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1. INLEIDING 
M4 Capsulaire Architectuur 
Binnen het afstudeeratel1 er Architec 
tonlsche Prototypen 1s er een breedte
onderzoek verricht naar capsulaire ar
chitectuur door de jaren heen Doel was 
zo goed mog elijk te kunnen omschnjven 
welke architectoni sc he elem enten en 
maatschappel ij ke cond1ti es de ca psule 
maken. Vertrekpunt van het onderzoek 
was de s1tuatie hoe deze nu IS, zoals 
deze wordt weergegeven in het boek van 
Lieven de Cauter, die 1n 'De Capsula1re 
beschaving· een beschrijving geeft van 
de pos1tie van de ca psule in de huidig e 
netwerksamenlevi ng . 

Netwerksteden ziJn steden van metro
poli taan formaa t di e sterk worden ge
domineerd door verschillende netwerken 
di e een ges loten geheel vormen. De 
Cauter spreekt van generi eke steden, 
d1e hun eigenheid verliezen door de 
homog en1te1t en normalisatie van dit 
soort netwerken, zoals transport, maar 
ook media. De genen sc he stad wordt 
gedominee rd door naa r binnen gekeerd e 
ruimten en barn eres; m en spreekt van 
de capsularisering van de beschaving 
Capsules kunnen voorkomen 1n elk soort 
netwerk en op elk schaa ln1veau 

Het postmodern e atrium is het proto
typi sc he model voor de ca psule. In het 
atnum als afgesloten binnenru1mte 
wordt de buitenruimte ges1muleerd . 
Deze binnenwereld en ZIJn een substituut 
voor de openbare ruimte. Samen met 
Pe ter Botz heb ik de hotelarch1tec tuur 
van John Portman gea nalyseerd Port 
man ontwikkelde in de jaren 70 een 
ni euw type hotelarch1tec tuur: het atr1-

umhotel. Het atnum blies hij op tot een 
stedelijke ruimte. die hiJ vervolgens aan 
elkaar verbond door een systeem van 
loopbruggen Het volgende hoofdstuk is 
een korte reflectie op het onderzoek van 
Capsula1re Arch1tectuur en een opstap 
naar miJn eigen vooronderzoek voor dit 
afstud eerp roject. 

Verblijfmachine 
De architectuur van Portman heeft een 
dubbelzinn1ge ladmg . EnerZIJds z1jn de 
binnenwerelden van ZIJn hotelarchitectu 
ur een manier om 'corporate des1gn· een 
mensel ijke kant te geven Dus archltec
tuur waarvan geld en macht de voort stu 
wend e krachten ziJn . Het type bracht een 
omslag in hotelarch1tectuur 1n de grote 
steden teweeg die h1erna veelvuldig 
1s herhaald en gekopieerd. Uniek aan 
Portman was dat hiJ zi ch in een schlzof 
re ne posit1 e verkeerd e als arch1tect en 
u1tvoerd er HiJ ontw1erp en ontwikkelde 
blok na blok hiermee het Dowtown van 
Atlanta . 

Anderzijds 1s de omkering van het stadse 
leven een man1 er om ni euwe beteken1 s 
te geven aa n de collectl eve ruimte van 
de verloederde stadscentra 1n bepaalde 
grote steden 1n Amer ika . Door subur
banisatie g1ngen de kwaliteit van de 
openbare ru1mte 1n Atlanta in rap tempo 
achteru1t Hij sl oo t echter deze nieuwe 
openbare ruimte n1 et direc t aan op de 
bestaande openbare ruimte, waardoor 
het meer en meer een vervanging w erd 
van de bes taande contex t. 

De architectoni sche r u1 mte valt te ver 
delen 1n twee delen, Transitional Space 
en L1vi ng Space. De T rans1tional Space 
IS bedoeld als transitl eruimte tussen de 
openbare ruimte en de binnenwereld 



Deze Transitional Space 1s een neut
rale ru1mte waar de invloeden van de 
ene ru1mte kunnen u1tdoven voordat de 
volgende ru1mte betreedt wordt Een 
voorbeeld hiervan is de People Scoop, 
een glazen gang waarmee het gebouw 
ontsloten wordt aan het maaiveld. Er 
is geen sprake van een fysieke grens, 
maar van wel van een filtering omdat er 
een derde, non-ruimte, tussen de twee 
ru1mten wordt geplaatst. Opmerkelljk is 
dat deze overgangsru1mte steeds verder 
werd uitgebre1d door biJVoorbeeld het 
toevoegen van roltrappen, waardoor het 
b1nnenkomen niet meer een handel1ng 
wordt maar iets wat de bezoeker onder
gaat. Een bezoeker op een roltrap heeft 
ziJn bl1k gencht omhoog 1n de richting 
van het atr1um. waardoor het effect van 
de grootshe1d van het atnum wordt ge
dramatlseerd 

Deze ervanng, 1n Portmans woorden de 
Trans1t1onal Expenence 1s een van de 
verschillende architectonische middelen 
die Portman inzet om zijn Living Space 
op te spannen. Andere elementen zijn 
de Kinetlsche Sculpturen en Emotionele 
elementen, zoals coconische su1sl1f-
ten. boompjes, vogelkooien, v1jvers en 
stroompjes. In deze binnenwereld wis
selen emotionele en rationele elementen 
elkaar in hoog tempo af_ Portman com
bineert bekoorlljke met sublieme effect
en die het verblijven in zijn ersatz ruimte 
tot een · geweld1ge· ervaring maken. Er 
is sprake van een stnkte reg1e van de 
ruimte. 

Portman ontwikkelde het idee voor een 
totale leefomgev1ng door 1n het model 
dat hij de "Coordinate Un1t .. noemde In 
deze binnenwereld zouden alle behoef
ten voor de stedeling moeten worden 
opgenomen en op loopafstand met 

elkaar verbonden worden. D1t 1s een 
concept vergelijkbaar met het dat van 
V1ctor Gruen, die tevens grote structuren 
maakte waar een stedelijke omgev1ng 
wordt gecreeerd om een hoofdzakel1jk 
consumpt1ef programma te huisvesten: 
lshopp1nglmalls. De shoppingmalls 
waren echter meer een fenomeen van 
buiten het bestaande stadscentrum om 
nieuwe stedelijke kernen te creeren die 
de grote perifere ontwikkelingen konden 
dienen door een grote hoeveelheid voor
zieningen op een centrale plek aan te 
bieden. De Coordinate Unit IS een speci
fiek model voor de binnenstad 

De Coordinate Un1t van Portman is een 
model voor Downtown, bedoelt voor 
zowel gebruikers als gasten. De enorme 
lobby's van de gebouwen functioneren 
als ware het pleinen waar autochtone 
groepen en 'gasten' [dus mensen van 
buitenaf ... buiten de stad, buiten de regio, 
land_ .etc] elkaar ontmoeten_ Portmans 
superstedenbouwku ndige ontwi kkeli ng 
is uniek [en in een manier prototypisch] 
aangez1en hij het ontwerpen van ge
bouwen en het explo1teren ervan wist 
te comblneren en te smeden tot een 
systeem, metals doel het steeds verder 
uitbreiden van dat systeem_ Door uit te 
breiden kan het systeem ZICh aanpassen 
aan de wisselende markten en econo
mische stelsels [waar het toch hoofdza
kelijk om draait: toerisme, consumptle 
entertainment] maar ook aan de wisse
lende wensen van de gebruikers_ 

In het M4 onderzoek lag de nadruk 
vooral op de eigenschappen van de 
publieke ruimte in de atriumhotels van 
Portman_ Hier wil1k graag de nadruk 
leggen op de stedenbouwkundige eigen
schappen van de Coordinate Un1t. In het 
Embracadero Centre in San Frans1sco 



en het Renaissance Center legde Port
man de kiem voor deze superstructuur. 
De wisselende condities dwongen hem 
om zijn stappen in een hogere dichtheid 
en een grotere schaal te nemen dan in 
Atlanta. De Coordinate Unit kenmerkt 
z1ch door een hechte structuur die als 
een organisme steeds groter wordt. D1t 
is een andere ontwikkeling dan de blok
voor-blok aanpak dan in Atlanta 

De ontwikkeling van de Coordinate Unit 
heeft gelijkenissen aan het concept 
B1gness van Koolhaas. Er IS sprake van 
Bigness wanneer een gebouw een su
perstedelijke schaal krijgt d1e niet meer 
te representeren is via het exterieur en 
zo een autonome eigen omgeving bln
nen de stad ontstaat. De Coord1nate Unit 
is een dergelijke structuur; : het is n1 et 
meer het gebouw dat zich aan de stad 

moet aanpassen, maar andersom. De 
vraagt njst of de substitutie wel volled1g 
kan zijn als het gebouw niet compleet 
is afgesloten van zijn omgeving. De 
transitional spaces zijn weliswaar een 
grens, maar niet een tysieke bamere. 
Oat we Portmans atria vanuit een cap
sulalre bril kunnen benaderen, kunnen 
we aannemen, maar als we dit stand
punt omdraaien kunnen we evengoed de 
binnenwereld zien als onderdeel van de 
publieke ruimte . Ondanks dat de hotel
ketens naar binnen gekeerd z1jn en zich 
richten op de mensen van buiten de stad 
-de gasten die 1n de hotels te verblijven 
- 1s de b1nnenrU1mte ook bedoeld voor de 
gebrUikers van de stad zelf. 
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Deze dubbelzinn1ge blik wordt 1n m1jn 
ogen goed verbeeld m twee werken van 
de fotograaf/kunstenaar Andreas Gur
sky. 

