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<< 0.1 Bijlmer in aanbouw, 1973



A BIJLMER EXPERIENCE, the Bijlmer 

Route as a cohesive spatial and program-

matic element in the Bijlmer

ORIGINAL PLAN : FOUR ELEMENTS OF

COHESION

The original modernistic Bijlmer Plan con-

sisted of four seperated so-called ele-

ments of cohesion: infrastructure, public 

green space, water and buildings which-

had a clear spatial relationship hrough-

out the Bijlmer.  Weirdly, this relationship 

could only be experienced well only by the 

motorist from the elevated infrastructure .

honeycomb flats with classic and small-

er-scale typologies to change the demo-

graphic composition by attracting the 

middle class who had shunned the 

Bijlmer until then. 

In 2014, two years after the scheduled 

completion of this renewal, its outcome 

can be evaluated.

CURRENT SITUATION : PROBLEM AND HY-

POTHESIS

Despite that the execution of the renewal 

plan has been delayed by the economic 

crisis, the approximately 80% that has 

been constructed can be used to form an 

opinion.

My thesis is that because of the renewal 

“ FAILURE“ OF THE BIJLMER

The story of the Bijlmer is well known in 

the Netherlands, as it, like many large mo-

dernist developments abroad, degener-

ated into a ghetto in a few years.

In addition to unforeseen social, societal 

and political developments part of the 

problem was to be attributed to the built 

environment. It became anonymous due 

to its scale and socially insecure due to its 

(greenery) design. 

In 1992, the “Renewal plan Bijlmermeer” 

was presented, a rigorous large-scale pln 

replacing more than 50% of the existing 

plan, the original spatial clarity of the 

Bijlmer is negatively affected. Because 

the spatial cohesion of the Bijlmer dis-

appeared it spatially desintegrated. This 

could also have a negative impact on its 

fragile economic and social cohesion.

My hypothesis is that the element of co-

hesion infrastructure, where the four 

original elements of cohesion formerly 

came together, could become the future 

cohesive element. Spatially and program-

matically.

The proposal focusses very much on the 

existing spatial conditions in the Bijlmer 

and what principles they may generate.

Due to the renewal plan, the previous 

ENGLISH SUMMARY
 



monotonous spatial experience has be-

come a very diverse experience of many 

“scenes” with different spatial character-

istics.

Herein lies the core of this route becoming 

interesting: a multitude of scenes due to a 

multiplicity of spatial experiences makes 

that the motorist can experience todays 

Bijlmer in its pluriform appearance.

This experience of a route with scenes 

is on a large part of the suggested route 

clear, with a distinct spatial experience 

per specific scene and a clear boundary of 

these scenes. 

On the elevated Karspeldreef that is not 

the case, becoming the location of study 

and intervention.

STRENGTHEN THE ROUTE AS A WHOLE

This strategy is both to strengthen the 

route as a whole by the extension of the 

rows of trees to make it a continuous spa-

tial element along the route. 

STRENGTHEN THE SCENES

These rows of trees are then specifically 

applied in various landscaping methods 

to specifically amplify the existing spatial 

and desired characteristics of the pro-

posed scenes . 

STRENGTHEN THE BORDERS BY INTER-

VENTIONS

To strengthen the scenes further their 

boundaries are also reinforced.

On the existing route the boundaries are 

experienceable through several interven-

tions related to traffic that influence the 

perception of the motorist. 

Through horizontal and vertical move-

ment and horizontal and vertical framing  

at these borders the perception of the 

motorist changes,  making the border tan-

gible.

Future proposed scene borders are con-

structed by using the same means. Their 

shape is either traffic-related; a ramp and 

a turbo-roundabout, or architectural, a 

drive on motel, a drive by childcare and a 

drive by nightclub. By their placement ón 

the road, they change the perception of 

the motorist.

STRENGTHEN COHESION BY INTERVEN-

TIONS

These functions provide a spatial, pro-

grammatic and social cohesion by ap-

pealling programmatically to the motor-

ist and the pedestrian, by extending the 

spatial experience from the road to the 

building and vice-versa and by providing 

an interaction point between the motorist 

and the pedestrian.

