie op zich namen,
vaak gesitueerd boven de winkels.17 Daarnaast openden in verschillende grootte
naaiateliers in en rond de binnenstad. Zo werden ten oosten van het centrum
en in de Pijp confectiefabriekjes gebouwd die steeds meer met elektrisch
aangedreven machines te werk gingen. De grotere ateliers brachten doorgaans
werk aan tussen de 30 tot 100 personen. Toch waren er in 1930 van de 1600
Amsterdamse kledingwerkplaatsen slechts vier confectiefabrieken met meer
dan 200 werknemers. Het overgrote deel bestond uit kleinere werkplaatsen,
veelal aan huis. Veel jonge vrouwen, waaronder voormalig thuisnaaisters werden
opgenomen in de groeiende industrietak.18 Er was grofweg een tweedeling in
deze industrie, waar er en detail en en gros werd geproduceerd. In de beginjaren
werd in Amsterdam vooral en detail geproduceerd voor de warenhuizen en
winkeliers, waar Twente en Groningen centra voor de kwalitatief mindere en
gros confectie waren.19 Vanaf de twintigste eeuw werd Amsterdam echter hét
centrum voor de confectie-industrie en handel in Nederland. Vooral tijdens de
Eerste Wereldoorlog, toen het uit het buitenland importeren van kleding werd
verhinderd, groeide de kledingmakelij. Daarnaast werden in 1931 importheffingen
op buitenlandse kleding ingevoerd en groeide de branche derhalve.20 Dit werd
nog verder aangespoord door een tweede lichting Duitse vluchtelingen met een
confectieachtergrond vlak voor de Tweede Wereldoorlog.

Warenhuis Vroom & Dreesman aan het Rokin, 1930

werden in verschillende grote steden moderne warenhuizen geopend die naast
kleding een breder aanbod van producten gaven en daarmee de van oudsher
kleinschalige kledingverkoop vernieuwde en in schaal vergrootte.16 Zo zette
de Zeeuws-joodse Simon Goudsmits zijn goedlopende fourniturenzaak begin
twintigste eeuw om tot het grote warenhuis Bijenkorf op de Dam. In de loop van
de twintigste eeuw ging de koopkracht van veel Nederlanders aanzienlijk omhoog.
Bovendien werd er steeds meer geld uitgetrokken voor de aanschaf van kleding en
schoeisel. Tezamen met een daling van de kledingprijzen door de industrialisatie
van de branche werd het nieuw aanschaffen van een gedegen garderobe voor
een bredere massa mogelijk. De combinatie van nieuwe productiemogelijkheden
en een bredere middenklasse zorgde voor de voorzichtige opmaat naar de
kledingbranche zoals wij die nu kennen.

Het waren deze Duits-joodse confectionairs die veel panden betrokken op de
kop van de grachtengordel. De door de crisis als woonhuizen onbetaalbare
panden hadden gretig aftrek onder de confectionairs. Van oudsher waren
kledingproducenten en handelaren meer richting de oude binnenstad en de joodse
wijken gesitueerd. Vanaf de jaren dertig concentreerden de confectie-industrie en
handel echter steeds meer in de grote grachtenpanden tussen de Brouwersgracht
17) Ibidem, p.18.
18) Peter-Paul de Baar, ‘Ateliermeisjes, een verdwenen beroep’, in: Ons Amsterdam, themanummer Kleding in
Amsterdam, 2004.
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16) Ibidem, p.13.

41

19) Rutjes, ‘Mode voor elke beurs’.
20) Overduin, Mode voor iedereen, p.18.

Van grachtengordel naar periferie
De Amsterdamse confectionairs en agenturen die op de historische grachten hun
waren aan de man brachten zagen de markt groeien, maar hun mogelijkheid tot
uitbreiding was in de binnenstad beperkt. Klanten die in toenemende mate met
de auto bezoek brachten aan de modehuizen en producenten gaven overigens
een druk op de smalle straten en overvolle grachten. Onder leiding van de
overkoepelende Nederlandse Economische Vereniging voor de Confectie-industrie
(NEVEC) ging de branche in gesprek met de gemeente van Amsterdam voor een
vervangende plaats waar de confectie-handel geconcentreerd verder kon groeien.
Deze werd gevonden aan de westelijke rand van de stad, waar naar voorbeeld van
Milaan en West-Berlijn een confectiecentrum moest verrijzen. De NEVEC richtte
de N.V. Centraal Verkooppunt voor de kledingindustrie op waar confectionairs
en agenturen zich konden inschrijven voor deelname. De welvarendheid van de
industrie vertaalde zich naar een groot aantal inschrijvingen voor het nieuw te
verrijzen confectiecentrum. Door de grote animo zou het confectiecentrum in
Amsterdam het grootste van Europa worden.25

en de Rozengracht. Hier werden de bel-etages omgevormd tot directiekamers
en showrooms, de hogere verdiepingen werden ateliers en de kelders
expeditieruimtes. Klanten werden naar binnen gelokt door de bordjes aan de gevel
en de stoffenrollen werden aan de oude hijsbalken naar de opslagzolders getakeld.
Het voordeel van deze concentratie was de infrastructuur van verschillende
specialisten op één plek, waarbij fournituren, stoffen en diensten op kleine afstand
werden aangetrokken. Bovendien diende de concentratie tot het gemak van de
inkopers, die de vele bedrijven nu binnen een enkele omgeving konden vinden.21
Dit confectiecentrum langs de grachten ontwikkelde verder tot het uitbreken van
de oorlog. Aangezien joodse Amsterdammers een aanzienlijke bijdrage hadden in
de verkoop, productie en detailhandel van kleding werd de branche hard getroffen
door onteigening van fabrieken en winkels, de vervolging van de joodse bewoners
en de algehele malaise die de oorlog meebracht.
Na de oorlog kwam de productie en verkoop van kleding geleidelijk weer tot
het vooroorlogse peil. Vanaf de jaren vijftig liet het economische wonder van
de Nederlandse wederopbouw zich ook gelden in de aanschaf en productie van
kleding. De sterk gegroeide koopkracht van de Nederlander deed de uitgaven
voor kleding in 1956 stijgen tot 15% van de totale bestedingen.22 De confectieindustrie voer goed mee in de opkomende welvaarmaatschappij. De aanwezigheid
van de geallieerde troepen tijdens en na de oorlog gaf ook een omslag naar
Amerikaanse en Britse mode-invloeden in plaats van de heersende Parijse
trends. Tennistruien, polo’s, nylonkousen, petti- en montycoats brachten een
modernisering van de bestaande standaardkleding en ook vrijetijdskleding werd
een nieuwe trend. Consumenten breidden hun garderobe uit en er werd steeds
meer en vaker kleding aangeschaft.23 Amsterdam groeide in deze jaren verder
uit tot de modestad van Nederland, met de grachten als epicentrum. Bovendien
werden naar goed Frans voorbeeld ook in Amsterdam de modeshows almaar
uitgebreider opgezet en kreeg de hoofdstad vanaf 1947 tot eind jaren vijftig zelfs
een eigen Amsterdam Fashion Week.24

Het duurde nog een aantal jaar voor de plannen werkelijkheid werden. Wel
werd er door fabrikanten en confectionairs al ingespeeld op het aankomende
Confectiecentrum, dat beoogd werd aan het Koningin Wilhelminaplein aan de
rand van de uitbreidingswijk de Westelijke Tuinsteden, zoals in de voorgaande
stedenbouwkundige reconstructie al aan de orde werd gesteld. In de nabijheid
van het geplande confectiegebouw vestigde de N.V. Eerste Nederlandsche
Dames- en Kindermantelfabriek Berghaus begin jaren zestig een nieuw centraal
bedrijfsgebouw.26 Ook opende de N.V. Stibbe in 1964 het hoofdgebouw van
hun mantelfabriek op het lege terrein aan de westelijke rand van de stad, naar
ontwerp van Marius Duintjer.27 Ook verenigden in datzelfde jaar een aantal
confectionairs zich in het Fashion House, gelegen tussen de andere twee
nieuwe hoofdgebouwen.28 De drie gebouwen zijn ontworpen in de lijn van de
moderniseringsslag die de confectie-industrie voor ogen had, met grote, lichte
ruimtes in functionalistische stijl. Voor de rij nieuwe gebouwen was een groot

21) Koosje Sierman, ‘Confectie van stoep tot stoep’, in: Ons Amsterdam, themanummer Kleding in Amsterdam,
2004.

25) Caroline Linssen, ‘Groeiende interesse voor confectiecentrum’, in: Nieuw Isrealietisch weekblad, 30 oktober
1987, p.23.

22) Overduin, Mode voor iedereen, p.31.
23) Ibidem, p.31-32.
24) Peter-Paul de Baar, ‘Wat zegt Parijs?’, in: Ons Amsterdam, themanummer Kleding in Amsterdam, 2004.

26) ‘Burgemeester opende nieuw gebouw van Berghaus-confectie’, in: Het Parool, 5-3-1964, p.13.
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27) ‘Mantelfabriek Stibbe in nieuw gebouw’, in: Algemeen Handelsblad, 14-9-1964, p. 2.
28) ‘Tweehonderd firma’s in één gebouw’, in: De Volkskrant, 19 maart 1968, p.10.

Hoofdkantoor Berghaus (Eerste Nederlandse Dames- en Kindermantelfabriek), Wilhelminaplein 2-4, met links
het Confectiecentrum, 1971

Mantelfabriek van firma Stibbe aan het Koningin Wilhelminaplein, 1971

parkeerterrein dat ook voor het geplande Confectiecentrum van Hugh Maaskant
ging dienen. Zodoende was het parkeerprobleem op de overvolle grachten van
de inmiddels nationale én internationale clientèle opgelost en konden inkopen
alsnog centraal gedaan worden. In 1968 werd het Confectiecentrum officieel
geopend door prins Bernard, waarna het niet snel duurde voor de twee torens met
plint vol zaten met confectiefabrikanten en agenten. Elke huurder werd verplicht
aandeelhouder van het pand, waar bij uitgifte een prijs van 500 gulden per vijf
vierkanten meter werd gehanteerd.29 Dit zorgde overigens niet dat de gehele
confectiehandel naar de nieuwe locatie overhevelde. Ook de grachten bleven tot
in de jaren zeventig een locatie voor de industrie, hoewel dat geleidelijk verdween.

voortgekomen groep jongeren werden de heilige huisjes van de mode-industrie
in korte tijd afgebroken. Onder tieners en jongvolwassenen werden trends snel
achter elkaar opgevoerd en kwam inspiratie van onconventionele ontwerpers als
de Britse Mary Quant. Ook werd kleding van de muzikanten van de jaren zestig
toonaangevend in de modewereld, zoals de coltruien van de Beatles, uitgesproken
kleding van The Who en de werkmanskleren en denimbroeken van Bob Dylan.
Nieuwe binnenstedelijke boetiekjes in de Jordaan, Nieuwendijk en Kalverstraat
gaven gehoor aan de nieuwe modetrends met eigen ontwerpen en kleding met
niet-Europese invloeden. Grote manufacturen speelden hier maar mondjesmaat
op in. Het magazijn Voss opende in 1966 een eigen jongerenboetiek in de
Amsterdamse binnenstad en Berghaus liet in 1967 naast zijn traditionele collectie
een kleurrijkere boetiekcollectie ontwerpen.30

In de periode van de overgang naar het nieuwe gebouw werd de confectieindustrie en handel getroffen door ingrijpende veranderingen in de markt.
Waar Parijs lang het ritme van de mode had bepaald, met elke winter en zomer
een nieuwe collectie, werden nieuwe, jonge consumenten in de jaren zestig
een stuk eigenwijzer en eigenzinniger. Door de uit de naoorlogse geboortepiek

De confectie-industrie had tot 1963 pure groei gekend, maar dit zou
snel en aangrijpend veranderen. In de loop van de jaren zestig waren in
Nederland de lonen aanzienlijk gestegen. Het werd zodoende voor de grotere
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29) Caroline Linssen, ‘Groeiende interesse voor confectiecentrum’.
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30) Overduin, Mode voor iedereen, p.36-39.