In het ene werk, "Times Square New 
York" , ze t Gursky het generieke van 
Portmans architectuur in scene. In de 
repetitie van de vormen is een module 
en een eenheid te lezen uit de tijd van 
de Mod ern1sten. De goudkleurige gevel 
en de iele beplantmg temperen dit. In 
de plint van de gevel kunnen we moeilijk 
aflezen om wat voor soort ruimte het 
gaat, omdat deze ook niet helemaalm 
verhouding lijkt te staan met de stedeli
jke vormen van het geheel. Het is alsof 
Gursky ons de steri elheid van de verbli
jfsmachine wlllaten zien. 

Het andere werk van Gursky, ··san 
Fransis co" [19981, 1s tevens een foto van 
de binnenruimte van Portman, laat een 
heel andere beeld z1en. In dit bee ld is de 
Portmanwereld op een sprookjesachtlge 
manier verbeeld De foto richt zich op 
een oneindig punt temidden van li ch
tkoorden die veel weg hebben van een 
goudkleurig e regen. In tegenstelling tot 
het vori ge beeld zijn hi er wel mensen 
afgebeeld Ze zijn wel1swaar p1epklein, 
maar gedetailleerd genoeg om mensel
ijke vormen erin te herkennen. De 
poppetj es lijken gevangen in een enorm 
sculptuur dat gewichtloos 1n de ruimte 
lljkt te hangen. 

In het laatste beeld "San Fransisco " 
[1998]laat Gursky juist de droom van 
een perfecte stad, een collect ieve ruimte 
di e uitblinkt m soevere1n1teit. Het is een 
m eewarig e blik : hoe een gebouw zich 
gedraag t als [mini]stad. De mensen zijn 
gereduceerd tot miniaturen. Gursky laat 
aan ons de keus in welke we het l1 efst 

Wil len Zlen/geloven, de real1te1t of de 
droomwereld. Gursky legt in ZIJn fotos 
geen waardeoordeel over architectuur 
of de maatschapp1J. In ZIJn product1es 
d1e vaak kamervullend zi jn brengt hi] 
het door de mens gemaakte landschap 
in kaart met uitermate grate scherpte. 
Het gaat hier om sociale, natuurlljke of 
urbane landschappen of een combinat1e 
van deze dr1e, die hij vanuit een onge
woon standpunt vastlegt. De grootte van 
het werk in combmatie met het gevoel 
voor detail van Gursky brengen een 
gevoel van sublimiteit op de toeschou
wer. 

De keuze voor 1ndustri ele landschap
pen 1n combinati e met natuur is een 
ondervverp dat vaker terugkomt in 
Gurskys werk . Oat is misschien niet zo 
verwonderlijk voor 1emand van wi e de 
roots liggen 1n het Ruhrgeb1ed en die het 
ca talogi seren van industri ele elementen 
heeft geleerd van Berndt en Hilla Bech
er, die in het begin van de vorige eeuw 
naar overeenkomsten en versch1llen 
zochten in de architectuur van de indus
tn e. Zoa ls een taxidermist zijn prooien 
schiet, opzet, bestudeert en tentoonstelt, 
zo brachten ziJ de architectuur van de 
markante gebouwen in de aandacht. 
Zorgvuldig en op het kleinste deta1l ge
catalogi seerd brachten zij met de famil
iaire objecten de gees t van de industri ele 
ontwikkeling in kaa rt. Gursky kiest niet 
voor een derg elijke strakke interpretatie 
van typologieen maar laat ziJn objecten 
in hun context zien : in het hedendaagse 
complexe en gelaagde urbane land 
schap. H1j laa t JUist de het totaa lbeeld 
zien. We dienen door de context heen te 
kijken, voorbiJ de gedetailleerde objecten 
zelf om hun relati e tot elkaar te kunnen 
zien; het kunstbeeld van d1 e structuren 
en functies die dit tot gevolg heeft . 



Buitenplaatsen 
Naast de capsule in de stad heb ik me 
in mijn vooronderzoek ook gericht op 
een capsule van het premoderne era, 
de verschillende buitens die vanaf de 
16e eeuw in Holland werden aangelegd 
Om dtt type goed te kunnen begrijpen 
dient eerst te worden verondersteld dat 
het begrip stad veel duideltjker gedefin
ieerd was dan tegenwoordtg het geval is. 
Natuurltjk waren de steden vergeleken 
met nu veel mtnder ontwikkeld, maar 
daardoor ook makkelijker te definieren. 
Beter gezegd, men wtst heel goed wat 
in elk geval niet biJ de stad hoorde en 
om die grens dutdelijk te maken bouwde 
men grate muren om de stad. Daarom
heen bevond ztch een tweede laag wat 
het gebied besloeg dat onder de politieke 
en Juridtsche macht van de stad stand. 
De buttenplaatsen werden dan ook 
aangelegd butten die tweede grens, in de 
leegte en wtldernis van het landschap. 

De buitens werden gebruikt door de bov
enlaag van de burgeriJ, om in de zomer
maanden dienst te doen als vakantiev
erbltjf of retratte . Blijkbaar was niet lang 
na het ontstaan van urbaniteit al een 
reden om aan de stadse invloeden te 
kunnen ontsnappen. Hoewel de buitens 
allemaal gemeen hebben dat zein een 
leeg en ruig gebted waren aangelegd, 
waren ze toch allemaal aangesloten op 
een netwerk tussen de steden Het ver
blijven buiten de stad began namelijk al 
biJ het verlaten van de stad, dat volgens 
het ritueel per trekvaart werd afgelegd. 
De trekvaart was het vervoer btJ uitstek 
van de gegoede burger om- met een 
tempo vergelijkbaar met dat van de 
flaneur van BenJamtn- tangs de buitens 
te paraderen dte zich en route bevonden 



Conclusie 
Zowel Portmans superstructuren als 
de wonderlijke buitenplaatsen kun-
nen worden getypeerd als capsules die 
een imaginaire ru1mte genereren. In 
het geval van de atria gaat het om het 
nabootsen van de publieke ruimte. waar 
alle ongewenste elementen uit worden 
gefilterd waardoor er enkel de stedeli
jke elementen over blijven die gewenst 
zijn. In de buitens wordt bu1tenhuis en 
parkachtige omgeving tot een archi
tectonische vorm gesmeed en vormt zo 
een krachtig symbool naar de open bare 
ruimte toe. 

Het is de verbondenheid aan een grater 
systeem wat de afzonderlijke ingre-
pen doet ontstijgen aan de bestaande 
[stedelijke of landschappel!jke] struc
turen waardoor ze vormend en ordenend 
voor hun omgeving worden . Er wordt als 
het ware een n1euwe d1mensie toe
gevoegd, waa rdoor er een heel nieuw 
beeld en ervaring ontstaat in de omgev
mg. 

Dit brengt me bij de kadervorm1ng van 
mijn onderzoe k. DaarbiJ was de loca
ti ekeuze bepalend. Als gebied van onder
zoek heb ik het Westelijk havengebied 
van Amsterdam gekozen. Het relatief 
blanco gebied ligt genesteld tussen de 
grate structuren van Amsterdam; het 
Noordzeekanaal en de kenmerkende 
scheggenstructuur [dat op die plek ook 
onderdeel is van de Groene As. een 
groene corridor tussen Amsterdam 
en Haarleml. Het havengebied is een 
modern werkgeb1ed dat wordt gedomi 
neerd door netwerken en systemen 
Door de schaa l en de verscheidenheid 
aan strom1ngen en verbindingen vormt 
het een geheel nieuwe dimensie in ten 
opzichte van het stadshart met haar tra-

ditJonele opbouw Ondanks dat het niet 
ver van het centrum verwijderd ligt, is 
het onbekend terrein voor veel bewoners 
van Amsterdam 

In dit onderzoek wil1k de dubbelzinnige 
pos1tie van het gebied naar boven bren
gen Enerzijds is het een introvert ge
bied en autonoom 1n haar ontwikkeling, 
anderzijds is het gebied ingemeten in 
de bestaande structuren Deze condi
ties brengen ju1st de contrasten van het 
verstedelijkte gebied naar voren, vooral 
aan de randen ervan. Rokende schoor
stenen van vuilverbrandings1nstallaties 
fJgureren naast een volkstuinencomplex. 
Naarmate het havengebied zich verder 
ontwikkeld wordt de vraag hoe het zich 
kan verhouden tot ZIJn omgeving rel 
evanter? En welke rol kan architectuur 
spelen in een ontwikkeling die aldie tijd 
zonder architectonisch interventie is 
verlopen? 



Intermezzo 
In het splmtermeuwe verkeersbord naar beclrijventerrein De Hein ing in de West
poort prijkt een groot kogelgat. Een oude opslagruimte wordt door een graaf
machme tegen de vlakte geslagen, vlak daarachter ligt een hoge mesthoop te 
dampen naast een berg oud iJzer. Even verdt:rop vlak aan de toegangsweg staat 
de loods waar in 1983 Heineken en zijn chauffeur Doderer na hun ontvoering 
werden verborgen . 
Een bezoekje aan de loods is een van de hoogtepunten van de Heineken Kidnap
bustour. een 'dagtochtje' dat liefhebbers kunnen boeken langs alle plekken die 
met d1t geruchtmakende misdrijf te maken hebben. De krakkemikkige bezien

eld 1s omringd door een vijftigtal autosloperijen en bouwbedrijfjes. 



