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VOORWOORD 

Dit rapport is het resultaat van het afstudeeronderzoek, dat ik ter afronding 
van mijn opleiding aan de faculteit Bouwkunde, afstudeerrichting Architec
ture and Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven heb gedaan. 
Het rapport beschrijft het ontwerpproces van een plan dat tot stand is geko
men in het kader van het afstudeeratelier 'Atelier IJ-as', begeleid door prof. 
ir. Rene van Zuuk. Het thema van dit atelier is de Olympische Spelen van Am
sterdam in 2028. Met vijftien studenten is een visie opgesteld en uitgewerkt 
van de mogelijke ruimtelijke en infrastructurele consequenties die het orga
niseren van de Olympische Spelen in Nederland zouden kunnen hebben. 
Vervolgens is iedere student met een individuele ontwerpopgave aan de 
slag gegaan. Dit verslag beschrijft mijn persoonlijke ontwerpproces van de 
gestelde opgave. lk heb het geschreven zoals ik het ervaren heb; als een ont
dekkingsreis, ik wist van te voren niet waar de zoektocht zou eindigen. Het 
verslag beschrijft en illustreert een reis waarin ik onderweg voortdurend 

nieuwe vragen en antwoorden tegenkwam . 
Mijn speciale dank gaat uit naar mijn begeleidingscommissie, prof. ir. Rene 
van Zuuk, ir. Ralph Brod ruck en dr. Jacob Voorthuis. lk heb het gevoel een 
zeer leerzame periode ter afsluiting van mijn opleiding aan de universiteit te 
hebben meegemaakt. Naast de vele mensen die mij op wat voor een wijze 
dan oak tot steun zijn geweest wil ik in het bijzonder oak mijn ateliergeno
ten bedanken voor de inspirerende gesprekken en geboden hulp. 

Nu ben ik aan het eind van mijn opleiding, maar nag veel belangrijker, aan 
het begin van een carriere als architect. lk state popelen om er mee aan de 
slag te gaan . 

Peter Popke de Jong 





SAMENVATTING 

Dit rapport beschrijft een gekozen strategie voor een ontwerp van een 
woongebouw met zeilschool in het IJmeer. Aanleiding voor de opgave zijn 
de Olympische Spelen van Amsterdam in 2028. Aan de basis van dit verslag 
staat het stedenbouwkundig plan van Nieuw Pampus, dat onderdeel is van 
het masterplan Amsterdam IJ-as en tot stand is gekomen in het gelijknamige 
atelier. Nieuw Pampus is een eiland in het IJmeer en is ontworpen als cen
trum voor de Olympische Spelen van 2028. Het laat zien wat voor ruimtelijke 
en infrastructurele consequenties het organiseren van de Spelen in Neder
land zouden kunnen hebben. Het te ontwerpen gebouw is ondergebracht in 
het Olympisch Dorp, dat zich tevens op het eiland bevindt. 

De randvoorwaarden afkomstig uit het stedenbouwkundig plan van Nieuw 
Pampus zijn gebruikt om de strategie betreffende het ontwerp en de locatie 
vorm te geven. Het belangrijkste thema uit het stedenbouwkundig plan, het 
'docking' concept, dient als onderlegger: het woongebouw fungeert als een 

pier die aan een zijde grenst aan de openbare centrale as van het eiland. 

Het stedenbouwkundige thema is vervolgens ge"integreerd met het basis
concept van het ontwerp: een envelop dat het resultaat is van een morfolo
gisch onderzoek naar de landschappelijke, conditionele en urbane kwalitei
ten van de omgeving. 

De envelop was op haar beurt aanleiding tot een onderzoek naar woonpro
gramma. Een ontwerpend onderzoek gaf een aantal strikt geformuleerde 
spelregels als resultaat die weer hebben geleidt tot de uitwerking van een 
viertal woningtypen en een zeilschool die alien conceptueel zijn onderge
bracht in de envelop. 

De uiterlijke verschijningsvorm van de envelop is tenslotte een resultante 
van het inwendige woonprogramma enerzijds en karakter en schaal van de 
plek anderzijds. 
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1. INLEIDING 

AANLEIDING 

Het organiseren van de Olympische Spelen geeft een land de mogelijkheid 
zich te profileren op het wereldtoneel. Gedurende de voorbereiding en 
tijdens de Spelen zelf krijgt het organiserende land veel media-aandacht. 
Daarnaast geven de Olympische Spelen een land de mogelijkheid om infra
structurele problemen aan te pakken en vooruitstrevende stedenbouwkun
dige uitbreidingen of vernieuwingen uit te voeren . Amsterdam heeft in het 
verleden een bid uitgebracht om mee te dingen naar de Olympische Spelen 
van 1992, maar de timing en het politieke klimaat waren op dat moment 
ongunstig. Op dit moment is er echter vraag naar nieuwe stadions. De hoc
keyverenigingen van Amsterdam willen een nieuw stadion en Nederland wil 
het WK-voetbal van 2018 organiseren, waarvoor een nieuw voetbalstadion 
nodig is. Amsterdam ontwikkelt zich tot een metropool, met een hoogstede
lijk zakencentrum op de Zuidas, veel forenzenverkeer en een grote woonbe-
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hoefte. In 1928 werden de Olympische Spelen in Amsterdam gehouden . In 
2028, honderd jaar later, lijkt de tijd rijp voor een vervolg .. . 

FASCINATIE 

"The village was one magnificent city only without courts and a tax office1
." 

Dit zijn de woorden van Kim Yongshik, de burgemeester van het Olympisch 
Dorp tijdens de Olympische Spelen van Seoul in 1988. In een zin schetst 
de burgemeester een prachtig utopisch beeld van wat volgens mij de 
Olympische Spelen en het Olympisch Dorp inhouden. Met die zin maakt 
hij duidelijk dat het allerbelangrijkste van de Spelen de beelden zijn die 
het genereert. Olympische Spelen gaan over ambitie, iets groots doen. En 
architectuur en stedenbouw hebben daarin een fascinerende rol ! Het zou 
geweldig zijn om als architect mee te werken aan een ontwerp voor een 
nieuwe stad. lneens krijg je middelen tot je beschikking om een stad ultiem 
te laten functioneren, maar ook om haar te repareren, transformeren of aan 
te vullen. Dat lijkt mij het boeiende van onze opgave. 
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COLLECTIEF ONOERZOEK 

Een goed stedenbouwkundig plan, daar begint het mee. Het is belangrijk 
om als collectief met een sterk en doordacht plan naar buiten te komen. Als 
groep moet een visie warden ontwikkeld dat wordt omschreven in een mas
terplan. Oeze visie moet duidelijkheid verschaffen over de manier waarop 
de Olympische Spelen kunnen warden gerealiseerd in Amsterdam. Het moet 
laten zien aan welke stedenbouwkundige toekomstplannen en infrastructu
rele knelpunten het een positieve bijdrage kan leveren en op welke manier 
Amsterdam zich als Olympische stad wil presenteren aan het wereldtoneel. 
Het masterplan kan vervolgens als uitgangspunt en leidraad dienen voor de 
individuele ontwerpopgaven die binnen het atelier moeten warden gefor
muleerd. 

INOIVIOUEEL ONOERZOEK 

Hoe zou je kunnen wonen in een nieuwe olympische stad? Wat komt daar 
allemaal bij kijken? Hoe kun je een comfortabele woonomgeving creeren 
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voor de atleten, en belangrijker nag, voor de bewoners na de Spelen. Oat is 
waar ik mij mee bezig wil houden. 

Het is belangrijk te onderzoeken wie er wil wonen in een nieuwe stad op 
een nieuwe plek. Wat ik wil is architectuur inzetten als middel om mensen te 
overtuigen van de kwaliteiten van de plek. Context gebruiken als lokmiddel. 
Vervolgens wil ik met die kwaliteiten als uitgangspunt onderzoeken hoe 
ik een werkend wooncomplex kan maken waar comfortabel kan warden 
geleefd en gerecreeerd en een verrijking kan zijn op de bestaande conventi
onele nieuwbouw in Nederland. 
Oat brengt mij tot de volgende onderzoeksvraag: 

Op wat voor manier zou je een bouwblok kunnen arrangeren dat binnen de 
randvoorwaarden van het masterplan de landschappelijke, conditionele en 
urbane kwaliteiten van de omgeving benut en integreert met een woon
programma en zodoende een aanvulling kan zijn op de woningvoorraad van 
Amsterdam? 
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Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk te definieren hoe de 
randvoorwaarden van het masterplan eruit zien, wat de kwaliteiten van de 
omgeving zijn en wat voor mij een hedendaags woonprogramma inhoudt. 
Deze warden achtereenvolgend behandeld in het verslag: hoofstuk 2 en 
3 gaan in op de stedenbouwkundige randvoorwaarden en programma, 
hoofdstuk 4 beschrijft de contextuele kwaliteiten van de locatie vertaald in 
een basisconcept en hoofdstuk 5 omschrijft vanuit een theoretisch perspec
tief een hedendaagse woonprogramma. Vervolgens verklaren en illustreren 
hoofdstuk 6 en 7 het uiteindelijke ontwerp. 

lk zie mijn project als een experiment. Met proberen, onderzoeken en expe
rimenteren wil ik een concreet antwoord geven op de gestelde opgave door 
middel van een ontwerp van een concreet gebouw. 

