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Vooraf 

Voor u ligt een gids over het havengebied van 

Amsterdam, als initieel orienterend en analyserend 

deel van mijn afstuderen. Het gebied, ten noord

westen van Amsterdam, is momenteel aan veel 

ontwikkelingen onderhevig en kent hierdoor een 

aantal potentieel interessante paradoxen. De 

gids geeft een overzicht van verschillende lagen, 

eigenschappen en eigenheden die het gebied bezit, 

hetgeen aan de hand van observaties, cartografisch 

en analytisch is uitgewerkt. Bij de uitwerking is een 

methode toegepast om een filtering te geven aan de 

verzamelde gegevens. 

In de gids zal eerst een toelichting worden gegeven 

over de historische achtergrond van het gebied, waarna 

er een uitwerking volgt van de gestelde methode. Het 

slotstuk van de gids vormt een koppeling naar het 

tweede deel, waarin wordt gewerkt naar een concept 

en een ontwerp. 





Historie 

De stad Amsterdam, een eeuwen oude verbastering van 

de samenvoeging 'Amstelredam', is ooit gesticht op de 

plek waar de rivier de Amstel in de vroegere Zuiderzee 

uitmondt. Slnds het rijzen van de eerste nederzettingen 

is Amsterdam onlosmakelijk verbonden met water in 

de breedste zin van het woord . Zo kenmerkt het oude 

centrum zich door zijn typische grachtengordels en is 

Amsterdam van oudsher gericht op havenactiviteiten 

in het aangrenzende IJ. In de Gouden Eeuw werd 

deze rol uitgebreid en versterkt met het ontstaan van 

de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Eeuwenlang 

was de stadsvorm van Amsterdam verbonden met het 

water. 

Dit veranderde met het ontstaan van het spoor

wegnet halverwege de negentiende eeuw. Na een 

lange strijd tussen inwoners en gemeente over de 

locatie van een station, werd besloten een eiland 

te maken v66r het open havenfront, in het IJ . Met 

deze beslissing zou de stadsvorm voor het eerst sinds 

zijn historie fysiek worden afgesloten van het water 

waar de Amsterdamse inwoners eeuwenlang hun 

inkomsten vandaan haalden. Desondanks bleven aan 

weerszijden van het oude stadscentrum en het station 

de handelskades met het industriele achterland 

behouden. 

Ondertussen zocht Amsterdam mogelijkheden om 

zijn havenactiviteiten in de toekomst ruimte te geven 

en uit te breiden . De oplossing hiervoor werd gevonden 

in een combinatie van grootschalige landwinning en 

het creeren van een kunstmatige waterweg tussen 

Amsterdam, door de duinen, naar de Noordzee; het 

Noordzeekanaal. Om dit te realiseren werd een groot 

oppervlak van het IJ en de Zuiderzee ten westen van 

Amsterdam omdijkt, drooggemaakt, ingepolderd en 

aangeplempt met voornamelijk afgegraven duinzand. 

De afwaterlijnen en wegen op deze aanplemping 

vormden een specifiek raster, grootschaliger en apart 

van de meer zuidelijke fijnmazige veengronden achter 

de oude zeedijken waar de aanplemping op aansloot. 

De historische contouren van deze oude zeedijken zijn 

nog altijd zichtbaar in zowel het landschap als zijn 

inrichting. 

Aanvankelijk werd de aanplemping slechts voor 

agrarische doeleinden gebruikt, tot in de twintigsteeeuw 

de houthaven en petroleumindustrie zich hiervestigden. 

Vanaf dit moment is een constante ontwikkeling waar 

te nemen, waarbij grootschalige havenactiviteiten zich 

uitbreidden in westelijke richting . Gevolg van deze 

ontwikkeling is een linkswaartse verschuiving van 

het industriele zwaartepunt, weggetrokken uit het 

historisch centrum van Amsterdam. 

Raster en functle 

Met het initieel vestigen van de houthaven en petro

leumindustrie werd het havengebied gekenmerkt door 

opslag en overslagterreinen . Deze lijn werd bij de 

verdere ontwikkeling van de haven doorgezet hetgeen 

zijn doorwerking vond in de infrastructuur. In het 

gebied vindt men een overvloed aan spoorlijnen en 

wegen, die de havenindustrie met het binnenland 

nog immer ontsluiten . 