In their form, materiality, construction and 

the use of light in them they become a se-

ries, completing the route and establish 

A BIJLMER EXPERIENCE, the Bijlmer 

Route as a cohesive spatial and program-

matic element in the Bijlmer.
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dietijd. Dit in de vorm van ontspanning en 

afleiding, of juist kritische ondervraging 

en discussie van de thema’s waar ik mee 

bezig was.

Ik wil mijn ateliergenoten bedanken voor 

een prettige studiotijd, symphatieke sfeer 

en gedeelde smart.

Daarnaast is er ruimte een specifiek 

dankwoord aan Gerard Lont, stedenbou-

wkundige / Ssenior beleidsadviseur bij 

Stadsdeel Zuidoost van de gemeente  

Amsterdam en Emile Jaensch, Dagelijks 

Bestuurder  van onder andere Ruimtelijke 

ontwikkeling en vice-voorzitter bij Stads-

deel Zuidoost bij de gemeente Amsterdam 

voor de mogelijkheid tot informatievergar-

ing over de Bijlmer en gebruik mogen en 

kunnen maken van al hun kennis van de 

Bijlmer.

Als laatste wil ik mijn afstudeercommissie 

Pieter van Wesemael, Marcel Musch en 

Hüsnü Yegenoglu bedanken voor de  heel 

uitdagende inhoudelijke en motiverende 

en prettige persoonlijke begeleiding van 

mijn afstudeerproject.

0. VOORWOORD
5

Voor u ligt het afstudeerverslag van Ruud 

van Gool genaamd `a Bijlmer experience` 

in het kader van het afstudeeratelier 

“Habitat reloaded” aan de unit AUDE van 

de Technische Universiteit Eindhoven.

Na een lang jaar afstuderen is dit het re-

sultaat van een proces dat leuk, zwaar, 

uitdagend en vermoeiend is geweest.

Ik kijk er naar uit het hierbij af te sluiten.

Speciale dank gaat uit naar mijn familie, 

vrienden en vriendin die mij hebben ge-

steund tijdens het afgelopen jaar speci-

fiek, en algeheel tijdens mijn gehele stu-

<< 0.2 Parkeergarage boven winkelcentrum Ganzenhoef, 1977
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<< 1.1 Parkeergarage en onderdoorgang Groeneveen, 1983
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De Bijlmermeer, de grootste modernis-

tische ontwikkeling uit de Nederlandse 

geschiedenis, is bekend en berucht van-

wege grote sociale problemen die zich 

manifesteerden eind jaren ‘70 en ‘80.

Allereerst waren de ideëen waarop de 

Bijlmer was gebaseerd al enigzins geda-

teerd toen de plannen op tafel kwamen. 

Begin jaren ‘60 hadden de kritieken van 

onder andere Jane Jacobs en Team X al 

wijdverbreid weerklank gevonden in het 

stedebouw en architectuurdebat.

Amsterdam stond voor een nog im-

mer groeiende vraag aan woningen in de 

metropool en zocht naar manieren om aan 

dit aanbod te kunnen voldoen.

Daarbij werd het heel belangrijk geacht 

om kansrijke middenklasse gezinnen te 

behouden voor de stad en nieuwe aan te 

trekken.

De Bijlmer werd gepland in de Bijlmer-

meerpolder, die voorbij Diemen en dus 

de bestaande stadsgrenzen lag. Voor de 

schaal van de gewenste ontwikkelingen, 

in combinatie met de schaalideëen uit 

het Modernisme, werd dit gebied gean-

nexeerd om een satellietstad te laten ver-

rijzen voor ongeveer 60.000 inwoners.

Daarbij waren de Modernistische princi-

pes van scheiding van functies en ruime 

infrastructurele en groenfaciliteiten als 

speerpunten gebruikt voor de aantrekke-

lijkheid van het gebied.

In een proces wat zeer uitgebreid wordt 

toegelicht in het onderzoeksrapport in 

het kader van M3: Bijlmermeer door de 

ateliergenoten Samineh Alizadeh Ashrafi, 

Jasper Massink en Irina Vaganova2 wordt 

beschreven hoe ideologische strijd en 

verdeeldheid binnen de plannende au-

toriteiten, verschraalde wijze van uitvoer-

ing door bezuinigingen, een achterblijvend 

niveau van voorzieningen, politiek op 

nationaal niveau die zogenaamde groei-

kernen aanwijst buiten de grote steden 

die de bevolkingsgroei en druk op de 

ruimte in de grote steden moeten opvan-

gen in plaats van binnen de steden zelf 

en een wooncultuur van de beoogde doel-

groep die niet blijkt te passen bij wat men 

voorzag zorgen dat de Bijlmer niet werd 

zoals was voorzien.