1 La Villa Olimpica, Barcelona 92, 1992, p.117 
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Figuur 1: studiemaquette Nieuw Pampus 

2. NIEUW PAMPUS 
Een nieuwe stad in het IJmeer 

Op welke manier kunnen de Olympische Spelen warden gerealiseerd in 
Amsterdam? Aan welke stedenbouwkundige toekomstplannen en infrastruc
turele knelpunten kan de Olympische Spelen een positieve bijdrage leveren? 
Op welke manier wil Amsterdam zich als Olympische stad presenteren aan 
het wereldtoneel? 
Dit hoofdstuk beschrijft een beknopte versie van het masterplan en ste
denbouwkundig onderzoek dat de studenten van Atelier IJ-as gezamenlijk 
hebben ontwikkeld voor de Olympische Spelen van Amsterdam in 2028. Het 
geeft een antwoord op bovenstaande vragen. Vervolgens zal er vooral war
den ingegaan op het deelgebied waar de uiteindelijke individuele ontwer
popgave deel van uitmaakt. 
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Figuur 2: trace Schiphol-Almere 
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LOCATIE: AMSTERDAM-ALMERE 

Waar gaan we de Olympische Spelen lokaliseren? Waarom Amsterdam? Een 
aantal redenen: Het feit dat de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam 
plaatsvonden, geeft aanleiding om precies 100 jaar later Amsterdam weer 
als hoofdlocatie in te zetten . Amsterdam geniet bekendheid over de hele 
wereld; voor een groat deel van de internationale bezoekers zal Nederland 
niet meer zijn dan de omgeving van Amsterdam. Naast deze maatschap
pelijke keuze zijn veel van de benodigde voorzieningen reeds in de regio van 
Amsterdam gelegen . Schiphol is hiervan een belangrijk voorbeeld . Daar
naast kent de regio een aantal accommodaties die nu al op olympisch niveau 
zijn, zoals de Amsterdam Arena en de RAI. 

Een ander uitgangspunt voor de keuze voor de regio Amsterdam/Al mere 
is mede gemaakt vanwege de plannen die er zijn voor het maken van een 
nieuwe verbinding tussen Amsterdam en Al mere. Vanaf haar ontstaan is 
Al mere al van Amsterdam afhankelijk voor een groat aantal voorzieningen 
en voorziet Al mere op haar beurt de hoofdstad van woonruimte en recre-
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atiegebieden. Deze koppeling komt terug in diverse onderzoeken naar het 
gebied rond het IJmeer en wordt daarin in meer of mindere mate toegepast. 
De infrastructuur in de regio staat al geruime tijd ter discussie. De aanleiding 
hiervoor is de beperkte capaciteit van het huidige aanbod in combinatie met 
de nog steeds toenemende vraag. Willen Amsterdam en Al mere zich ver
der ontwikkelen, dan zijn er grate infrastructurele aanpassingen nodig. Een 
belangrijk doel dat in alle studies nagestreefd wordt, is een integrale ontwik
keling van de gehele regio. De samenhang tussen beide steden is evident en 
dient verder uitgebreid te warden . Echter, deze samenhang bevindt zich nu 
slechts op het mentale vlak; fysiek zijn beide steden nog onvoldoende met 
elkaar verbonden. Het bestaande netwerk heeft nu al te weinig capaciteit 
en met de voorziene ontwikkelingen zal de vraag explosief stijgen. Het is on
waarschijnlijk dat alleen een vergroting van de capaciteit van het bestaande 
netwerk voldoende is voor deze groeiende vraag. Dit betekent dat er nieuwe 
routes aangelegd moeten warden, waarbij ook nieuwe vormen van vervoer 
beschouwd dienen te warden. Een nieuwe verbinding moet de twee steden 
op een logische en efficiente manier verbinden en zal voldoende afstand 
moeten hebben van de huidige verbinding over de Hollandse brug, om als 
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volwaardige variant te kunnen dienen. Een mogelijke route door het IJmeer, 
zeals voorgesteld door het Teun Koolhaas met zijn Atelier IJmeer, biedt in 
dit opzicht veel mogelijkheden. De twee nag te ontwikkelen woongebieden 
IJburg en Almere Pampus kunnen door het plan met elkaar en met de regio 
warden verbonden. De lijn loopt ook langs de Zuidas en Schiphol, zodat ook 
deze gebieden een goede ontsluiting binnen de regio krijgen . Door uit te 
gaan van hoogwaardig openbaar vervoer, kan de lijn het autoverkeer ont
moedigen en zodoende de A6 ontlasten. 
De Olympische Spelen kunnen een impuls geven aan deze ontwikkelingen. 
Bij het organiseren van de Spelen is het infrastructurele aspect van groat 
belang. In aanloop naar de Spelen zullen grate bouwwerken warden uit
gevoerd en tijdens de Spelen moeten grate aantallen personen en goede
ren efficient vervoerd kunnen warden. De Spelen zijn zodoende een extra 
aanleiding voor de grate infrastructurele ontwikkelingen in de regio Amster
dam-Al mere en kunnen een breder draagvlak creeren. 
De nadruk moet op de 'lijn' te komen liggen, het is het verbindende element 
en uithangbord voor de Olympische Spelen in l\Jederland . Atelier IJ-as heeft 
daarom gekozen voor een magneetzweefbaan, vanwege de allure, maar oak 
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Figuur 3: deelgebieden op de Olympische As 

vanwege zijn capaciteit, gebruiksvriendelijkheid, duurzaamheid en snelle 
beschikbaarheid. 

DEELGEBIEDEN 

Met het concept van de lijn Amsterdam-Almere wordt al snel duidelijk 
dater voor de Olympische Spelen een aantal concentratiepunten moeten 
ontstaan. Zo is er het Amsterdamse bas met hockeyvelden en een roeibaan. 
Deze locatie zou uitermate geschikt zijn voor een upgrade tot een Olympisch 
hockeystadion en roeibaan. Deze functies bevinden zich samen met het 
oude Olympische Stadion en de Sporthallen Zuid op een as loodrecht op de 
Amsterdam-Al mere lijn. Het concept van de sport-as vinden we terug in de 
bestaande plannen van de gemeente Amsterdam voor dit gebied. 
Een tweede as loodrecht op de lijn bevindt zich in Al mere. Hier warden het 
Regattacentrum, aan het IJmeer, en het Hippisch centrum gesitueerd. Daar
naast bevinden zich aan deze as een topsporthal, een accommodatie voor 
beachvolleybal en de schietbaan. Deze tweede as ligt in de uitbreidingswijk 
Almere Pampus en wordt ontsloten door een station dat zich op het kruis-
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punt van deze as met de Amsterdam-Almere lijn bevindt . In dit concentra
tiepunt bevinden zich tevens het Holland Heineken House en een olympisch 
hotel. 
De grootste accommodaties voor de Olympische Spelen kunnen echter niet 
warden ingepast in een van deze twee gebieden, zodat het noodzakelijk is 
om een derde zwaartepunt te creeren op de lijn. Onder andere het Olym
pisch Stadion, het zwemstadion en het tennisstadion zullen in dit nieuw te 
ontwikkelen gebied gesitueerd warden. Daarnaast krijgen oak het Olym
pisch Dorp en het Mediacentrum hier een plek. De genoemde functies 
vormen samen het belangrijkste station op de Amsterdam-Almere lijn: het 
Olympisch Park. Dit park bevindt zich in het IJmeer ter hoogte van het eiland 
Pampus, waardoor er een duidelijk afgesloten en autonoom gebied gevormd 
wordt. Dit heeft onder andere als voordeel dat het eenvoudig te beveiligen 
is. Daarnaast zorgt de locatie van dit park in het midden van het IJmeer 
ervoor dat het gebied een eigen karakter krijgt zonder dat het deel van een 
stad wordt of juist een commune vormt binnen een bepaalde wijk. 
Door de spreiding van de zwaartepunten van de Olympische Spelen over de 
lijn krijgen Amsterdam en Almere beiden de mogelijkheid om te profiteren 
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van de Spelen en worden tevens ook de lasten verdeeld . De verschillende 
sportstadions en -hallen zijn zo geplaatst dat ze een toekomst hebben in het 
gebied waar zij gebouwd worden. 

NIEUW PAMPUS, EEN NIEUWE STAD 

Het Olympisch Park vormt op sportief gebied de kern van de Olympische 
Spelen. Hier zijn op een relatief klein oppervlak de belangrijkste functies van 
de Spelen samengebracht. Zo bestaat het Olympisch Park doorgaans uit het 
merendeel van de sportaccommodaties, waaronder natuurlijk het Olym
pisch Stadion. Naast deze sportlocaties ligt ook het Olympisch Dorp met al 
zijn voorzieningen in het park. Functies voor media, sponsoren en toeschou
wers worden doorgaans ook in dit gebied geplaatst . Het Olympisch Park is 
dan ook duidelijk het 'hart' van de Olympische Spelen. 