kledingproducenten aantrekkelijker te produceren in Aziatische lagelonenlanden.
Dat de kwaliteit van de confectie minder was maakte niet meer uit. Kleding
werd immers niet meer gekocht voor de lange termijn, maar moest steeds weer
vernieuwen, waardoor trends en niet kwaliteit de levensduur van een kledingstuk
bepaalden. Deze arbeidsverplaatsing had grote invloed op het nog maar pas
geopende Confectiecentrum en de gehele branche. Waar tijdens de openingsjaren
het gebouw voor 85 procent gevuld was met fabrikanten en slechts voor 15
door agenturen, was deze verhouding in de jaren tachtig omgedraaid. Veel
van de agenten in het Confectiecentrum waren nu afkomstig van buitenlandse
bedrijven.31 Kleding werd overzee geproduceerd en in Nederland slechts verder
verhandeld aan de detaillisten en warenhuizen. Toch kende de productie in
Amsterdam vanaf de vroege jaren tachtig een opleving door de opkomst van
illegale, maar gedoogde, naaiateliers. Deze door veelal Turkse arbeidsmigranten
gerunde bedrijfjes concurreerden door hun lage lonen met de buitenlandse
producenten. Het Confectiecentrum speelde een belangrijke spil in de verkoop van
deze kleding.32

fabriek geleverd werd.33 Zo vernieuwde het centrum zichzelf en kon er eind jaren
tachtig met een futuristische, glazen vierde toren nogmaals een uitbreiding aan
het complex worden toegevoegd, waarna het Confectiecentrum herdoopt werd als
World Fashion Centre. Wel gaf het groeiende Confectiecentrum en de uitdijende
stad een wederkerend probleem: parkeerplaatsen.
De uitbreiding was opnieuw een aanpassing op de veranderende modewereld.
In The Fashion Garden genoemde vierde toren werden voornamelijk accessoires
als horloges, schoenen en lederwaren verkocht. Hiermee werd ingespeeld op de
verbreding van de modebranche, waar nu ook dergelijke toevoegingen de outfits
moesten completeren. Begin jaren negentig werd door de Zweedse eigenaar
opnieuw plannen gemaakt het nu 200.000 vierkante meter beslaande complex
met drie zeshoekige torens uit te breiden, hoewel deze nooit zijn uitgevoerd.34
In deze jaren ging via het WFC 70 procent van de totale Nederlandse confectieexport, terwijl van een binnenlandse industrie haast geen sprake meer was.35
Het groothandelshuis was een doorvoerhaven van de globale textielindustrie
geworden, waar het door zijn omvang een belangrijke speler was in de
miljardenindustrie, wereldwijd zelfs de grootste in zijn soort. Toch kreeg het WFC
in de loop van de jaren negentig een slechter imago, mede door de verkoop van in
illegale ateliers vervaardigde kleding. Met name de derde toren, waar goedkopere
kleding werd verhandeld, was een steen des aanstoots. Met aantijgingen van
illegaal bankieren door huurders en een serie aanslagen op het complex werd
in de afgelopen jaren een dieptepunt behaald. Vertrekkende huurders en een
opkomende verkoop via het internet deden de financiële situatie van het WFC ook
geen goed. Bovendien is de groothandel in kleding door de sneller veranderende
trends steeds minder gewild geworden, waarbij groot aanbod plaats heeft moeten
maken voor vraaggericht aankoopbeleid. Om in te spelen op de veranderende
markt werd het centrum in 2005 nogmaals uitgebreid met een beurshal boven
de entree. Deze zalen moesten, naast het huisvesten van modebeurzen, ook voor
andere functies plaats hebben. Zo worden er feesten georganiseerd en wordt
de ruimte verhuurd als tentamenlocatie voor de Universiteit van Amsterdam.
Hiermee probeert het confectiecentrum buiten de grenzen van de modewereld

De veranderende confectie-industrie leidt tot uitbreiding
Ondanks de teloorgang van de voortvarende confectie-industrie in Amsterdam
vanaf halverwege de jaren zestig werd in 1978 toch een derde toren aan het
Confectiecentrum toegevoegd. Deze derde toren was binnen een jaar gevuld met
nieuwe huurders, wat aantoonde dat de negatieve tendens van de industrie weinig
invloed had op de populariteit van het gebouw als vestigingsplaats. In deze toren
werd vooral de ‘snelle’ handel geconcentreerd. De verkoopstijl was een aanpassing
aan de grillige modetrends, waarbij collecties sneller en in kleinere hoeveelheden
werden verhandeld. Ook veranderde het gebouw in opzet, waarover verderop in
dit rapport in de architectonische analyse zal worden uitgeweid. Waar in de jaren
zestig en zeventig het centrum vooral gesloten, zakelijke showrooms had, werd
het interieur in de jaren tachtig omgevormd tot een opener grootwinkelcentrum.
Er werden nu ook meer voorraden in het Confectiecentrum zelf gekocht, waar het
hiervoor slechts als orderplaats werkte en de bestelde kleding vervolgens vanuit de

31) Caroline Linssen, ‘Groeiende interesse voor confectiecentrum’.
32) A. Zorlu en F. Reil, ‘De Amsterdamse confectie-industrie’, in: Economische Statistische Berichten 82 4123
1997, p.756-758.

33) Caroline Linssen, ‘Groeiende interesse voor confectiecentrum’.
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34) ‘Confectie-centrum gaat fors uitbreiden’, in: Het Parool, 20-1-1990, p.11.
35) ‘Zweden financieren expansie modecentrum in Amsterdam’, in: De Volkskrant, 25-1-1990, p.2.

te treden. De derde toren van het complex is inmiddels vanaf de derde verdieping
omgevormd tot appartementen en maakt als eigendom geen deel meer uit van
het gehele complex. In de onderste verdiepingen van deze toren is nu ook een
architectenbureau gevestigd, waar in de andere torens ook niet mode gerelateerde
bedrijven als een advocatenbureau en een beveiligingsbedrijf nu ruimte huren.36
Het tot voor kort bruisende Confectiecentrum is tegenwoordig zoekende
naar vernieuwing. Gezien de geschiedenis van het WFC zal het niet de eerste
keer zijn dat het complex aanpast en met de dynamische markt meebeweegt.
Het modecentrum zal zich hierbij moeten aanpassen aan de inmiddels sterk
gedigitaliseerde markt en de opkomst van goedkope buitenlandse ketens als
Primark en Zara die de traditionele detaillisten verdrijven. Bovendien zijn hippe
Nederlandse modemerken als Scotch en Soda tegenwoordig eerder geneigd eigen
panden te betrekken. Ook de internationale mode-industrie vestigt zich in eigen
panden in de ontwikkelende Amsterdamse havens, waarbij de Minervahaven met
de komst van grote merken als Diesel, Hugo Boss, Calvin Klein en Tommy Hilfiger
een nieuw high-end modecentrum lijkt te worden. Met de verbreding van de
functies het WFC zijn er echter nieuwe mogelijkheden voor het complex, waarbij
het daarnaast ook voor de kleinere, experimentele ontwerpers als Bas Kosters en
het middensegment nog ruimte voor mode behoudt.37

Minervahaven wordt nieuw hart van de
mode-industrie, Het Parool 1-1-2019
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36) Richard Smit, ‘Rol van modegroothandel staat onder druk’, Financieel Dagblad, 27-3-2018.
37) Isrid van Geuns e.a. (ed.), World Fashion Centre 50 jaar, Zaandam 2018.

Het
Confectiecentrum
in het oeuvre van
Hugh Maaskant
38

Introductie
Hugh Maaskant leefde van 1907-1977 en werd in 1936 compagnon van de
bekende modernistische architect Wim van Tijen. Tot 1956 bouwde het bureau
Van Tijen en Maaskant een groot aantal gebouwen, vooral in Rotterdam: de
Kralingse Plaslaanflat, Woongebouw Zuidplein, industrieflats aan de Oostzeedijk
en de Goudsesingel en natuurlijk het Groothandelsgebouw. Dit laatste gebouw
was een werk dat Maaskant geheel zelfstandig ontwierp; een teken dat Maaskant
en Van Tijen meer zelfstandig gingen werken en ook dat ze uit elkaar waren
gegroeid. Vanaf 1956 werd hun samenwerking officieel opgeheven en richtte
Maaskant zijn eigen architectenbureau op, met als compagnons Van Dommelen,
Kroos en ir. Senf.
Hij kreeg een grote opdrachtenportefeuille met meerdere specialisaties in
industrie en utilitaire gebouwen, standaardscholen en dito woningbouw, maar
ook in monumentale, representatieve openbare en commerciële gebouwen. Zijn
bekendste werken kwamen alle in de jaren vijftig en zestig tot stand. Hiertoe
behoren de Rotterdamse gebouwen als de Euromast, het Hilton hotel, de
Lijnbaanflats en het Technicon-scholencomplex. Maar ook buiten Rotterdam
bouwde Maaskant veel: de Tomadofabriek (Etten Leur) en het Tomadokantoor
(Dordrecht), de Scheveningse Pier, het kantoor voor Johnson Wax (Mijdrecht),
de gebouwen voor de K.N.V.B. in Zeist en het Provinciehuis in Den Bosch. In
H.A. Maaskant
(1907-1977)
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38) Dit hoofdstuk is een bewerking van het hoofdstuk ‘Corporate sculpturen langs de snelweg’ uit: Michelle
Provoost, Hugh Maaskant: Architect van de vooruitgang, Uitgeverij 010, Rotterdam 2003, p. 293-328.

van moderne architectenbureaus behoorde. Maaskant had zijn eerste ervaring met
dit model opgedaan bij het Confectiecentrum. Net zoals bij de andere vergelijkbare
projecten is de vormgeving van het complex in detail minder interessant, waarover
later in de architectonische analyse van dit rapport verder over uitgeweid zal
worden, maar de werking ervan is afgestemd op een andere schaal: die van de
automobilisten, die rijdend op de snelweg een verschuivend tableau van drie
torens van verschillende hoogte aan zich voorbij zien trekken.

Monumentaliteit
Dergelijke complexen, die in grote aantallen en verspreid over de hele wereld
te vinden zijn, worden vaak geinterpreteerd als het cynische gezicht van een
beginnend globaal kapitalisme, met slechts een ‘debilitating neutrality’ als
architectonische uitdrukking.39
Een interessantere en voor het werk van Maaskant toepasselijke interpretatie
komt van de Amerikaanse historica Sarah Whiting, die het plateaugebouw weet te
beschrijven als een uitvloeisel van de Amerikaanse discussie over monumentaliteit
waarvoor in 1943 door de kopstukken van het Amerikaanse modernisme (de
architecten Siegfried Giedion en José-Louis Sert en de kunstenaar Fernand
Leger) het startschot werd gegeven.40 Hoewel ze in hun manifest Nine points on
monumentality pleitten voor een moderne vorm van monumentaliteit waarvan
de wortels in de Amerikaanse democratische context moesten liggen, wisten
ze op dat moment nog geen voorbeeld te geven wat hetgeen het voor ogen
stond. Sarah Whiting heeft echter aannemelijk gemaakt dat het plateaugebouw
gezien kan worden als een vertaling van hun eisenpakket, dat voor de naoorlogse
architectuur een monumentaliteit introduceerde gebaseerd op technische en
materiele innovaties, en die geassocieerd kon worden met openheid, ruimte en
dynamiek. Het opgetilde platform, waardoor het gebouw schijnbaar zweeft en
zo ineens aan de wandel zou kunnen gaan, paste volgens Whiting in hun visie
omdat het een inventief alternatief bood voor de statische grondgebondenheid die
kenmerkend was voor het ‘traditionele’ monument.

Hilton Hotel (1958-1964), Rotterdam

Provinciehuis (1963-1971), Den Bosch

Lever House (1952), S.O.M., New York

Amsterdam zijn het Nederlands Luchtvaart Laboratorium, Rivierstaete, het
Europahuis en het Confectiecentrum van zijn hand.
Maaskant bouwde in de jaren zestig een aantal grootschalige projecten voor
projectontwikkelaars, vooral kantoorcomplexen en winkelcentra. Veel van deze
grootschalige commerciële projectontwikkelingen volgden hetzelfde principe:
ze bestonden uit hoge torens op een twee lagen hoog plateau waar de torens
enigszins over uitkragen, en steeds zijn de posities van de torens enigszins
verschoven ten opzichte van elkaar. Het was een dynamische variatie op het model
van het Leverhouse van S.O.M (1952), dat inmiddels tot het standaardvocabulaire
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39) S. Whiting, ‘’Opening up Pandora’s Box: Postwar Modernism in the United States’, in: P. Bonifazio, S. Pace,
M. Rosso en P. Serivano, Tra guerra e pace. Societa, cultura e architectura nel secondo dopoguerra, Milaan 1998,
p.290-300.
40) J.L. Sert, F. Léger, S. Giedion, ‘Nine points on monumentality’, in: J. Ockman, Architecture Culture 19431968. A Documentary Anthology, New York 1993, p.29-30.

were seen as the language of a hopeful, albeit unknown, future, even if what
began as an effort to symbolize progress, democracy, and modern man ultimately
finished by fueling bureaucratic engines of economic efficiency’.42
Monumentaliteit voor een kantoor? Maar toch werd hier wel een probleem
aangeroerd dat ook internationaal de aandacht trok, namelijk: in hoeverre
rechtvaardigde de kantoorfunctie een dergelijke uitbundige monumentaliteit?
Daarbij komt een ander aspect: gebouwen voor alledaagse functies zouden geen
representatieve plaats in het stadsbeeld verdienen vanwege het banale programma
waarvan ze de uitdrukking zijn. Maar waarom zouden we een kantoor als iets
banaals moeten zien en niet zonder waardeoordeel als een normaal alledaags
programma? Ook de beroemde Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright zag
zijn kantoren als ‘urban monuments’, en beschreef bovendien zijn ontwerp voor
het kantoor van Johnson Wax als ‘an interpretation of modern business... as
inspiring to live and work in as any cathedral ever was to worship in’.43 Dat was
een aansporing voor Maaskant om ook van de opdracht die hij van dezelfde firma
Johnson Wax kreeg, iets bijzonders te maken: dit werd de zgn. ‘boemerang’ in
Mijdrecht.
Juist die alledaagse activiteiten zoals kantoorwerk, zonder standing of status
vroegen ook in de ogen van Maaskant om een monumentale vormgeving: de
architectuur verleende de vluchtigheid van het dagelijks leven een stevig decor
dat bestand was tegen de ergste banaliteit. Allerlei functies die we niet direct als
eerbiedwaardig kunnen benoemen gaf hij vorm in gebouwen die de waan van de
dag konden overleven en waarvan de vormgeving op geen enkele manier modieus
of tijdelijk was, zoals de activiteiten die zich er afspeelden. Ook alledaagse
dingen als een fabriek, een wandelpier of een kantoor werden als werken voor de
eeuwigheid ontworpen. En daarover bestaat tegenwoordig nauwelijks nog morele
verontwaardiging.