Daarnaast zorgde de onafhankelijkheid 

van Suriname in eerste instantie en ec-

nomische vluchtelingen uit voornamelijk 

donker Afrika in tweede instantie voor een 

grote influx van kansarme immigranten 

2. KORTE INTRODUCTIE

2.1 Luchtfoto Bijlmermeer , Frissenstein, Fleerde en Florijn, 1971 2.2 Onaangename ruimtes onder verhoogde infrastructuur
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Dit maakte dan weer dat het bééld van 

de Bijlmer voor een verder sociaal-econ-

omisch verval zorgde omdat de weinige 

kansrijken wegtrokken of überhaupt weg-

bleven, en kansarmen kansarm bleven.

Als reactie hierop is, na kleinere 

schaal vernieuwing in de jaren ‘80, een 

grootscheepse vernieuwingsopgave opge-

steld begin jaren ‘90 met als doel deze in 

2012 te verwezenlijkt hebben. 

In 2013 kan men daarvan de rekening op-

maken. 

Mijn afstudeervoorstel is een reactie op 

de huidige Bijlmer, na 20 jaar and count-

ing vernieuwing,

gangen onder de infrastructuur waar 

criminaliteit welig tierde. De parkeerga-

rages werden niet overzien en verwerden 

plekken waar jeugd en bendes samen-

trokken en het tot onaangename plekken 

maakten. De binnenstraten in de honing-

raatflats waar door de schaal moeizaam 

sociale controle mogelijk was.

De problemen waren legio en ernstig en 

de media maakten dankbaar gebruik van 

deze omstandigheden om de Bijlmer als 

ghetto te bestempelen. Om publieke opin-

ie op de problemen aldaar te wijzen en uit 

een professioneel gewin en sensatiedrift 

mogelijk zo een overdreven beeld schet-

sten.

die in de grotendeels leegstaande Bijl-

mer trokken. En door de concentratie van 

deze kansarmen alzo voor een vicieuze 

cirkel van sociaal-economisch verval.

Een dubieuze rol in deze ontwikkelingen 

was er niet in de laatste plaats voor de 

modernistische architectuur en stede-

bouw; zij het als mogelijke veroorzaker of 

als mogelijke katalysator.

De schaal van de flats zorgde voor een 

gevoel van anonimiteit en daarmee 

samenhangende verloren notie van so-

ciale controle.De romantische inrichting 

van de groenruimtes, die het overzicht 

bemoeilijkte. De lage, lange onderdoor-

2.4 Vernieuwingsopgave, sloop van honingraatflaats2.3 Sociale problemen; influx van kansarmen

1. Alizadeh Ashrafi, S. Massink, J. Vaganova, I. 
(2013) M3 Bijlmermeer. Eindhoven, TU/e
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3.1 Intacte groenstructuur  Slotermeer  1955 3.2 Aangetaste groenstructuur  Slotermeer  2012

3.  THEMATIEKEN

ACHTERGROND EN M3

Mijn M3-onderzoek in het kader van af-

studeeratelier “Habitat reloaded”  be-

helste Slotermeer Noordoost, één van de 

eerste ontwikkelingen van de Westelijke 

Tuinsteden.

De schaal van de interventies in die 

buurt naar aanleiding van de daar ontdek-

te problematieken vond ik te klein voor de 

voorgestelde schaal van het project waar-

mee ik als architect wilde afstuderen. 

Daarnaast had ik al tijdens de begelei-

dingen met grote interesse de bevinding-

COHESIE EN HIERARCHIE

Een thema wat vaak terugkwam in de be-

geleidingen over de verschillende buurten 

waren “elementen van cohesie”.  Elke ide-

ologie had bepaalde basisbeginselen van 

de verhouding tussen de verschillende 

\elementen van het plan.

Daarin was de hierarchie heel belangrijk; 

deze plaatste de verschillende elementen 

in verhouding tot elkaar.