Met het vestigen van grote industriele complexen 

op de aanplemping is het oorspronkelijke aan

plempingsraster van wegen en afwateringslijnen 

verdwenen. De industrie heeft over het primaire 

lijnenspel zijn eigen raster aan het gebied opgelegd, 

voornamelijk ontleend aan de richting en vorm 

van de inhammen van het kanaal, gegraven in 

de aanplemping. Het raster staat hierbij alsnog 

loodrecht op het water, maar is hierbij gedraaid 

richting inham. 





Ontwikkelingen 

Het gebied kent momenteel vele ingrijpende ont

wikkelingen met het uitbreiden en wegtrekken van 

industriele takken . Veelal liggen deze nog altijd in 

de lijn van opslag en overslag. Grote oppervlakten 

aanplemping wachten nog steeds of alweer op 

invulling. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen 

te herkennen met het uitbreiden en inschuiven van 

stedelijke netwerken nabij het historische centrum en 

de aanleg van een nieuwe snelweg door het gebied, 

aansluitend op de snelwegring van Amsterdam. 

Daar waar het industriegebied niet grenst aan 

het kanaal, wordt het omsloten door een lint van 

natuurgebieden. Door de stedelijke druk van Amster

dam ontstaat spanning in de groene buffer tussen het 

industriegebied en de stad. De combinatie van druk 

van buitenaf en complexiteit van binnenuit, zorgt 

voor spanning en zorgt impliciet voor een uitdagende 

opgave. 

Naast grootschalige opslag en overslag, draagt het 

westelijk havengebied meerdere eigenheden in zich. 

Enkele van deze eigenheden zijn van bovenaf uit 

kaartmateriaal te destilleren. Het gebied herbergt 

echter ook eigenschappen, die zich slechts openbaren 

bij het betreden van het gebied. 
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Walk through 
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Sailing across Walk across 

Inleldlng 

De methode die in dit afstudeerwerk is gebruikt geeft de gelegenheid om het gebied 

op meerdere manieren, en vanuit verschillende lnvalshoeken in beeld te brengen. De 

methode impllceert bovendlen een benadering van zowel onderaf als bovenaf. 

Eerdere publicaties beperken zich in hun ultwerking veelal slechts tot delen van het 

industrtegebied en zetten daarbij aan tot opdeling. Verschillende actoren laten zich 

hlerbij leiden door een ogenschijniljke onverenigbaarheld. In mijn initiele opgave 

beperk lk mij niet tot de gemeentelijke of functionele contouren, om zo tot een 

integrale uitwerking te komen. De kern van de methode bestaat uit een drtell.lik van 

losgekoppelde gebiedsbenaderingen, te weten de 'Walk through', de 'Walk across' 

en de 'Sailing across'. Elk van deze aanvllegroutes legt de nadruk op een specifieke 

eigenschap van het gebied, die op een selectleve, weloverwogen manier in kaart is 

gebracht. 





-+- Walk 

Aanleiding 

Bij een initiele benaderlng van het industriegebied 

valt op dat het wordt gekenmerkt door een zekere 

aanwezige afwezigheid van water. Ofschoon het 

gebied voor een groot deel afhankelijk is van water en 

het hier deels ook zijn vorm en functie aan te danken 

heeft, zijn er relatief weinig plekken waar deze 

hoofdrolspeler daadwerkelijk te beleven is. Veelal 

vormen grootschalige industriele complexen een 

barriere. Desondanks zijn er wel degelijk kenmerken 

van havenactiviteiten in het gebied waar te nemen in 

de vorm van vrachtschepen en overslagkranen. 

Doel van de 'walk across' is het in kaart brengen van 

deze zoektocht naar water en de elementen die op de 

aanwezigheid van water duiden. 

across 
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Uitwerking 

Bij de uitwerking van dit deel van de methode is 

gekozen voor een weergave die is gebaseerd op 

observatie. Vooraf is een route gekozen over de 

doorgaande infrastructuur, die zo dicht mogelijk 

naar en langs het water reikt . Deze wandeling is 

gemaakt met de selectieve blik op het observeren 

van water. Door gedurende de wandeling eenzijdig 

de kant van het water in beeld te brengen ontstaat 

een sequentie van barrieres, met sporadisch een 

doorzicht tot het water. Daar waar het zicht op water 

wordt geblokkeerd is de barriere in beeld gebracht. 

In het overzicht op de pagina hiernaast zijn de 

posities aangegeven waar de foto's van de diverse 

barrieres en doorzichten gemaakt zijn. 