De Heining is een oud industrieterrein, eigenlijk niet meer dan een vlek binnen 
het uitgestrekte Westelijk Havengebied dat met 35 vierkante k1lometer en biJna 
tweeduizend ondernemingen een van Nederlands grootste bedrijventerreinen 
vormt. 
Tot voor kort stond De Heining bekend als een rotte plek Een rafel1g, gevaarl1jk 
gebied waar ambtenaren. maar ook de politie niet meer kwamen. behalve dan in 
noodgevallen en in 1eder geval niet in hun eentje. 



2.KADER 
De lege plek in de stad 
Aanleiding voor de keuze voor Westpoort 
als onderzoeksgebied was een fieldtrip 
die vanu1t het atelier Capsulaire Archi
tectuur werd opgezet om het havenge
bied te verkennen . Per fiets trokken we 
1n een voor architecten nogal onbekend 
terre1n: een gebied dat in de loop der tijd 
buiten de architectuur en stedenbouw 
is ontwikkeld. In de tien procent van het 
havengebied dat binnen de ringweg Am
sterdam ligt hadden we weinig moeite 
met het aanwijzen van noemenswaar
dige plekken . De studentenhuisvesting 
in containers, het artificiele strand West, 
broedplaatsen voor kunstenaars in oude 
havenpandende restaurants en clubs in 
pakhuizen, depots en een Burger King 
geven blijk van een ruwe mix van bed 
rijvlgheid, diensten en wonen. Wanneer 
men echter de A 10 passeert en verder 
trekt naar het Westen verandert het 
gebied sterk van schaal en structuur. 
Het kantoorgebied Teleport rond sta 
tion Sloterdijk is een aankondiging van 
uitgestrekte ruimtes waar menseli j ke 
schaal moeilijk is in terug te vind en 
De ervaring van de leegte en onher
bergzaamheid bleef miJ lang bij : dichte 
deuren, hekken, logge dozen ... Bestaat 
hier een samenhang? 

De [her]ontwikkeling van onze werkge 
bi eden en bedrijventerreinen is een 
relevant onderwerp in de bouwwereld 
en die daarbuiten. Bestuurders, po
litici, populi sten maken grootschalig 
Jacht op elementen van verrommeling 
in ons landschap. De havengebieden in 
het algemeen staan 1n de wac htriJ voor 
een imago-verbetenng . Het zijn el
ementen in het land schap die sterk zijn 

ontwikkeld maar waar we de afgelopen 
decennia onze grip op hebben verloren. 
De vraag is alleen welke strategie toe 
te passen. Kiezen we voor het aanpas
sen van de beeldvorming van deze 
gebieden of moeten we verder dan dat 
gaan en zoeken naar een aanpassing 
van structurele aard die een grootscha
lige verandering in gang kan zetten in 
de ontw1kkeling van deze werkgebieden 
zoals de container dat enkele decennia 
geleden was voor de havenontwikkeling . 
lk denk dat een dergelijke elemen-
taire verandering niet zo gauw uit de 
hoek van de vormgevers en architecten 
zal komen, maar ik denk ook n1et dat 
dit betekent dat we slechts een cos
metische laag kunnen toevoegen. 
lk heb gekozen voor Westpoort van
wege de bijzondere status van het Jonge 
werkgebied Ondanks de beeldvorm -
ing van het havengebied als ·Jacobse 
en van Es' - terrein is het een blanco 
gebi ed, ondanks dat het vrij dicht in de 
stedelijke structuur van Amsterdam is 
opgenomen . Het is een gebied waar col
lectieve ruimte de ruimte op de wegen 
is of die rond een klein frietkeetje of een 
summier uitgerust tankstation. Collec
tleve sfeer kan rand deze plekken maar 
moeilijk beklijven . 

In het volgende deel heb ik getracht een 
aantal condities van het havengebied 
te omsc hrijven. Het zijn elementen die 
in verband staan met ruimte en gebied 
maar misschi en niet direct in archl 
tectuur. Het zijn termen d1e architect 
Maurice Nio zou omschrijven als 'codes·, 
termen die n1et noodzakelqkerwijs uit 
de architec tuur komen, maar vaak juist 
daa rbuiten. De code is een vertrekpunt 
en de kern van het project, en kan in 
meerderen lagen van het gebouw tot 
uitdrukking gebracht worden. 



Condities & Codes 

Leegte 
In het gebied is er sprake van fysieke 
leeg te. maar ook onbestemd leeg. De 
fysieke leegte in het gebied komt vooral 
voort u1t de 1nfrastructuur. De verblndin
gen zijn ru1m opgezet om een zo opti
maal mogelijke strom1ng in het gebied te 
waarborgen. De aanwezigheid van veel 
en verschtllende soorten mobiliteit in 
een soort samenhang, m aar ook in een 
fragmentat1e van het geb1ed. Daar waar 
de structuur van het havengebied an
dere structuren ontmoet ontstaan vaak 

onbestemde terreinen met een d1ffuus 
karakter. 

Een voorbee ld van een ingreep waarin 
deze onbestemdhe1d en leeg te zijn 
verbeeld IS in het ontwerp voor de P+R 
Sloterdijk, door Row1n Petersma. Het 
Piarcoplein IS een voorbeeld van een 
stedelljk 'wasteland' dat als niet -on twor
pen. toevallig ontstane, stedelijke re 
struimte een achterkant is geworden van 
omliggende gebouwen en he t naastge
legen Sta t1on-Sloterd1jk . Het plein 1s een 
herkenbaar voorbeeld van een stedelijke 
ru1mtes : gelegen 1n de perifene van de 



stad, beheerst door 1nfrastructuur en 
verkeer, aan de aandacht van planners 
ontsnapt, diffuus en ongedef1nieerd . 
In het project heeft Petersma getracht 
architectuur, openbare ruimte antwerp 
en kunsttoepassing in een model onder 
te brengen Resultaat is een parkeer
plein met een sterk iconisch karakter. 
Door het overdrijven van de beeldtaal 
op het parkeerterrem ontstaat er een 
grafisch spel dat de hele ru1mte opspant. 
Hierdoor heeft Petersma een samen
hang weten te creeren tussen leegte, 
snelheid en onbestemdheid. 

Plek van verbeelding 
Het is lastig de collectieve ruimte van het 
havengebied te omschrijven omdat deze 
van een heel t1jdel1jke aard is Makkeli
jker IS de verbeelding van de ruimte van 
het havengebied zoals dat door een nog 
andere groep buitenstaanders in stand 
wordt gehouden, namelijk dat van een 
ruig, guur, onherbergzaam en cnmineel 
gebied . 

Een collect ieve gedachte 1s er we l aan
wezlg maar dan op een enerzijds tijdelijk 
maar ook verborgen, sinister niveau, 
namelijk dat van het criminele, louche, 
clandesti en e. 
Gedoogde vrijplaatsen, lllegale house
feesten, cross-races, maar ook misdaad 
zoals ontvoenng Heineken Oit soort 
gebeur ten1ssen bepalen sterker de ver
beeldlng van de leefruimte in Westpoort 
dan de werkelijke "alledaagse·· gebeurt
enlssen. 

Oit gegeven is verbeeld in het 
gevelontwerp van G1ny Vos, waarin zij de 
gevel van het Stadskantoor heeft bekleed 
met 6500 LEO' s. Door het uitschake-
len van de lampen ontstaan tekens en 
woorden d1e een associatieve verbinding 
hebben met het gebied. De tekst zet de 
lezer aan het denken m et betrekking tot 
de activiteiten in het gebied . 



Tijdelijkheid 
Het gebied wordt dagelijks bevolkt door 
40000* werknemers vanuit de stad 
en daarbuiten en wordt aan het einde 
van de [werk]dag weer verlaten door 
diezelfde groep. Chauffeurs, dienstver
leners en opvarenden in het havenge 
bied die op verschillende tijdstippen het 
havengebied bezoeken zou Je gebruikers 
kunnen noemen. Aan de andere kant 
zijn er de meer incidentele gebruikers, 
die het gebied als een recreatieve plaats 
gebruiken . Oat ziJn dat vooral de mensen 
die vanu1t de stad fietsen, sporten of 
enkel passeren, kortom recreeren; bez
oekers. 

Een project dat dieper in gaat op de rela
tie tu ssen gebruiker en tljdelijkheid is de 
installatie van Frank Halmans getiteld 
Motel insomnia. Voor dit project bouwde 
de kunstenaar een motelkamer na waar
bij hij elk object in de kamer reduceerde 
in de breedte tot 30%. Hierdoor ontstaat 
een verdraaiing van bekende alledaagse 
objecten waardoor die opeens onhandig 
of onpraktisch worden en tevens een 
unheimisch karakter krijgen. 