Werden deze elementen aangetast of 

werd hun verhouding onduidelijk, dan 

werd het totaal van het plan aangetast en 

verzwakt.

In Slotermeer was het belangrijkste 

verbindende element de verschillende 

en van de groep die de Bijlmermeer onder-

zocht aangehoord en bediscussieerd. 

Interessant daarin ook was een overlap 

in problematieken tussen Slotermeer en 

de Bijlmer. Deze relatie is wel logisch, 

aangezien de Functionele stad ideologie 

van de Bijlmer een evolutie is van de Tuin-

stad-ideëen van de Westelijke Tuinsteden. 

Tijdens de brainstormsessie na de eind-

presentatie van het onderzoek van M3 

was één van de opdrachten om van buurt 

te wisselen. Ik koos de Bijlmer, en wilde 

niet meer terug.

schalen groenruimte die van voordeur tot 

strooktuin tot plantsoen tot parkstrook 

tot park tot Sloterplas liepen.

Door een veranderde maatschappelij-

ke verhouding tot privégroen, collectief 

groen en openbaar groen is deze sequen-

tie en verloop van groenruimte niet meer 

voelbaar en beleefbaar. Dit element van 

cohesie is dus ernstig aangetast en aldus 

is het plan niet meer zo kwalitatief als het 

ooit was.

Ons voorstel tot het herstellen van dit ele-

ment van cohesie is om er een duidelijkere 

hierarchie in te introduceren. Door een 

geleidelijk verloop van deze groenruimte 

zoals geconcipieerd in de oorspronkelijke 
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Kinderopvang in de Bijlmer
1/8 000

PARALLEL MET BIJLMER

Parallele problematiek speelt ook in de 

Bijlmer, al gaat het om heel andere ele-

menten van cohesie en heel andere re-

denen van het verval van deze elementen.

In het originele Bijlmerplan was het be-

langrijkste beginsel de “Functionele stad” 

en de scheiding van functies die daaruit 

voortvloeide.

Daaruit kwamen vier elementen van co-

hesie voort die in een bepaalde verhou-

ding tot elkaar stonden: infrastructuur, 

groen, water en bebouwing.

INFRASTRUCTUUR

De (auto)infrastructuur lag 3 meter ver-

hoogd boven maaiveld in een orthogonaal 

grid van 800 bij 800 meter. Dit werd gezien 

als de maximale comfortabele afstand die 

een voetganger zou moeten lopen naar 

het openbaar vervoer op deze hoofdinfra-

structuur.

GROEN

Onder deze verhoogde infrastructuur liep 

een continu groen veld met Romantisch 

geinspireerde groeninrichting. Dit groen 

was ten behoeve van de ontspanning en 

welzijn van de Bijlmerbewoners

ideëen over Slotermeer zijn de grenzen 

van de verschillende groenruimtes niet 

duidelijk.  Dit leidt ertoe dat deze niet ge-

claimd wordt. 

In het verleden werd de verzorging van 

deze groenruimte nog gedaan door de ge-

meente, maar onder druk van een 

terugtrekkende overheid is zij mettertijd 

verwaarloosd.

Door hierarchie te introduceren en de 

ruimte claimbaar te maken, zal deze 

ruimte weer gebruikt worden en waarde 

krijgen voor de bewoners, zoals het eens 

gehad heeft in het oorspronkelijke plan.

De kern van de strategie is dus om een 

vervallen element van cohesie weer op te 

waarderen door de oorspronkelijke ideëen 

in het licht van de de huidige omstan-

digheden te zien. Door met dit element 

daarop in te spelen kan het vervallen el-

ement weer een element van cohesie van 

betekenis verworden.

3.4 Vier elementen van cohesie van linksboven met de klok mee; infrastructuur, groen, water en bebouwing3.3 Geschakelde ruimte Groen naar Sloterplas en Infrastructuur naar Centrum, Meyer (2006) 
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WATER

Dit groen werd begeleid door waterlopen 

die een belangrijke rol speelden in de 

kwaliteit van de groenruimtes. 

Deze waterlopen hebben een orthogonale 

vorm die de vormen van de honingraat-

flats volgt. Zij verbindt ook de verschil-

lende groene “kamers” die ontstaan in de 

honingraten.