Hoofdkantoor Johnson Wax (1962-1966), Mijdrecht

De ‘uitvinding’ van het platformgebouw aan het eind van de jaren veertig viel
samen met een periode van onstuimige economische bloei in Amerika. Omdat
dergelijke gebouwen door hun neutrale gevels en flexibele plattegronden
uitermate geschikt waren voor allerlei soorten van bedrijvigheid, konden ze
uitgroeien tot een universeel model. Destijds werd het gebouwtype notabene
door een bekende New Yorkse projectontwikkelaar (William Zeckendorf)
poetisch geinterpreteerd as ‘a stage upon which human dramas would unfold’,
een podium waarop alle mogelijke sociale en economische activiteiten zich
konden ontplooien.41 Vanwege de openheid en neutraliteit van de gevels
werden ze bovendien gezien als de visuele symbolen van een triomferende
democratische samenleving. Dit werpt een ander licht op de oorsprong van
deze plateaugebouwen die in de jaren zeventig in Nederland verguisd werden
vanwege hun anonimiteit en ‘onmenselijkheid’. Hoewel hun betekenis in de
publieke opinie langzaam transformeerde naar het symbool van kapitalistische
onverschilligheid, werden ze twintig jaar eerder ontwikkeld als optimistische tekens
van een welvarende en democratische toekomst vol onbegrensde mogelijkheden
en potenties. Sarah Whiting onderstreept dit: ‘In other words, these abstract boxes

42) Zie noot 36, p.292.
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41) Zie noot 36, p.299.
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43) K. Frampton, ‘The Johnson Wax Buildings and the Angel of History’, in: J. Lipman, Frank Lloyd Wright and the
Johnson Wax Buildings, Londen 1986, p.xi en xiv.

Groothandelsgebouw (1945-1953), Rotterdam

Industriegebouw Goudsesingel (1945-1951), Rotterdam

Een lid van de familie van de Verzamelgebouwen
Het Confectiecentrum (1959-1977) bezit als verzamelgebouw, ondanks
zijn volstrekt andere uiterlijk, een grote verwantschap met het eerdere
Groothandelsgebouw in Rotterdam en de vele andere bedrijfsverzamelgebouwen
die het bureau van Maaskant ontwierp. Natuurlijk door de grote schaal van
het gebouw, de herhaling en standaardisatie in het ontwerp, de logistieke
organisatie en de opzet als een klein stadje waar de individueel verhuurbare
ruimten aangevuld zijn met talloze collectieve voorzieningen en winkels. Doordat

voorzieningen gedeeld konden worden, leverde het verzamelgebouw een
duidelijk commercieel voordeel ten opzichte van de oude huisvesting van de
confectiebedrijven in de Amsterdamse binnenstad.
Het gebouw werd een symbool van de schaalvergroting die zich behalve in
het ontwerpen en bouwen op velerlei maatschappelijke terreinen voordeed;
in de eerste plaats door zijn afmetingen van 290 x 60 meter. In het ontwerp,
dat gemaakt werd door Maaskant en Van Dommelen, werd de enorme schaal
nog eens benadrukt door de keuze voor simpele, rechthoekige vormen en
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benadert en het beeld van het gebouw ziet veranderen naarmate hij nadert en
voorbijrijdt. Maaskant zei over het ontwerpconcept: ‘Ik houd van forse, zakelijke
en realistische architectuur, van combineren. Ik prefereer het vrije ontwerp. Daar
valt ook het Confectiecentrum onder.’45 Hoewel het Confectiecentrum als model
gebaseerd was op het Lever House blies het de beschaafde elegantie ervan ook
gelijk weer op door zijn extreme uitvergroting en de onderlinge dynamiek van de
torens.46
Net als het Groothandelsgebouw, dat ook op eigen initiatief van de bedrijven
tot stand was gekomen vormde het Confectiecentrum het perfect uitgeruste
vehikel voor de expansieve ambities
van de gevestigde bedrijven. Voor
Maaskant betekende het de succesvolle
ontwikkeling van een universeel type
gebouw dat een adequate vormoplossing
bood voor de programma’s die door
cityvorming, schaalvergroting en
concentratie aangedragen werden. Het
ontwerpprincipe dat eraan ten grondslag
lag (de ‘zwevende’ onderbouw met
daarop een collectie van volumes in
een interessante ruimtelijke compositie)
werd in de jaren zestig dikwijls opnieuw
Rivierstaete (1967-1973), Amsterdam
toegepast voor volkomen andere
programma’s als een winkelcentrum of
een kantoorcomplex. Dankzij de vele
(bedrijfs)gebouwen die Maaskant had
gerealiseerd, wist hij precies hoe hij
functionele werkruimten, een efficiënte
routing en verkeerscircuits van voldoende

Confectiecentrum vanuit het zuidwesten

volumes. De onderbouw is verdeeld in twee lagen, waarvan de bovenste door
zijn zware betonnen uitvoering lijkt te zweven boven de onderste glazen laag,
die teruggelegd is. Op enkele plaatsen zijn patio’s uitgespaard, ingericht met
zitjes of kijkgroen. Op het plateau staan drie torens, waarvoor de eerste paal
werd geslagen in 1963. Het duurde vijf jaar voordat de eerste twee torens
voltooid waren en de derde (inclusief de bijbehorende laagbouw) werd pas
in 1977 geopend. Als compositorisch middel is na afweging van een aantal
schetsontwerpen, waarover in de architectonische analyse later uitgebreid meer,
gekozen voor een verschuivende positie van de torens op en over de onderbouw
en daarnaast voor een verspringende hoogte van de torens, die van noord naar
zuid 68, 45 en 52 meter hoog zijn.44 Zoals gezegd is het visuele effect daarmee
afgestemd op de toeschouwer die het gebouw vanuit de verte met de auto

45) ‘In gesprek met architekt H.A. Maaskant. “De
maatschappij specialiseert je”, IBB Nieuws, 1967 nr.4,
p.6-7.
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44) Zie voor de schetsontwerpen: M. Fluks, M. Vink, S.U. Barbieri (red.), Architect HA Maaskant (1907-1977),
Amsterdam 1983, p.64 Tegenwoordig zijn deze ontwerpen helaas niet meer in het archief Maaskant aanwezig.
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46) Maaskant zei daarover: ‘Van Dommelen en ik
maakten de eerste ontwerpen; Kroos heeft ’t gerealiseerd.
Ontwerpen is zo moeilijk nog niet; de moeilijkheden komen
pas bij het uitvoeren’. In: ‘Architect Maaskant: Gebouwen
zijn als vrouwen’, 16-3-1968, onbekende krant, archief
Ronald Maaskant.

Tomadohuis (1958-1962), Dordrecht

capaciteit moest ontwerpen. Hierin verschilde het Confectiecentrum niet van een
Samsom- of Tomado-fabriek of zelfs van een Hilton Hotel. Het was voldoende
flexibel om in steeds wisselende gedaanten efficient te kunnen worden aangewend
en bood toch de dynamische en sculpturale uitstraling die Maaskant wilde.

als autonome sculpturen ontworpen. Zo brachten ze méér dan een bescheiden
visitekaartje en een algemeen imago van moderniteit: ze leverden een herkenbaar
beeldmerk, met de overduidelijk commerciële bedoeling om reclame te maken
voor het bedrijf: ‘Naar Maaskants idee is zo’n –uiteraard kostbaar- gebouw toch
goedkoper dan reclame maken’.48

Corporate sculpturen
Net als het andere bedrijfsverzamelgebouw van Maaskant in Amsterdam,
Rivierstaete, heeft het Confectiecentrum een sculpturaal architectonisch beeld
en het karakter van corporate architecture. Dat een bijzondere behuizing voor
een bedrijf als reclame kan fungeren was natuurlijk geen nieuw inzicht: al
eeuwenlang gebruiken ondernemers gebouwen als hun visitekaartje. Maar in de
jaren vijftig ontstond er een speciale, hechte band tussen het bedrijfsleven en de
modernistische glas en staal architectuur, aangemoedigd door de Italiaanse firma
Olivetti die door hun inschakeling van spraakmakende architecten en ontwerpers
onophoudelijk lieten zien wat design -zowel van de bedrijfsgebouwen als van de
producten- kon doen voor het imago van een firma. Zij gaven het voorbeeld dat
door vele Europese bedrijven zoals Pirelli (Ponti en Nervi) en Amerikaanse firma’s
als Seagram (Mies van der Rohe), Lever (SOM) en IBM (Saarinen) nagevolgd
werd.47 Ook in Nederland ontdekten firma’s als Tomado de marketingwaarde van
architectuur waarvan de vooruitstrevendheid op het bedrijf afstraalde. Daarmee
was voor de modernisten de markt van corporate architectuur aangeboord en in
de jaren zestig was dat een enorme groeimarkt.

De criticus Karel Wiekart had snel gezien dat hier een wezenlijk kenmerk van
Maaskants natuur aan de oppervlakte kwam: ‘Maaskant is volstrekt functioneel
in zijn bouwen, maar zijn architectennatuur komt meer overeen met die van een
expressionistisch beeldhouwer dan met die van een ingetogen tekenaar. Hij is
een man van de uitbundigheid in vormen, van die gelukte eerste greep, waarbij
zijn vakmanschap als rationeel bouwer hem ervoor behoedt, een loze vormentaal
te spreken. Maar het sculpturale effect duikt altijd weer op, dwars door alle
functionalisme heen.’49
Het sculpturale effect bij gebouwen als Rivierstaete en het Confectiecentrum
ontstond niet uit een elegante of aansprekende vorm (zoals de boemerang van
Johnson Wax), maar door een sterke reductie van het aantal toegepaste middelen,
elementen en vormen. Een zeker monumentaal effect vloeit als vanzelf voort uit
de gekozen basisvormen -rechthoek, kubus, driehoek- en de schaal waarop ze zijn
toegepast. Die vormen zijn vervolgens geschakeld, opgeteld en geritmeerd. Het
beeld berust op het onderscheid in materialen, lichtwerking, kleur, en een contrast
van zwaarte en lichtheid, massa en ruimte. Het doel van deze compositiemethode
lijkt een streven te zijn naar puurheid en integriteit, een eliminatie van alle
overbodige vormen, een reductie tot de essentie. Het beeld leent zich niet voor
meerdere interpretaties, het is duidelijk en eenduidig.

Maaskant werd van die trend in Nederland dé exponent, met zijn vele
bedrijfsgebouwen waarvan vooral die voor Tomado, Samsom en Nicholson File
internationaal de aandacht hadden getrokken. In de jaren zestig koos hij er steeds
vaker voor om niet de efficiency van het bedrijf in het gevelbeeld te reflecteren,
zoals met de op een moduul en een standaardpaneel gebaseerde gevels van de
Amerikaanse International Style gebeurde. In toenemende mate werd juist het
volstrekt unieke van elk gebouw en bedrijf benadrukt in plaats van de herhaling en
standaardisering waarvan ze óók het product waren. Kantoren, die net zo goed in
een rechthoekig, gestapeld blok ondergebracht hadden kunnen worden, werden
47) De inschakeling van Eero Saarinen voor het ontwerp van de IBM-fabriek in Minnesota (1958) werd
rechtstreeks geinspireerd door het succes van de Olivetti-showroom in New York (BBPR 1954). Zie: R. Martin,
‘’Computer Architectures: Saarnene’s Patterns, IBM’s Brains’, in: S. Williams Goldhagen en R. Legault, Anxious
Modernisms, Experimentation in Postwar Architectural Culture, Cambridge Ma., 2000.