Een ander project dat tijdelijkheid op een 
letterlijke manier verbeeld is het Gruner 
Floh paviljoen van 213 architecten op de 
Potzdamer Platz in Berlijn . Het paviljoen 
bestond uit twee delen die als een con
tragewicht ten opzichte van elkaar waren 
gepositioneerd aan een stalen con
structie. De twee verschillende ruimten 
konden op bepaalde tijdstippen open 
neergetakeld worden . Aan een zijde een 
informatiekiosk, aan de andere zijde een 
multimediazuil, die tevens het oude en 
het nieuwe deel van Berlijn verbeeldden. 
De functie van het paviljoen verschilde 
in de dag en nacht, wanneer het danker 
werd konden er beelden tegen de onder 



kant van het paviljoen worden geproJect 
eerd, waardoor het een expressief object 
werd op het plein_ 

Verveling 
Westpoort is een stedelijk geb1ed dat 
z1ch buiten de 1nvloeden van de stad 
bevindt. lnformatie, data en goederen 
stromen h1er geordend 1n strak vorm
gegeven netwerken_ De ru1mtelijke 
samenhang is allerminst 'logisch' en 
'geordend ' te noemen. Nu IS dat mis
schJen niet meteen de omschnjving d1e 
past biJ de kop vervel1ng. Bovendien dl
ent verveling niet in de eerste plaats als 
negat1ef te worden beschouwd; het staat 
voor een soort saa1heid d1e ook als aan
genaam kan worden ervaren. De archi 
tectonJsche objecten vormen een "land-

schap van wezen" Hun overeenkomst 
is dat ze niet hun ruimtelijkheid delen, 
maar ju1st het 1nverse daarvan, ze delen 
allemaal een leegte. De uiterlijke ver
wantschap IS gelijk ook datgene wat de 
wezen van elkaar onderscheidt. Elke 
kraan, loods of silo is net weer even an
ders dan die een paar meter verderop. 

Dit is te vergelljken met de typologische 
catalogisering van fotografen/kunste
naars Becher. De sch1er-oneindigheid 
van vanaties is dat wat zo krachtig is aan 
de verzamel1ng . Paradoxaal1s dat ook 
meteen waar de ·saaiheid' naa r boven 
komt: de objecten ZIJn allemaal gelijk in 
hun ongelijkheid . 
De u1tzondenng is regel geworden. 



Opgave 
De opgave is te verdelen in drie lagen : 

[1 I het formuleren van een vi sie op de 
ontwikkelingen van het havengebied 
[met nadruk op de relatie tussen haven 
en stadl -7 randen 
[2]lokale ingreep -7 ordening van syste
men en verbindingen 
[31 ingrepen aan de verbindings-as -7 
collecti eve ruimte gekoppeld aan ver 
schillende systemen 

[1 I Randen 
Zoals eerder besproken wil ik de alge
mene probleemstelling van werk en ha
vengebieden en hun relati e tot de stad of 
publieke ruimte naar voren breng en. Het 
geb1ed is veel te groat om als oploss-
ing voor deze vraag stelling een nieuwe 
laag van bovenaf aan te brengen die deze 
verbinding en moet herstellen. De huid
ig e verbindingen moeten eerst in kaa rt 
worden gebracht om tot een bepaald e 
strategievorming te komen. 

[21 Snede als kader 
De ingreep op stedenbouwkundig niveau 
moet ee n bepaa lde ordening in het 
gebied aanbrengen. Tevens moet het 
nieuwe verbindingen aangaan met de 
systemen in de haven en daarbuiten. 

[31 Space versus place 
Hoe kunn en ruimte en plek aa n elkaar 
gerelateerd word en in Westpoo rt? 
Het doel is te komen tot een aantal ver 
blijfplaatsen in het Westelijk Havenge
bi ed van Amsterd am . Op welke manier 
kan architectuur word en ingezet om een 
co llect1 eve [verblijf]ru imte op te span
nen die [1 I optimaal verbonden is aan het 
netwerk op verschillende lagen, maar 
die ook [2] voldoende afg ebakend is om 
deze b1j zondere ruimte te markeren in 

het uitgestrekte gebied . De bestaande 
infrastructuur valt te classi f1 ceren als 
een verzameling van openbare ruimten, 
echter is deze te vluchtig en de tijdelijk 
van karakter om echt te spreken van ee n 
openbare plek. 



Programma 
Mijn fascinatie ligt in de verbeelding van 
Westpoort als "Jacobse en van Es"- ter
rein . Het illustreert dat de mentale 
afstand tot het geb1ed veel grater IS dan 
de geografische afstand . lk heb mezelf 
als doel gesteld na te denken over het 
vraagstuk ·· hoe te verblijven in West
poort". 

Hierbij is het van belang om in kaart te 
brengen op welke gebru1kers dit onder
zoek inspeelt. Ter verduideli j king wil ik 
deze groep sche1den in bezoekersvan 
het havengebied en gebruikers van het 
werkgeb1ed . Het verschil moge duidelljk 
ziJn; onder bezoekers vallen de passant 
en. de incidentele bezoeker. de stede 
ling, kortom de allochtone groep om met 
Boomkens te spreken Daartegenover 
staat de autochtone groep; de gebruik 
ers van Westpoort Zljn de mensen die 
elke dag het gebied in trekken om te 
werken om aan het eind van de dag het 
gebied weer te verlaten 

lk heb mezelf als opdracht gesteld om 
'plek· en 'het verblijven ' met elkaar 
te verbinden in het havengebied . Een 
truckstop, loads en steigergebouw aan 
een belangrijke verbind1ngsas in het 
havengeb1ed . De ingrepen hebben zowel 
een letterlljke verbinding als een figu 
urlijke . 

Trucks top 
Een truckstop kan een veredelde par
keerplaats zijn tot een groot centrum 
met een riJk palet aan voorzieningen 
spec1aal voor chauffeurs Vaak betekend 
echter dat hoe meer voorzieningen er 
voor chauffeurs aanwez1g zijn des te 
meer een dergelijke plek is afgesloten 
voor andere [weg]gebruikers. Doel1s om 
1n een enkele structuur alle programma 

onderdelen onder te brengen die men 
normaliter in een verzorgingsplaats 
v1ndt. 

Loods 
In het loodsgebouw wil1k het type 
bednJfsverzamelgebouw uitbre1den met 
een groot aantal collectieve voorzie
ningen die zowel te gebruiken zijn voor 
de gebruikers van het gebouw als het 
bedrijventerrein . Het gebouw zal bestaan 
uit een groot aantal verhuurbare ruimten 
bedoe l t als bedrijfshuisvesting, met een 
kern van collectieve voorzieningen 

Steiger 
Voor het steigergebouw aan de wa 
terkant wil ik kampeervoorzieningen 
combineren met informatievoorziening 
voor het havengebied . De kampeerplaats 
wordt hier ingezet om de kampeerac 
tiviteiten m eer het gebied in te krijgen 
dan nu het geval is. en tegelijkertijd 
het recreatieve aspect van de haven te 
benadrukken . 





Intermezzo 

3 Juni 2008 
Het college van B&W heeft op 3 juni ingestemd met het Veilighe idsplan 2008-
2010 Westpoort. Dit plan is een voortgezet meerjarenplan waarin tot 2010 lo
pende initiatieven en projecten worden afgerond . 

5juni 2008 
Ond er regie van de gemeente Amsterdam is op woensdag 4 juni een gebieds
controle -a ctie uitgevoerd m een deel van de Nieuw Zeela ndweg in Westpoort. De 
politie heeft op het terrei n oak ee n aa nta l aanhouding en verricht en er is proces 
verbaal opgemaakt. Twee pand en in hel gebied bevatten restanten van een hen
nepkwekerij. In een ander pand werd een kleine hoeveelh eid 1llegaa l vuurwerk 
aangetroften . Tot slot IS er een geva l van il legale bewoning geconstateerd. 



27 mei 2008 
Op 20 mei gaf wethouder Herrema op station Sloterdijk de feestelijke aftrap voor 
een gezamenlijke campagne van Stichting Westpoort Bereikbaar en NS OV-fiets 
in Westpoort . OV-fiets en Westpoort Bereikbaar hebben hun krachten gebundeld 
om bedrijven in Westpoort kennis te laten maken met OV-fiets als zakelijk ver
voermiddel. 



3. ANALYSE 
Geschiedenis Havengebied 
D1t hoofdstuk wil1k beg1nnen met het 
bespreken van de ontwikkelingen die 
hebben plaatsgevonden en ertoe hebben 
geleid tot het havengebied zoals het nu 
IS. 

Een van de ingri_1pendste ontwikkelingen 
van het gebied was de real1satie van het 
Noordzeekanaal in de tweede helft van 
de 19e eeuw. Hierdoor werd een nieuwe 
verbinding gelegd tussen Amsterdam en 
de Noordzee en daarmee de basis ge
legd van een groot aantal ontwikkelingen 
in de havengebieden van Amsterdam [die 
tot die tijd op het Oosten waren georien
teerd - KNSMI. Gelijk met het kanaal 
werden in het Westen de Houthavens, 
Minervahaven en de Petroleumhaven 
aangelegd . Deze havens markeren de 
overgang naar de moderne haven. Na 
de aanleg van het Centraal Station op 
gedempte eilanden werd de omslag naar 
het Westen definitief. en begon de ha
venactiviteit in het Oosten te slinken. 

In de 20e eeuw was de orientatie van 
de ontwikkelingen dus naar het Westen 
gericht. Om de ontwikkelingen rond in 
d1e tijd te geleiden kwam men in 1935 
met het Algemeen Uitbreidingsplan 
[AUP, van Eesteren] Daann waren plan
nen opgenomen voor de ontwikkeling 
tangs de randen van de stad. waaronder 
grootschalige werk- en woongeb1eden 
in het westelijk deel Onderdeel van 
het AUP was de grote uitbreidmg van 
het Westelijk Havengebied . Deze on
twikkelingen kregen pas momentum na 
de Grote Depressie en de Tweede Werel
doorlog . Een voorbeeld van de naoor-

logse wederopbouw zijn de Westelljke 
Tuinsteden en de kenmerkende sche
ggenstructuur van Amsterdam. 

