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P O D I U M

Het is misschien wel het meest spraakmakende project van 
dit moment: Project 1012, het Amsterdamse voornemen het 
befaamde Wallengebied (postcode 1012) grondig op de 
schop te nemen. De stad duidt het voornemen letterlijk als 
‘schoonvegen’ - dat belooft dus wat. de Wallen worden 
getemd - het hedendaagse stedelijke adagium ‘schoon, heel 
en veilig’ zal ook hier gaan gelden. 
Al sinds de begin van de jaren negentig1 is duidelijk dat er op 
de Wallen ‘criminogene’ activiteiten plaatsvinden: witwassen 
van zwartgeld, vrouwenhandel, afpersing en mishandeling. De 
legalisering van het bordeelverbod aan het eind van de jaren 
negentig heeft dit niet opgelost, benadrukt wethouder Lode-
wijk Asscher, de initiatiefnemer van het project. Nog steeds 
worden veel bordelen gefinancieerd met zwart geld en vindt 
er illegale prostitutie en uitbuiting van vrouwen plaats. De 
sector heeft het niet zelf opgelost, en daarom blijft de 
gemeente niet langer toekijken. De wet Bibob maakt het 
mogelijk de vergunningen van verdachte bedrijven in te trek-
ken. Op deze manier probeert de stad het aantal bordelen, 
louche cafés, snackbars, kleine supermarkten, hostels en cof-
feeshops in het gebied terug te dringen. In plaats daarvan 
zou het hele gebied – niet alleen het ‘red-light district’, maar 
ook de ‘rode loper’, het Damrak en Rokin en omgeving – een 
‘hoogwaardig’ uitgaanscentrum moeten worden. De stad 
voorziet hier chique horeca, ateliers voor kunstenaars, gale-
ries (liefst te beginnen met een befaamde galerie als Saatchi 
& Saatchi, ambitieus is men wel) en (andere) toeristische 
functies.2 De eerste tekenen van de verandering zijn sinds 
een paar maanden zichtbaar. De eerste door de gemeente 
opgekochte peeskamertjes zijn voorlopig in gebruik (tegen 
een antikraak-vergoeding) als ateliers voor jonge mode-ont-
werpers, zoals dat van Jan Taminiau. Achter de ramen van 
deze ateliers, waar etalagepoppen staan en foto’s hangen, 
schijnt nu helwit licht - een geschenk van sponsor Philips, die 
hier zijn nieuwste lampen demonstreert. Het witte licht con-
trasteert prachtig met het mysterieuze rode licht van de 
naastgelegen ramen. De kracht van het bij elkaar brengen van 
deze startende ondernemers is niet alleen de impact op het 
straatbeeld. Zelf slaan de kunstenaars ook de handen ineen 
en verkopen zij hun werk via een gezamenlijke winkel in het 
hart van de Wallen. Een aanwinst voor de wijk en een school-
voorbeeld van de bekende theorie van Richard Florida  
over de positieve betekenis van de ‘creatieve klasse’ voor  
de stad.3 
De reacties op Project 1012 zijn voorspelbaar: één persbe-
richt spreekt zelfs van verbijstering. Wat niemand had ver-

Hans Teerds

Hans Teerds is zelfstandig architect en  
stedebouwkundige gevestigd te Amsterdam. 
Daarnaast werkt hij als onderzoeker aan de 
Faculteit Bouwkunde, TU Delft.