• 





Ba rrieres en hun porositeit 



Het verborgen water opgezocht ... 
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Uitwerking 

Het perspectief van de Sail across is een inverse van 

de walk through en geeft een omgekeerde blik op de 

industriele wand vanaf het water. Met het eenzijdig in 

beeld brengen van de publieke kant van het schouws

pel ontstaat een sequentie van objecten, figuren en 

lijnen, die elkaar afwisselen of aanvullen. 
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-+- Sail 

Aanleiding 

De Sail across komt voort uit de erkenning van 

water als hoofdrolspeler binnen het gebied met 

vormende en sturende capaciteiten. Niet alleen is 

het kanaal essentieel voor het industrieel verkeer, 

ook verplaatsen zich dagelijks honderden mensen via 

deze weg van en naar Amsterdam. Het decor van de 

haven vormt op deze weg een imposant schouwspel. 

across 





Conclusie 

De sequentie van barrieres en doorzichten is in deze 

kaart schematisch weergegeven . De zwarte lijn is 

slechts over relatief kleine lengtes onderbroken, 

hetgeen duidt op de relatief korte stukken met zicht 

op water. 

Verder kan uit de kaart worden gehaald dat er wel 

degelijk open plekken in het gebied aanwezig zijn 

waar daadwerkelijk het water kan worden bereikt, 

zeals in de schematisering wordt aangegeven met 

een enkele stippellijn . Om deze verborgen plekken te 

bereiken moet men echter van de doorgaande weg 

afwijken. 

• 
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Diep 

Diepte 

De rand die de opeenvolging van objecten creeert, varieert in diepte. De horizontale ruimte die tussen het water en deze rand ontstaat kan worden opgevat als diepte. 

In dit figuur is deze diepte uitgezet tegen het object. In deze samengestelde compositie zijn de objecten als schematische landmarks neergezet. 
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Ka des 

De overgangsrand tussen water en land van de hoofd

doorvaarroute kent een zekere diversiteit. Slechts 

kleine delen van de rand zijn ingericht als overslag

kade. De lengte van de resterende rand varieert in 

harde en zachte overgangen tussen land en water. 

In het overzicht hiernaast is naast de lengte, ook het 

type kade schematisch weergegeven. 



lndividuele iconen als landmarks ... 



Sequentie 

Met het uiteenzetten van het schouwspel ontstaat een sequentie van megavolumes en grootschalige objecten die werken als solidaire landmarks. Deze individueel 

ingerichte elementen leveren als geheel een bijdrage aan de imposante skyline van de haven. Elk element dat bijdraagt aan dit decor heeft een specifieke rand 

en diepte ten opzichte van het water. In de grafische methode van de sail across is de rand, de diepte en het object in beeld gebracht, waarmee de sequentie van 

elementen en tussenliggende ruimtes wordt gevisualiseerd . 

. . 
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Aanleiding 

De derde deeluitwerking van mijn methode valt 

ender de noemer 'Walk through'. Bij deze benadering 

wordt het gebied vanuit een relatief grote schaal in 

beeld gebracht, waarin bij elke kaart de nadruk ligt 

op een selectief landschappelijke inrichting. Elke kaart 

is tevens vereenvoudigd tot een abstractie, welke de 

kern van de kaart in zich draagt. 
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• _won1ngen 
De selectieve factor in deze kaart is woningbouw. Duidelijk is de ringstructuur in het centrum van Amsterdam te herkennen. Ook zijn de lobben van de stad, met inherent 

zijn scheg en parkstructuur in de kaart te onderscheiden. Opvallend is tevens het feit dat de woningbouw zijn grens lijkt te hebben gezocht tegen de rode lijn in de kaart, 

welke de historische scheidingslijn tussen veenland en aanplempingsgebied aangeeft. De transitie in woondichtheid is zowel schematisch als abstract weergegeven, 

waarbij er een overgang is van een stedelijke dichtheid vanuit het centrum naar een landelijke dichtheid in westelijke richting. 

