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walther schoonenberg
Het ‘kromme doorbraak-plan’ uit 1912

In 1913 kwam een plan van Publieke Werken in de openbaarheid 
om een verkeersweg dwars door de grachtengordel te breken, parallel 

aan de Leidsegracht. Het ‘kromme doorbraak-plan’  had veel weg van de 
verkeersdoorbraak van de Raadhuisstraat, die nog geen twee decennia 

daarvoor tot stand kwam. Dit nieuwe doorbraakplan oogstte veel 
kritiek en ging uiteindelijk niet door.1

Omslag in het denken De ontwikkeling van de Amsterdamse bin-
nenstad in het begin van de twintigste eeuw stond vooral in het teken van 

cityvorming: de bouw van grootsteedse bankgebouwen, kantoren, hotels en win-
kelmagazijnen. Dit proces was in Amsterdam in een stroomversnelling gekomen 
na de opening van het Centraal Station in 1889.2 De binnenstad deed steeds 
meer dienst als een zakencentrum. Tussen 1870 en 1930 verminderde het aantal 
inwoners in de binnenstad met 54.000.3 De smalle straten en grachten van de 
oude binnenstad vormden steeds meer een obstakel voor het toenemende ver-
keer tussen het centrum en de omringende, snel groeiende nieuwe wijken. De 
behoefte aan bredere verkeersroutes stuitte echter op de diep gevoelde wens van 
een groeiend aantal liefhebbers de oude stad zoveel mogelijk te behouden.4

 In de negentiende eeuw wekten dempingen en verkeersdoorbraken nog nau-
welijks verzet op. Vooral het dempen van grachten vormde in de laatste decennia 
van de eeuw een populaire, want goedkope manier om de stad aan te passen. De 
demping van de Nieuwezijds Voorburgwal (1884) en de Rozengracht (1890) en 
de doorbraak door de grachtengordel, de huidige Raadhuisstraat (1895) voor 
een westelijke verkeersweg werden nog geaccepteerd als onvermijdelijke aanpas-
singen aan de eisen van de tijd. Rond de eeuwwisseling ontstond er echter een 
omslag in het denken over de binnenstad. De serie stadsgezichten van Wencke -
bach in het Nieuws van den Dag droeg er aan bij dat de Amsterdammers de 
pittoreske schoonheid van de oude stad ontdekten.5