Spreiding van toerisme
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een levendige buurt, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 
Er is altijd wat te zien en mee te maken, je zou het bijna gaan 
idealiseren. 
Zo ideaal is het echter allerminst. Wie zijn ogen de kost 
geeft, leert veel over het menselijk wezen. Want wat je op  
de Wallen letterlijk kunt zien, is hoe mensen in de goot 
terecht kunnen komen (er hangen bovengemiddeld veel 
zwervers en junks rond), hoe ‘beestachtig’ de mens kan zijn 
(hoe groepen dronken jongeren de prostituees benaderen is 
soms buitengewoon genant) en hoe ondanks alles ook hier 
het dagelijks leven gewoon doorgaat (wanneer ’s ochtends 
de straten weer worden geveegd, de peeskamertjes schoon-
gemaakt, de bewoners naar hun werk gaan of op hun stoepje 
in de zon zitten, enzovoort). Daarmee is een blik op de Wal-
len een leerzame blik: hier is te zien dat de slogan ‘succes is 
een keuze’ voor velen niet opgaat. Een groot deel van de 
mensen die hier (en elders) op straat rondhangen heeft ooit 
ook een stralende toekomst gehad. Maar door tegenslagen in 
het leven, psychische problemen, doordat ze niet in het 
‘systeem’ pasten of anderszins, verloren ze langzamerhand 
de grip op lichaam, geest en leven. Zo laat het straatleven de 
toeschouwer iets zien over het leven zelf, het zet je aan het 
denken.

wacht, is dan toch door notabene een links college in gang 
gezet. Verschillende ondernemers en bewoners van binnen 
en buiten de wijk spannen zich daarom in om het beleid te 
keren. Ze benadrukken het economisch belang van de wijk, 
en wijzen er op dat het red-light district symbool staat voor 
het bekende, beroemde en geroemde Nederlandse ge- 
doogbeleid en de in de jaren zestig verworven individuele 
vrijheid. 
De romantiek die in tal van visies op de Wallen doorklinkt is 
in werkelijkheid ver te zoeken. Er is weinig reden de buurt en 
de prostitutie te ‘verheerlijken’. Dat heb ik in de jaren dat ik 
hier heb gewoond wel geleerd. In dit artikel wil ik laten zien 
dat de Wallen zoveel meer is dan slechts een red-light dis-
trict, en dat de diversiteit van deze wijk door het gemeentelijk 
beleid, wellicht onbedoeld, verloren gaat. Wat architecten – 
en anderen die zich bezighouden met het sleutelen aan de 
bestaande stedelijke omgeving – van de Wallen kunnen 
leren, is de veerkracht van een dergelijk fijnmazig en divers 
stedelijk weefsel, zelfs als het in het dagelijks gebruik inmid-
dels een ‘massa-toeristische attractie’ is geworden.

Pretpark of werkelijkheid
Het ligt voor de hand de Wallen inderdaad te zien als een vrij 
toegankelijke massatoeristische attractie. De cijfers liegen er 
immers niet om. de Wallen staan op de zevende plaats van 
de lijst met meest populaire attracties van de stad. Meer dan 
een miljoen mensen brengen jaarlijks een bezoek aan het 
gebied, dat inmiddels 470 ramen, 75 coffeeshops en daar-
naast nog talloze smartshops, sekswinkels, tattooshops, 
(sport)cafés, hostels en snackbars telt. Hoewel de prostitutie 
hier al sinds jaar en dag plaatsvindt, is de buurt de afgelopen 
decennia sterk veranderd - wellicht vanwege de opkomst van 
de low budget-vliegmaatschappijen. Waar zo’n dertig jaar 
geleden de prostitutie beperkt en vooral ook besmuikt aan-
wezig was, wordt alles nu open en bloot tentoongesteld.  
En waar eerder een handjevol mannen beschaamd ronddool-
den, is het nu, vooral op vrijdag- en zaterdagavond, druk op 
straat. Drommen toeristen schuifelen langs de ramen, 
nieuwsgierig naar deze ‘spannende’ wereld. Rijen bezoekers 
staan te wachten voor de verschillende theaters.4 Vooral de 
groepen jonge toeristen zijn luidruchtig, grappen met en 
vooral over de prostituees. Het lijkt een feest en hoewel de 
reisgidsen de buurt aanprijzen als ‘gezellig’, is de sfeer niet 
gemoedelijk. Drugs en drank doen hun werk, met name onder 
de jongeren.
Wie verder kijkt, ziet dat de Wallen meer is dan deze wereld 
van lust, uitdaging en vermaak, die slechts bestemd is voor 
toeristen. Het is een prachtige buurt, één van de oudste van 
Amsterdam. De grachtenprofielen zijn schitterend, om van de 
panden zelf – van luxe herenhuizen met prachtige details tot 
zakelijker pakhuizen – nog maar te zwijgen. Er wordt nog 
steeds veel gewoond en gewerkt, ook buiten de toeristische 
industrie. Het gebied wordt echter door de meeste Amster-
dammers gemeden. Ze maken gebruik van de Hoogstraat, de 
Zeedijk en de Nieuwmarkt, maar het gebied daartussenin is 
onontgonnen, op de Oude Kerk na. Hier worden zelfs elke 
zondag nog kerkdiensten gehouden door een Protestantse 
gemeente. Doordeweek zijn er tal van tentoonstellingen te 
zien, waaronder jaarlijks de World Press Photo Tentoonstel-
ling. Wie vanaf het Oude Kerks Plein verder het gebied in 
trekt, ziet niet alleen bordelen, maar, naast de al genoemde 
ateliers, toch ook veel woningen, hulpverleningsinstanties, 
kerken, winkels én een levendig straatleven. Het is en blijft 
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Religieuze instellingen  