Het Olympisch Park wordt een eiland in het IJmeer, vlakbij het forteiland 
Pampus. Atelier IJ-as heeft de naam Nieuw Pampus aan het eiland gegeven. 
Het is een mooie verwijzing naar de gouden periode ten tijde dat de sche-
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pen van de Vereenigde Oostindische Compagnie de wereldzeeen bevoeren. 
Ter plekke van waar nu het eiland Pampus ligt moesten de zware volgeladen 
schepen vaak lange tijd wachten totdat het tij hoog genoeg was om het laat
ste stukje naar Amsterdam te volbrengen. 
In die periode ontstonden ook de koloniale nederzettingen zoals l\lieuw Am
sterdam, het huidige New York. Tegelijkertijd geeft de naam Nieuw Pam pus 
te kennen dat het hier een geheel nieuw stadsdeel betreft, gesticht vanuit 
het niets. 
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CONCEPT 

Door middel van een tunnel wordt Nieuw Pampus verbonden met de twee
de fase van I.Iburg en Almere Pampus. Het eiland fungeert als een enclave; 
het zal een op zichzelf staand stadsdeel van Amsterdam warden. 
De drager van het gehele masterplan, met name in het Olympisch Park, is 
de infrastructuur. De keuze voor bepaalde vervoerssystemen en de vormge
ving daarvan hebben immers grate ruimtelijke consequenties. Dit gegeven 
wordt uitgebuit door het Olympisch Park vorm te geven aan de hand van de 
aanwezige infrastructuur: 
Onder het eiland, waarop het Olympisch Park zich bevindt, loopt een tunnel 
waarin een magneetzweefbaan, een metro en een autoweg zijn onder
gebracht. Deze hoogwaardige vervoerssystemen kunnen zeer efficient de 
gebruikers en bezoekers van en naar het eiland transporteren. Ter plaatse 
van het station is de aanwezigheid van de magneetzweefbaan en de metro 
te ervaren. 
Het autoverkeer - ondergeschikt aan het openbaar vervoer - blijft onder
gronds. De magneetzweefbaan wordt deels overdekt door een voetgan-
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gersdek, dat als openbare ruimte geldt. De diverse accommodaties warden 
random deze centrale ruimte gesitueerd, zodat zij als verbindend element 
van het Olympisch Park zal gelden. 
Het plan is een eiland dat is vormgegeven als een pier. In het centrum van 
het park wordt een station voor de magneetzweefbaan gesitueerd. Het 
eiland kenmerkt zich door een sterke lineaire structuur, welke vanuit het 
station, logistiek gezien, centraal is opgebouwd. 

2. NIEUW PAMPUS 
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Figuur 4: eerste schetsontwerp Nieuw Pampus 

01\ITWERP 

Nieuw Pam pus bestaat uit twee delen: een recreatief en op sport gericht 
deel met grootschalige functies en een residentieel dee I. Deze delen war
den tijdens de Olympische Spelen respectievelijk het Olympisch Park en het 
Olympisch Dorp. Het Olympisch Stadion vormt hierin de afsluiting van het 
eiland vanaf Amsterdam en vormt de kop vanaf de zijde van Almere. Het 
stadion is hierdoor van verre herkenbaar als symbool voor de Olympische 
Spelen. Tussen het Olympisch Stadion en het residentiele deel liggen de 
voorzieningen voor tennis en zwemmen en het mediacentrum. Na de Spelen 
zullen deze functies een 'leisure'-status krijgen en zullen zij, aangevuld met 
andere faciliteiten, ervoor zorgen dat dit deel van het eiland niet alleen gaat 
functioneren op regionaal niveau, maar oak op nationaal en internationaal 
niveau. 
Het woondeel heeft veel verschillende woontypologieen, varierend van 
graotstedelijke woongebouwen tot kleinschalige woonvilla's dicht op het 
water en loopt dus, net als het totaalplan, van een hoogstedelijke deel met 
een stedelijke uitstraling, naar een laagstedelijk deel met een dorps uiterlijk. 
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Dit geeft de atleten en de media een blik op Nederland. Na de Spelen biedt 
dit deel de bewoners een scala aan comfortabele en unieke woonsferen en 
zal het dus een vernieuwende stadsuitbreiding van Amsterdam warden. Het 
karakter van het residentiele deel zal meer op buurt- en wijkniveau functio
neren. 
Het woon- en recreatiedeel zijn van elkaar gescheiden. Redenen hiervoor 
zijn de strenge veiligheidseisen voor het Olympisch Dorp tijdens de Spelen 
en het aangename woonklimaat dat je wilt creeren voor de toekomstige 
bewoners. 
Oak de openbare ruimte kent diverse karakters . Het voetgangersdek wordt 
verdeeld over verschillende gebieden die van elkaar verschillen in schaal en 
sfeer. De belangrijkste eigenschap van de openbare ruimte is dat tijdens de 
Spelen de atleten en de bezoekers van elkaar gescheiden kunnen blijven . 
Toeschouwers, zowel tijdens als na de Spelen, gebruiken slechts dat deel van 
de openbare ruimte, dat de stadions met het station verbindt. In dit gebied 
wordt de openbare ruimte begrensd door grate sportcomplexen. Aangezien 
het daarnaast grate aantallen mensen zal moeten herbergen, is het graot
schalig van opzet. 
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Figuur 5: concept sferen 

Ter plaatse van het Olympisch Dorp heeft de openbare ruimte een heel 
ander karakter en vormt zij een boulevard die de woningen met elkaar 
verbindt. Het is hier kleinschaliger en meer beschut door omliggende be
bouwing. Daarnaast kent de openbare ruimte hier een meer directe relatie 
met het water. Tijdens de Spelen is dit gebied niet direct verbonden met de 
openbare ruimte die door bezoekers wordt gebruikt. 
De ruimtelijke configuratie van het eiland is typologisch geordend. Vanuit 
Amsterdams perspectief begint het eiland laag en loopt, verdeeld over vier 
gebieden, naar het westen toe steeds meer op totdat het zijn maximale 
hoogte zal bereiken ter plaatse van het Olympisch Stadion. De vier gebie
den herbergen elk die typologieen die horen bij de gestelde bouwhoogten. 
Hierdoor transformeert het eiland in de lengte richting niet a Ileen van laag 
naar hoog, maar oak van klein naar groat, van fijnmazig naar grof, van zacht 
naar hard. 
Om de eigen karakters van elk gebied vanuit de centrale openbare as niet 
meteen prijs te geven zijn de verschillende delen ten opzichte van elkaar 
verdraaid. Hierdoor is vanuit ieder gebied maar een deel van het aangren
zende deel te zien. De unieke sfeer van iedere buurt blijft zodoende behou-
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den en iedere bewoner van het eiland kan zijn plek vinden op het eiland . 
De kromming die zo in het gebied ontstaat is gebaseerd op de maxima le 
radius die een bocht in de magneetzweefbaan mag hebben, aangezien deze 
maatgevend is. Door de knik die het eiland maakt ligt deze in een kromming 
waardoor het Pampus als het ware omarmt, weliswaar op gepaste afstand . 
Het stedenbouwkundige uiterlijk van de nieuwe stad is ontworpen aan de 
hand van een 'docking' concept. De centrale openbare as van het eiland 
doet dienst als een steiger of kade waar de gebouwen als schepen aanme
ren. leder bouwblok fungeert zo als een pier die met een zijde grenst aan 
de centrale as. Door dit concept ontstaan er tussen de bouwblokken recre
atieve gebieden met water, groen of pleinen. Het openbare leven wordt op 
deze manier in het eiland 'getrokken'. 
Er wordt compact gebouwd. Qua dichtheid lijkt het eiland straks op de oude 
stad. Er is niet, zoals je in veel nieuwbouwwijken ziet, ruimte ingetekend 
voor woningen met tuintjes. Het is dure grand, want er moet eerst een 
eiland warden gecreerd, en daaromheen weer dijken en waterkeringen. 
Ruimte is er aan de randen van het eiland met uitzicht over het water. Bin
nen het eiland zelf is er in de toekomst sprake van stedelijke dichtheid . Veel 
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Figuur 6: on twerp Nieuw Pampus 

compacte gebouwen met vier, vijf, tien of twintig verdiepingen. 
Onder de bouwblokken bevinden zich geen parkeergarages. Het parkeren is 
ondergronds ondergebracht in de centrale as. Een integraal parkeersysteem 
moet ervoor zorgen dat de auto's zeer efficient kunnen worden opgeslagen 
zonder een lange wachttijd en zonder lange files. 
Wanneer de Olympische Spelen voorbij zijn moet Nieuw Pampus functione
ren als een zelfstandig stadsdeel van Amsterdam. Publieke functies zoals su
permarkten, cafes en scholen moeten worden toegevoegd, zowel ter plaatse 
van het recreatieve deel als het residentiele deel, inbreiden dus. Het is erg 
belangrijk dat de openbare voorzieningen in dit laatste deel niet alleen wor
den geaccommodeerd aan de centrale as, maar tevens ook worden ge'inte
greerd fn de verschillende woonblokken. Op deze manier wordt voorkomen 
dat het openbare leven zich a Ileen maar voltrekt op de centrale boulevard 
metals gevolg dat de bouwblokken afgesloten gemeenschappen worden 
met erg stille en doodse gebieden. Het binnenhalen van het openbare !even 
in de woonblokken wordt nog meer kracht bijgezet door middel van het 
creeren van secundaire loop- en fietsroutes die verbindingen vormen tussen 
de verschillende blokken. 
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Figuur 7: Piraeus, KNSM-eiland Amsterdam 