 In 1901 begon onder aanvoering van kunstenaar Jan Veth (1864-1925) en het 
Genootschap Amstelodamum een strijd tegen het voorstel van het College om 
de Reguliersgracht te dempen. En met succes. Voor de eerste keer liet de bur-
gerij zodanig van zich horen, dat een grachtendemping achterwege bleef. Jan 
Veth deed in het beroemde pamflet Stedenschennis een voor die tijd opmerke-
lijke uitspraak: ‘Een gansche gracht, ook al biedt er zich geen enkel opmerkelijk 
poortje, ook al staat er niet een pikante trapjesgevel op, [is] van oneindig meer 
belang dan verschillende huizen- of torenbouwvallen bij elkaar.’6 Het stadsbeeld 
beschouwde hij dus als belangrijker dan de afzonderlijke monumenten die er 
deel van uitmaakten. De Amsterdamse grachten achtte hij ‘van dezelfde orde 
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van kostbaarheid, eerbiedwaardigheid en schoonheid [...] als onze beste gebou-
wen, als onze befaamdste schilderijen’.7 
 De strijd tegen de demping van de Reguliersgracht scheidde twee werelden: 
die van de negentiende eeuw waarin hoogstens enkele individuen zich keerden 
tegen de modernisering van de oude koopmansstad, en die van de twintigste 
eeuw waarin offers voor de vooruitgang niet langer meer als vanzelfsprekend gol-
den en doorgaans felle discussie teweegbrachten, zoals later onder andere bleek 
bij de dempingen van het Rokin (1933 en 1936) en de Vijzelgracht (1933). In 
die tijd lag Publieke Werken (pw) onder vuur van de liefhebbers van het oude 
stedenschoon, die de dienst verantwoordelijk stelden voor onwenselijke aan-
tastingen door verkeersdoorbraken en grachtendempingen.8 Jan Veth sprak al 
in 1901 van een ‘algemeene geest die aan p.w. rondwaart’, namelijk een stre-
ven om een geheel nieuwe stad tot stand te brengen ten koste van de oude stad. 
Immers, ‘de geboorte van nieuwe wijken zou in conflict komen met het bestaan 
der schoone oude stad. De oude stad moet daar voor boeten, de leelijke nieuwe 
wijken gaan voor.’9 Daarmee bedoelde Veth dat de oude stad (als gevolg van ‘de 
ongelukkige plaatsing van het Centraal Station’) onherstelbare schade opliep 
door het dempen van grachten en het verbreden van straten voor nieuwe ver-
keersstromen.10 Veth citeerde daarbij de bekende verzuchting van Potgieter: 
‘Waar rees, hoe vaak de moker klonk, iets schooners op dan wat er zonk?’ Na 
het geven van een overzicht van de schade die in de voorgaande jaren was aange-
richt, concludeerde Veth: ‘Wij hebben van den goeden smaak van wat er door het 
Bureau van pw in den laatsten tijd is opgedist, gemeenzaam gezegd, nu langza-
merhand toch wel onze bekomst gekregen.’11 
 De verbreding van de Vijzelstraat, waartoe het besluit viel in 1907, was bedoeld 
als alternatief voor de demping van de Reguliersgracht.12 Er verrezen aan de 
Vijzelstraat grote nieuwe gebouwen zoals het kantoorgebouw van de Neder-
landsche Handel-Maatschappij in 1919-1926, ontworpen door K.P.C. de Bazel 
(1869-1923) en A.D.N. van Gendt (1870-1932). Daar kwam veel kritiek op, maar 
Jan Veth begreep goed dat de verbreding van de Vijzelstraat de consequentie was 
van het afblazen van de demping van de Reguliersgracht. Hij vond de verbreding 
en de daarmee gepaard gaande cityvorming, ook al betekende deze evenzeer 
een aantasting van de oude stad, minder erg dan de grachtendemping.13 Veth 
beschouwde de grachtenstructuur kennelijk als de meest waardevolle karakte-
ristiek van de Amsterdamse binnenstad en deze opvatting domineerde al gauw 
het denken over de stad.14 Het gevolg was dat verkeersverbeteringen alleen nog 
mogelijk waren door straten te verbreden en of nieuwe straten aan te leggen door 
onteigening van percelen, een veel duurdere oplossing.

de leidsestraat Na de gewonnen strijd om de demping van de Regu-
liersgracht volgde een debat over de vraag op welke wijze de transformatie van 
een koopmansstad naar een modern zakencentrum alsnog gestalte kon krijgen, 
zonder het bijzondere karakter van de oude stad al te zeer aan te tasten. Een 
belangrijke kwestie die om een oplossing vroeg, was de verkeersdrukte in de 
Leidsestraat. Dat was de belangrijkste verkeersroute van het zuidwestelijk deel 
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1 Verkeersdrukte in de Leidsestraat, ca. 1930. De 
bruggen werden in 1921 verbreed om vluchtheuvels 

mogelijk te maken. Vereenigde Fotobureaux, 
Stadsarchief Amsterdam (osim00002005178). 

van de stad naar het centrum. In de jaren twintig voldeed deze zeventiende-
eeuwse radiaalstraat met een breedte van ongeveer twaalf meter niet meer aan 
de eisen van het moderne verkeer. In twee richtingen persten zich door deze 
straat niet alleen voetgangers en handkarren, maar ook auto’s en trams (afb. 1). 
De roep om een brede verkeersweg van en naar het nieuwe zuidelijke stadsdeel 
klonk steeds luider. 