(kerken, tempels en  

samenkomsten)

Ruimte voor diversiteit
Juist dit ‘aan het denken zetten’ wordt vaak naar voren 
geschoven als het surplus van de stedelijke samenleving. Zo 
ook tijdens de afgelopen Maand van de Filosofie in april, 
waarin ‘de stad’ centraal stond. Onder andere Paul Scheffer 
verdedigde de stelling dat de stad een leerschool is in de 
omgang met vreemden.5 Op een kleine oppervlakte komt een 
enorme diversiteit aan mensen, ideeën, overtuigingen, gedra-
gingen en gebeurtenissen bij elkaar. Er is niet alleen ruimte in 
deze veelzijdigheid, de stad zelf is het construct van deze 
heterogeniteit, zoals de prachtige film Amsterdam Global  
Village van Johan van der Keuken laat zien. De stedelijke 
diversiteit wordt versterkt doordat de stad, alleen al door haar 
grootte en inwonertal, een zekere mate van anonimiteit 
schept: dat verleent vrijheid aan haar inwoners om ‘anders’ te 
zijn. De stad biedt daarmee ruimte voor mensen aan de rand 
van de samenleving, ruimte voor hen die niet in het systeem 
passen, ruimte voor ‘afwijkende’ meningen en gedrag. En, 
niet onbelangrijk, de emancipatie hiervan - de stad is een 
‘moderniteitsmachine’.
Terecht wordt dit tot de kern van de stedelijke omgeving ver-
heven. De filosoof René Boomkens noemt het zelfs de nor-
matieve kern van de stedelijke cultuur: de ruimtelijke com-

pactheid gecombineerd met de enorme variëteit aan 
overtuigingen, levensstijlen en handelingen, houdt de belofte 
van ontmoeting en uitwisseling in.6 Het belang daarvan wordt 
duidelijk in de bekende uitspraak van Socrates: “De velden en 
de bomen willen mij niets leren, alleen de mensen in de stad.”7 
De diversiteit in de stad, de verschillende overtuigingen, doen 
een voortdurend appèl op de eigen overtuigingen. Of om het 
nog sterker te zeggen: niet ik neem de ander de maat, hij stelt 
mij ter discussie.8 Kortom: in de stad word je aan het denken 
gezet door de ontmoeting met de ander, met andere leefwerel-
den. Ontmoeting leidt tot uitwisseling en uitwisseling leidt tot 
inzicht en inzicht (in jezelf en de ander) is nodig om een 
samenleving te vormen van mensen die niet langs elkaar, maar 
met elkaar leven. Dat is het tegoed van de stad. 