In de architectuurgeschiedenis vinden we maar weinig analytische beschouwingen
over dergelijke gebouwen, maar vanwege de verwantschap met de Minimal Art
uit het midden van de jaren zestig (van kunstenaars als Donald Judd, Carl André
of Robert Morris) ligt de benaming Minimal Architecture voor de hand. Ook deze
beeldhouwers gebruikten alleen de meest simpele, kale vormen in een bepaalde
repetitie met als doel het creëren van een verrassend en nieuw visueel beeld.
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48) M. Floor, ‘Architecten bouwen decors voor de volgende honderd jaar’, Elseviers Weekblad 21-3-1970.
49) K. Wiekart, ‘Expressionisme in de polder. Johnson Wax Mijdrecht’, Vrij Nederland 19-11-1966.

Architectonische
analyse

Maaskant was niet de enige architect die een sterk gereduceerde geometrie
toepaste om tot een imponerend beeld te komen;
in Amerika sloegen I.M. Pei en Kevin Roche dezelfde richting in, en in Nederland
was het toenmalige werk van de jonge architect Wim Quist nauw verwant.50
Kenmerkend is dat de positie van de toeschouwer feitelijk de visuele
verschijningsvorm van het werk bepaalt. Het beeld van het Confectiecentrum
verandert volkomen naar gelang het recht van voren bekeken wordt of van opzij.
In werkelijkheid zullen beide posities niet snel voorkomen, omdat de meeste
toeschouwers het gebouw vanuit de auto zien terwijl ze over de ringweg rijden.
Hoewel het gebouw statisch is, is het beeld beweeglijk en afhankelijk van de
beweging van de toeschouwer door de ruimte. Zo lost het gebouw op in een
sequentie van beelden waarin het zich in steeds verschillende gedaanten toont
en de hardheid van de volumes tegengesproken wordt door hun constante
verandering.
Alle betekenis van deze gebouwen ligt aan het oppervlak, aan de gevel.
Daarachter is slechts de standaardruimte, de ruimte is nog slechts als vierkante
meters te omschrijven en mist elke formele bepaaldheid behalve die van vloer
en plafond. Voor een architectuur die zo extravert is en zich zo sterk richt op het
overdonderen van de voorbijganger is het niet verwonderlijk dat met de eigenlijke
locatie weinig interessants gedaan werd; die is immers niet meer dan een sokkel.

62
50) Zie hiervoor: A. van der Woud, Wim Quist, Rotterdam 1989. Zie voor een analyse van de ruimteopvattingen
in de Minimal Art: W. Davidts, ‘Messy Minimalism’, De Witte Raaf nr.93, sept/oct.2001.
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Beschrijving van het complex
Het Amsterdamse World Fashion Centre aan het Koningin Wilhelminaplein is een
typisch naoorlogs modernistisch verzamelgebouw dat bestaat uit een horizontale,
langgerekte schijf waarop drie blokvormige kantoorvolumes zijn gebouwd. De
bouwkundige detaillering van de gevels van deze torens is uniform: horizontale
met travertin beklede borstweringen worden afgewisseld met raamstroken waarin
aluminium vensters zijn opgenomen. De drie torens zijn verschillend in hoogte en
verschoven ten opzichte van elkaar. De compositie
van deze hoofdvormen is dynamischer gemaakt
door de kantoorvolumes buiten de footprint van
de horizontale plint te schuiven; toren 1 springt
aan de noordzijde voorbij de onderbouw; toren
3 aan de zuidzijde kraagt over de onderbouw, en
over het aangelegen trottoir en fietspad. Toren
2, de laagste toren, is naar de oostkant gedrukt.
De distantie tussen de torens en de plint wordt
versterkt door de gevel, op de plaats waar de
torens de onderbouw raken, nog eens enkele
meters naar binnen te drukken waardoor de torens
nog meer verzelfstandigen ten opzichte van de
onderbouw. Ze lijken daarmee te zweven boven
de horizontale schijf. Iets vergelijkbaars vinden we
in de compositie van de plint zelf, waar de begane
grondverdieping ten opzichte van de bovenliggende
eerste verdieping ook enkele meters naar binnen
is geschoven. Deze verspringing benadrukt de
horizontaliteit van de plint en zorgt bovendien dat
Foto van de maquette van het Confectiecentrum.
deze enigszins loskomt van het maaiveld.
Hierop is het spel van verschuivende volumes
duidelijk te zien
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Westgevel (fase 1 1962-1968)
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Langsdoorsnede AA (fase 1 1962-1968)
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Oostgevel (fase 1 1962-1968)
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Kopgevels (fase 1 1962-1968)
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Het eerder genoemde Lever House in New York (1952) is een ontwerp geweest
waar de architecten van het Confectiecentrum door zijn geïnspireerd. Het zeer
eenvoudige basisprincipe – de horizontale schijf met als verticale tegenhanger
een hoge toren – werd wereldwijd door talloze architecten overgenomen. Op het
bureau van Maaskant wordt het principe eveneens verder ontwikkeld door drie
verspringende torens op een plateau te balanceren waarmee het concept van het
Lever House op een dynamischer manier werd toegepast.
Net als bij het Lever House was er bij het Confectiecentrum sprake van een
vervlechting van de openbare ruimte op het begane grondniveau van het
gebouw; bij het Lever House was dat de kwaliteitsvolle patio, een publiek
toegankelijke verblijfsruimte die in directe verbinding staat met het aangrenzende
voetgangersgebied. Het Confectiecentrum daarentegen had oorspronkelijk
verschillende expeditiestraten die dwars door de horizontale schijf heen staken
waarmee de stedelijke infrastructuur tot onder het gebouw doorliep. Hoewel deze
expeditiestraten, die verderop in dit rapport meer
in detail zullen worden beschreven, niet zozeer
kwalitatieve stedelijke ruimten creëerden, maar
eerder een functioneel doel dienden, was er bij
Maaskants gebouw ook sprake van de typische
modernistische ‘doordringbaarheid’. Deze werd
gekenmerkt door een ruimtegebruik waarbij
interieur en exterieur in elkaar overvloeien en een
ruimtelijke relatie aangaan.
De ‘curtain wall’ of vliesgevel is een derde
aspect waarom het Lever House tot één van
de sleutelgebouwen van de twintigste-eeuwse
architectuur wordt gerekend en daarmee een
inspiratie vormde voor vakgenoten. Deze ragfijne
gevel van hittebestendig glas en roestvrij staal
zorgde voor een ongezien transparante gevel.
Uit de projectdocumentatie kunnen we opmaken
dat de architecten van het Confectiegebouw een
dergelijk gevelprincipe wel hebben overwogen
Maquette van het Lever House, gebouwd in 1952
maar daarvan hebben afgezien omdat er geen
door architectenbureau Skidmore, Owings, and
Merrill. (Bron: Moma, 1950, Skidmore, Owings &
budget was voor airconditioning.
Merrill architects, U.S.A., New York: The Museum of
Modern Art. p. 5)

De openbare ruimte die doorloopt onder het Lever House. (Bron: www.som.com (Ezra Stoller))
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Ontwerpgeschiedenis (1959-1962)
Het hierboven beschreven ontwerpprincipe is al terug te vinden in de eerste
ontwerpschetsen die architectenbureau Maaskant en Van Dommelen in september
1959 presenteerde aan de opdrachtgever NEVEC, de Nederlandse Economische
Vereniging voor de Confectie-industrie. Aanvankelijk lagen er drie verschillende
opties op tafel. De eerste variant was een horizontale twee-laagse plint waarop
drie identieke, doosvormige kantoortorens waren geplaatst. De tweede variant liet
opnieuw een twee-laagse laagbouw zien waarop twee kantoorvolumes werden
gepositioneerd; op de hoek een verticaal georiënteerd volume en in het midden
een langgerekt liggend volume. Het ontwerpconcept van de derde variant zou
als uitgangspunt voor het definitieve ontwerp uit 1962 gaan fungeren; ook hier
herkennen we een twee-laagse plint, waar op twee plaatsen een hap uit werd
genomen. De drie torens verschillen in hoogte, verspringen en zijn gedeeltelijk
over de laagbouw geschoven.

Eerste ontwerpschetsen in drie varianten van het Confectiecentrum uit 1959

In het eerste kwartaal van 1961 wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt. De
vormgeving van de platte schijf waarop de torens staan krijgt al snel zijn definitieve
vorm: op de begane grond komen op drie plaatsen doorgangen dwars door het
volume, telkens onder elke torenvoet. Hier zouden bestelbussen en vrachtwagens
onder het gebouw moeten kunnen rijden om op die manier de goederen voor
de liftkokers van de torens te kunnen opladen of lossen. Bij de opeenvolgende
plannen zit de variatie telkens in de positionering van de torens. Eerst staat de
noordelijke toren nog midden op de onderbouw, later schuift deze naar de rand,
en zelfs over de onderbouw. De verschillende varianten laten zien dat er destijds
lang is gezocht naar de meest uitgebalanceerde compositie van de drie torens ten
opzichte van elkaar en de onderbouw.

78

79

In juli 1962 is het definitieve plan gereed en wordt het in de landelijke dagbladen
aan het grote publiek gepresenteerd. De vergunning is dan nog niet verleend, die

Ontwerpvariant uit april 1960 waarbij de noordelijke toren nog midden op de onderbouw staat
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wordt in december 1962 pas afgegeven.51 De verantwoordelijke minister keurt
echter niet het gehele plan goed, voor het zuidelijke deel van de onderbouw
en de zuidelijke toren komt er geen bouwvergunning. De minister was destijds
terughoudend met het afgeven van bouwvergunningen omdat er in het kabinet
De Quay gevreesd werd voor spanningen op de arbeidsmarkt als gevolg van
het tekort aan bouwvakkers. Het grote aantal bouwprojecten in Nederland
dreigde de bouw- en loonkosten zo op te drijven dat de aanpak van ‘volksvijand
nummer 1’, de woningnood, in het gedrang dreigde te raken.52 Niet alleen voor
de opdrachtgever, maar ook voor de architecten was dit een domper. Zij zagen
hun zorgvuldig geordende compositie worden teruggebracht tot wat ze in de
vakliteratuur nogal defaitistisch ‘een geamputeerd plan’ noemden.53 Een half jaar
later, op 4 juni 1963 slaat Joop den Uyl, dan nog de Amsterdamse wethouder van
Publieke Werken, de eerste van in totaal 1331 palen.54 De bouw van de eerste
fase zou ruim vier jaar in beslag nemen waarna het op 27 maart 1968 officieel
werd geopend door Prins Bernhard.

Het Confectiecentrum zou uiteindelijk pas in 1977 de vorm krijgen zoals
de architecten dat meer dan een decennium eerder hadden geconcipieerd.
De kelder en de onderbouw werden volgens het beproefde principe
doortrokken, daarbovenop werd een toren gebouwd met twaalf bouwlagen;
elf kantoorverdiepingen beëindigd door een gesloten bouwlaag voor de
installatietechniek. Hoewel dit deel bijna elf jaar na de eerste fase werd gebouw
was de vormgeving nauwelijks verschillend ten opzichte van die van de eerste fase.