3. EEN MARITIEME WERELD 
Program ma 

Wat voor mensen willen er na de Olympische Spelen op Nieuw Pampus ko
men wonen? Voor wat voor bewoners en gebruikers is het eiland geschikt? 
Nieuw Pam pus moet vooral een aanvulling zijn op de woningvoorraad van 
Amsterdam. Het is belangrijk om na te gaan aan wat voor type woningen 
Amsterdam behoefte heeft zodat mijn programma daarop aangepast kan 
word en . 
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De huidige woningvoorraad in Amsterdam bestaat grotendeels uit kleine 
etagewoningen en biedt daarom weinig mogelijkheden voor gezinnen. 
Zeker bij de grotere en de wat rijkere huishoudens is er meer behoefte aan 
eengezinswoningen en aan koopwoningen dan Amsterdam zelf te bieden 
heeft. Vooral deze groep zal zich richten op een andere 'leukste buurt 
van Nederland', een die waarschijnlijk buiten Amsterdam ligt. De wijken 
KNSM- en Java-eiland, Borneo en Sporenburg in het Oostelijk Havengebied 
en IJburg zijn wijken die deze stedelijke middenklasse en gezinnen voor de 
stad moeten behouden. Koop, ruimer en eengezins zijn hiervoor de sleu
telwoorden. Het zijn gebieden die goed voldoen aan de woonwensen van 
de wat welvarende huishoudens met een stedelijke leefstijl. Deze groepen 
maken veel gebruik van de uitgaansgelegenheden in Amsterdam en wonen 
zeker niet alleen in het Centrum en de 19e-eeuwse gordel. De Amsterdamse 
nieuwbouw maakt het de Amsterdammers met een goed inkomen mogelijk 
een modern huis te verwerven en tegelijk het goede leven van Amsterdam 
binnen handbereik te houden. 
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Nieuw Pampus zou goed in dit profiel kunnen passen. Het eiland kan func
tioneren als woon/recreatie/sport eiland dat niet alleen regionaal maar 
oak nationaal mensen aantrekt, een leisure eiland. Het eiland kan een luxe 
'resort' uitstraling krijgen waar niet a Ileen goed kan warden gewoond en 
gerecreeerd maar die oak hoogwaardige sportfaciliteiten biedt. 

Het is duidelijk dat de woningen in mijn gebouw bewoond gaan warden 
door de goedverdienende stedelijke middenklasse, veelal afkomstig uit 
Amsterdam. Het stedenbouwkundig plan van Nieuw Pampus eist dat in het 
woondeel van het eiland de bouwblokken behalve woningen oak gemeen
schappelijke en open bare functies bevatten. Je kunt dus meer massa maken; 
stevige gebouwen met meerdere functies. Dat past erg goed op die plek en 
zet het eiland onmiddellijk op de kaart . Nieuw Pampus gaat misschien nag 
wel een stapje verder dan IJburg en kan een zoektocht zijn naar nieuwe mo
gelijkheden met betrekking tot gebouwen voor de toekomstige generatie. 

Wat voor gemeenschappelijke en openbare functie past bij die visie? Wat 
voor voorziening zou een meerwaarde kunnen zijn voor mijn gebouw maar 
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oak voor de buurt, het eiland en misschien zelfs wel de regio? 

lk ben opzoek naar een functie die past bij de plek, die ingaat op de kwalitei
ten die de locatie te bieden heeft. Wat heeft de plek te bieden? Vooral water 
en wind . Om deze reden wordt er al eeuwen fanatiek gezeild op het IJmeer. 
Al sinds de Gouden Eeuw zeilen er schepen in dit gebied. En oak nu is het 
gebied nag steeds erg populair bij ze ilers. 
Het nautische klimaat dat zeilers en zeilboten oproepen, maar oak alle 
bijbehorende aspecten zoals jachthavens, sluizen, kades en steigers, zijn 
onderdelen die goed passen in mijn beeld van het eiland. Door het creeren 
van een maritieme sfeer doe je iets met de plek. Een functie die dit klimaat 
in mijn woonblok kan versterken is een zeilschool. 

Een zeilschool zou wat kunnen betekenen voor de bewoners, maar oak voor 
de buurt, het eiland en zelfs de regio . Zomers brengt het gezelligheid en 
sfeer voor de bewoners. In de winter, als de zeilschool dicht is, kan de ruimte 
wellicht gebruikt warden om te sporten of voor het organiseren van bijeen
komstavonden voor de buurt . Voor de eilandbewoners en de inwoners van 
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de omliggende steden kan de zeilschool een plek zijn om te leren zeilen . 
Voor kinderen, maar oak voor studenten en ouderen. 
De woningen in het blok zouden goede voorzieningen kunnen bieden voor 
mensen die een passie hebben voor zeilen . Op die manier ontstaat er een 
prettig wooncomplex met werkende voorzieningen, een machine waarin de 
verschillende onderdelen niet strikt gescheiden van elkaar blijven maar waar 
publieke en private delen zich tot elkaar voelen aangetrokken; een mari
tieme wereld . 

Een maritiem wooncomplex met een zeilschool, dat wordt mijn program ma! 
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Figuur 8: het eiland Pampus in het /Jmeer 

4. LICHT, LUCHT, WIND & WATER 
Morfologisch onderzoek 

DE PLEK 

Waar is mijn plek op het eiland? Welke locatie moet ik kiezen? Het pro
gramma eist het volgende: veel water, geringe hoogte en een goede orien
tatie ten opzichte van de wind en de golven. Er moet voldoende ruimte zijn 
om boten te kunnen manoeuvreren en aan te leggen. Het blok moet niet te 
hoog zijn, de woningen moeten contact blijven houden met het water. 

Het is duidelijk, het blok ligt aan de zuidzijde van het eiland, want hier is 
volop zon, het water kalm en uiterst geschikt voor zeilers om de boten aan 
te leggen . Door het stellen van een maximale hoogte van 5 lagen ligt het 
op de grens van het lage deel en het midden hoge deel en past zodoende 
perfect in het oplopende profiel van het eiland . 
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Figuur 9: locatie op Nieuw Pampus 
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Figuur 10: de condities op de /ocatie 

DE CONDITIES 

Met welke condities heb ik te maken? Wat voor kwaliteiten kan ik halen uit 
de bestaande en gecreeerde context? 

1 Water 
We bevinden ans op een eiland. Door het 'docking' concept van allege
bouwen op het eiland is het mogelijk om het blok aan drie zijden te laten 
grenzen aan water. Het blok werkt als een pier. Dat is een enorme kwaliteit 
die je moet uitbuiten! 

2 Zic ht 
ledere bewoner van het eiland wil een prachtig uitzicht over het meer. Een 
gebouw die dat mogelijk maakt zou fantastisch kunnen werken. 

PUSHING THE ENVELOPE 35 

3 Zan 
Zan en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De posities van de 
terrassen, de steigers en de kades moeten georienteerd zijn op de zon. De 
zuidwest zijde van het blok is hiervoor de plek. Publieke ruimtes en terras
sen gedijen hier het beste. 

4 Wind 
De zuidwester en noordwester wind zal van tijd tot tijd over het eiland 
razen . Zomers brengt het verkoeling, s'winters is het guur en kil. Het blok 
zal plekken moeten bieden om uit te waaien maar zal oak bescherming en 
luwte moeten creeren. 
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Figuur 11 : massastudies 

MASSA 

Wat zou er kunnen ontstaan op de gekozen plek, uitgaande van vooraf
gaande kwaliteiten en condities? Het is tijd voor massastudies! 