Transitie van de Wallen
Op zich kan het Amsterdamse stadsbestuur niet worden 
beticht van een negatieve kijk op de stedelijke samenleving. 
Ze wil juist investeren in de stad en deze niet overlaten aan 
louche handelaren en investeerders, maar het domein maken 
van burgers en bezoekers. Project 1012 gaat echter verder. 
Het ‘schoonvegen’ van het gebied betreft ook de straat.  
Het moet ‘mooier’; het Damrak, dat voor veel bezoekers de 
eerste kennismaking met de stad is, wordt al jarenlang ver-
foeid vanwege het rommelige straatbeeld, de talloze recla-
mes en de overdaad aan goedkope snackbars, coffeeshops 
en souvenirwinkels. Daarbij moet het imago van de stad  
worden opgepoetst. Amsterdam staat nog altijd bekend  
om de twee thema’s van de individuele vrijheid: seks en 
drugs, maar daar trekt de stad natuurlijk geen ‘hoogwaardig’ 
publiek mee. 
Het schoonmaken houdt niet op bij het reguleren van de 
lichtreclames en het rechtleggen van de stoepranden. In een 
beleidsdocument schrijft de gemeente letterlijk: “De oude 
binnenstad kent een grote concentratie aan opvanghuizen en 
zorginstellingen, gericht op daklozen, verslaafden en dergelij-
ke. Dit zorgt voor een grote druk op de leefkwaliteit in de 
buurt. […] In de periode tot 2010 zullen er geen instellingen 
bij komen. Voor daarna streven we in het postcodegebied 
1012 een vermindering van het aantal instellingen na. De 
mate waarin is afhankelijk van de behoefte aan, en beschik-
baarheid van alternatieve locaties. De centrale stad zal zich 
op dit punt actief inspannen.”9 Tijdens een bijeenkomst met 
bewoners gaf de gemeente aan dat sommige notoire veroor-
zakers van overlast een gebiedsverbod zullen krijgen. 
Het is de grote vraag of deze buurt in de toekomst niet nog 
veel meer, en veel eenzijdiger een attractie wordt, waaruit 
alles is geweerd dat de bezoeker, de consument, angst aan-
jaagt. De buurt zal dan nog minder ruimte bieden aan het 
alledaagse én het vreemde, dat juist hier zichtbaar is, ten 
faveure van exclusiviteit en fun. De socioloog Abram de 
Swaan heeft eens geschreven dat het adagium ‘Schoon heel 
en veilig’ meer randvoorwaarden voor een badkamer zijn, dan 
voor een stedelijke samenleving. Een leefbare stad is niet 
opgepoetst, maar bestaat uit de juiste verhouding van ver-
maak, verbazing, ergernis en spanning. In de nieuwe plannen 
wordt een poging gedaan de ergernis en de spanning te 
reduceren - dat is misschien goed voor de consument en de 
toerist, maar fataal voor de leefbaarheid. Niet alleen voor de 
bewoners, maar in het bijzonder voor de bewoners van de 
straat. Is Amsterdam niet bezig hét kenmerk van de stedelijke 
omgeving, de heterogeniteit en levendigheid, en daarmee het 
tegoed van de stad, uit te bannen? 
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Hulpverleningsinstanties
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zeer op de Amsterdamse Wallen de bovenwereld met de onder-
wereld verweven was. 
2  Zie voor de toekomstvisie: http://www.amsterdam.nl/gemeen-
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ties_voor?ActItmIdt=102470
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en Evert Verhagen (red.), Creativiteit en de stad, Hoe de crea-
tieve economie de stad verandert, NAi Uitgevers, Rotterdam 
2005.
3  Christiaan van Hegelsom, een van de studenten in het onder-
wijs ‘MSc2 City Foyer’ aan de Faculteit Bouwkunde van de  
TU Delft, stelt dat de aantrekkingskracht van de wijk schuilt in 
de extreme gevoelens die het oproept: zowel afkeer als nieuws-
gierigheid, zowel pervers als intrigerend. 
4  In een debat met Rudi Visker’, ‘Hoe anders kan en mag je zijn 
in de publieke ruimte? Debat over samen leven in de stad’, in: 
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Uitgeverij Van Gennep, pag.110.
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