Architect J.G. Wattjes (1879-1944) stelde de kwestie in 1909 aan de orde in 
Bouwkundig Weekblad.15 Aangezien de verbreding van de Leidsestraat zelf te kost-
baar uit zou vallen, moest deze volgens hem worden ontlast door het verbreden 
van de Nieuwe Spiegelstraat en het doorbreken van de gevelwand in de Gou-
den Bocht in de Herengracht naar het Singel. Het verbreden van de Leidsestraat 
gold ook als onhaalbaar omdat deze straat al een vergevorderde cityvorming 
vertoonde. Rond de eeuwwisseling waren verschillende nieuwe winkels verre-
zen, soms van een behoorlijke omvang. Een voorbeeld daarvan was het in 1891 
gebouwde luxueuze warenhuis New York voor de firma Metz & Co op de hoek van 
de Leidsestraat en de Keizersgracht.16 Onteigening van dergelijke zojuist gere-
aliseerde gebouwen van handel en commercie zou de stad op hoge kosten jagen. 
 Tijdens de Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad in oktober 1910 
spraken raadsleden de wens uit om een nieuwe parallelweg aan te leggen om de 
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Leidsestraat te ontlasten.17 b & w schoven een oplossing echter op de lange baan, 
omdat deze kwestie in hun ogen ‘nog niet bepaald urgent’ was.18 De discussie in 
de gemeenteraad ging voort. De raadsleden C.B. Posthumus Meyjes, J.H. Schel-
tema en P.J.M. Verschure zagen ‘vanwege de enorme kosten’ niets in verbreding, 
maar radicale oplossingen als het maken van een parallelweg wezen ze eveneens 
af. Zij stelden in oktober 1911 voor om het probleem van de doorstroming op 
te lossen door de bruggen van de Leidsestraat te verbreden en de toegang van 
het Spui vanaf het Singel te verruimen: een ‘gemakkelijke oplossing’ die wei-
nig financiële offers vroeg.19 Er viel geen besluit, maar ondertussen onderzocht 
pw wel welke onteigeningen voor dit plan nodig waren en welke kosten daarmee 
gemoeid zouden zijn. Het voorstel om de bruggen te verbreden, om ruimte te 
bieden aan tramhaltes, kwam met enige vertraging in 1921 tot uitvoering.

kosten en overwegingen In juni 1912 werd een plan voor een ver-
keersweg evenwijdig aan de Leidsestraat, gemaakt door pw, in de Commissie 
van Bijstand (een raadscommissie) besproken.20 Die maakte het plan, op uit-
drukkelijk verzoek van pw, niet openbaar om speculatie te voorkomen. In een 
officiële voordracht van b & w aan de gemeenteraad (afb. 2) op 7 oktober 191321 
kwamen vier alternatieven aan de orde: de verbreding van de Leidsestraat, de 

2 Kaart bij voordracht nr. 1200 van b & w, ‘Aanleg 
van een nieuwen verkeersweg van het Spui naar de 
Nassaukade nabij den Overtoom en doortrekking 
van de Eerste Constantijn Huygensstraat door het 