BEBOUWING

De bebouwing maakt verder weer de 

relatie met de infrastructuur, door met 

garages erop aan te takken die via loop-

bruggen verbonden worden aan de interne 

straat op +1 in de honingraatflats.

VERNIEUWING BIJLMER

Door een reeks aan problemen zoals die 

zijn beschreven in de introductie, zijn er 

ingrijpende vernieuwingsprojecten in de 

Bijlmer ontwikkelt. Van de oorspronkelijke 

90% hoogbouw is nog maar 45% over.

De verhoogde dreven zijn gedeeltelijk ver-

laagd, en het continue groenlandschap is 

gedeeltelijk verkaveld en nu een voor- of 

achtertuin van de grotendeels éénge-

zinswoningen die in de plaats zijn ge-

komen van de gesloopte honingraatflats.

De oorspronkelijke verhouding van de vier 

elementen van cohesie is dus verdwenen.

Wat daar mee te doen?

De verhouding tussen deze elementen 

was daarentegen in het oorspronkelijke 

plan moeilijk leesbaar; in ieder geval niet 

vanuit de doorlopende groenruimte op 

maaiveldniveau, in principe de belangri-

jkste openbare ruimte. Deze verhouding 

was enkel zo te ervaren vanuit de auto1.  

Afbeelding 3.7 illustreert deze oorspron-

kelijke verhouding.

INFRASTRUCTUUR EN COHESIE

Zoals eerder gesteld was de infrastruc-

tuur het enige element van cohesie alwaar 

de verhouding tussen de vier elementen 

ervaarbaar werd.

Nu de drie andere elementen allen zeer 

veranderd zijn, heeft deze infrastructuur 

nog steeds de potentie om het verbindend 

element te zijn.

Mijn hypothese is dan ook dat deze infra-

structuur het toekomstige verbindende 

element, het element van cohesie kan zijn 

voor de Bijlmer.

Dit neem ik als uitgangspunt om van 

daaruit de huidige verhouding tussen de 

elementen van cohesie te onderzoeken.

3.5 Sloop sinds 1992 3.6 Gebouwd sinds 1992-2012
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Daarnaast onderzoek ik de wijze waarop 

de primaire ervarende, de automobilist, 

zijn perceptie wordt gestimuleerd en wel-

ke elementen daarvan op invloed zijn.

Daarmee kan de infrastructuur weer als 

verbindend element worden hersteld, bin-

nen de huidige structuur.

1. ter Horst, J. Meyer, H. de Vries, A (1991) 
Sleutelen aan de Bijlmer, interpretaties. Delft, 
TU Delft

3.7 Bijlmerdreef  anno 1981  3.8 Bijlmerdreef  anno 2013  
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De infrastructuur heeft dus bij uitstek de 

potentie om wederom het verbindende 

element, het element van cohesie te ver-

worden.

In dit hoofdstuk wordt de huidige en toe-

komstige stand van de infrastructuur van-

uit het perspectief van de automobilist 

onderzocht.

Door met een camera in de auto geïnstal-

leerd op ooghoogte de U-route te rijden 

van de hoofdautowegen Bijlmerdreef, 

‘s Gravendijkdreef en Karspeldreef kon 

om zo ook de factoren te kunnen begrij-

pen die juist de overgang tussen scénes 

teweegbrengen.

Deze overgangen zijn aangegeven door 

een filmbord, als verwijzing naar de ci-

nematografie en filmindustrie waarin dit 

bord als middel wordt gebruikt om scénes 

te beginnen en eindigen.

Enkele scénes zijn dubbel in de reeks toe-

gevoegd; dit omdat in juli 2013 toen de 

route gefilmd werd een gedeelte van de 

geplande vernieuwingsopgave nog niet 

gerealiseerd was. In het screenshot is dan 

een impressie van de geplande toekom-

stige situatie gemonteerd. Daarbij geeft 

er een real life, real time representatief 

beeld van de ervaring vanuit de auto door 

de automobilist geregistreerd worden.

Door middel van screenshots waarin het 

contrast van de beelden is vergroot en de 

daarbijhorende stedebouwkundige snede  

te koppelen kan er een compleet beeld 

worden verzameld in de elementen die 

bijdragen tot de ervaring van deze ruimte.