Het havengebied maakte in de jaren zes
tlg een tweede omslag door elementaire 
veranderingen in de havenontwikkel1ng. 
De container bracht een enorme schaal
vergroting teweeg in havenbouw. Sterke 
ontwikkelingen 1n massagoed en con
talneroverslag le1dden tot de aanleg van 
Amenka- en de Australiehaven. en later 
de Aziehaven. Eind Jaren 80 maakte de 
haven opn1euw een sterke groei door, 
d1tmaal in droog massagoed. en sinds
dien kent het gebied enkel stijgende 
mate van activiteit. Kenmerkend is dat 
de omvang van de domeinen van de 
havenpartiJen ook sterk toeneemt. Hier
toe werd de Afnkahaven aangelegd om 
toekomstige ontwikkelingen het hoofd 
te bieden De grenzeloze ontwikkelingen 
hebben ook geleid tot een zekere hoog
moed van investeerders maar ook de 
gemeente zelf. Zo staken verschillende 
partijen veel geld in de ontwikkeling van 
een enorm contameroverslagterrein, dat 
talloze jaren heeft moeten wachten op 
een afnemer 

Recente H istorie 
De nadruk van huidige ontwikkelingen 
van het havengebied liggen vooral in het 
uitgeven van nog vacante gebieden in 
de havendelen. Tevens wordt men zich 
steeds meer bewust van de kwaliteiten 
van het havengebied. Zowel vanu1t de 
stad maar ook vanu1t het Havenbedrijf 
zelf zijn er ontwikkelingen met het oog 
op de beleving van het havengebied. De 
afgelopen 20 Jaar heeft de stad het ter
rein als een dumpgebied beschouwd. en 
allerlei activite1ten vanuit de stad naar 



het havengebied verbannen, zoals tippet
zones en asielzoekerscentra . Hierdoor 
vond criminaliteit ook haar weg naar het 
gebied, dat lange tijd gedomineerd werd 
door velerlei louche en criminele bedri
JVigheld . Hoogtepunt was de ontvoering 
van Freddy Heineken, die later bleek te 
zijn vastgehouden in een loads op het 
bedrijventerrein Hein1ng, in Westpoort . 

De laatste jaren wordt in veel steden veel 
gewerkt aan herstel van de verbind1ngen 
met het achterland, zo ook Amsterdam. 
Het adagium is de positie van de lokale 
elementen in hun regia en het versterk -

en van hun verbinding en structuren. Zo 
is Westpoort slechts een onderdeel van 
een groep havens die als een ononder
broken lint langs het Noordzee kanaa l 
lopen tot aa n ljmuiden. Het havengebied 
is dus niet alleen sterk verbonden met 
het overzeese netwerk, maar ook aan 
regionale structuren. Juist de samen 
werking, co rruptie, botsing en wring 
ing tussen deze structuren maakt het 
verstedelijkte gebied aan de rand en van 
Amsterd am zeer interessant. 







Ran den 
De Westelijke grens van het havengeb1ed 
laat zich typeren door de sterke con
trasten . Aan de zuidkant IS het gebied 
omkadert door een 500m brede groene 
scheg, aan de westkant de groene As*] 
[een verzamelnaam voor Spaarnwoude, 
Geuzenbos, etc.!. De groene zones heb
ben naast een bufferfuncti e ook een rec
reati eve. Volgens het bestemmingsplan 
van het UAP zijn er 1n de Westerscheg 
bijvoorbeeld het Westerpark gerealise
erd, en verschillende volkstuinencom
plexen, maar het groengebied is voor
namelijk ruig groen. 

Brettenzone vs Spaarnwoude 
Niet alleen de teg enstelling tussen 
groen en industrie is relevant, maar 
ook de onderlinge verschillen tussen 
twee groengebieden . De Brettenzone 
is onderdeel van de Westerscheg, een 
groene scheg van 2,8km lang en 500 
meter breed . Het gebied werd aange
legd zoals aangegeven in het AUP van 
Cornelis van Eesteren, maar slechts 
gedeeltelijk volgens de plannen uit
gevoerd Bepaalde recreatieve func-
ties zoals een sportpark zijn er nooit 
gekomen. De Brettenzone is altijd een 
stuk groen geweest waar nogal een 
laissez-faire houding op van toepassing 
was. Uiteindelijk waren er plannen om 
een deel te exploiteren als bedrijventer
rein , waarop veel protest uit de bevolking 
kwam. H1erdoor is de groene zone door 
de tijd heen tot ruig gebied veranderd . 
Dit in tegenstelling tot een groen gebied 
wat zorgvuldig wordt onderhouden: het 
recreatiegebied Spaarnwoude. 

Context 
Sloterdijken Ill 
Het gebied waar 1k me op heb gecon
centreerd l1gt in het zuidwesten van 
Westpoort, ter hoogte van Zijkanaal 
Fen Halfweg . Het zijkanaal van het 
Noordzeekanaal is vrijwel helemaal ge
dempt, op een klein stuk na , ter hoogte 
van het boezemgemaal Halfweg. Dit 
gemaal loost het overtollige wate r uit het 
waterschap Rijnland in de boezem van 
het Noordzeekanaal. 

Het gebied is onderdeel van de Sloterdi 
jken, een verzamelnaam voor een lang
gerekt werkgebied dat word t omsloten 
door de Westerscheg en de havens, de 
ringweg en het recreatiegebied Spaarn
woude. De naam komt van het dorp 
Sloterdijk onderdeel van de gemeente 
Sloten, dat in het begin van de 20e eeuw 
is geannexeerd door Amsterdam. 

De Sloterdijken is als enige onderdeel 
van Westpoort eigendom van de Ge
meente Amsterdam, de rest van het 
havengebied is eigendom van de haven 
Amste rdam. Zoals gezegd bestaat het 
gebied uit verschillende beheersge
bieden die worden gescheiden door 
g rote in frastructu rele verbi ndi ngen. 
Van een hechte samenhang is niet echt 
sprake aangezien elk geb1ed zo te mak
en heeft met zijn eigen ontwikkeli ngen 
en problematiek. Van de clusters zijn er 
twee heel verschi l lend ; de vervoersdrie
hoek en de alfadr iehoek [het gebied ook 
wel bekend als Telepor t de handel snaam 
voor het diensten en kantorengeb1ed 
rondom het station Sloterdij k. Va n de 
drie werkgebieden is Sloterdijken drie 
het grootst. Het grenst aan zowel het 
havengebied als de scheg en Spaan 
woude als Sloterdijken Ill en is daarmee 
de meest interessante cluster. 





Het gebied, in de 70'er Jaren aangelegd 
is ca 227 ha . groot en bestaat hoofd
zakelljk u1t grootschal1ge d1stributle 
en bedrijventerremen Het IS nu voor 
tweederde deel bebouwd. De geplande 
Westrandweg, een snelweg die de A5 
zal doortrekken en verbinden met de 
ri ngweg A 10 rond Amsterdam . Oeze 
verbinding zal een nieuwe 1mpuls geven 
aan de ontwikkelingen in Sloterdi-
Jken Ill. De nadruk zal in de toekomst 
liggen op intensief ruimtegebruik en 
het herschikken en versterken van de 

Visie Sloterdijken (2030) 

bestaande structuren (i nfrastru ctuur en 
g roenstructuu rl. 
Om verdere versnippering te voorkomen 
IS vanu1t het ORO een v1 s1e op het geb1ed 
Sloterdijken gemaakt die het geb1ed als 
een geheelleesbaar moet maken. 

Het basi s1dee achter de vis1e Sloterdijken 
is het versterken van de hoofdstructuur 
van het gebied Het geb1ed bestaat u1t 
lange assen d1e Oost-West geor ienteerd 
zijn Oit wordt in de toekomst benadrukt 
door de Westrandweg . 
Door het vormen van zogenaamde in-
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dustriele lanen met bomennJen probeert 
men de groenstructuur en infrastructuur 
op een integrate man1er aan te pakken in 
het gebied. 
In de visie 1s het plan opgenomen om 
een bijzonder programma onder te bren
gen in het bedrijventerrein. Het gaat hier 
om geconcentreerde publ1eksfuncties 
die rond een as worden aangelegd. De 
gemeente is in overweging om een laan 
uit te werken als plek voor horeca en 
grootschallge bedrijven die veel publiek 
trekken, zoals woonmalls en doe het zelf 
zaken. 
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In de voorgenomen plannen laat men 
echter de kans liggen om een dergeli 
jke laan samen te laten valleen met de 
hoofdstructuur. Juist op deze manier 
kan de relat1e m et het te rre in aangegaan 
worden die op een bestaand bednjven
terrein mogelijk te realiseren is Bij het 
aanpakken van de hoofdstructuur als as 
voor de publieksfuncties zal wellicht niet 
d1rect de dichthe1d behaald worden waar 
met vanuit gaat in de promenade, maar 
men kan wel veel meer uitgaan van de 
relatie tussen gebouw en plek. 
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1 Stadsdeelgrens 

Ophogingen ongespecificeerd 

'Untlocaties HBB3 Amsterdam 
• Defensieterreln!Bominslag 
• Stortplaats 

ijnlocaties HBB3 Amsterdam 
V Defensleterrein/Bominslag 
V Oemping 

Ophooglaag 
V Stortplaats 

Spoolwegemptacement 
Ia ocaties HBB3 Amsterdam 

Autowrakkenterrein 
Defensleterreln!Bominslag 
Boerderij 
Damping 
Ophooglaag 

• Stortplaats 
Sp00fW8Q81Tlplacement 
Overig 
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4. ONTWERP 
M1jn antwerp voor het havengebied valt 
u1teen in drie lagen . De eerste laag 
is die op stedenbouwkundig niveau ; 
het ontwerpen van een verbindingsas. 
Tweede laag is op gebouwniveau; het 
uitwerken van dne ingrepen aan die 
verbindingsas die geleid hebben tot de 
dne gebouwen. De laatste laag is op het 
niveau van de kleine korrel in elk ge
bouw; de architectonische elementen 

De keuze voor het uitwerken van een 
verbinding dwars op de hoofdstructuren 
van het gebied was er een die 1k snel 
maakte. lntuitief koos ik voor juist de 
doodnormale verbindingsweg omdat 

deze verbinding te 1nterpreteren valt als 
een dwarsdoorsnede door het gebied . 
De doorsnede verbindt de versch illende 
zones 1n een profiel van het terrein Deze 
unieke contour wilde ik markeren door 
op de strategische plekken een ingreep 
te doen. Zo ontstonden er drie gebouwen 
voor drie systemen. Een gebouw dat het 
water met de haven verbindt, een die de 
snelweg met het werkgebied verbindt en 
een ingreep dat de verbinding is tussen 
scheg en bedrijventerrein . 

