
De Bellamybuurt ligt ten westen van de Amsterdamse binnenstad en 

maakt deel uit van het stadsdeel Oud-West. In wezen is de buurt gesitu-

eerd in een hoekje van de Kinkerbuurt dat aan de gehele noordwestelijke 

zijde wordt begrensd door de Kostverlorenvaart. Dwars door de buurt 

loopt de Bellamystraat in oost-westrichting, evenals de Hasebroekstaat 

ten zuiden daarvan en een serie straten aan de noordzijde, zoals de Jan 

Hanzenstraat. De buurt is niet groot: niet veel breder dan 600 meter en 

amper 500 meter diep.

Met de bouwhoogtekaart valt het beeld van de Bellamybuurt goed samen 

te vatten. De ruimten rondom de blokken zijn blanco gemaakt. Daarbin-

nen corresponderen de kleuren met bouwhoogtes. Opvallend zijn de 

oranje gekleurde percelen, die slechts twee lagen tellen. Vooral in de 

Bellamystraat staat veel van die lage bebouwing, wat voor Amsterdam 

bepaald uitzonderlijk is. En ook de daarachter liggende Wenslauerstraat 

herbergt veel laagbouw, evenals de Korte Schimmelstraat iets verderop.

De andere kleuren geven ook bouwhoogtes aan: donkerpaars staat voor 

vier, of drie lagen plus kap, donkerrood betekent drie lagen en licht rood 

twee lagen.

Nadat de grachtengordel was voltooid volgde een rommelige episode 

in de stedenbouwkundige geschiedenis van Amsterdam. Direct buiten 

de wallen was een informele stad ontstaan waarbinnen bebouwing ‘bij 

oogluijckinge’ was toegestaan. Dit was het gebied binnen de zogenaamde 

‘100 gaarde’-grens. Daarbuiten lag een zone met vele tuinen, industrie-

gebieden en buitenplaatsen. Juist hier, net over de 100 gaardegrens lag 

het driehoekig territorium waar de Bellamybuurt zou verrijzen. De ver-

houdingsgewijs grote hoeveelheid laagbouw in deze buurt laat tot op de 

dag van vandaag zien dat deze episode – aangeduid als de ‘derde uitleg’ 

– vooral in het teken stond van pragmatisch verkavelen. Zo noemt archi-

tectuurhistoricus Jaap Evert Abrahamse de zeventiende-eeuwse ontwik-

keling van Amsterdam ‘een stedenbouwkundige schuifpuzzel op enorme 

schaal’.

De Bellamy Atlas van architect Minke Wagenaar – waar deze kaart uit 

afkomstig is –  bevat behalve vele historische kaarten ook prenten en 

foto’s. In twee essays karakteriseert Wagenaar op treffende wijze deze bij-

zondere buurt. Zo laat zij zien hoe de eigendomsverhoudingen al sinds de 

middeleeuwen de stedelijke structuur en bebouwingsvormen van Bellamy 

bepalen. Daarnaast legt ze een relatie tussen de ruimtelijke structuur en 

identiteit en waardering ervan door de bewoners. Fred Feddes legt in zijn 

essay uit hoe de ‘formele stad’ (de grachtengordel) en de ‘informale stad’ 

(buiten de grachtengordel) zich tot elkaar verhouden. Jouke van der Werf 

ten slotte geeft aanwijzingen voor beleidsmakers en erfgoedambtenaren 

om de toekomstige veranderingen van de buurt behoedzaam te begelei-

den.

De bouwhoogtes van de Bellamybuurt weerspiegelen zijn roerige 

geschiedenis. Het kleinschalige karakter van de buurt valt goed van de 

kaart af te lezen. Dat geldt ook voor veel van de andere kaarten uit de 

mooie atlas. Met thema’s als ‘water, kade en vaart’, ‘percelen’ en eigen-

dom’ zijn de typische kenmerken van de buurt inzichtelijk gemaakt. De 

atlas wordt daarom ook wel beschouwd als een ‘stedenbouwkundig plan 

achteraf’. De kaarten vertegenwoordigen een ‘ontwerp dat nooit af is’ – 

de buurt is nimmer gereed. Telkens moeten bebouwing en stedenbouw-

kundige structuur worden aangepast aan behoeften van nieuwe genera-

ties bewoners en gebruikers. De buurt en de representatie in kaarten voor 

bouwhoogtes en andere thema’s blijken zo een vorm van open source-

stedenbouw. In de atlas wordt een wijkopbouwwerker aangehaald die 

geschiedenis van de buurt samenvat: ’Dit verhaal is van niemand. Het is 

van geen van de bij de planvorming betrokken partijen en daarom kan 

[zo’n atlas] zo goed als uitgangspunt van overleg dienen. Het stimuleert 

om over de grenzen van je eigen belang heen te kijken en deze in het 

pers pectief van het geheel zichtbaar te maken.’

rob van der Bijl
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Bellamy ‘open source’
een kaart van de amsterdamse Bellamy
buurt schetst de eeuwenlange stedenbouw
kundige geschiedenis van de buurt. De 
bouwhoogtes op de kaart weerspiegelen 
de roerige ontwikkeling van de wijk sinds 
het voltooien van de grachtengordel in de 
zeventiende eeuw. De kaart is een open 
source voor toekomstige stedenbouw.
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