De bovenste vier modellen hebben allemaal een helling als uitgangspunt. De 
massa's zijn hoog ter plaatse van de centrale pier en warden lager richting 
het meer. De helling fungeert als een tribune met uitzicht richting het meer. 
De bouwblokken op het eiland staan dicht op elkaar. Vanuit de woningen 
kijk men voornamelijk uit op de aangrenzende woonblokken . De bewoners, 
gebruikers en bezoekers van het blok kunnen door middel van de helling 
nu allemaal profiteren van het uitzicht op het meer. De hellingen van de 
massa's zijn iedere keer weer verschillend. Bijvoorbeeld met perforaties, 
trapsgewijs, als een berghelling of met uitstulpingen. 
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MASSA VERFIJND 

De onderste vier modellen zijn meer verfijnd . Allen wederom voorzien van 
een helling. Behalve dat het eenduidige vormen zijn bewegen ze zich ook 
duidelijk richting een gebouwtype. Behalve de hoofdvorm is er ook een 
secundair grid te ontdekken die verschillende lagen, verdiepingen of stra
mienen doet herkennen. Het grid is bij ieder model verschillend ontstaan, 
door een verdraaiing, een verschuiving of door de geometrie van de hoofd
vorm. 
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Figuur 12: basisconcept 

MASSA M UTATI E 

De massastudies en andere vingeroefeningen hebben mij geholpen om 
meer grip op de opgave, de plek en de omvang te krijgen en zijn essentieel 
geweest voor het proces. Het wordt voor mij steeds duidelijker water voor 
mij toe doet. Het morfologisch onderzoek heeft mij gebracht tot een basis
concept die in een aantal heldere stappen is te omschrijven: 

1 
2 

3 

4 

De footprint, een pier met aan drie zijden water. Lengte pier: 12Sm 
De pier omhoog getrokken maakt massa. 
Programma in massa: een standaard rijtje; 17 eengezinswoningen, 
beukmaat 5,4 meter, diepte 10 meter. Op de kop van de pier de 
zeilschool. 
Massa vervormt: een helling. lnhoud totale massa blijft gelijk. 
17 woningen met ongelijke verdeling van volume. 
Massa mutatie: van hoog en smal naar laag en breed. lnhoud totale 
massa blijft gelijk. 17 woningen met meer evenredige verdeling 
van volume. 
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De uiteindelijke massa reageert op de 4 factoren water, zon, wind en uit
zicht: 

Water: het blok ligt als een pier in het water 

Uitzicht: De helling maakt vanaf het dak nieuw zicht mogelijk richting het 
meer. 

Zan: Licht en warmte valt een groat deel van de dag op de helling en de 
zuidwestzijde van het blok. Dit zijn goede plekken voor (dak)terrassen, kades 
en steigers. 

Wind: het hoogste deel van het blok ligt het grootste deel van het jaar 'met 
de kop' in de wind, waardoor de helling grotendeels beschermd wordt tegen 
de wind, ideaal voor het maken van windluwe terrassen. 
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Figuur 13: studiemaquette basisconcept 

5. PUSHING THE ENVELOPE 
Theoretisch kader 

Wat heb ik tot nu toe? Een blok, een krachtig geometrisch volume, een en
velop. Een massa, dat kan opboksen tegen de elementen en past op die plek, 
in het water, in de zon, in de regen, in de wind. Een gebouw dat mijn voeten 
droog houdt, die mij beschermt, maar die mij oak een blik gunt op zijn om
geving. 
Hoe kan ik hier prettig wonen? Hoe kan ik, met de geometrie van het blok als 
uitgangspunt, een werkende sociale machine maken, waar comfortabel kan 
warden geleefd en gerecreeerd en voldoet aan de wooneisen en wensen van 
de toekomst? 
Met behulp van literatuuronderzoek en eigen observaties probeer ik ant
woorden te vinden op deze vragen. 
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Figuur 14: Brandevoort in Helmond 

GROETEN UIT BRANDEVOORT 

"Je kunt het Gelderse Rookworst noemen, maar het blijft eenheidsworst!1" 

Zo omschrijft Aaron Betsky, de toenmalige directeur van het Nederlands 
Architectuur lnstituut, de VINEX wijk Brandevoort aan de rand van Helmond 
in het program ma 'De Stembus', dat in het kader van de gemeenteraads
verkiezingen in het voorjaar van 2006 live werd uitgezonden op de Neder
landse televisie. De uitzending gaat vooral over de stelling dat gemeenten 
en architecten alleen maar moeten bouwen wat de mensen willen en niet 
voor hun eigen ego iets bijzonders moeten ontwerpen. De bewoners van de 
nieuwe Helmondse wijk, ook aanwezig bij de uitzending, waren het uiter
aard met deze stelling eens en dus niet met de uitspraken van Betsky. Als hij 
even later ook nog verkondigt dat hij Brandevoort een soort 'Disney' versie 
van Amsterdam vindt en het eigenlijk niets anders is dan een normale VINEX 
wijk met daar overheen een sausje gegoten, kan hij rekenen op een luid 
boegeroep van de aanwezige Brandevoorters. 
De eeuwige discussie tussen wat architecten mooie architectuur vinden en 
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wat leken mooi vinden vind ik niet eens zo interessant meer, het gaat mij 
in dit essay veel meer om de constateringen die Betsky doet. De scherpe 
uitspraken van Betsky omschrijven perfect water de laatste jaren op veel 
plekken in Nederland aan de hand is op het gebied van de woningbouw. 
Want Brandevoort is heus niet de enige: ze schieten overal in Nederland als 
paddestoelen uit de grond; wijken waarin het neo-traditionalisme hoog-
tij viert. Haverlij in Den Bosch en Blauwe Stad in Groningen zijn nog twee 
voorbeelden die hetzelfde motief volgen. Blijkbaar is er bij de Nederlandse 
bevolking een grote drang naar verscheidenheid, althans bij de goed ver
dienende sector. Want dat maakt de sfeer in de oude kernen van steden als 
Amsterdam, Den Bosch en Utrecht zo uniek; het feit dat geen enkel gebouw 
hetzelfde is. Die 'sfeer' willen de mensen ook terugzien in hun nieuwbouw
wijk. En dus bouwen ze het na . 
Ook de vraag of dit 'kitsch' is doet er voor mij niet zo toe . lk constateer 
niet zo zeer de drang naar het traditionalisme maar veel meer de behoefte 
van mensen om verschillend te willen zijn, naar individualisme. De manier 
waarop dit gebeurt is in wijken als Brandevoort, om nog maar eens in Bets
ky's woorden te spreken, maar heel 'gewoontjes'. Het gaat vaak niet verder 
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dan een ander kleur raamkozijn, verschillende goothoogten of een ander 
baksteenverband . Het blijft daarom inderdaad bij een soort decorbouw, die 
overigens uiterst zorgvuldig en knap is uitgevoerd, maar de verwijzing naar 
Disney blijft terecht; van buiten zien we een knap sausje, maar daarachter 
zijn we schrikbarend weinig verschil in leefmogelijkheden en woningtypen. 

VLOEIBARE MODERNITEIT 

Gelukkig zijn er ook andere voorbeelden. Er zijn namelijk genoeg archi
tecten die veel extremer nadenken over fenomenen als identiteit en indi
vidualisering en hoe dit in relatie staat tot architectuur. Helena Casanova 
en Jesus Hernandez zijn twee architecten, gevestigd in Rotterdam, die de 
uitingen van individualisering expliciet tot uitdrukking willen laten komen 
in hun projecten . Zij vragen zich af aan wat voor architectuur en ruimtelijke 
planning een samenleving behoefte heeft onder de druk van de individu
alisering. Zij stellen dat we momenteel een nieuwe fase van moderniteit 
betreden, een vloeibare moderniteit. Deze term lenen zij van de socioloog 
Zygmunt Bauman. De vloeibare moderniteit is gekoppeld aan de opkomst 
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van de computer en de biotechnologie, en aan de wereldwijde communica
tie- en transportnetwerken, aan globalisering dus. Bauman gebruikt de term 
vloeibaar om het contrast met het vaste karakter van de eerste moderniteit 
duidelijk te maken. In deze eerste moderniteit heerste de 'geest van de mas
saproductie'; de industrie moest zich op grate schaal bezighouden met het 
bouwen, en de elementen van een huis in massaproductie vervaardigen. De 
vloeibare moderniteit, ook wel tweede moderniteit genoemd, is een ont
wikkeling van een producenten- naar een consumentensamenleving. Geen 
standaard product, maar verschillende productenlijnen voor verschillende 
doelgroepen. Dit systeem is gebaseerd op de productie van een grate ver
scheidenheid aan producten toegesneden op de eisen van de consument. 
Het is op die manier gekoppeld aan het proces van individualisering van de 
vloeibare moderniteit. Casanova en Hernandez stellen dat de woningbouw
industrie van de 21ste eeuw de veranderingen van onze samenleving echter 
niet kan bijbenen. Als de verscheidenheid en verfijning van de producten die 
ontwikkeld warden door de industrie van de tweede moderniteit vergeleken 
warden met het gebrek aan diversiteit in de woningmarkt, kan geconclu
deerd warden dat het door de moderne beweging ontwikkelde 'woningtype' 
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in een eeuw tijd eigenlijk nauwelijks is veranderd. Op het niveau van het 
individu ontbreekt het volgens de architecten aan beschikbaarheid van flexi
bele woonproducten om de eigen identiteit van de consument te benadruk
ken. Daarom hebben ze vanuit het besef van deze problematiek in diverse 
projecten een familie van hybride typen ontwikkeld die kan worden ingezet 
om het scala aan woonoplossingen voor een hedendaagse samenleving te 
verbreden. Deze hybride typen bevinden zich op de grens van het individu
ele en het collectieve en zijn dus volgens de architecten te beschouwen als 
nieuwe typologische oplossingen voor de nieuwe relatie tussen individuali
teit en collectiviteit in onze huidige samenleving. 
Concluderend stellen Casanova en Hernandez voor om een nieuwe en sterke 
woonidentiteit tot stand te brengen die de tweede moderniteit van de 
eenentwintigste eeuw typeert. Zij schrijven: "In de ontwikkelde moderniteit 
berust de menselijke gemeenschappelijkheid en saamhorigheid niet langer 
op stevig verankerde tradities, maar eerder op een paradoxale collectiviteit 
van wederzijdse individualisering.2

" 
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Cassanova en Hernandez stellen dat als gevolg van individualisering er in de 
samenleving een zekere heterogenisering optreedt. lndividuen verliezen hun 
banden met de tradities, en traditionele instituten als gezin, kerk, politieke 
partijen en vakbonden spelen een minder belangrijke rol in het dagelijkse 
leven. Als gevolg hiervan zullen zij een toenemende keuzevrijheid ervaren, 
en waarschijnlijk zullen ze dan andere keuzes maken. 