Vanuit het programma zocht ik functies 
die binnen het kader verblijfsplaa tsen 
complementair aan elkaar zijn, waardoor 
het mogelijk moest blijven dat de punten 
op de lijn elkaar gaan versterken anders 
dan beconcurreren. 



Voor elke ingreep was de context het Ult
gangspunt Bij elk gebouw zocht ik een 
gepaste benadenng; 111 nestelen met 
en1ge afstand, [2] tussen de bestaande 
bebouwing heen wurmend, [3] pontificaal 
als dominante vorm. 

Bij elke plek heb ik gezocht naar een 
subl1eme laag om toe te voegen aan de 
activiteiten op de bepaalde plek. Om dit 
invulling te geven grijp ik terug naar de 
besproken codes uit het vooronderzoek. 

De Verbindingsas 
De verbindingsas IS een doodgewone 
verbinding die zijn bijzonderheid dankt 
aan zijn grilige vorm en relatie tot de 
ingrepen in het gebied . 

De eerste stap in het maken van de 
verb1ndingsas was het opzetten van 
de randvoorwaarden ervan. Naast de 
functie van de verbinding tussen de 
hoofdstructuren in het gebied, namelijk 
de hoofdwegen aan de snelweg met 
haar op-en afrit moest het antwerp aan 
twee andere randvoorwaarden voldoen. 
Enerzijds is de verbinding bedoeld als 
een ordening 1n het landschap en ten 
tweede staat de ruimtelijke beleving van 
het gebied centraal. 

Ordening 
Met ordening van het gebied bedoel ik 
bijvoorbeeld het markeren van de gren
zen van het terrein, of het inspelen op de 
toekomstige exploitatie van de nog vrije 
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plekken in het gebied. 
Door een aantal stukken in de verbind
ing parallel te leggen aan het zijkanaal 
tracht ik te vervvijzen naar de begrenzing 
van het gebied . Tevens zal wanneer het 
lege stuk grond tussen verbinding en 
z1jkanaal ertoe leiden dat de bebouwing 
deze logische orientatie overneemt. 
Het geheel dat op deze manier ontstaat 
vorm een sterke rand voor het gebied 
tervvijl het ook in de toekomst sterker 
opgenomen za l Zljn in de omliggende 
structuren. 

Ruimtelijkheid 
Elk gebouw neemt op een eigen manier 
zijn positie in op het verbindingsas en in 
het gebied . Zo ontstaat de ruimte van het 
steigergebouw door de as een wigvorm 
te laten maken. Bij de truckstop heb 
ik echter gekozen voor een positie op 
het vlak, met een grote uitstulping aan 
de as. Het loodsge bouw is zo groot dat 
het over de verbindingsas kan worden 
geplaatst. 

Orie Gebouwen 
De drie gebouwen zi jn allen vanuit hun 
eigen specifi eke programma en omgev
ing benaderd . 
Het is niet het doel geweest om de drie 
gebouwen te ondervverpen aan dezelfde 
theorie . In plaats daarvan is het de in 
terpretatie van de codes en de letterlijke 
verbinding aan de as die de familiariteit 
bepaald van de ingrepen. 

TRUCKSTOP 
ln-/Aanleiding 
Met het antwerp voor de truckstop heb ik 
getracht nieuwe betekenis aan de verbli
jfplaats aan de snelweg te geven. Dageli
jks vinden 40.000 werknemers hun weg 
naar het werkgebied en rijden talloze 
vrachtwagens af en aan om de goederen 
naar en van het gebied te transporteren. 
Ondanks de afmeting van het gebied zijn 
er nog geen echte verblijfsvoorzieningen 
aanwezig voor chauffeurs. Het gebied 
kent tankstations, parkeerplaatsen en 
keten waar een warme snack gehaald 
kan worden en een sjekkie kan worden 
gerookt, maar er is geen plek die al deze 
activiteiten samenvoegt in een ingreep. 
Het gebouw moet optimaal verbonden 
zijn aan de infrastructuur van het ge
bied. Het moet goed voldoende afge
bakend zijn om een bepaalde veiligheid 
op het terrein te garanderen maar ook 
voldoende toegankelijk voor de toevallige 
passant, of dat nu in een vrachtwagen
chauffeur is of een fietser. 

Belangrijkste randvoorvvaarde is de 
relatie van de weg tot het gebouw. Er is 
tegenwoordig veel te doen om de posi 
tie van de snelweg 1n het Nederlandse 
landschap. Het thema Routeontwerp 
is de naam voor het vormen van goede 
verbindingen tussen snelweg en om
geving . Het is in mijn optl ek belangriJk 
om de specifieke eigenschappen van de 
wegenstructuur te gebruiken. 

Met deze ingreep aan de snelweg 
probeer ik ook een nieuwe manier te 
vinden om de specifieke ruimtelijke 
structuur van Westpoort te koppelen a an 
de snelweg 







Ter plaatste van de op-en afrit, een 
zogenaamde trompetaansluitlng, po
Sitioneer 1k het gebouw 1n de restru
imte d1e door de aanleg snelweg wordt 
gecreeerd. In de zogenaamde n1che 
van de afrit vormt een grate plak asfalt 
het dome1n van het gebouw, als her
interpretatle van bestaande vormen van 
asfalt aan de weg zoals vluchtstroken en 
pa rkeerrui mten 

Concept 
De tru ckstop is een gebouw gemaakt 
voor vrachtwagens en hun chauffeurs. 
Het gebouw is een geknikt lichaam dat 
op paten staat op een groat plak asfalt 
waar vrach twagens random kunnen 
rijden en onder kunnen parkeren. Omdat 
ik in geen geval het terrein waarop de 
truckstop zich bevind wil om heinen -ee n 
trend die juist de verblij fplaa tsen voor 
truckers ontrekt uit de omgeving- moet 
er vanu1t het gebouw een zekere veilig 
heid gecreeerd worden. 



Functies I organisatie 
Aan de uiteinden van het gebouw zijn 
tankstations opgenomen, een voor 
vrachtwagens, uitgerust met snelle 
tankstations, en de ander voor het over
ige verkeer. Op het maaiveld zijn in de 
poten van het gebouw zijn andere func
ties opgenomen d1e je kan verwachten 
in een servicestatlon, zoals een car- en 
truckwash, werkplaats etc. Daarboven 
is een san1taire laag ondergebracht met 
douchecabines, to1letten en wasruimten 
en de tankshop. In de bovenste laag 
bevmdt zich het motel met in het mid
den de balie en een vergaderruimte en 
een communicatieru1mte. Op de koppen 
zijn twee verschillende publ1eke func
tles gepositioneerd, aan de oostzijde een 
sportruimte en aan de westZIJde. boven 
het tankstation voor publiek verkeer. een 
cafe/restaurant. 

De karakteristieke structuur van het ge
bouw is ontstaan vanuit de vorm van het 
terrein en de lplaatsing van de] opstel
vakken voor de vrachtwagens_ Na het re
serveren van ruimte voor een routing om 
het gebouw bleef ruimte over voor twee 
rijen parkeervakken van 20 meter lang 
en 4 meter breed, die onder een hoek 
van 30 graden worden geplaatst zodat 
het in en u1trijden soepel gaat voor de 
lange vrachtwagens. Het gebouw heef t 
de infrastructuur als motief in zowel 
func t10neel als in architectonisch opz
icht. Er ontstaat een gebouw dat hoewel 
superfunctioneel toch weet te ontsnap 
pen aan de gangbare dozen-logica . 

De structuur zet zich door in demo
telkamers boven elk opstelvak en in het 
dak. Voor de dakstructuur heb ik een 
zestal assen gemaakt waarUI een pa
troon gemaakt kan worden bestaande 
u1t d1agonalen en prismatlsche vlakken. 