Constructie
De draagconstructie van het
Confectiecentrum is uitgevoerd in een
betonskelet. Voor een gebouw van dit
formaat was dat de meest logische keuze
gezien de benodigde draagkracht en de
brandwerendheid van de constructie.
Bovendien maakte het betonskelet een
flexibele, vrij indeelbare plattegrond
mogelijk. De kolommen zijn op een
stramienmaat geplaatst van 752cm.
Alleen in de expeditiestraat in de kelder
is hiervan afgeweken; daar overspannen
speciale ‘Preflex-balk’ een dubbele
afstand om meer ruimte te geven aan
het vrachtverkeer.56 Dit type balk, een
voorgebogen I-profiel waarvan de
onderflens werd omhuld met beton,
werd begin jaren vijftig ontwikkeld door
de Pools-Belgische ingenieur Abraham
Lipski (1911-1982). De uitzonderlijke
stijfheid van deze geprefabriceerde
balken - tot wel drie keer zoveel als een
traditioneel staalprofiel - de mogelijkheid

Hoewel het Confectiecentrum, zoals we eerder in de cultuurhistorische
analyse hebben kunnen lezen, zich primair richtte op confectiebedrijven bood
het bij opening ook al plaats aan verschillende bedrijven die weinig met de
kledingindustrie te maken hadden.55 Op de begane grond was er onder andere
een bloemenkiosk en een tijdschriftenwinkel, maar ook een kapper, een filiaal van
de AMRO-bank en zelfs een autogarage waar men voor reparaties en onderhoud
terecht kon. Ook de Amsterdamse Kamer van Koophandel, die eerst nog in de
Beurs van Berlage aan de Damrak zat maar te maken had met ruimtegebrek, kreeg
een plaats op de eerste verdieping van de onderbouw van het Confectiecentrum.
Ook de Mr. Koetsierschool, die allerlei beroepsopleidingen aanbood in de
confectie-industrie nam zijn intrek in het nieuwe gebouw.
51) ‘Fiat voor miljoenenplan: Amsterdam start bouw van confectiecentrum’, in: De Volkskrant, 29-12-1962,.
52) In december 1960 was had minister Van Aartsen (ARP) het kabinet zelfs laten vallen uit onvrede over de
aangenomen motie van zijn partijgenoot Van Eibergen die eiste dat de regering subsidie zou verstrekken voor 5000
extra woningen. Minister van Volkshuisvesting Van Aartsen en minister van Financiën Zijlstra stapten daarna op;
ARP-senator W.F. de Gaay Fortman wist het kabinet te lijmen waarna het tot 1963 de rit wist uit te zitten. [https://
www.parlement.com/id/vh8lnhrouwx9/kabinetscrisis_1960_de_bouwcrisis geraadpleegd op: 11-1-2019.]
53) Maaskant , Van Dommelen, Kroos en ir. Senf, ‘Confectiegebouw in Amsterdam’, in: Bouw, nr. 49, 7-12-1968.
p. 1979.
54) ‘Eerste paal van confectiecentrum geslagen’, in: Het Parool, 5-6-1962.
55) Het Confectiecentrum werd 1991 omgedoopt tot Word Fashion Centre.
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56) Maaskant , Van Dommelen, Kroos en ir. Senf,
‘Confectiegebouw in Amsterdam’, in: Bouw, nr. 49, 7-121968. p. 1979.

Ronde kolommen met geschept oppervlak
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Confectiecentrum bij oplevering in 1968
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Balkenplan van toren 2

Voormalige tweede uitgang ter hoogte van de middelste toren, haaks op het Koningin Wilhelminaplein

tot seriematige productie en de verbeterde brandwerendheid maakte dat Preflexbalken in de naoorlogse bouw op grote schaal werden toegepast in de burgerlijke
bouwkunde en de architectuur.57

Zowel de ronde als de vierkanten kolommen in het exterieur zijn onbehandeld
gebleven; in het interieur hing dat af van de ruimte. Sommige huurders kozen
ervoor om de kolommen glad af te werken, in andere ruimtes – zoals in de
publieke ruimtes in de plint – bleef het betonoppervlak zonder stucwerk of
schilderwerk in het zicht.

Het onderscheid tussen de twee-laagse plint en de bovenliggende torens is ook in
de uitvoering van de kolommenstructuur tot uiting gebracht. Voor de onderbouw
zijn betonkolommen met een vierkante doorsnede toegepast terwijl de torens
op grotere ronde kolommen staan. Daarnaast zijn de ronde kolommen gestort in
een bekisting die bekleed was met rubberen matten zodat na het ontkisten een
‘geschept’ oppervlak is ontstaan.58

57) S. Van de Voorde, R. De Meyer, L. Taerwe, 2008, ‘Abraham Lipski en de uitvinding van de Preflex-balk’, in:
Cement, 60, (6), p. 26-29.
58) Ook de vierkante kolommen in de gevel hebben een nabewerking gekregen die een ruwe oppervlak als
resultaat heeft. Mogelijk is het beton na het ontkisten uitgewassen; d.w.z. afgespoten met een hogedrukspuit
waardoor de granulaten naar de oppervlakte komen. Een vergelijkbaar resultaat kan worden bereikt door het beton
te zandstralen. Welke techniek bij het Confectiecentrum is toegepast is niet uit ons onderzoek naar voren gekomen.
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Plattegronden
Kelder
Over de volledige oppervlakte van de onderbouw is het WFC onderkelderd.
De kelder is voor vrachtwagens en bestelbussen toegankelijk gemaakt met een
expeditiestraat, een principe dat Maaskant zoals gezegd eerder al met succes
toepaste bij het Groothandelsgebouw (1953) en het Industriegebouw (1945-1951).
Nog altijd kunnen voertuigen aan de noordkant naar binnen rijden, goederen
laden of lossen, en het gebouw aan de zuidkant weer verlaten. Aanvankelijk
was er nog een tweede uitgang ter hoogte van de middelste toren, haaks op

torens op staan, waarover later meer. De niet-dragende scheidingswanden zijn
uitgevoerd in waalformaat kalkzandstenen.

Begane grond
De oorspronkelijke begane grond is in de loop der jaren sterk gewijzigd.
Zoals hiervoor al beschreven, waren er op de begane grond drie doorgangen
(expeditiestraten) die dwars door het gebouwen liepen. Deze doorgangen, die
toegankelijk waren voor vrachtwagens en bestelbussen liepen langs de liftkokers
van de drie torens. Op die manier konden goederen, in de meeste gevallen kleding
bestemd voor de confectiebedrijven in de torens, gemakkelijk worden in- en
uitgeladen.
De hoofdentree van het Confectiecentrum op de begane grond is ook in de
loop der jaren verschillende keren gewijzigd. Oorspronkelijke was de entree
teruggeschoven ten opzichte van de rest van de plint waardoor er aan de
straatzijde een plein ontstond dat buiten enkele plantenbakken leeggelaten was.
Door de verdiepingshoge glasgevels keek de bezoeker vanaf het plein de entreehal
in. De rubbertegels die op het voorplein lagen waren ook binnen in de centrale hal
toegepast waardoor de hal aanvoelde als voortzetting van de openbare ruimte.
Van deze oorspronkelijke inrichting en materialisering van deze hal is echter niets
bewaard gebleven. De dubbelhoge entreehal werd verder gedomineerd door een
verdiepingshoge vrijstaande schijf waarop een abstracte mozaïekcompositie was
aangebracht van de hand van Wim van der Weerd, een architect en kunstenaar
die bij Maaskant in dienst was. Hij werd regelmatig ingeschakeld om voor
gebouwen die van Maaskants tekentafel kwamen kunstwerken te maken.59
Van der Weerd was overigens ook verantwoordelijk voor het ontwerp van de
belettering op het Confectiegebouw. Zowel boven de oorspronkelijke entree, als
op het dak van de zuidelijke toren 3 stond oorspronkelijk een sober vormgeven
bord waarop simpelweg ‘confectiecentrum’ stond.

Expeditiestraat in de kelder van het Confectiecentrum

het Koningin Wilhelminaplein. Deze uitgang werd gebruikt voordat de tweede
fase in 1977 was uitgevoerd. Tal van louter utilitaire functies werden in de kelder
ondergebracht, zoals een ruime rijwielstalling en verschillende technische ruimten
zoals een ketelhuizen en pompruimten. Daarnaast zijn er in de kelder apart te
huren opslagruimten voor confectiebedrijven gecreëerd, variërend van 30 tot
120m2. Deze ruimtes zijn gelegen aan een laad- en losperron aan de oostkant van
de expeditiestraat. De vertrekken aan de andere kant van de expeditiestraat waren
bij opening in gebruik van vervoersbedrijf Van Gend & Loos.
Met de uitbreiding van het Confectiegebouw in 1977 werd ook de
kelderverdieping vergroot. Net als in het bestaande deel kwamen er verhuurbare
units die vooral als opslagruimten werden gebruikt. Zoals men kan verwachten
in een kelderruimte zijn de afwerkingen robuust en doelmatig. De betonnen
constructieonderdelen zijn in het zicht gelaten en hebben verder geen bijzondere
bewerkingen gekregen, met uitzondering van de ronde kolommen waar drie

Naast de vensters in de voorgevel viel er ook door de vier ronde dakvensters
daglicht in de centrale hal. Buiten het monumentale kunstwerk was de
centrale hal vrij sober vormgegeven, om vooral aandacht niet af te leiden
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59) Van der Weerd maakte ook voor het Sportcentrum KNVB in Zeist (1956-1965) en het Havenbedrijf KNSM
1962 in Rotterdam kunstwerken.

De achtergevel van het Confectiecentrum aan de Terheideweg. De ingang naar de
expeditiestraat (in de derde travee) is hier duidelijk zichtbaar
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Inrichtingstekening van de AMRO-bank grenzend aan de centrale hal en het voorplein
Oorspronkelijke indeling van de centrale hal met de mozaïekmuur van Wim van der Weerd

functies van de school gesitueerd zoals de directeurskamer, een archiefruimte, en
een bibliotheek; de leslokalen waren op de eerste etage. De school functioneerde
dus als een entiteit op zichzelf en was verder ruimtelijk en logistiek niet echt
verbonden met de rest van het gebouw.
Aan de zuidkant van de centrale hal lag het hierboven genoemde filiaal van
de AMRO-bank dat net als het restaurant zowel een toegang had aan het
voorplein, alsook toegankelijk was vanuit de centrale hal. In de bank waren
twee spreekkamers, een apart kantoor voor de directie, een kantoortuin waarin
een twintigtal bureaus waren opgesteld, afgeschermd met een lange balie
waar klanten financiële zaken konden regelen. De aanwezigheid van dergelijke
financiële dienstverlening was vanzelfsprekend van groot belang in een gebouw
waar druk gehandeld werd.

van de modecollecties. De oorspronkelijke centrale hal met rondgang kan
begrepen worden als voorzetting van het plein waarin kioskachtige nietconfectie gerelateerde functies waren opgenomen zoals een bloemenzaak, een
tijdschriftenwinkel en een apotheek. Deze functies waren als losse stands in de
ruimte geplaatst. Aan de centrale hal grensden verder een filiaal van de AMRObank en een kapperszaak.
Rond de centrale hal waren de volgende functies gesitueerd. Aan de noordkant,
grenzend aan het voorplein en het Koningin Wilhelminaplein was een restaurant,
ongeveer op de plaats van het huidige restaurant. Dit restaurant kon men zowel
vanuit de centrale hal, als vanaf het voorplein betreden.
Aan de oostkant van de centrale hal bevond zich de Mr. Koetsierschool, die
overigens niet vanuit de centrale hal te betreden was. Studenten en personeel
betraden de school via een aparte entree aan de kant van de Terheideweg aan de
achterzijde van het complex. Op de begane grond waren de meer ondersteunende
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Op de begane grond, grenzend aan het Koningin Wilhelminaplein ter hoogte van
de expeditiestraat naar toren 2, was oorspronkelijk een autogarage waar men
terecht kon voor keuring en onderhoud. Een oplettende bezoeker herkent daarvan

alleen nog de verdiepingshoge deuren die het mogelijk maakten om de auto naar
binnen te rijden.
De vertrekken van de begane grond van het gebouwdeel uit 1977 werden met
een gang verbonden met het oorspronkelijke deel. Dit deel kreeg een entree
die onder de uitkragende toren werd gepositioneerd. Net als bij de twee eerder
gebouwde torens liep ook hier een expeditiestraat dwars door de onderbouw
om zo bevoorrading via de goederenliften mogelijk te maken. Hoe de overige
ruimtes op de begane grond van het deel uit 1977 gebruikt werden hebben we
niet kunnen opmaken uit het beschikbare bronmateriaal. In de oorspronkelijke
tekeningen zijn de ruimtes slechts aangegeven met de term ‘verhuurbare ruimte’.
Samenvattend kunnen we stellen dat de oorspronkelijke begane grond
hoofdzakelijk gebruikt werd voor ondersteunende functies van het
Confectiecentrum, zoals de centrale hal, het restaurant, een bankfiliaal, een
zelfstandig opererende school. Showrooms of ander aan kleding gerelateerde
functies vond men aanvankelijk nauwelijks op de begane grond. Reden hiervoor
was dat deze bedrijven hun collecties niet voortijdig aan het grote publiek wilde
tonen, bovendien wilde men voorkomen dat de nieuwe collecties zouden worden
nagemaakt.
Een ander belangrijk kenmerk van de begane grond waren de drie expeditiestraten
die dwarsverbindingen creëerden in de onderbouw. Door de aanwezigheid
van deze expeditiestraten werd het gebouw in feite onderdeel van de
stedenbouwkundige structuur. Met andere woorden, het gebouw werd niet alleen
bedacht vanuit het perspectief van de voetganger, maar welbewust ook vanuit
het perspectief van de automobilist en de vrachtwagenchauffeur die door de goed
doordachte logistiek tot in het hart van het gebouw konden doordringen.