Het verschijnsel van heterogenisering van de samenleving en de vertaling 
daarvan naar de context van de collectieve huisvesting leidt tot veel inte
ressante vragen: Hoe is de diversificatie van woningen tot uitdrukking te 
brengen in de collectieve context van de stad? Wat is de relatie tussen de 
individualiteit van het wonen en de collectiviteit van de stad? Hoe ziet de 
nieuwe collectiviteit, gebaseerd op de individualisering, eruit? 
Nieuw Pampus zou bij uitstek een laboratorium kunnen zijn waar geexperi
menteerd wordt met bovenstaande paradoxen en relaties. Het zou letterlijk 
een EXPO kunnen zijn die antwoord geeft op nieuwe vragen die oprijzen uit 
de nieuwe woonidentiteit van de samenleving. Mijn gebouw zou hierop een 
antwoord kunnen zijn. 
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Herengracht Amsterdam Herengracht Amsterdam van hoog naar laag 



Figuur 15: de Amsterdamse grachtengordel geordend 

PUSHING THE ENVELOPE 

Mijn strategie: met elkaar wonen in een blok, maar wel verschillend; als een 
sociale machine. De door mij gecreeerde volume biedt hier prachtige moge
lijkheden toe . Het is een enveloppe. Krachtig, eenvoudig en consequent. De 
vorm biedt de mogelijkheid tot een breed palet aan woningtypen, muterend 
van hoog en smal naar laag en diep. Dit geometrisch ijkpunt, ontstaan vanuit 
de kwaliteiten van de omgeving, is de leidraad voor het gehele wooncom
plex . Door het volume op te delen in verschillende maar harde beukmaten 
ontstaan tussen de 'kop' en de 'staart' zeer heterogene woningtypen. De 
opzet van het gebouw zou op die manier gezien kunnen warden als een 
moderne interpretatie van een klassiek stuk Amsterdamse grachtengordel of 
handelskade. Niet als letterlijke kopie, niet als Brandevoort, maar veel meer 
als typologie; iedere woning vraagt door zijn unieke omhulling, zijn contour, 
om een eigen oplossing en is ook daadwerkelijk anders . De intensiteit van 
deze woningheterogenisering kan getoond warden door een (semi) trans
parante gevel toe te passen die als een vitrine de verschillende leefwijzen 
laat zien. Het collectieve en private wordt zodoende samengevoegd in een 
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iconisch beeld dat een klein stukje laat zien van de huidige samenleving van 
de vloeibare moderniteit. 

Per woning moet de betreffende ruimtelijke kwaliteit tot het uiterste be nut 
warden: Pushing the Envelope!! 

1 Chepos 013, artikel M . Kru ijf, Kunst/Kitsch, 2008 
2 De Architect april 2008, artikel H. Casanova & J. Hernandez, Woningidentiteit en individualisering, 2008 

5. PUSHING THE ENVELOPE 





6. HET MOEDERSCHIP 
Ontwerp 

Het blok moet worden uitgewerkt, het moet concreet worden gemaakt . 
Hoe maak ik, met al het voorafgaande als bagage, het blok bewoonbaar en 
werkend? 
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Envelop Envelop in volume geduwd Envelop uit volume getrokken 



Figuur 17: introductie kadeniveau 

VAN BLOK NAAR LAGEN 

Allereerst; hoe maak ik het gebouw toegankelijk? Om de bewoners optimaal 
te laten profiteren van de kwaliteiten van het water warden alle woningen 
grondgebonden, of beter gezegd: watergebonden. Alie woningen staan met 
'de voeten' in het water. Maar hoe warden ze dan ontsloten? Dit geldt oak 
voor de zeilschool, die zich op de kop van het blok bevindt. Deze vereist een 
toegankelijke en publieksvriendelijke ontsluiting. Dit is opgelost door de 
introductie van een nieuw en belangrijk element: de kade. Deze nieuwe laag 
bevindt zich op dezelfde hoogte als de centrale boulevard en loopt over de 
gehele lengte van het volume door tot aan de zeilschool. De kade bevindt 
zich aan de zuidwest zijde van het gebouw, in de zon. Alie woningen heb
ben de voordeur aan deze kade. De ruimtelijke relatie tussen het gebouw 
en de kade verandert in de richting van de zeilschool middels een simpele 
en genuanceerde ingreep. Aan de nooroostzijde wordt ter hoogte van de 
centrale as de envelop het volume 'ingeduwd', de kade vertoont zich inpan
dig. Het gebouw blijft zodoende een blok en past goed bij het uiterlijk van 
de as: stedelijk, dicht en compact. Richting de rand van het eiland wordt de 
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envelop juist uit het volume getrokken waardoor de kade langzaam uit het 
gebouw 'loopt' en het een nieuwe configuratie introduceert; die van lagen. 
Deze opzet past op zijn beurt weer beter bij het beeld die de zeilschool en 
de waterrand oproepen : laag, open en gelaagd. 
Door de toevoeging van de kade ontstaan er drie niveaus in het plan: het 
Waterniveau, Kadeniveau en het Dakniveau. 

6. HET MOEDERSCHIP 



Dakniveau 

Kadeniveau 

Waterniveau 



Figuur 18: de drie niveaus 

1 Waterniveau 

Het laagste niveau is het waterniveau en is alleen toegankelijk vanuit iedere 
woning. Het niveau bestaat uit een gezamenlijk dek dat richting de zeil
school breder wordt. ledere bewoner kan zijn boot direct voor zijn huis 
aanmeren, op dezelfde manier zoals je een auto voor een huis zou willen 
parkeren. Het dek is georienteerd op het zuiden . leder huis heeft grenzend 
aan het dek een grate berging. 
Op de kop van het blok bevindt zich de zeilschool, het heeft aan drie zijden 
water waardoor er genoeg ruimte is om alle zeilboten aan te meren. Het dek 
is hier breder omdat de zeilschool veel ruimte nodig heeft om boten op te 
slaan en te onderhouden. 

2 Kadeniveau 

Deze laag is openbaar toegankelijk en biedt aan het uiteinde toegang tot 
de zeilschool. De kade gaat ter plaatse van de zeilschool over in een groat 
terras met uitzicht over het meer, bedoeld voor de gebruikers van de zeil-

PUSHING THE ENVELOPE 53 

school, maar oak voor bezoekers en bewoners van het eiland . 
Tussen de zeilschool en de woningen is ruimte gelaten voor een secundaire 
route die is verbonden met het aangrenzende blok. Deze verbinding past in 
het stedenbouwkundig plan en zorgt ervoor dat de zeilschool publiekelijk 
meer toegankelijk wordt. 

3 Dakniveau 

De hoogste laag is het dakniveau. ledere woning heeft vanaf een dakterras 
uitzicht over het meer. Deze laag is eigenlijk de vijfde gevel van het gebouw 
en zichtbaar vanaf het meer. Doordat de terrassen dieper liggen in het 
dakvlak en door de positionering ten opzichte van elkaar warden er voor ie
dere woning verschillende plekken gecreeerd. De bewoner kan kiezen of hij 
zichzelf wil openbaren aan zijn buren of dat hij zich juist schuil houdt, in de 
zon en uit de wind. Deze laag eindigt met een grate publieke tribune op de 
zeilschool met een prachtig uitzicht op het meer en het Olympisch Stadion. 
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Figuur 19: separatie woningen en zeilschool 

Ter plaatse van de grens tussen de zeilschool en de woningen is een schijf 
weggelaten . Zoals eerder beschreven maakt dit een verbinding mogelijk met 
het aangrenzende blok, maar er zijn meer redenen voor deze ingreep: 

Gebruikers van de zeilschool kunnen door de scheiding niet van de 
publieke tribune op de dakterrassen van de woningen komen. 
Minder geluidsoverlast van de zeilschool. 
De zeilschool is door de separatie eenvoudig af te sluiten . 
IVleer daglicht in de zeilschool. 