Vondelpark naar de Van Baerlestraat’. Gemeenteblad 
1913, eerste afdeling, p. 3123-3132. Stadsarchief 
Amsterdam.
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verbreding van de Nieuwe Spiegelstraat, de demping van de Leidsegracht en de 
aanleg van een nieuwe verkeersweg parallel aan de Leidsestraat, dwars door de 
grachtengordel. Aan de demping van de Leidsegracht viel niet te denken, daar 
het stadsschoon ‘ten zeerste zou worden geschaad’. Ook de verbreding van de 
Nieuwe Spiegelstraat verdiende geen aanbeveling, vooral vanwege de daarvoor 
vereiste doorbraak door de Gouden Bocht in de Herengracht, evenzeer een 
aantasting van het stadsschoon. De twee alternatieven die overbleven, waren de 
verbreding van de Leidsestraat en het maken van een nieuwe verkeersweg paral-
lel aan de Leidsestraat. Bij de keuze tussen deze alternatieven moesten financiële 
overwegingen de doorslag geven. De verbreding van de Leidsestraat kostte, 
volgens een berekening van pw, drie miljoen gulden. Een compleet nieuwe ver-
keersdoorbraak viel ruim zes ton goedkoper uit. b & w stelden de raad in deze 
officiële voordracht daarom voor om een parallelweg door de grachtengordel 
te breken. De kosten konden, vond pw, voor een deel ten laste komen van de 
Gemeentetram, die immers van de nieuwe weg gebruik zou maken.
 De voorgenomen verkeersdoorbraak door de gesloten gevelwanden leek erg 
op die van de Raadhuisstraat, waartoe de raad in 1894 had besloten. De twee-
entwintig meter brede nieuwe verkeersweg ter ontlasting van de Leidsestraat 
moest het Singel en de Heren- en Keizersgracht loodrecht doorsnijden, maar 
op twee plaatsen zou een bocht voor de aansluiting op de uiteinden zorgen, res-
pectievelijk de Passeerdersgracht en het Spui. Het recht doorsnijden gold als 
de minste aantasting van het stadsgezicht en leverde ook het geringste aantal 
onteigeningen op, wat vooral op de dure Heren- en Keizersgracht veel kosten 
bespaarde. Het plan betekende desalniettemin de sloop van een groot aantal 
grachtenpanden. Daaronder bevonden zich enkele belangrijke gebouwen, waar-
onder Herengracht 386, ontworpen in 1663 door Philips Vingboons voor 
koopman Carel Gerards (het huidige museum Het Grachtenhuis) en Heren-
gracht 380-382, ontworpen in 1888 door A. Salm voor industrieel J. Nienhuys 
(het huidige niod). Het gebied tussen Singel en Herengracht van de Wijde 
Heisteeg tot de Beulingstraat wachtte onteigening. Zowel de Beulingsloot als 
de Beulingstraat zouden verdwijnen (afb. 3). Het grootste deel van de zuid-
zijde van de Beulingstraat zou als straatwand van de nieuwe verkeersweg gaan 
dienen. Door het verdwijnen van vrijwel de gehele westelijke gevelwand op het 
Spui, zou het besloten en intieme plein verloren gaan en een onderdeel worden 
van een verkeersweg tussen Singel en Rokin. Het Spui zou daardoor zowel de 
nieuwe verkeersweg als de Leidsestraat ontsluiten. Voor het verkeer over water 
voorzag het plan in een nieuwe dwarsgracht ter plaatse van de Wijde Heisteeg 
ter vervanging van de te dempen Beulingsloot. Overigens was het te onteigenen 
gebied steeds veel breder dan de beoogde verkeersweg. Dit om ruimte te maken 
voor een nieuwe randbebouwing (afb. 4). De opbrengst van de verkoop van deze 
bouwterreinen was in de kostenberekening meegenomen.

commentaren Het doorbraakplan kreeg veel aandacht in de pers. Het Alge-
meen Handelsblad plaatste een tekening van de beoogde verkeersdoorbraak en 
drukte de voordracht van b & w onverkort af, met toegevoegd commentaar en 
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een toelichting op de afgedrukte kaart, waarin de met sloop en bedreigde pan-
den werden opgesomd. De krant vermeldde onder andere ‘het bekende en fraaie 
gebouw van Nienhuijs’, maar ook ‘het groote beddenmagazijn van J. Baptist Val-
leggia, Singel hoek Beulingstraat’.22 De berichtgeving in de dagbladen vormde 
de aanzet tot een publiek debat, wat zich uitte in onder andere buurtvergaderin-
gen en een groot aantal ingezonden brieven naar de kranten. Het Nieuws van den 
Dag sprak van een ‘sport’, een tijdverdrijf van Amsterdammers om te zoeken naar 
‘den beteren weg’.23 De raadsleden Hendrix en Scheltema dienden een voorstel 
in om de Leidsestraat te verbreden, en raadslid Ter Haar beargumenteerde zijn 
voorstel om de Leidsegracht te dempen.24 Raadslid Loopuit merkte op er niet 
rouwig om te zijn dat b & w niet de financiën hadden voor meerdere verkeerswe-
gen tegelijk, ‘omdat anders misschien te vreezen zou zijn, dat Burgemeester en 
Wethouders [...] al die verkeerswegen gingen uitbreiden en Amsterdam zoowat 
tot een halve ruïne maken.’ Wat hem betrof werd er niet zo’n haast gemaakt en 
moest pw zich eerst laten voorlichten door ‘een commissie van architecten en 
ingenieurs’ hoe ‘een technisch goeden verkeersweg te ontwerpen, die bovendien 
geen nadeel doet aan het schoon van oud-Amsterdam.’25

 In Bouwkundig Weekblad veegde architect F.J. Kubatz de vloer aan met het 
plan van pw, ‘een kalm bezadigd plan dat bij uitzondering weinig beroering zal 
brengen. [...] En toch: het is een in-slecht plan’. Immers, de nieuwe weg mondt 
aan de Nassaukade op een willekeurige plaats uit en is zo slecht doordacht dat 
velen de Leidsestraat zullen blijven gebruiken. Vroeg of laat zal de Leidsestraat 
alsnog verbreed moeten worden, maar dan tegen veel hogere kosten. Kubatz 