Daarnaast zijn de zogenaamde over-

gangsruimtes door middel van verhoogd 

contrast screenshots gekarakteriseerd, 

de tekst “Impressie van de toekomstige 

situatie volgens het plan Vernieuwing 

Bijlmermeer” aan dat dit de montage is. 

4.  BIJLMERROUTE



15



16



17



18

Impressie van de toekomstige situatie 

volgens het plan 

Vernieuwing Bijlmermeer



19

Impressie van de toekomstige situatie 

volgens het plan 

Vernieuwing Bijlmermeer
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Impressie van de toekomstige situatie 

volgens het plan 

Vernieuwing Bijlmermeer
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Impressie van de toekomstige situatie 

volgens het plan 

Vernieuwing Bijlmermeer
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Impressie van de toekomstige situatie 

volgens het plan 

Vernieuwing Bijlmermeer



25

Impressie van de toekomstige situatie 

volgens het plan 

Vernieuwing Bijlmermeer
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Om te kunnen weten hoe de perceptie van 

de automobilist te kunnen prikkelen, moet 

je begrijpen hoe deze werkt.

In het Cahier van de stedelijke autosnel-

weg (2008) wordt hierin op ingegaan. Dit 

Cahier werd gemaakt door BAPS ARCHI-

TECTS RESEARCH DESIGN in opdracht 

van de Rijksadviseur voor de Infrastruc-

tuur Jan Brouwer.

In  Limitations in Automobile Driving 

(1937) onderscheiden de auteurs 

Hamilton en Thurston vijf effecten van een 

toenemende snelheid op de waarneming 

van de automobilist:

1) De concentratie op de rijtaak neemt toe: 

‘While stationary or walking, man’s atten-

tion may be widely dispersed, but when 

moving in an automobile, he concentrtes 

on those factors which are relevant to the 

driving experience’

2) Het focuspunt wijkt: 

‘As speed or motion increase, man’s 

concentration is directed at a focal point 

increasingly further away.’

(...) Het gaat hierbij om een soort muzi-

kaal of ritmisch effect: ‘Het samenspel 

van de landschapskamers, als vorm die 

verwijdt en vernauwt en de weg bege-

leidt met groen, vraagt van de automo-

bilist geen cognitieve interpretatie, maar 

speelt in op een subliminale beleving die 

het kan stellen zonder actieve deelname 

van het bewustzijn. De schoonheid van 

de weg ligt dan in het ritme van de afwis-

seling van de ruimten, en het ritme wordt 

een gevoel, van spanning...ontspanning”

Cornelis van Eesteren1

3) Het perifere zien neemt af:  

‘As the eye concentrates on detail at a 

point of focus a great distance ahead, 

the angular field of vision shrinks. 

This shrinking process is a function of 

focusing distance, angle of vision, and 

distance of foreground detail.’

4) Details op de voorgrond vervagen: 

‘While concentrating on more signifi-

cant object, man perceives foreground 

objects to be moving and increasingly 

blurred’

5) De waarneming van de ruimte wordt 

beperkt:  With decreasing amounts 

of time to perceive objects changing, 

5.2 Vergroting perceptieveld met afnemen snelheid5.1 Perceptieveld automobilist 5.3 Perceptie automobilist met  ooglijnen

5.  PERCEPTIE AUTOMOBILIST
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specific details are less noticable, making 

spatial perception more difficult”.3

Daarop voegt prof. dr. Jan Theeuwes, 

hoogleraar Cognitieve psychologie aan de 

VU Amsterdam nog een aantal termen aan 

toe, waarvan Optic Flow de belangrijkste 

is. 

Optische stroming of optic flow is het 

patroon van de schijnbare beweging van 

objecten, vlakken en randen in een visuele 

scene veroorzaakt door de relatieve 

beweging tussen een waarnemer (een oog 

of een camera) en de scène.

Het menselijke oog is geneigd te focussen 

1. BAPS’ ARCHITECTS RESEARCH DESIGN, (2008) Ca-

hier van de stedelijke autosnelweg, Atelier Rijksbouw-

meester: Den Haag  , p.77

2. ibid, p.127. Origineel van Tunnard, 1963, p.172-174

3. ibid. p.129

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Optical_flow d.d 15-01-

2014

op gebieden in het zichtsveld waar de 

optic flow het kleinst is. Een automobilist 

focust zich daarbij op het punt waar de 

minste optic flow is; de weg vooruit.