Eerste verdieping
Net als op de begane grond was de eerste verdieping vooral in gebruik voor
ondersteunende functies voor de confectiebedrijven die gehuisvest waren in de
torens. Daarnaast waren er functies ondergebracht die autonoom opereerden,
zoals de Amsterdamse Kamer van Koophandel die een groot deel van de eerste
verdieping in gebruik had. Vanuit de centrale hal konden bezoekers van de KvK de
trap of de roltrap nemen die hen naar de rondgang op de eerste verdieping bracht.
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Eén van de patio’s op de eerst verdieping waar rondom de lokalen van de Mr. Koetsierschool waren gesitueerd

Vandaar kon men zich bij het loket van de KvK aanmelden. In het centrum van
de KvK lag een grote vergader- / ontmoetingsruimte die geflankeerd werd door
twee bescheiden patio’s. Rondom deze patio’s waren allerlei kantoorfuncties en
spreekkamers gegroepeerd. Zo was er ook daglichttoetreding in het midden van
het gebouw.
Van de Mr. Koetsierschool waren de klaslokalen op een lange rij langs de gevel
aan de zijde van de Terheideweg geplaatst. Net als bij de KvK waren de ruimtes die
meer in het centrum van de onderbouw waren gelegen gegroepeerd rondom twee
langgerekte patio’s. Historische foto’s laten zien dat deze patio’s tamelijk spartaans
waren ingericht. Op de grond lagen betontegels en de inrichting bleef beperkt tot
een enkele plantenbak.
Tenslotte waren er op de noordwest hoek van de eerste etage van de onderbouw
nog enkele vergaderzalen met aanpalende dienstkeuken en garderobe; op de
uiterste hoek was een klein deel bestemd als commerciële verhuurbare ruimte. De
organisatie van de verschillende ruimtes rondom de patio’s waren een belangrijk
kenmerk van de inrichting van de eerste verdieping. Op die manier werd ondanks
de diepte van de plint de daglichttoetreding in de meeste ruimten gegarandeerd.
Bij sommige ‘plateaugebouwen’ die in de jaren zestig zijn gebouwd is het dak van
de laagbouw voor gebruikers toegankelijk gemaakt als daktuin of terras. Bij het
iconische Lever House was dat bijvoorbeeld het geval. Bij het Confectiecentrum
was een dergelijk publiek gebruik het dak niet voorzien.

Kantoorverdiepingen
De drie torens hebben plattegronden die weliswaar in afmetingen enigszins
afwijken maar verder telkens dezelfde basisopzet hebben. Deze plattegronden zijn
tamelijk conventioneel; een rechthoekige plattegrond met enkele vaste elementen
zoals betonnen stijgkokers, een kolommenstructuur, een brandscheiding en
een toiletblok. Elke toren heeft twee vluchttrappenhuizen, twee liftkokers met
dubbele liften, opgedeeld in twee liften voor personenvervoer en twee liften voor
goederenvervoer. Binnen de kokers zijn ook de toiletblokken opgenomen alsook
de leidingschachten voor water, verwarming en elektriciteit. Al deze voorzieningen
zijn ondergebracht in drie separate betonnen kokers. Het enige verschil tussen
toren 3 en de eerder gebouwde torens 1 en 2 is dat toren 3 een derde personenlift
heeft. Om bij brand altijd zeker te zijn van een veilige vluchtroute is er in elke

Eén van de confectiebedrijven in de torens, 1967

toren een brandscheiding aangebracht die dwars over de verdieping loopt. Waar
de brandscheiding contact maakt met de betonnen stijgkokers bevinden zich aan
weerszijde brandwerende schuifdeuren. Bij brand sluiten deze deuren automatisch.
Hoewel Maaskant voor enkele verdiepingen wel indelingen heeft getekend
werd de inrichting vooral aan de huurders zelf gelaten. ‘Er is afgezien van
nadrukkelijke luxe voorzieningen. De huurders hebben geheel de vrije hand hun
accommodaties naar eigen inzicht in te richten’, aldus Maaskant.60 Overigens
werden de kantoorruimtes wel opgeleverd met een systeemplafond van metalen,
geperforeerde plafondplaten waarvoor akoestische demping minerale wol in
was opgenomen. In dit systeemplafond, afkomstig van fabrikant Everblij, was
ook de tl-verlichting opgenomen. De toepassing van dit gestandaardiseerde
plafond met verlichting voorkwam volgens de architecten ‘dat het gebouw van
buiten onordelijk zou zijn’.61 Ook de sobere detaillering van de binnengevels
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60) ‘Confectie industrie 5de van Nederland’, in: Trouw, 19-3-1968.
61) Maaskant , Van Dommelen, Kroos en ir. Senf, ‘Confectiegebouw in Amsterdam’, in: Bouw, nr. 49, 7-12-1968.
p. 1979.

Schuifdeuren die bij brand automatisch sluiten

was onderdeel van de standaardafwerking. De aluminium schuiframen kregen
vensterbanken in antraciete kunststeen; onder de vensterbanken bevonden zich
eenvoudige plaatradiatoren; op de vloer werd een kabelgoot aangebracht met
contactdozen. Concluderend kunnen we stellen dat de plattegronden van de
torens volledig in het teken stonden van flexibele indeelbaarheid.

Buitengevels
Plint
In het Confectiecentrum komen grofweg drie verschillende geveltypes voor.
Allereerst de gevelpuien op de begane grond. De gevelelementen zijn hier tussen
de betonnen kolommen geplaatst. Ter plaatse van toren 1 en 3 zijn de ronde
kolommen (de draagconstructie van de torens) in de gevel zichtbaar; op de
overige plekken zijn dat de standaard kolommen met vierkante doorsnede. De
gevelkozijnen aan de zijde van het Koningin Wilhelminaplein hebben telkens een
plint in serpentino, een groenkleurig graniet dat met regelmaat door Maaskant
in zijn andere gebouwen werd toegepast. In deze natuurstenen plint zijn twee
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Standaardafwerking van de binnengevels met kunststenen vensterbanken, radiatoren en kabelgoot

Plint van het Confectiecentrum
aan de zijde van het Koningin
Wilhelminaplein, 1997
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of soms drie roosters opgenomen die dienen voor de natuurlijke ventilatie van
de kelder. Op de begane grond zijn vervolgens stalen kozijnen toegepast waarin
aluminium ramen opgenomen zijn. In sommige gevelelementen is een deur
opgenomen, in andere niet. Alle gevelelementen hebben een klapraam gekregen.
Vermeldenswaardig is nog de dikke horizontale middelstijl. Aan de binnenzijde
was hier een radiator tegen bevestigd die de koudeval van de ramen tegenging.
Aan de buitenzijde kon deze brede regel gebruikt worden om gevelreclame in
op te nemen. In tegenstelling tot de bovenliggende verdiepingen waren hier
oorspronkelijk geen grijze maar zwarte kozijnen toegepast.
Foto van de gevel waarop het ventilatierooster
in de penant zichtbaar is. Op deze opname is de
aluminium zonwering neergelaten.

Confectiecentrum zijn zogenaamde gefrijnde travertinplaten toegepast, dat wil
zeggen dat de platen zijn opgeruwd door er kleine verticale groeven in aan te
brengen. Het natuursteen is met stalen hoeklijnen blind opgehangen aan een
metselwerk (poriso) achterconstructie. Boven deze borstwering heeft iedere
verdieping aan vier zijden aluminium ramen afgewisseld met penanten in metalen
zetwerk. Oorspronkelijk waren in deze penanten roosters opgenomen die de
achterliggende ruimtes van natuurlijke ventilatie konden voorzien. Deze penanten
dekken ook de geprefabriceerde betonnen stijlen af waaraan de aluminium
schuiframen zijn bevestigd.

De standaardgevel op de eerste verdieping
verschilt nogal van de begane grond. Ter
plaatse van de borstwering is travertin
toegepast, een natuursteen die ook in de
gevelbanden van de torens is gebruikt.
Daarboven volgt een doorlopende rij
aluminium schuiframen die net als op de
begane grond wordt onderbroken door
een horizontale bredere regel. Voor de
verhoogde dakrand is dan weer gekozen
voor geprofileerde aluminiumplaat.

Torens
Die drie torens hebben een vrijwel
identieke gevelopbouw. Elke verdieping
heeft telkens een rondlopende gesloten
borstwering die bekleed is met
travertinplaten, een natuursteen die
vaker door Maaskant werd toegepast
bij zijn gebouwen, bijvoorbeeld bij het
Rotterdamse Hilton Hotel uit 1964. Dit
natuursteen heeft een grijze tot beigeachtige kleur en heeft een typische
gaatjesstructuur die de platen een
kenmerkende textuur geven. Bij het

De kantoortorens worden beëindigd met een attiek (een hoger
opgetrokken dakrand) in geprofileerde metalen plaatmateriaal die de
luchtbehandelingsinstallaties op het dak aan het zicht onttrekken. De gevels
van de kantoortorens hebben een hoge mate van standaardisatie wat resulteert
in een uiterst neutraal gevelbeeld. Dit is ongetwijfeld een weloverwogen
ontwerpbeslissing geweest; er is voor gekozen om het gebouw te laten spreken
door de juxtapositie van de grote volumes, wat door het terughoudende
gevelschema juist wordt benadrukt. Vanwege dit neutrale gevelbeeld werd het
aanbrengen van lichtreclame aan de torens of voor de ramen door individuele
huurders niet toegestaan.62

Analyse
Het Amsterdamse Confectiecentrum was in de jaren zestig en zeventig een van
de meest omvangrijke gebouwen die in Nederland van de grond kwamen. Juist
door die schaalvergroting moest er gezocht worden naar een andersoortige
benadering van architectuur, één die werkte op een groter schaalniveau. De
uitdrukkingskracht van het gebouw werd daarom niet zozeer gezocht in de gevels,
zoals uitgesproken materiaal, kleurgebruik, of ornamentiek. Ook lag de nadruk
niet zozeer op het ontwerp van de ruimtes of het interieur omdat deze als gevolg
van de snel wisselende markt regelmatig aangepast werden. Maaskant voelde
aan dat bij gebouwen van deze omvangrijke schaal en met dit snel veranderende
gebruik naar kwaliteit gezocht moest worden op een ander schaalniveau. Bij het
Confectiecentrum kwam de nadruk te liggen op de positionering van de volumes,
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62) ‘Amsterdams confectiecentrum: Instituut voor modevoorspelling’, in: Leidse Courant, 23-3-1968.

op het sculpturale van de zware blokken die op poten bovenop de enigszins
zwevende plint werden geplaatst. Hierdoor ontstond een spel van lichtheid
en zwaarte, van lange horizontale perspectieflijnen met daarboven verticaal
georiënteerde torens. De kwaliteit van het Confectiecentrum lijkt dus eerder te
vinden te zijn in de zorgvuldig uitgebalanceerde stedenbouwkundige massastudie
dan in de architectonische aspecten van het ontwerpen. Toch moet dit neutrale
of generieke van de architectuur voor de werking van het gebouw niet worden
onderschat. Allereerst omdat de ingetogen abstractie bijdraagt aan het gebouw
als ‘corporate sculptuur lang een snelweg’ die ook met een snelheid van 100
kilometer per uur nog leesbaar is.
Een tweede argument waarom deze neutraliteit van het ontwerp van belang
is heeft te maken met de snel veranderlijke van de modewereld. De neutrale
architectuur biedt niet alleen een functioneel raamwerk voor continue verandering
door vrij indeelbare flexibele plattegronden aan te bieden, maar ambieerde ook
een soort tijdloze achtergrond van stilistische stabiliteit waarvoor de laatste mode
kon schitteren.
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Bouwkundige
wijzigingen
Introductie
Sinds de (gefaseerde) oplevering van het Confectiecentrum hebben zich een
aantal wijzigingen voorgedaan in, aan en om het complex, hoofdzakelijk met
het doel het complex qua gebruik aan te laten sluiten op de voortdurend
veranderende mode-industrie. Vooral op de begane grond en de eerste verdieping
hebben de successieve verbouwingen zich opgestapeld. We beperken ons in dit
hoofdstuk tot een chronologische opsomming van de grote ingrepen die in het
verleden zijn gedaan, die het architectonische en ruimtelijke karakter van het
gebouw raken en daarmee van invloed zijn op de uiteindelijke waardering van het
gebouw en de hieruit voortvloeiende aanbevelingen