3 Detail van de doorbraak door de grachtengordel 
naar het Spui op de originele plankaart. 

Stadsarchief Amsterdam, toeg.nr. 5180a, inv.nr. 
7116 (3564 pw 1912).
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pleitte ervoor om het verkeersbelang op de eerste plaats te stellen, dus niet zoals 
de heersende stedenbouwkundige school van Camillo Sitte (1843-1903) voor-
schreef, allereerst te streven naar een kunstzinnige bebouwing.26 Een rationeel 
plan was in de opvatting van Kubatz vanzelf een mooi plan. De demping van de 
Leidsegracht bood in zijn ogen de meest rationele oplossing, omdat die vrijwel 
in de richting van de Overtoom ligt en prachtig op het Spui uitkomt. Het ver-
lies van de belangrijke waterverbinding, de Leidsegracht, kon worden verholpen 
door een gracht te graven ter plaatse van de Run- en Huidenstraat, in het ver-
lengde van de Looiersgracht, ‘die even mooi, mooier kan zijn dan de vroegere 
geweest is (afb. 5). Waarom niet?’ Waarom zouden moderne gebouwen zich niet, 
harmonisch in het oude Amsterdam kunnen voegen? Immers, men moet ‘ver-
trouwen in de toekomst’ hebben. 
 In het volgende nummer van het Bouwkundig Weekblad vroeg architect Jan 
Stuyt zich af, hoe een vakbroeder een dergelijk dempings- en doorbraakplan kon 
voorstellen: ‘wanneer de vandalen onze schoone stad willen gaan vernietigen, 
mogen zij zich niet op het onaangevochten gezag van vakmannen kunnen beroe-
pen’27 Een andere architect, L.H.E. Hylckama Vlieg, achtte de demping van de 
Leidsegracht, maar ook een doorbraak door de Gouden Bocht onacceptabel. 
Verbreding van de Leidsestraat was de meest doelmatige oplossing. Het argu-
ment dat de gezellige Leidsestraat daardoor verdwijnen zou, wuifde hij weg: 
‘Men vergelijke eens de ruime Parijsche Boulevards, een Avenue de l’Opéra, 
met de Utrechtsche- of Vijzelstraten, om te zien dat verbreeding de gezellig-
heid, het aangenaam verkeer niet schaadt, maar bevordert. En eindelijk, wat een 

4 De parallelweg betekende de sloop van 
Herengracht 372 t.m. 386 (van rechts naar links). 

De onteigening was omvangrijker dan wat nodig was 
voor de beoogde verkeersweg zelf. Foto auteur.
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5 Voorstel van architect Kubatz voor het 
dempen van de Leidsegracht én het graven 
van een nieuwe gracht in het verlengde van de 
Passeerdersgracht. Bouwkundig Weekblad 33 
(1913), p. 515.

schoone gelegenheid voor onze architecten om nu eens een moderne, 20e-eeuw-
sche Leidschestraatzijde te maken, die van den groei, gezonden groei veelszins, 
der architectuur blijk geeft. Inderdaad, laat men de moderne bouwkunst niet 
te laag schatten.’28 Hylckama Vlieg maakte zijn bedoelingen duidelijk met een 
kaart waarop diverse verkeersverbeteringen in de binnenstad waren aangegeven, 
waaronder de verbreding van de Leidse- en Utrechtsestraat en twee verkeers-
doorbraken door de westelijke grachtengordel.
 Onder de ingezonden brieven van het grote publiek zaten naast oproe-
pen tot demping of verbreding vooral veel waarschuwingen tegen aantasting 
van het stadsschoon. Typerend is de brief in het Algemeen Handelsblad met de 
kop ‘Amsterdammers past op uw stadsschoon’ (afb. 7).29 De schrijver maakte 
vooral bezwaar tegen een eventuele demping van de Leidsegracht en verwees 
daarbij naar het nog maar kort geleden afgewende plan om de Reguliersgracht 
te dempen. De brief wordt beëindigd met de oproep: ‘Stadgenooten, werpt uw 
stinkslooten dicht, maar houdt uw bronnen van stadsschoon open!’ Echter, 