• • 
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_diensten en opslag 

Wanneer in de bebouwde omgeving zowel de industriele sector als de woningbouw worden gefilterd blijft er een specifiek deel bebouwing over, wat ik wil typeren als 

de categorie 'diensten en opslag'. Hierbij kan gedacht worden aan hoogstedelijke kantoorcomplexen, maar ook grootschalige opslagplaatsen voor auto's en grondstof

fen . Opvallend is het verloop van hoogte en dichtheid, met als zwaartepunt Amsterdam Sloterdijk. Vanaf dit punt is er een schaal- en dichtheidsafname in meerdere 

richtingen . 
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_overslaggebieden 
De aanwezige overslagindustrie geeft met zijn imposante afmetingen identiteit aan het gebied. De gebieden zijn voornamelijk aan de inhammen, eenzijdig aan het water 

gevestigd. Door de kolossale fysieke en ruimtelijke afmetingen domineren zij de waterkant. De tussenliggende gebieden vormen een contrast qua inrichting, afmeting 

en overzicht. 





_gecul iveerd groen 

In deze kaart ligt de selectie op al het gecultiveerde groen. Dit wil zeggen het type groen dat door de mens is ingerlcht, onderhouden en functioneel wordt gebruikt. De 

landbouwstrook wordt ten oosten van de kaart doorgezet. Het gebied wordt gekenmerkt door vrij rechtlijnige grenzen. De groenstrook richting centrum wordt op twee 

plaatsen kort onderbroken door infrastructuur en bebouwing . 
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inf rastructuur 
Bij een selectieve blik op de infrastructuur zijn duidelijk de verschillende typologieen te herkennen. Zo is de lusvormige wegstructuur van de overslaghaven opmerkelijk 

en duidelijk zichtbaar, met het kanaal als barriere. Een andere barriere is de groene zone, eerder beschreven. Zowel in oostwestelijke richting als in noordzuidelijke 

richting is er een verbindingsweg die het industriegebied volledig doorkruist. Een tweede snelweg wordt op het moment van schrijven aangelegd. 





_oppervlaktewater 
Bij een overzicht van het aanwezige oppervlaktewater zijn 3 structuren te herkennen. Allereerst de strakke artificiele lijnen van het kanaal en de haven. Opvallend in 

het havengebied is het louter aanwezig zijn van grote waterstructuren en het ontbreken van kleinschalige . Richting zuiden is deze kleinschaligheid wel terug te vinden, 

in een functionele verkavelingsstructuur, waarin ook de contouren van de Haarlemmermeerpolder vallen . Als laatste is de ringstructuur van de Amsterdamse grachten 

duidelijk te herkennen. 

• 





D D 

br akliggend r 
De grond rend het industriegebied kent veel vacante gebieden met een relatief groot oppervlak. De open vlaktes kennen een schaalverloop met veel kleinschalige 

gebiedjes nabij het centrum, naar enkele grote vlakken richting westen . Door het contrast met de harde wanden van de overslagindustrieen ontstaat een idee van 

'hard van buiten, zacht van binnen'. 

• 





Braakliggend groen - op zoek naar samenhang 

In het gebied liggen een aantal vacante gebieden 

van monumentale schaal. In het samenspel met de 

grootschalige industriele gebieden vormen zij een 

eigenaardige inversie . Schijnbaar wordt er met het 

aanmaken van industrie oak natuur aangemaakt. 

Dit spectrum van schijnbare vacante vlaktes is een 

specifiek karakter van het gebied en doet denken 

aan het vormen van een oneigenlijke scheg. 

De gebieden onderling kennen zowel overeen

komsten als verschillen in stabiliteit, ontstaansge

schiedenis en gewaarwording, en hebben hierin 

een zekere samenhang en verbondenheid . In deze 

benadering zijn er grofweg vier typologieen te onder

scheiden. 



Fysiek systeem Groensysteem 
[als gevolg van fysiek systeem] 



Grenzend aan kanaal 

Een groot aantal braakliggende gebieden is gesitueerd 

aan de hoofddoorvaarroute van het kanaal. Dit is 

lange tijd een standpunt geweest van de nautische 

beheerders van het kanaal. Deze ruimtes tussen de 

overslagindustrie aan de inhammen van het kanaal 

hebben een specifieke beleving door hun brede zicht 

op het kanaal en openheid in een industriele omgeving 

met een gesloten karakter. De groenruimtes worden 

afgebakend door de randen van de aangrenzende 

overslagindustrie, het kanaal en infrastructuur. 