Omdat de relatie tusse n de dakstruc
tuur en het maa1veld heel belangrijk is 
heb ik de m iddendelen open gela ten en 
de routing aan de binnenkant gelegd . 
Hierdoor ontstaat een grote galerij van
waar het maaiveld kan worden overzien. 
Omdat de overspanning mogelijk ge
maakt word door grote portalen ontstaat 
de kenmerkende knikvorm van het dak
lichaam. Tevens is dit een inversie van 
de ruimte die wordt opgespannen in de 
grote bedrijfshallen in het gebied, met 
het verschil dat hier de ruimte, en dus de 
activite1ten die erin plaatsvinden onder
dee! wordt van de omgeving De galen
jen staan in contact met deze omgeving 
maar zijn ook afgeschermd door de 
massieve staalconstructie waardoor er 
een transitie ontstaa t naar de menselijke 
schaal en de galerij de beschutti ng heeft 
van een binnenruimte 

Constructie 
De vorm van de constructie is sterk 
beihvloed door de staalconstructies 
die aanwezig zijn in de haven. Vooral 
de kranen tangs de havenbekkens zijn 
intrigerende objecten in het landschap. 
Het zijn volledig fu nctionete vormen 
d1e een krachtige tektoniek uitstralen. 
De objecten staan in de ruimte, maar 
creeren ook ru1mte door hun ruimtel
ijke vakwerken In de truckstop heb ik 1n 
deze ruimte de gebouwvotumes gep
laatst. Door de sc heiding van construct1e 
en inbouw brengt versc h1llende contras
ten sa men in het gebouw. Het super
functionele van de constructie brengt de 
architectonische kwaliteit naar voren van 
de gevels en vloeren . 

De constructie is benaderd analoog aan 
de bouw van een voertuig : het chassis 
en de inbouw. Het dragende deet dat stijf 
genoeg is om alle krachten af te dragen. 



81J de voertuigindustrie komt er dan nog 
een laag overheen die de vorm van het 
object bepaalt. In de truckstop heb ik 
echter niet de schil als een overliggende 
laag gebruikt. De schil1s een laag dat 
wordt mgekaderd door het frame. 

De hoofdconstructie bestaat uit vier 
delen die tegen elkaar aan worden ge
plaatst. Elk deel bestaat uit twee grote 
portalen die aan elkaar zijn verbonden 
en is met acht poten verbonden aan het 
maa1veld. De liggers die deze overspan
ningen mogelijk maken bestaan uit ver
diepingshoge vakwerken. De vakwerken 
kragen op de uitei nden ca. 15 meter uit 
waardoor de koppen kunnen dienen als 
tanklUifel. 

Matenallsenng 
De basismaterialen ziJn staal, beton, 
hout en glas. De vloeren bestaan uit 
staal en beton en worden op de bov
enste verdiepmg afgewerkt met hout. 
Dit geld ook voor de wanden De schil 
bestaat voornamelijk u1t staal en glas. 
Een geperforeerde staalplaat omhuld 
het hele gebouw waardoor de ken
merkende vorm extra benadrukt wordt. 
De staalplaten zijn geknikt in de vorm 
van een zaagtand met op de verschil
lende vlakken die dan ontstaat verschil
lende matenaaleigenschappen. Door 
het materiaal zowel een geperoreerde 
eigenschap te geven als een glimmend 
dicht vlak, krijgt het gebouw vanuit ver
schillende hoeken een ander karakter. 



Door af te w1sselen met de grootte en 
de orientatie van de geknikte vlakken 
ontstaat er een interferentie tussen de 
verschillende oppervlakten wanneer 
men langs het gebouw rijdt. Naarmate 
de snelheid toeneemt neemt veranderd 
het effect en het tempo van deze inter
ferentie Het gebouw reageert dus als 
het ware op de verschillende stromingen 
die met verschillende snelheden langs 
het gebouw gaan. Bij elke stroming 
hoort een andere gewaarwording en met 
elke curve rond het gebouw wordt de 
dynamiek van de beweging vertaald in 
de dynamiek van het oppervlak van het 
gebouw. 

De lichtdoorlatende materiaaleigensc
hap geeft het gebouw wanneer het nacht 
is tevens een andere gewaarwording. 
Het gebouw Iicht als het ware op als een 

baken wanneer het meer Iicht uitstraalt 
dan dat het ontvangt. 

STEIGER 
ln-/Aanleiding 
In de steigergebouw probeer ik in een 
zowelletterlijke als figuurlijke manier de 
haven te openen voor gebruikers en bez- , 
oekers van het gebied. De eerste rand 
voorwaarde van de ingreep is dat het een 
duidelijke relatie aangaat met het water 
in de haven. De tweede randvoorwaarde 
is dater functies in de ingreep onderge
bracht worden die de haven als plek 
neerzetten. Het gebouw bevindt zich op 
een strategische plek langs een van de 
hoofdroutes van de stad naar het achter
land van Amsterdam. Deze plek zou een 
uitstekende plek vormen om het recre
atieve met het formele te combineren in 
het havengebied. 



Concept 
Omdat de perceptie van het terre1n zeer 
belangnJk IS heb ik voor een heel an
dere aanpak gekozen dan de truckstop. 
Waar de truckstop een duidelijk object 
in het landschap is en de nadruk ligt op 
de manier waarop het verblijven gefa
ciliteerd wordt. richt ik me nu meer op 
het bewegen door het landschap en de 
manier waarop het gebouw de kwal
iteiten van de omgeving kan benadru
kken. zonder zelf teveel op de voorgrond 
te treden. De sleutelligt in het woord 
grand. Door het maaiveld op te tillen en 
de vo lumes eronder te plaatsen ontstaan 
een kunstmatige heuvel. De wigvorm van 
de heuvel markeert de zichtlijnen naar 
het water toe. maar blokkeert tevens 
het overz1cht. Als een geleider van een 
strakke blik nchting water spaart het 
moment van het overzicht op de haven 

tot op het moment dat men de kop van 
de heuvel heeft bereikt. Het gebouw 
vormt niet alleen een podium voor de 
waterbekkens maar wanneer met 180 
graden draait kan men oak het om
liggende terrein overzien. 

De heuvel wordt doorsneden door een 
omgekeerde trechtervorm. waardoor er 
twee gebouwdelen ontstaan verbonden 
door een binnenplaats. Het grootste deel 
biedt plaats aan het voorzieningencen
trum waar het kleine deel de openbare 
sanitaire functies herbergt Aan de bin
nenplaats worden oak de verschillende 
functies ontsloten. 

Functie I organisatie 
Voor het programma heb ik gekeken 
naar de bestaande activiteiten in de 
haven en rand het terrein. De ingreep 



komt aan het worteleind van de haven
bekkens, een plek waar verschillende 
boten moeten wachten op verdere 
afhandeling. Op de plek is nu een kleine 
steiger aanwezig waardoor schippers 
aan land kunnen komen. Echter op deze 
plek zijn geen functies aanwezig waar de 
schippers gebruik van kunnen maken. 
Het eerste tankstation of winkel is 3km 
verderop. Tevens heb ik wat willen doen 
aan de recreatieve kwaliteiten in de ha
ven. Het gebied rondom Westpoort leent 
zich uitstekend voor allerlei vormen van 
recreatie . Westpoort is een blinde vlek 
hierin en dat zou kunnen veranderen 
door een parkeerplaats aan het gebouw 
te koppelen waar bezoekers van het rec
reatiegebied zouden kunnen verblijven. 
Hiertoe heb ik gekozen voor de meest 
llchte vorm van recreatieve functie, een 
camper-opstelplaats met functies die 
ook in een kleine camping worden on
dergebracht, zoals openbare toiletten en 
een wasplaats en een campingshop. Dit 

programma wil ik koppelen aan de in
formatiepunt in de haven. In dit rnforma
tiepunt zou een kleine expositieruimte 
kunnen bevatten inclusie een auditorium 
en een infobalie. Het geheel zie ik als 
een voorzieningencentrum dat zich richt 
op het publieke activiteiten in de haven. 
In het gebouw kruisen bezoekers van het 
centrum de gebruikers van het gebied. 

Constructie 
Het gebouw zit voor een deel onder de 
grond en wordt overkapt door een dak 
met vegetatie. De overkapping wordt 
mogelijke gemaakt door staten kolom
men en wanden van staal en beton. Het 
klei nere deel bestaat vrijwel geheel uit 
beton. 

Materialiseri ng 
Het dak is een vegetatiedak bestaande 
uit een helofytenfilter en een verhard 
deel waarop gelopen kan worden. De 
binnenplaats bestaat uit beton en de 





gevel bestaat uit prefab betonnen platen 
gelijk aan de prefab platen die elders 
in het havengebied gebruikt worden. 
De openingen bestaan uit glas met een 
geperforeerde staalplaat ervoor, in een 
kleur gelijk aan het beton . De ruimtesc
heidende kernen zijn van hout 

LOODS 
ln-/Aanleiding 
Het loodsgebouw bevindt z1ch op het 
bedrijventerrein van het gebied en bev
indt zich op een kavel dat 1n verb1nding 
staat met zowel de Brettenzone als het 
omliggende gebied Het bedrijventerrein 
kent niet echt een duidelijke identiteit en 
er ziJn geen publieke functies aanwezig. 
Met het aanleggen van de verbind1ngsas 
en de Westrandweg zal er een omslag 

in de omsluiting van het gebied plaats
vinden. De hoofdweg zal verplaatst 
worden naar de andere kant van het 
terrein, aan de scheg, om zo plaats te 
maken voor de afritten van de snelweg . 
De nieuwe ingreep is een kans om een 
du1delijke ingang te maken naar het 
terrein maar ook om de publieke ruimte 
in het geb1ed op te waarderen door er 
collectieve functies in te plaatsen die 
vanuit het bedrijventerrein en daarbuiten 
gebruikt kunnen worden . 