6 Voorstel van Anonymus, een anonieme 
briefschrijver, voor het verdubbelen van de 
Leidsestraat, dat wil zeggen het maken van een 

parallelweg voor eenrichtingsverkeer direct naast de 
Leidsestraat. De Telegraaf, 13 oktober 1913.
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bijna niemand, alleen een enkele provocerende architect stelde voor de Leidse-
gracht te dempen. De hoofdstroom van de discussie ging over de vraag of de 
Leidsestraat moest worden verbreed, dan wel of er een parallelweg moest wor-
den aangelegd. 
 Een voorstel van een onbekende briefschrijver, met pseudoniem Anonymus, 
in De Telegraaf om niet de Leidsestraat te verbreden, maar te verdubbelen, door 
op circa twintig meter afstand een even brede nieuwe verkeersweg voor een-
richtingsverkeer te maken (afb. 6), leidde tot een interessante polemiek in De 
Amsterdammer.30 Hoofdredacteur Wiessing noemde het ‘kromme-doorbraak-
voorstel’ van b & w ‘geknutsel met het stadsplan’, dat zonder raadplegen van 
deskundigen, was opgesteld. Hij vroeg enkele personen met ‘gezag van zaken van 
stadsverband’ om commentaar, namelijk de architecten K.P.C. de Bazel en H.P. 
Berlage, en twee belangrijke woordvoerders van de oudheidkundige verenigin-
gen, professor Hajo Brugmans, voorzitter van het Genootschap Amstelodamum, 
en Jan Veth, strijder van het eerste uur voor het behoud van het stadsschoon. 
Alle vier deskundigen vonden het plan van Anonymus het beste plan, zij het om 
heel verschillende redenen. De Bazel noemde het gemeenteplan lelijk en stelde 
dat logisch denkenden de demping van de Leidsegracht, een onmisbare water-

7 ‘Amsterdammers past op uw stadsschoon.’Algemeen Handelsblad, 18 oktober 1913 (detail).
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weg, niet eens zullen overwegen. Verdubbeling van de Leidsestraat achtte hij 
nog beter dan verbreding, vanwege waardevermeerdering aan beide zijden van 
de nieuwe straat. Berlage was het daarmee eens en voegde hieraan toe dat het 
plan van Anonymus een ‘grof ingrijpen in het «historisch» Amsterdam onnoodig 
maakt.’ Bovendien werd de uitmonding op het Leidseplein ‘harmonischer’. 
Veth kwam als laatste deskundige aan het woord en sprak een voorkeur uit voor 
‘het minst schadelijke plan’, namelijk verdubbeling van de Leidsestraat, omdat 
daarmee niet alleen de demping van de Leidsegracht werd voorkomen, maar ook 
een ‘boulevard-achtige winkelallee’. Veth vond dat brede boulevards niet thuis-
horen in Amsterdam.

gevolgen De Bond van Nederlandse Architecten (bna) bekritiseerde de 
werkwijze van pw in december 1913 in een raadsadres.31 De bond stelde dat 
nieuwe doorbraken ‘vooralsnog overbodig’ waren. Er diende gestuurd te worden 
in de richting van verbetering van de bestaande radiaalstraten. Wat volgens de 
architecten vooral ontbrak was een ‘algemeen plan van verbetering der verkeers-
wegen’. In het adres staan enkele suggesties waaruit een dergelijk plan diende te 
bestaan, namelijk verbreding van de Utrechtsestraat, de Leidsestraat, de Spie-
gelstraat, de Huidenstraat-Runstraat, de Wolvenstraat-Berenstraat en eventueel 
de Herenstraat-Prinsenstraat. Alleen met een algemeen plan als richtsnoer, kon 
worden geoordeeld over individuele verkeersverbeteringen. 