• 



Fysiek systeem Groensysteem 
(gekoppeld oon industrie] 



Grenzend aan insteekhavens 

Daar waar het lint van grootschalige industriele 

complexen en opslagterreinen zijn porositeit kent, 

ontstaan braakliggende terreinen. Dit lint van 

overslagindustrie kent een relatief snel verloop door 

het wegtrekken en uitbreiden van overslagindustrieen, 

hetgeen zorgt voor instablliteit van de oppervlaktes. 

Samen met de overslagindustrie vormen de groen

gebieden een poreuze wand voor het water. 
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Fysiek systeem lnfrastructureel systeem 
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Tussen overslagindustrle 

Met een concentratie van overslagindustrie aan de 

waterkanten ontstaan aan de rug van deze overslag

industriezone gebieden waar nog geen eenduidige 

invulling aan is gegeven. Veel van deze vlakken 

zijn braakliggend en vormen zo, parallel aan de 

lnfrastructuur en de inhammen van het kanaal, 

uitgestrekte braakliggende linten. 

•• 





Achter de overslagindustrie 

Achter de poreuze muur van de grootschalige over

slagindustrie ontstaat een zachtere binnenkant met 

groene vlaktes geklemd tussen infrastructuur en be

drijventerreinen. Net als de overslagindustrie lijken 

oak deze bedrijven de hoofdverbindingsweg de rug 

toe te keren en houden er enigszins afstand van. 

Hierdoor ontstaan groenvlaktes, geklemd tussen de 

infrastructuur en de bedrijventerreinen . 
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Epiloog 

Hoewel de braakliggende gebieden hun samenhang 

vinden in ontstaansgeschiedenis en gewaarwording, 

missen zij op individueel terrein een verbindend 

element. Stuk voor stuk kennen de gebieden geen 

samenhang of wederzijdse afhankelijkheid, maar is 

het meer een immer veranderend patroon met vaste 

contouren. 

De haven kan gezien worden als een goed geoliede 

machine die constant groengebieden produceert en 

opslokt, echter binnen zijn vaste kader. Het mozaiek 

van groengebieden kent daarin dus geen vast patroon, 

maar wel een vaste vorm. De losse gebieden kunnen 

op die manier van waarde en betekenis worden 

als onderdeel van een figuur, een samenspel. Het 

totaalfiguur van deze moza·lek gelijkt een scheg, met 

unieke eigenschappen. Amsterdam kent reeds vier 

erkende scheggen, met elk hun specifieke eigenheden. 

Met de benadering van het havengebied als onerkende 

en oneigenlijke scheg kan deze fungeren als vijfde 

scheg, of als verlenging van de reeds bestaande en 

erkende Westrandscheg. Het bekennen en erkennen 

van het gebied als oneigenlijke scheg nodigt uit om na 

te denken over de eigenheden die deze scheg reeds in 

zich draagt of in zich zou kunnen dragen, en waarin dit 

gebied zich kan onderscheiden van andere bestaande 

scheggen. De observaties uit de analyse dragen deze 

eigenschappen al voor een groot deel in zich. 

Zo zijn er binnen het gebied opvallende schaal

verschillen, waarin de koppeling met industriele com-

plexen uniek is. Inherent hieraan is het contrast van 

onbepaaldheid, met openheid en rust in de vacante 

gebieden tegen de georganiseerde bedrijvigheid van 

de grootschalige industrie. Daarnaast kennen de 

vacante gebieden opvallende afbakeningen, die veel 

harder, instabieler en meer georganiseerd zijn dan die 

van de overige vier scheggen. Ook het kanaal speelt 

een grote rol in de benadering van de oneigenlijke 

scheg. Deze werkt als een rigide systeem die vorm 

aan het gebied heeft gegeven, en tevens een nauwe 

band met de inrichting van het gebied heeft. 

Naar aanleiding van de observaties uit mijn analyse lijkt 

het gebied een amalgaam van diverse grootschalige 

elementen in een onsamenhangend samenspel. 

Verschillende agenda's bepalen de invulling van delen 

van het gebied, waarbij geen sprake is van zorgvuldig 

en gedetailleerd overleg of evenwicht. Bovendien zijn er 

ingrijpende ontwikkelingen in het havengebied gaande 

die het beoogde evenwicht zullen be"lnvloeden. 

De observaties en cartografische uitwerkingen uit 

de analyse vormen de basis voor de ontwerpopgave 

die hieruit volgt en zijn bepalend voor de gekozen 

werkwijze. In het tweede deel worden alle analytische 

uitwerkingen verwerkt in een concept en ontwerp. 
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