1968
Ingebruikname van het Confectiecentrum.
1975
Start van de bouw van de derde toren en uitbreiding van de plint. Deze
uitbreiding moet niet zozeer gezien worden als een wijziging maar eerder als een
vervolmaking van het oorspronkelijke ontwerp.
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1986
De oorspronkelijke entree wordt gewijzigd. Architect J.W. van der Weerd, oudmedewerker van Maaskant en ontwerper van de mozaïekmuur in de hal van het
Confectiecentrum tekende voor het ontwerp. Ter plaatse van het plein voor de
entree komt een nieuw volume dat op de eerste verdieping naar voren springt. Als
gevelomhulling wordt een vliesgevel toegepast met een vierkante vlakverdeling.
Deze wordt dichtgezet met een van buiten ondoorzichtige, spiegelende beglazing.
Tegelijkertijd wordt ook het interieur van de centrale hal aangepakt. Hiervoor

wordt het Groningse bureau Vos Interieur aangetrokken. De hal krijgt een nieuwe
aankleding en ook de vide in de centrale hal wordt gewijzigd. Zo worden de
oorspronkelijke trappen en de mozaïekmuur verwijderd en krijgt de oorspronkelijk
rechthoekige vide onder 45 graden afschuinde hoeken.
De materialisering en detaillering van de nieuwe volumes en de nieuwe inrichting
van de centrale hal vormden een breuk met de oorspronkelijke architectuur. Van
der Weerd introduceerde een donkere vliesgevel die een heel ander voorkomen
had dan de oorspronkelijke gevelpuien in het oorspronkelijke ontwerp. In
het ontwerp van Vos Interieur werden allerlei schuine hoeken aangebracht,
gecombineerd met spiegelende platen. Deze nieuwe ontwerptaal contrasteerde
nogal met de oorspronkelijke zakelijke, robuuste vormgeving.
1990
In januari 1990 is de bouw van de vierde toren gereed. Het ontwerp hiervoor
werd gemaakt door Jan Dirk Peereboom Voller (1942) die op dat moment als
partner betrokken was bij de Architecten Cie. Het ontwerp, met zijn ongenaakbaar
spiegelende gevel; futuristische open liftkoker en constructivistische luifel voor
de entree, is enigszins schatplichtig aan het hi-tech modernisme van de jaren
tachtig. Het gebouw mist echter de machine-esthetiek en de monumentale
uitwerking van de draagconstructie die zo kenmerkend is voor gebouwen als het
Centre Pompidou in Parijs (1971-1977), Lloyd’s Buidling in Londen (1978-1986)
of het Renault Centre (1981-1982). De vierde toren vervulde dezelfde functie als
de drie al bestaande torens van het Confectiecentrum: plaats bieden aan meer
showrooms voor confectiebedrijven. Ongeveer 2/3 van de showrooms liggen aan
een gebouwhoog atrium waarin de hierboven genoemde open liften en een ruime
wenteltrap zijn voorzien. De verbinding met het oorspronkelijk Confectiecentrum
is gemaakt met loopbrug met halfronde, glazen overkapping die aansluit op de
bestaande eerste verdieping.

Tekening van de verbouwing van het entreegebied. Hierop zijn ook de afschuinde hoeken van de vide te zien
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In 1990 vertrekt ook de Kamer van Koophandel, opnieuw vanwege ruimtegebrek
uit het Confectiecentrum naar een nieuwbouwlocatie aan de De Ruyterkade.
Dit vormt de aanleiding voor een grondige renovatie van de begane grond
en de eerste verdieping dat hiermee steeds meer de uitstraling krijgt van een
winkelcentrum. Vos Interieur is opnieuw verantwoordelijk voor het ontwerp.
Bij deze verbouwing worden de twee kleine patio’s onder de voet van toren 2
en de grote patio (tussen toren 2 en 3) overkapt en onderdeel gemaakt van de

World Fashion Centre vanuit het noordwesten, met uiterst links de
luchtbrug die toren 4 met het hoofdcomplex verbindt
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Luchtfoto van het Confectiecentrum met aan de noordzijde de uitbreiding van het complex met toren 4 en
aan de achterzijde de parkeergarage

Terheideweg tussen het Confectiecentrum en de parkeergarage

Overkapping van de voormalige grote patio tussen toren 2 en 3

middengang die de verschillende winkelruimtes met elkaar verbindt. De patio’s zijn
daarmee de facto verdwenen.
De expeditiestraat onder toren 1 wordt dichtgebouwd en opgenomen in de
ruimtelijke structuur van het winkelcentrum.63 Het tourniquet onder toren 1 alsook
de bestrating daarvoor dateren uit de jaren negentig.
1991
Omdat er begin jaren negentig op het parkeerterrein voor het Confectiegebouw
een groot woningbouwproject werd gerealiseerd moest er een oplossing worden
gezocht voor het parkeerprobleem. Besloten werd aan de oostelijke zijde een
5-laagse parkeergarage te bouwen. De 600 plaatsen tellende parkeergarage
werd in 1991 geopend voor de bezoekers van het inmiddels tot World Fashion
Centre herdoopte Confectiecentrum. Het onbedoelde gevolg hiervan was dat
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Noordelijke patio’s in huidige staat

Beurshallen boven de entree van het World Fashion Centre, naar ontwerp van Budding en Fels architecten

de hoofdentree aan de westzijde in hoge mate aan belang inboette. Bezoekers
die met de auto naar het gebouw kwamen moeten het gebouw nu aan de
achterzijde betreden, via één van de bruggen of via de tamelijk smalle en donkere
expeditiestraat (Terheideweg) die ingeklemd is komen te liggen tussen de
parkeergarage en de twee-laagse plint van het Confectiegebouw.

met grote spelers als de nabijgelegen RAI. Voor het ontwerp van de beurshallen
werden Budding en Fels architecten aangetrokken. Zowel de bovenzijde als
de onderzijde zijn felrood afwerkt, voor de volledig gesloten zijgevels is een
grijze beplating toegepast. Ter hoogte van de eerste verdieping is een deel
van de donker beglaasde vliesgevel van J.W. van der Weerd blijven zitten, op
beide hoeken vinden we antraciet metselwerk vlakken waarin ronde ramen zijn
opgenomen. De aansluiting van het metselwerk op de oorspronkelijke plint laat
nogal te wensen over; het metselwerk komt tot half voor een bestaand aluminium
schuifraam.
De architectonische compositie van deze uitbreiding verschilt ook nogal van
de oorspronkelijke ontwerpmethodiek. In het ontwerp van Maaskant zijn de
verschillende volumes duidelijk van elkaar te onderscheiden; de torens lijken als
losse elementen op de onderbouw te staan. De compositie van Budding en Fels
architecten zijn daarentegen in elkaar geschoven volumes: de grijsrode doos
waarin de beurshallen zich bevinden lijkt in de antraciete metselwerk gedrukt

2000
De grote, meest noordelijke langgerekte patio wordt met meer dan de helft
verkleind. Ook de tweede langgerekte patio wordt gereduceerd tot een fractie van
zijn oorspronkelijke grootte.
2005
Met de bouw van de drie beurshallen bovenop de laagbouw tussen toren 1 en
2 kreeg het World Fashion Centre de mogelijkheid om ook kledingbeurzen te
organiseren. De directie van het WFC hoopte hiermee de concurrentie aan te gaan
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te zijn. Deze lijken op hun beurt weer weggezakt te zijn in de oorspronkelijke
architectuur van de onderbouw. De uitbreiding lijkt dus enerzijds een fremdkorper
te zijn als we afgaan op de compositie en het materiaal- en kleurgebruik.
Anderzijds lijkt de uitbreiding versmolten te zijn doordat de nieuwe volumes
letterlijk inhaken op de bestaande onderbouw. Hierdoor ontstaat een complexiteit
en tegenstrijdigheid die afbreuk doet aan de eenduidigheid en zuiverheid van de
oorspronkelijke gebouwcompositie.

gepoogd het oorspronkelijke gevelbeeld zo goed mogelijk te handhaven. Vooral
aan de zijde van de ring was dit vanwege de geluidsdruk een uitdaging. Om toch
het oorspronkelijk gevelbeeld te kunnen handhaven is ervoor gekozen een tweede
voorzetgevel toe te passen om zo het geluid van voorbijrazende auto’s buiten te
houden. De oorspronkelijke gevelkozijnen zijn behouden, maar wel met nieuw
zonwerend glas bezet. Alle appartementen zijn voorzien van een ventilatiesysteem
met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer. De toevoerroosters zijn
aangebracht op de plaats waar oorspronkelijk de buitenzonwering zich bevond. De
ventilatieroosters zijn dus niet van buiten zichtbaar.
De bovenste verdieping, die oorspronkelijk plaats bood aan de technische
installaties is wel aan de interieurzijde significant gewijzigd. Toren 3 had voor
deze verbouwing, net als bij toren 1 en 2 nu nog het geval is, een bekleding
van geprofileerde aluminium beplating. Omdat de oude installaties niet langer
meer nodig waren kon ook deze verdieping worden omgebouwd tot ruime
wooneenheden. Wat oorspronkelijk dichte aluminiumplaat was is nu een vier
meter hoge glasgevel geworden.

Gevel van Toren 3, naar ontwerp van Diederendirrix, 2018

2017/2018
Na herhaaldelijk negatief in het nieuws geweest te zijn64 wordt besloten toren 3
om te bouwen tot woongebouw.65 Diederendirrix architecten maakten hiervoor
het ontwerp. Hoewel de plattegronden volledig opnieuw worden ingericht is
64) Tot drie keer toe vinden er aanslagen plaats in het WFC, er wordt geschoten, en er worden explosieven
gegooid naar winkels. In augustus 2011 vallen opsporingsdiensten bij een operatie tegen illegaal bankieren toren 3
van het WFC binnen en nemen onder andere grote hoeveelheden contant geld in beslag.
65) Het eigendom van het Confectiecentrum is in 2016 gesplitst waarbij toren 3 en onderliggende
plintverdiepingen in handen zijn gekomen van City Pads. Zij hebben 294 studiowoningen in de huursector
gerealiseerd, hoofdzakelijk bedoeld voor (alleenstaande) starters en expats. Om dit mogelijk te maken heeft de
gemeente Amsterdam de bestemming voor de toren verruimd naar wonen.
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kelder met expeditiestr

Blauw: hoge monumentwaarde, maakt deel uit van het
originele ontwerp, van cruciaal belang voor de structuur
Waardering gevels en volumes
en/of betekenis van het object of gebied.

Gevels en volumes uitgesplitst
Gevels en volumes uitgesplitst

Groen: positieve monumentwaarde, van belang voor de
structuur en/of betekenis van het object of gebied.
Geel: indifferente waarde, van relatief weinig belang voor
de structuur en/of betekenis van het object of gebied.

Waardering gevels en volumes
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Gevels en volumes uitgesplitst

Waardering interieurs per verdieping

Waardering in

toren 2

Waardering en
aanbevelingen

toren 3

toren 1

parkeergarage

Inleiding
Na de analyse van de stedenbouwkundige- en cultuurhistorische context van het
gebouw, het oorspronkelijke ontwerpconcept van de architectuur en de positie
die het object inneemt in het oeuvre van de architect, alsook een uiteenzetting
van de bouwgeschiedenis volgen in dit hoofdstuk de eindconclusies ten aanzien
van de waarden van het gebouw. Op deze conclusies volgen waar nodig
praktische aanbevelingen voor mogelijke toekomstige bouwkundige wijzigingen en
uitbreidingen in, om en aan het pand.

Blauw: hoge monumentwaarde, maakt deel uit van het
originele ontwerp, van cruciaal belang voor de structuur
en/of betekenis van het object of gebied.
Groen: positieve monumentwaarde, van belang voor de
structuur en/of betekenis van het object of gebied.
Geel: indifferente waarde, van relatief weinig belang voor
de structuur en/of betekenis van het object of gebied.

beursplaza

Methode
Ondanks dat het voormalige Confectiecentrum geen gemeentelijke of
rijksmonumentale status heeft hebben we voor de waardering van het complex de
waarderingsrichtlijnen zoals opgesteld door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed
voor bouwhistorisch onderzoek van 2009 als uitgangspunt genomen.

1ste verdieping

Naast dat we bij de waarderende beschrijving in hoofdlijnen gebruik maken van
de genoemde deelwaarderingscriteria, maken we in bijbehorende tekening ook
gebruik van de kleurcodering die door RCE is vastgesteld:

begane grond

•

kelder met expeditiestraat
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Waardering interieurs per verdieping

Waardering interieurs per verdieping
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Blauw staat daarbij voor een hoge monumentwaarde. Deze gemarkeerde
delen zijn onderdeel van het originele ontwerp, in goede staat bewaard
gebleven en van cruciaal belang voor de structuur en/of betekenis van
het object of gebied. Dit betekent dat ernaar gestreefd moet worden het
onderdeel of ensemble intact te houden en zoveel mogelijk te beschermen.

•

•

Conclusies ten aanzien van
de architectuur-, cultuur- en
stedenbouwkundige waarden:

Groen staat voor positieve monumentwaarde. Elementen met deze kleur
zijn onderdeel van het originele ontwerp en van belang oor de structuur
en/of de betekenis van het object of gebied. Ook deze elementen dienen
zoveel mogelijk intact te worden gehouden.
Geel staat voor indifferente waarde. Deze onderdelen zijn van relatief
weinig belang voor de structuur en/of de betekenis van het object of
gebied. Met geel gemarkeerde elementen kunnen zo nodig worden
aangepast.