Mede door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog gebeurde er daarna 
lange tijd niets meer. In 1926 stelde pw een schema op van verkeersverbete-
ringen voor de gehele stad, inclusief de binnenstad, dat alleen bij de wethouder 
bekend was. Dit geheime plan omvatte tientallen verkeersverbeteringen.32 In 
1935 kwam het Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam (aup) gereed, waarin 
een schema voor verkeersverbeteringen was opgenomen met verbreding van alle 
zeventiende-eeuwse radialen, inclusief de Leidsestraat. Het werd met weinig tot 
geen discussie door de gemeenteraad aangenomen.33 De verkeersverbeteringen 
kwamen echter als gevolg van de crisis en daarna opnieuw een wereldoorlog, 
niet tot uitvoering. Na de oorlog rees er opnieuw verzet tegen de plannen.34 Het 
probleem van de Leidsestraat raakte daarna in de vergetelheid en in de jaren 
zeventig werd de straat autovrij gemaakt.
 Toch werd één kleine verkeersverbetering door pw gerealiseerd: de ver-
breding van de toegang van het Singel naar het Spui door de sloop van enkele 
panden. Deze toegang vormde een flessenhals op de route van de Leidsestraat 
naar de Nieuwezijds Voorburgwal. pw vond deze ingreep eigenlijk onvol-
doende, maar de politiek liet geen andere keuze. In een brief aan de wethouder 
kon de directeur van pw, A.W. Bos (1860-1954), het niet laten kritiek te uiten op 
de gevolgen van de zijns inziens te kleine verbetering. ‘Dit voorstel is, dunkt mij, 
op zijn esthetische waarde niet ernstig en bezonnen onderzocht. Door het slo-
pen van eenige percelen [...] wordt een doorblik verkregen van het Singel naar de 
Nieuwezijs Voorburgwal. Dit doorzicht zal een rommelig beeld vertoonen van 
hooge smalle bouwblokken met groote gaten daartusschen (Spuistraat – Nieu-
wezijds Voorburgwal).’35 De verbreding van de toegang van het Spui betrof de 
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8  Westelijke gevelwand van het Spui die geheel 
moest wijken voor een verkeersverbetering, circa 
1910. Links op de achtergrond een doorkijkje naar 
de Krijtberg aan het Singel. Uiteindelijk zijn alleen 

de eerste vier panden tot aan de trapgevel gesloopt. 
Fotograaf onbekend, Stadsarchief Amsterdam 
(osim00002002007).

enige verandering in de stadsplattegrond waar niemand zich tegen verzette, ook 
niet de tegenstanders van het kromme doorbraak-plan. De ingreep, waarvoor de 
panden Singel 405-409 en Spui 32-34 moesten wijken, vond uiteindelijk plaats 
in 1927 (afb. 8). De afdeling gebouwen van pw maakte van de twee kadastraal 
achter elkaar gelegen panden Singel 403 en Spui 30 één kopgebouw met een 
nieuwe zijgevel aan het Spui. De gootlijst van de in hoogte sterk verschillende 
panden werden in een wat merkwaardige zigzaglijn met elkaar verbonden. Uit 
de door pw gemaakte foto’s lijkt toch nog enige tevredenheid te spreken over de 
verkeersverbetering: er ontstond voldoende ruimte om elke verkeerssoort, voet-
ganger, fietser, auto en tram een eigen strook te geven (afb. 9 en 10).

conclusie Na het tegenhouden van de demping van de Reguliersgracht in 
1901 was het dempen van grachten politiek niet meer haalbaar. Er volgde een 
debat over de vraag op welke wijze de transformatie van de koopmansstad naar 
een modern zakencentrum alsnog gestalte moest krijgen. In 1913 werd door 
Publieke Werken een plan gemaakt voor een nieuwe verkeersweg dwars door 
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de grachtengordel met het doel om de Leidsestraat, een van de meest urgente 
verkeersknelpunten, te ontlasten. De verbreding van de straat zélf was te kost-
baar geworden door de dure warenhuizen die in deze straat waren verrezen. Het 
‘kromme doorbraak-plan’ leidde tot een felle discussie in kranten en weekbladen, 
waarin de werkwijze van Publieke Werken kritiek te verwerken kreeg. Zonder 
een algemeen verkeersplan voor de binnenstad had het geen zin om lukraak de 
doorstroming van het verkeer te verbeteren. In 1914 kwam door het uitbreken 
van de Eerste Wereldoorlog een voortijdig einde aan de verdere ontwikkeling.

9 Singel, gezien naar ingang Spui. Archief van de 
Dienst Ruimtelijke Ordening en rechtsvoorganger, 
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