PUSHING THE ENVELOPE 54 

STRATEGIE WONINGEN 

Bij het verder uitontwikkelen van de woningen is het belangrijk na te denken 
over de dingen die er voor mij toe doen. ledere woning in mijn gebouw 
beschikt als gevolg van het basisconcept over een unieke enveloppe dat aan
leiding geeft tot een eigen ruimtelijke interpretatie. Deze interpretatie kan 
afgeleidt zijn van een woontypologie, maar dat is niet perse noodzakelijk. 
Belangrijk is wel dat de betreffende woonkwaliteit (bijvoorbeeld de hoogte, 
diepte of smalte van een woning) tot uiting komt in de woning en voelbaar 
en zichtbaar wordt. Behalve verschillen beschikken de huizen oak over 
overeenkomstige woonkwaliteiten zoals uitzicht, (zon)licht in de woning, 
windbescherming en een directe relatie met het water. ledere bewoner in 
het wooncomplex moet het gevoel hebben in een villa te wonen; luxe, uniek 
en comfortabel, en met een eigen voordeur. 
lk vind het belangrijk dat een huis verschillende plekken biedt voor de 
gebruiker. Er moeten plekken zijn waar de bewoner zich kan terugtrekken, 
niet a Ileen voor de buitenwereld, maar misschien oak wel voor zijn partner 
of kinderen. Anderzijds moet een woning oak over ruimtes beschikken die 
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juist een sterke relatie aangaan met buiten. Hier kan iemand zich exposeren, 
genietend van de zon en het uitzicht, a Ileen of samen met zijn familie. Door 
het maken van gesloten/introverte en open/extroverte ruimtes geef je de 
bewoner iets te kiezen. 
Door middel van een aantal spelregels probeer ik bovenstaande aspecten 
te vertalen in ieder huis. Door me tijdens het ontwerp van iedere woning 
te houden aan een aantal simpele en duidelijke wetten zorg ik er allereerst 
voor dat het totale plan overzichtelijk, herkenbaar en helder blijft en tege
lijkertijd ontstaan er door deze strategie zeer individuele en verschillende 
woningen die toch een aantal gemeenschappelijke, collectieve kenmerken 
vertonen. De spelregels zijn: 
1 De inrichting van iedere woning bestaat uit blokken. Deze blokken 
hebben een zeer gesloten karakter en herbergen functies als slaap-, werk
en badkamers. De open leefruimtes zijn de 'gegoten' ruimtes tussen de 
blokken en de envelop van de betreffende woning. De compositie van de 
blokken mag verschillen; geclusterd of vrij van elkaar, als ieder blok maar als 
zodanig herkenbaar blijft. 
2 ledere woning moet tenminste een leefruimte bevatten die over de 
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gehele verdieping open is zodat de contouren van de enveloppe zichtbaar 
blijven. Hoogteverschillen zijn toegestaan, het huis moet dus doorKIJKbaar 
zijn, zodat van binnen en van buiten oak de diepte van de woning voelbaar 
is. 
3 De blokken moeten zoveel mogelijk de ruimtes vormen, secundaire 
wanden en vloeren moeten zoveel mogelijk vermeden warden. 
4 ledere woning heeft een dakterras. Alleen ter plaatse van het de 
dakgevel is het toegestaan te 'ponsen' in de enveloppe. 
5 ledere woning heeft ter plaatse van het waterniveau een berging 
met een aangrenzende steiger. 
6 ledere woning heeft zijn voordeur ter hoogte van het kadeniveau. 

De spelregels hebben geleidt tot vier woningontwerpen. De woningen zijn 
gelijkmatig verdeeld over het blok en laten zodoende een goed beeld zien 
van de verschillende ruimtelijke interpretaties. Het blok bestaat in zijn tota
liteit nag steeds uit 17 woningen en een zeilschool. De beukmaat verschilt 
echter per woning zodat er meer hetrogeniteit mogelijk is tussen de wonin
gen. 
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Figuur 20: isometrieen trappenhuis zuid en noord 

HET TRAPPENHUIS I- !!!=•· .. ---·----···-

Va nu it het zuidwesten gezien is dit de meest linker woning van het blok. 
Het huis grenst aan de centrale as. De enveloppe is hoog en smal, het heeft 
de typologie van een torenhuis; veel, relatief kleine, verdiepingen met veel 
trappen. De grootste kwaliteit is de grate hoogte {18 meter) in relatie tot de 
bescheiden afmetingen van de plattegrond (Sx7 meter). Het omhoog klim
men is uitvergroot in deze woning. De trap staat centraal en biedt door de 
vele halve en kwart slagen steeds weer een andere blik op de woning en de 
omgeving. 
De gesloten blokken zijn als een cluster geplaatst, in het midden van het 
volume. Ze zijn zo gepositioneerd dat op een aantal plekken in de woning vi
des en doorkijkjes ontstaan zodat de contouren van de enveloppe zichtbaar 
blijven. Boven en onder de geclusterde blokken ontstaan de leefruimtes: be
neden: de keuken en de eetkamer, boven: de woonkamer met uitzicht over 
het meer. De drie blokken bestaan uit 2 slaapkamers en een badkamer en 
zijn zo ten opzichte van elkaar geplaatst dat de trap op een efficiente manier 
met de blokken kan warden ge·lntegreerd. 
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waterniveau met 6 slaap/werkkamer 
aanlegsteiger 7 badkamer 
berging 8 toilet 
kadeniveau 9 slaap/werkkamer 
entree 10 woonkamer 
keuken en eetkamer 11 dakterras 
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Figuur 21: isometrieen blokhuis zuid en noord 

HET BLOKHUIS 111111&!!!!!=•111 ----·-----··· -
Deze woning is het vijfde huis in de rij, en bevindt zich ongeveer op een 

kwart van het gebouw, gezien vanaf de centrale as. 
Op deze positie in het blok is het volume van de woning ongeveer even hoog 
als diep. Door ook de breedte van de woning gelijk te maken met de hoogte 
en diepte ontstaat een kubus van lOxlOxlO meter. 
Door de ruime afmetingen van de enveloppe is het mogelijk om de blokken 
geheel los van elkaar te plaatsen. Zes blokken zijn als losse elementen tegen 
het plafond van het volume geplaatst. De afzonderlijke volumes blijven als 
zodanig herkenbaar maar vormen samen wel een gesloten verdieping. Door 
de lege ruimtes die ontstaan tussen de blokken is het plafond van de totale 
enveloppe ook nog waar te nemen. De keuken met eetkamer bevindt zich 
op de begane grand en door middel van een vide is deze verbonden met de 
woonkamer op de eerste verdieping. In traditioneel opzicht verschilt deze 
woning niet eens zo veel van een 'standaard' woning waarin de keuken en 
woonkamer zich op de benedenverdieping bevinden en de slaap- en badka
mers op de bovenverdieping. 
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Er zijn twee afzonderlijke trappen die leiden naar de gesloten bovenverdie
ping. Beide trappen geven toegang tot twee slaapkamers en een badkamer. 

1 waterniveau met 6 eet/woonkamer 
aanlegsteiger 7 woonkamer 

2 berging 8 slaa p/werkkamer 
3 kadeniveau 9 slaa p/werkka mer 
4 entree 10 toilet en badkamer 
5 keuken 11 dakterras 
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Figuur 22 : isometrieen kruishuis zuid en noord 

HET KRUISHUIS !!!!l!llllimm == 
Dit huis is ongeveer in het midden van het woonblok gepositioneerd. 
Het woonvolume volgt de standaard afmetingen van een eengezins rijtjes
huis: een beukmaat van krap 5 meter, een diepte van 10 meter en 3 verdie
pingen hoog. 
De woning laat echter zien dat de standaard afmetingen van een rijtjeshuis 
oak andere ruimtelijke mogelijkheden biedt. De gesloten blokken zijn in de 
hoeken van de envelop gedrukt waardoor er een kruisopzet in de doorsnede 
van de woning ontstaat. De invulling van het kruis bestaat uit de open func
ties zoals de woon- en eetkamer en het trappenhuis. 
Maatgevend in dit ontwerp is de positie van het dakterras. Hierdoor ont
staat een hoogteverschil in het voorste en achterste deel van de woning wat 
leidt tot een split-level principe. De keuken en woonkamer bevinden zich 
op de middelste verdieping en hebben allebei een ongehinderd en panora
misch uitzicht op de omgeving. Deze ruimte wordt omsloten door de dichte 
blokken op zowel de begane grand als de tweede verdieping. De gesloten 
ruimte op de begane grand zou dienst kunnen doen als werkkamer. 
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waterniveau met 7 woonkamer 
aanlegsteiger 8 eetkamer 
berging 9 slaapkamer 
kadeniveau 10 toilet en badkamer 
entree 11 slaapkamer 
toilet en badkamer 12 dakterras 
werkkamer 13 trappenhuis 
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Figuur 23: isometrieen boothuis zuid en noord 

HET BOOTHUIS 

Dit is de meest rechter woning in het woonblok. 
Het huis heeft een diepte van bijna 18 meter en is daarmee de diepste 
woning van het gehele blok. Door de geringe breedte en hoogte volgt de 
woning de typologie van een schip of woonboot. 
De gesloten blokken zijn in dit huis erg compact en klein gehouden en 
tevens staan ze dicht op elkaar, net zoals dat op een boot het geval zou zijn. 
Hierdoor is er veel plaats voor leefruimte. Oak bij deze woning zorgt de posi
tie van het dakterras voor een split-level verdeling van de woning. Door het 
hoogteverschil wordt de leefruimte verdeeld in een voor- en achterkamer 
waarbij de keuken zorgt voor de verbinding. 
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waterniveau met 6 woonkamer 
aanlegsteiger 7 bedstee 
berging 8 badkamer 
kadeniveau 9 toilet 
eetkamer 10 dakterras 
keuken 
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Figuur 24: isometrieen zeilschool zuid en noord 

DE ZEILSCHOOL !!11!!!!!!!!!!!1-... 