Gezien de aanleiding voor het uitvoeren van dit cultuur- en bouwhistorische
onderzoek, namelijk het vaststellen van de bandbreedte waarbinnen de ruimtelijke
en programmatische wijzigingen in, aan en om het gebouw kunnen plaatsvinden
in de context van een voorgenomen uitbreiding van het bestaande gebouw, is
er voor de waardenstelling gekozen om het gebouw slechts op het niveau van
gebouwdelen te waarderen. Het betreft hier dus geen klassiek bouwhistorische
waardering, waarbij elke plattegrond op detail van een waarderingskleur is
voorzien, zoals voorgeschreven in de richtlijnen van de RCE. Het gaat hier, in
tegenstelling tot bijvoorbeeld een negentiende eeuws herenhuis, om een complex
uit de wederopbouwperiode waarbij de ruimtelijke essentie vooral schuilt in
het ontwerpsysteem en de ordening van de verschillende gebouwdelen tot
een samenhangend geheel. Het voormalig Confectiecentrum kan met andere
woorden opgevat worden als bouwdoos van elementen, waarin de aspecten van
ruimtelijkheid, constructie en de materialiteit samenvalt.
Deze ruimtelijke essentie van een gebouw kan niet puur en alleen op waarde
beoordeeld worden door middel van een plattegrond. Het gebouw laat zich beter
waarderen aan de hand van een diagram waarin de belangrijkste hoofdwaarden
worden uitgelicht. Het diagram kan echter niet los van de waarderingsbeschrijving
en bijbehorende aanbevelingen geïnterpreteerd worden.
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•

Het volume van het voormalige Confectiecentrum bestaat simpelweg uit
twee delen: onderbouw en torens. De tweelaagse langgerekte onderbouw
is ontworpen als een transparante plint met een daarboven uitkragende
eerste verdieping. De onderbouw fungeert vervolgens als een platform
voor drie afzonderlijke rechthoekige torens die zorgvuldig op verspringende
wijze op de onderbouw zijn gepositioneerd. De torens vertonen een grote
onderlinge samenhang door de positionering op en over het platform en de
zorgvuldig afgewogen afwisselende hoogtes ervan. Met andere woorden,
de architectonische waarde van het Confectiecentrum ligt vooral in de
juxtapositie van de torens ten opzichte van elkaar en de onderbouw. Deze
wordt dan ook als hoog gewaardeerd.

•

De vormgeving van het Confectiecomplex lijkt op detailniveau minder
uitgesproken, maar is de werking ervan afgestemd op een geheel
andere schaal: die van de automobilisten, die rijdend op de snelweg een
verschuivend tableau van drie torens van verschillende hoogte aan zich
voorbij zien trekken. De torens vormen daarmee krachtig silhouet langs de
ring.

•

Maar ook op straatniveau was er een stedenbouwkundige werking
beoogd. In de glazen plint waren individuele winkels ontworpen van twee
traveeën breed die voorzien waren van een eigen ingang aan de straat.
Daarnaast werd de plint doordrongen door een drietal expeditiestraten
in de dwarsrichting van het gebouw. Er was dus sprake van een sterke
vervlechting van straat (logistiek) en gebouw. De haast permeabele
plint is echter grotendeels verloren gegaan door dichtzetten van de
expeditiestraten en de winkelpuien, waarmee het aan overtuigingskracht
heeft verloren.

•

De gevels van de drie torens van het Confectiecentrum zijn alle identiek
vormgegeven en nog grotendeels in oorspronkelijke staat. Ze worden
gekenmerkt door een hoge mate van standaardisatie en abstractie. Dit
resulteert in een uiterst neutraal gevelbeeld. Juist door deze neutraliteit
en abstractie wordt het spel van verschuivende volumes benadrukt. De
oorspronkelijke detaillering met aluminium schuiframen, afgewisseld met
de zetwerk penanten, en de in travertin afgewerkte borstweringen zijn
daarmee ook van belang voor het grotere geheel.

•

Ondanks dat het complex in twee afzonderlijke fases is uitgevoerd en er
op het niveau van bouwkundige detaillering verschillende bouwtechnieken
zijn toegepast, moet het gebouwdeel uit 1968 en het deel uit 1977 worden
opgevat worden als één integraal ontwerp.

•

Ook de doorsnede van het gebouw laat een integrale ontwerphouding zien.
In eerste opzicht lijkt het Confectiecentrum een zakelijk, robuust en sober
gebouw maar wanneer men dichterbij komt en beter kijkt openbaart zich
de kwaliteit van materialisering en detaillering. Typerend voor Maaskant is
dat alle details ertoe doen, dat geldt ook voor de technische onderdelen.
Een voorbeeld hiervan zijn de interne gevels van de plint op de begane
grond, deze zijn zorgvuldig ontworpen waarbij luchtbehandeling en
verwarmingsbuizen en radiatoren integraal zijn verwerkt.

•

Qua interieurafwerking scoort het gebouw aanzienlijk minder hoog. Het
grootste deel van de originele interieurs, zowel in de kantoortorens als in de
onderbouw zijn verdwenen, denk hierbij aan de grote lichtkoepels, plafonds
en mozaïeken. Slechts op enkele plekken zijn hier nog fragmenten van terug
te vinden. De interieurafwerkingen zijn dermate fragmentarisch dat hieraan
slechts een indifferente waarde aan wordt toegekend.
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•

De bouw van de parkeergarage in 1991 heeft negatieve invloed op de
beleving van het complex. Ten eerste is hiermee voor een groot deel van de
bezoekers van het WFC de entree van het gebouw aan de achterzijde van
het gebouw komen te liggen. Door de bouw van de parkeergarage is de
Terheideweg verworden tot een donkere, smalle expeditiestraat. Bovendien
neemt de parkeergarage het zicht weg van de oorspronkelijke gevel,
waardoor het gebouw vanaf de A10 ook minder goed ervaarbaar is.

•

De wijziging van de entree en de toevoeging van de Beursplaza in 2005
heeft de compositie geweld aangedaan. De entree van het gebouw lag
twee traveeën terug waarmee er een uitnodigend voorplein was gecreëerd.
Deze van oorsprong heldere entreepartij is door de optopping verloren
gegaan. Bovendien wijkt het materiaal-, kleurgebruik, en de vormtaal
sterk af van het oorspronkelijk ontwerp. Desondanks is sterke opbouw van
bouwvolumes in het Confectiecentrum in hoofdlijnen ongewijzigd gebleven
en daarmee van hoge waarde.

Algemene aanbevelingen
•

Het complex is als één geheel ontworpen. De integrale ontwerphouding zal
ook in de toekomst nagestreefd moeten worden. Dit betekent dat er geen
esthetische verschillen kunnen zijn tussen de verschillende bouwvolumes
van het complex, bijvoorbeeld in de gevelbehandeling van de torens en
onderbouw. Het systematische ontwerp vraagt bovendien ook om een
systematische aanpak, dus geen incidentele aanpassingen in, aan, en om
het gebouw.

•

Het gebouw heeft hoge kwaliteit op het gebied van architectuur en
stedenbouw. Vanuit deze waardering en de gaafheid van het gebouw – met
name in het exterieur – wordt aangeraden om vooral een restauratieve en
conserverende benadering te kiezen ten aanzien van toekomstige ingrepen
in het gebouw.

•

Ook ten aanzien van de gevels van zowel de torens als de onderbouw
adviseren wij deze zoveel mogelijk te conserveren. Bij noodzakelijke
bouwfysische aanpassingen dient de oorspronkelijke gevelindeling
gerespecteerd te blijven. Met name de borstweringen in travertin en het
compromisloze raster van de aluminium schuiframen dient gehandhaafd
te blijven. De kozijnen van de gevel van toren 3 zijn inmiddels al gewijzigd
door de eigenaar. Om de uniformiteit van de torens te behouden raden wij
om voor de andere twee torens dezelfde kozijnen te kiezen.

•

Het oorspronkelijke interieur is grotendeels verdwenen maar er zijn nog
veel ontwerpdetails aanwezig in het gebouw die van hoge kwaliteit zijn.
Wij raden aan om de nog resterende oorspronkelijke interne gevels te
conserveren, zeker vanwege de zichtbaarheid vanaf de straat. In het
verlengde daarvan, raden we voor de publieke plint aan aandacht te
besteden aan de vormgevingsaspecten van de installaties, hetgeen zo
typisch was voor Maaskant. Techniek diende in zijn optiek altijd op een
goede manier vormgegeven te worden.

•

144

145

De onderbouw van het Confectiecentrum is voor een belangrijk deel in
gebruik als winkelcentrum voor confectieretailers. Daglicht en doorzichten
naar de omgeving zijn echter nauwelijks aanwezig in de huidige situatie.
Het terugbrengen van royale patio’s en vensters op de stad zouden een
positieve bijdrage leveren aan het gebouw en bovendien meer recht doen
aan de oorspronkelijke architectuur. Daarnaast krijgt het Confectiegebouw
daarmee haar grandeur van weleer terug en kan het zich in alle opzichten
meten met de geplande grootschalige hypermoderne kantoorbouw in de
directe omgeving.

Bandbreedte voor uitbreiding en
verbetering van het Confectiecentrum
•

Wij raden het toevoegen van een of meerdere torens op de onderbouw van
het Confectiecentrum af. Zoals gezegd is de hoogte, plaatsing en vorm van
de torens met uiterste precisie gecomponeerd in relatie tot de onderbouw.

•

Om deze krachtige en zorgvuldig doordachte compositie van torens
en onderbouw niet te verstoren verdient het bijbouwen van een
extra toren daarbij de voorkeur. We raden aan om hiervoor de
uitbreidingsmogelijkheden te onderzoeken op de locatie van de huidige
toren 4. Voorwaarde is dat een nieuwe toren los van het complex
uitgevoerd wordt om de vrijstaande compositie van het Confectiecentrum
niet te doorbreken. Met andere woorden, er mag geen versmelting
plaatsvinden met het nieuwe volume. Bij voorkeur wordt afgezien van een
fysieke verbinding tussen oud en nieuwbouw.

•

Ophoging van de onderbouw met een of meerdere verdiepingen raden wij
af. De essentie van het complex schuilt in de platte onderbouw met daarop
een zwevende toren. Een ophoging onttrekt dit ruimtelijke spel aan het
zicht.

•

Wij raden aan om de drie zorgvuldig gecomponeerde bestaande torens te
fixeren qua hoogte en geen optoppingen toe te staan.

•

Het Confectiecentrum is ontworpen als een vrijstaand complex met eigen
compositorische regels. Vastgekoekte onderdelen horen niet bij de kern van
het gebouw en ontkrachten die in feite ook. We noemen hier expliciet de
bouwvolumes van het Beursplaza. Ook door gebouwvolumes te dicht op de
oorspronkelijke compositie te bouwen wordt de oorspronkelijke compositie
verzwakt, zoals bij de parkeergarage. Deze ontneemt de beoogde visuele
werking vanuit het perspectief van de automobilist op de ringsnelweg. Om
het gebouw maximaal tot zijn recht laten komen zouden de genoemde
elementen in de meest ideale situatie verdwijnen.
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•

De huidige entreepartij verstoort niet alleen de oorspronkelijke ontwerptaal
maar voegt zich bovendien slecht in huidige stedenbouwkundige context.
Wij bevelen aan om de doorlopende lijn van de onderbouw weer zichtbaar
te maken en pleiten voor het terugbrengen van een terugliggend voorplein.
Zo ontstaat er een publieke ruimte die zowel aan de stedelijke omgeving
als aan het gebouw kwaliteit toevoegt. Zeker gezien de (geplande) grote
dichtheid aan het Koningin Wilhelminaplein is de ruimtelijke noodzaak voor
een plein groter dan ooit.

•

Hoewel het gebouw primair bedoeld was als huisvesting voor de confectieindustrie had zeker de begane grond en de eerste verdieping meer het
karakter van een verzamelgebouw waar ook functies waren ondergebracht
die geen relatie hadden met de confectie-industrie (zoals de Kamer van
Koophandel, bank en de autogarage). Een dergelijke bredere exploitatie,
inspelend op het nieuwe stedelijke woon-werkkarakter van het Koningin
Wilhelminaplein, kan een positieve invloed hebben op de levendigheid van
het gebouw én stedelijk gebied. De aanwezige plint vormt een uitgelezen
kans voor activering en bijdrage aan het straatleven. Deuren zijn op
bepaalde plekken dichtgemaakt maar eenvoudig weer te openen.

•

De grote oppervlakte van het dakoppervlak vormt een uitzonderlijke
kans om te betrokken te worden bij de buurt. De verwachte toekomstige
verstedelijking en verdichting van dit gebied geeft aanleiding om het dak in
te zetten als onderdeel van de stad door het in te richten als (groene) semi
publieke ruimte. Toevoeging van enkele kleine, bescheiden paviljoentjes op
het dak van de onderbouw achten wij mogelijk, mits deze op ruime afstand
van de dakrand worden gepositioneerd. Deze paviljoentjes worden bij
voorkeur in een contrasterende vormentaal uitgevoerd zodat deze zichtbaar
zijn als latere toevoeging.
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