Concept 
Het u1tgangspunt van het gebouw is om 
een loods te maken die er al veel zijn in 
de omgeving, maar deze op te blazen 
tot de overtreffende trap. Deze loods 
omringt de weg die er doorheen word 
getrokken . Volgende stap is om een 



soort stedel1jkhe1d aan te brengen 1n de 
loods H1ertoe heb 1k de loods opgedeeld 
in een aantal kleinere blokken, en in het 
midden, tussen de twee rijrichtingen 1n 
een collectief gebouw Dit collectieve 
gebouw is de verbiJzondering in de loods, 
en is een interpretatie van het idee om in 
bestaande bedrijventerreinen een col
lectief gebouw op te nemen dat enerzi
JdS een autonoom gebouw is, maar de 
bedrijvigheid in de omgeving een impuls 
kan geven. 

Functie I organisatle 
De loods is een bedrijfsverzamelgebouw, 
wat betekent dat het bestaat uit verhuur
bare units vanaf 150m2 die voor de Iichte 
1ndustrie en kantoorfuncties bedoelt 
ZIJn . De eerste laag bestaat uit loodsen 

van 6 meter hoog en de tweede laag is 
een kantoorlaag die op 6meten hoogte 1s 
verbonden met een routesysteem . 

Door het geheel te omhullen ontstaat 
er een spanningsveld tussen van binnen 
is en wat buiten. Deze nieuwe condit1e 
vormt de 'nieuwe' samenhang waar al 
die verschillende kleinere blokken [lood
sgebouwen] aan onderworpen zijn . De 
blokken zijn allemaal anders van vorm. 
maar opgebouwd uit dezelfde 'bouws
tenen' [architectonische elementenl. 
Deze saaiheid wordt beteugeld door-
dat [1] de doosjes allemaal anders van 
vorm z1jn, [2]1k gebruik maak van een 
patroon dat net verspringt zodat het 
n1et helemaal 'volledig ' overkomt, [3] er 
zit een ntmiek in de architecton1sche 



elementen, opgebouwd met technieken 
zoals herh aling, spiegeling, rust, etc. [4] 
de verte: het middendeel is niet enkel 
een 'blikvanger', maar ook een 'geleider' 
langs de gevel at, naar buiten - in dit 
geval de ruigte van de scheg. 

Het middendeel is het belangrijkste blok 
onder de lgelijkwaard1gel blokken . Het 
biedt ruimte voor collectieve fun cties 
ter ondersteuning van de bedrijvigheid 
in het loodsgebouw en het bedrijventer 
rein daarbuiten. Belangrljkste stap 1n de 
ontwikkeling van deze opdracht was dan 
ook invulling te geven aan die collectieve 
ruimtes ; hoe ze zich ( 1] tot elkaar en [2] 
naa r buiten, de r est van de loods ver 
houden. 

In de langwerp ig e vorm zijn de Ulteen
lope nde co llec tleve fun cti es geclu sterd 

in blokken met elk een verschillende 
'passe nde' maa t Deze clusters bevinden 
zich aan de randen van de uitgerekte 
trapeziu mvorm , waardoor er een soort 
tussenruimte ontstaat lngekaderd door 
het blok en gedefini eerd door de clusters 
is de tussenruimte het col lec tieve bind 
middel tussen de versc hi llende ruimtes 
1n het blok. Versterkt door de speciale 
conditi e van half binnen/half buiten zie ik 
deze tussenruimte als de levendige kern 
van het gehele gebouw. Hier is getra-
cht met de bekende [architectoni sche] 
middelen uit de ' loodsbouw· een ge
bouw te maken dat niet alleen bedrijven 
verzameld [*bedrijfsverza melgebouwl. 
maa r ook in relati e met elkaa r brengt 

In het middendeel is een publiek gebouw 
opgenomen met co llec ti eve fun ctl es 
zoals restaura nt. foodcourt, ca fe, audito
rium, verhuurbare vergaderun1ts. collec -



tieve secretaresse, expeditie, postkam er 
en beveiliging. 

Constructie 
De loods IS op een stramien van 12 m e
ter biJ 5 meter gebouwd. De construct ie 
bes taan uit portalen met een overspan
ning van 12meter. Hieraa n word een vlo
er en wand bevestigd uit staal en beton . 
De blokken worden ond erling verbonden 
door vakwerkliggers, die het loopbrug 
gensysteem dragen en waar verl1 cht1ng 
voor de weg aa n kan worden bevesti gd. 

Materiali sering 
De basismatenalen zijn staal, beton, glas 
en hout In de blokken zijn de wanden 
van beton en de kopse gevels van staa l 
en glas. Het materiaalligt 1n de onderste 
laag een stuk terug ten opzichte van de 
bovenste laag. De staa lplaten ziJn groter · 
en grover qua detaillering en hom ontaa l 

geori enteerd, terwiJl de bovenlaag staa l 
en glas elkaar afwisselen in een vlak dat 
een vert icale orientatie ken t. 

In het middendeel zijn er wat luxere ma
terialen gebruikt omdat dit ook een ver 
dere uitwerking is van de basisblokken. 
Hier is de verdeling tussen bovenste en 
ond erste laag niet relevant, en dus IS 

de gevel opg ebouwd uit geperforeerde 
staa lplaten met een verticale ori enta
ti e Door de gevel heen priemen zich op 
een aantal plekken in het middendeel 
de blokken naa r buiten. Hier ontstaan 
vensters met een groot goudglimmend 
glasoppervlak dat sterk opvalt naar 
bu1ten, en het gladde oppervlak sterk in 
contras t staa t met het ruwe staa l. 
In het m iddendeel is de kleu r goud/geel 
het thema en zijn de vloeren afg ew erkt 
met hou t. 



De Kleine Korrel 
Verdichtingen, menselijke maat 

LOODS - Unit als bouwsteen 
In het loodsgebouw is de kle1nste kor
rel de bedrijfsunit, een loodsruimte 
op stramien van 12m bij 5m_ Elke unit 
heeft een loodsruimte van 6000mm vrije 
hoogte en een kantoorverd1eping van 
3500mm vrije hoogte_ De portalenstruc
tuur maakt het samenvoegen van units 
mogel1jk in elk blok. 

TRUCKS TOP- de motelkamer als afge
leide parkeervak 
Hoewel de truckstop enorme overspan
ningen kent die niet direct doen denken 
aan een parkeervak, is het stramien van 
het gebouw gebaseerd op de d1mensies 
van een opstelvak voor een vrachtwa
gen_ Niet alleen de afmeting en maar 
ook de hoekverdraai1ng ten opzichte van 

de riJrichting l1ggen aan de basis van 
de uitwerking van de motelkamers_ De 
motelkamer is het basiselement van de 
truckstop, nu niet geihterpreteerd als 
bouwsteen, maar als basiselement om 
vervolgens te vermenigvuldigen _ 

STEIGER- Kern als ruimtescheidend 
element 
De kleinste korrels in het ste1gergebouw 
worden gevormd door twee kernen die 
de ruimte onder het zandlichaam opde
len in drie zones_ In dit gebouw fungeert 
de kleine korrel dus als ordenend ele
ment. 





5. HET GEHEEL 
'En Route' betekent niet de reis zelf staat 
centraal, maar het ·onderweg Zijn·; de 
plaatslooshe1d 
Route betekent ook ·verbinding naar een 
plek' Ivan bestemmingl. 
Dit afstuderen gaat over het scheppen/ 
herstellen van verbind1ngen. 

De drie 1ngrepen aan de rand van het 
havengebied ZIJn allen verbonden 
aan een specifiek systeem of netwerk: 
haven, snelweg en scheggenstructuur. 
Daarnaast zijn ze verbonden aan elkaar, 
op meerdere lagen. In de gebouwen zelf 
is de vraag uitgewerkt op welke manl 
eren architectuur plek en ruimte kan 
verb1nden . 

Het zijn gebouwen die elk op een andere 
manier de aandacht op een fascinatie 
van het gebied willen vestigen. Daar
voor heb ik alledaagse elementen tot 
een extreem willen doorvoeren. In het 
loodsgebouw was het opblazen van het 
alledaagse, het supersaa1e om het 1n 
een gecond1tioneerde setting naar mijn 
hand te zetten. In de truckstop was het 
doortrekken van de cirkelvormige be
weging op het enorme plak asfalt, waar 
de trucks als uit de scene uit Maximum 
Overdrive- waar machines een eigen 
demonische wil krijgen- e1ndeloos kun
nen rondzwermen rondom het gebouw. 
De w1 sselwerking tussen beweging en de 
dynamiek in de gevel maakt het geheel 
een sublieme ervaring. In het steigerge
bouw is de bl1k op het water aanle1ding 
om het perspectivische tot het uiter-
ste door te trekken. In het gebouw zelf 
grijpen twee trechtervormen in elkaar 
waardoor vanu1t elke kant het beeld 

vanaf de grond beirwloed en gedramatl 
seerd wordt 

Een route kan zorgvuldig gepland 
worden, maar uiteindelijk overzie je de 
route pas wanneer je hem daadwerkelijk 
hebt afgelegd. Zo is het ook met de 
samenhang van de drie gebouwen. Nu ze 
tot leven zijn gewekt valt de onderlinge 
verbinding te ontdekken en de werk1ng 
van het geheel op waarde schatten. Zo 
ook met dit afstudeertraject die te om
schrijven is als een bijzondere route, die 
me langs mijn fascinaties voor architec
tuur heeft geleid maar ook nieuwe heeft 
laten ontdekken. 

Oankwoord 
Graag wil ik een woord van dank richten 
naar eenieder die miJ geholpen heeft 
gedurende dit project 

In het bijzonder Kirsten, Peter, Jasper, 
Timco, Thomas 
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