De zeilschool bevindt zich op de kop van het blok. Hier is het blok het opzet wel een eigen articulatie toe . 
breedst en het laagst. De footprint van de zeilschool heeft een afmeting van 
ongeveer 20x20 meter. 
De zeilschool bestaat uit twee verdiepingen. De onderste verdieping zit dicht 
op het water en herbergt a lie noodzakelijke voorzieningen die een zeilschool 
nodig heeft: slaapvertrekken en sanitaire voorzieningen voor 40 personen, 
bergingen voor opslag en een grote recreatieruimte. De bovenste verdie
ping bestaat uit een paviljoen met cafe en een groot aangrenzend terras. Dit 
paviljoen kan door een schuifdeur zelfstandig functioneren maar kan ook bij 
de zeilschool worden getrokken . 
Ter plaatse van het terras is het vloerveld op sommige plekken ingesneden 
en omhoog gevouwen waardoor een helling ontstaat die toegang verschaft 
tot het dak van het paviljoen . Dit dak werkt als een tribune met een groots 
uitzicht op het meer, het eiland Pampus en het Olympisch Stadion. 
De zeilschool volgt vanwege zijn vorm en opzet wel de structuur van het 
gehele gebouw maar voegt door de doorlopende vloervelden en de platte 

PUSHING THE ENVELOPE 65 

1 waterniveau met 
aanlegsteiger 

2 bergingen 
3 kadeniveau 
4 recreatieruimte met keuken 

5 cafe 
6 toiletten cafe 
7 slaapzalen 
8 sanitaire voorzieningen 
9 dakterras 
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Figuur 25 : isometrie woningen en zeilschool in envelop 
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Figuur 26: opbouw gevelprincipe 

DE ENVELOP 

Het uiterlijk van de envelop is volgens een logisch proces tot stand gekomen 
en volgt een aantal duidelijke stappen: 

1 

2 

3 

4 

De positionering van open en gesloten delen in de gevel is een ge
volg van de innerlijke configuratie van de achterliggende woning. 
Daar waar een gesloten blok, een berging of een terrasbordes de 
gevel raakt ontstaat een dicht vlak. De overige vlakken zijn open. 
Alie horizontale en verticale lijnen van de dichte vlakken warden 
over de gehele gevel doorgetrokken. Hierdoor ontstaat een raster. 
Ter plaatse van de open delen wordt de belijning weggehaald en 
ingevuld met glas. 
Ter plaatse van de dichte delen wordt een enkele gesloten strook 
vervangen door een strook glas. Het achterliggende blok behoudt 
hierdoor zijn gesloten karakter maar wordt toch voorzien van dag
licht. 
Ter plaatse van de open glazen delen wordt een enkele open strook 
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vervangen door een dichte strook. Deze stroken kunnen dienen als 
zonwering maar zorgen oak op bepaalde plekken, mocht dat nodig 
zijn, voor meer intimiteit. 

ledere woning heeft door bovengenoemde opzet een uniek uiterlijk. De indi
viduele indeling van iedere woning wordt als een DNA patroon in de envelop 
gedrukt. De gevel laat een transparante hetrogenisering zien dat in zijn tota
liteit zowel het private als het collectieve samenvoegt in een iconisch beeld. 
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Figuur 27: referentie maritieme karakter en schaal van de plek : West Float Dock in Wirral 

MATERIALISER I NG 

In hoofd opzet bestaat het gebouw uit 4 materialen: beton, staal, glas en 
hout. De verschillende materialen representeren de verschillende organi
satieprincipes van het ontwerp. Beton voor de woningscheidende wanden, 
staal en glas voor de envelop en hout voor de water-, kade- en dakniveaus. 
De details in hoofdstuk 7 laten zien hoe de verschillende materialen op 
elkaar aansluiten. 

De envelop bestaat uit staal en glas. Door het rasterprincipe van de gevel 
moet het de indruk wekken dat de gehele gevelwand uit stalen beplating 
bestaat maar dat op sommige plekken de stalen platen zijn vervangen door 
glaspanelen waardoor op een abstract niveau het organisatieprincipe van de 
achterliggende woning zichtbaar wordt. Door de sterke lijnen van de hoofd
vorm straalt het gebouw iets massiefs uit dat het collectieve benadrukt. 
Tegelijkertijd is de uitstraling van de envelop heel verfijnd, de verdeling van 
de open en gesloten geveldelen exposeert het individuele. 
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Het gebouw als geheel krijgt door de toepassing van staal en hout een indu
strieel nautisch uiterlijk dat goed past bij het maritieme karakter en schaal 
van de plek. Op, in en rand het complex is een prettig, recreatief en publie
kelijk leven mogelijk. Door zijn vorm en materialisering fungeert het gebouw 
als betrouwbare uitvalsbasis voor de bewoners en gebruikers: het wordt een 
moederschip! 
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7. ILLUSTRATIES 
Plattegronden 
Doorsneden 
Gevels 
Details 
Visualisaties 
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DWARSDOORSNEOEN 





DETAILS 1:5 

1 stalen liggers 50.50.3 
2 gegalvaniseerde stalen plaat 
3 verstelbare afstandhouders 50.50.3 

met slobgaten 
4 gezette (therm. verz) stalen afdek-

kap bevestigd d.m.v. klangen 
5 ge·isoleerde stalen sandwichpaneel 
6 vliesgevelproflel 
7 stalen koker 100.50.4 
8 aangelaste strip 
9 cellenband 
10 breedplaatvloer 
11 houten vloerdelen 20mm 
12 anhydriet 50mm 
13 drukvaste min. wol 
14 vlonderplanken 28mm 
15 in het werk gestorte wand 
16 underlayment 
17 balklaag 
18 gladpleisterwerk 
19 vert. regelwerk met isolatie 
20 afstandhouders: 2x L-profiel met slobgat 
21 bankirai balken 59x59mm 
22 rubbergranulaat tegeldragers !I) 100 
23 goat, uit isolatie gespaard 
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8. REFLECTIE 

Op wat voor manier zou je een bouwb/ok kunnen arrangeren dat binnen de 
randvoorwaarden van het masterplan de landschappe/ijke, conditione/e en 
urbane kwaliteiten van de omgeving benut en integreert met een woon
programma en zodoende een aanvu//ing kan zijn op de woningvoorraad van 
Amsterdam? 

De tekeningen en illustraties uit het voorgaande hoofdstuk geven op een 
beeldende wijze antwoord op bovenstaande onderzoeksvraag. Het is het uit
eindelijke resultaat van mijn afstudeertraject. De drie onderdelen van de on
derzoeksvraag, respectievelijk de stedenbouwkundige randvoorwaarden, de 
kwaliteiten van de omgeving en het woonprogramma, heb ik getracht helder 
te detinieren. Het was mijn insteek deze detinities correct en maximaal toe 
te passen. Het fascinerende van ontwerpend onderzoek doen is echter het 
feit dat niet alle ontwerpbeslissingen puur rationeel te zijn verklaren maar 
dat soms ook intu"itie en gevoel een rol spelen. 
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Toch heb ik geprobeerd het ontwerpproces duidelijk te omschrijven en alle 
stappen die ik heb gemaakt he Ider en consequent te illustreren. 
De chronologische volgorde van dit verslag is ook de volgorde zoals ik die 
tijdens het traject ervaren heb. Het begon met een stedenbouwkundig 
onderzoek voor het eiland Nieuw Pampus. Samen met een analyse van de 
contextuele kwaliteiten van de locatie gaf dit weer aanleiding tot een mor
fologisch onderzoek dat een basisconcept als resultaat had. Dit basisconcept 
gaf vervolgens weer aanleiding tot een boeiend onderzoek naar woonpro
gramma met uiteindelijk het moederschip als resultaat. 
Zodoende is naar mijn mening een ontwerp ontstaan dat op een juiste wijze 
de stedenbouwkundige en contextuele kwaliteiten van de plek waarborgt 
maar wellicht ook een poging is tot een nieuw soort wooncomfort en ge
bruik. 
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