5.4 Perceptie automobilist  met optic flow 5.5 Ingreep in optic flow van automobilist 

Om van invloed te kunnen zijn op de 

perceptie van de automobilist zullen 

de interventies in het het gedeelte van 

de waarneming die goed ervaren  wordt 

door de automobilist: het punt waar de 

optic flow het kleinst is; óp de weg.

Daarnaast is de snelheid van de 

automobilist van belang: op het 

moment dat hij afremt wordt zijn 

kijkhoek groter waardoor hij meer 

van de periferie en dus de scéne zal 

ervaren.
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Om inzicht te krijgen in de rol van de weg 

in de perceptie en ervaring is er onderzoek 

gedaan in het veld die zich  met het ver-

keer bezighoudt: Verkeerskunde.

Daarbij is het dictaat Geometrisch we-

gontwerp van het college Transport en 

planning uit de bachelorfase van de stu-

die Civiel Techniek aan de TU Delft geraad-

pleegd.1

Daarin worden de volgende vier ontwer-

pelementen benoemd:

•	 Dwarsprofiel van de weg

•	 Horizontaal alignement

•	 Verticaal alignement

•	 Knooppunten, kruispunten en ro-

tondes

Daarin worden de verschillende veilig-

heidsaspecten behandeld met betrekking 

tot snelheid, bemating van de weg, hel-

lingshoeken en dergelijke.

DWARSPROFIEL VAN DE WEG

Het dwarsprofiel van de weg is de verti-

cale doorsnede loodrecht op de lengteas 

van de weg. Daarin dient rekening ge-

houden worden met benodigde maten van 

de rijweg in relatie met de snelheid van 

de auto. Ook de bermen en (bestaande) 

straatwanden en eventuele beplanting en 

ventwegen zijn daarin ontwerpfactoren.

HORIZONTAAL ALIGNEMENT

Het horizontaal alignement is de loop van 

de aslijn van het tracé, de route die de weg 

door de omgeving volgt, in het platte vlak. 2

Aan rechtstand in het horizontaal align-

ment kleven nadelen als monotomie, een 

lager attentieniveau en slecht zicht op 

verkeer stroomafwaarts. Er wordt zelfs 

gesteld dat rechtstanden in een weg-

ontwerp best dienen te worden vermeden.

Dit staat haaks op de huidige realiteit van 

het orthogonale functionele wegontwerp 

van de Bijlmer, waarin rechtstand de norm 

is.

Bogen daarentegen zorgen juist voor een 

afwisselend wegbeeld en hoger atten-

tieniveau van de bestuurder.

VERTICAAL ALIGNEMENT

Het verticaal alignement is de beschrij-

ving van de ligging van de aslijn van het 

tracé ten opzichte van het maaiveld en 

de referentiehoogte N.A.P.; het verticaal 

alignement kent dalingen en stijgingen, 

topbogen en dalbogen.2

Verticaal alignement ontstaat mogelijk 

al natuurlijk door topologische omstan-

digheden maar kan ook kunstmatig 

6.1 Voorbeeld horizontaal alignement in de Bijlmer

6. ALIGNEMENT
?
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worden toegepast om  verschillende ob-

jecten, als bijvoorbeeld een weg en een 

snelweg, niet gelijkvloers te laten kruisen.

Een belangrijk verschijnsel daarbij is de 

zichtafstand; de afstand tot een object of 

obstakel aan de andere kant van een ver-

hoging gezien kan worden. Voor deze maat 

bestaan voorschriften in verband met de 

verkeersveiligheid.

KNOOPPUNTEN, KRUISPUNTEN EN 

ROTONDES

Het is onvermijdelijk dat wegen en straten 

op elkaar aansluiten en elkaar kruisen, zo-

dat men van de ene naar de andere weg 

kan komen. Op kruispunten kruisen zij 

elkaar in het zelfde vlak waarbij conflicten 

1. CT2710 reader, Geometrisch wegontwerp, TU Delft

http://ocw.tudelft.nl/courses/bachelor-civiele-tech-

niek/transport-en-planning/colleges/13-geometrisch-

wegontwerp/ d.d 15-01-2014

2. http://nl.wikipedia.org/wiki/Alignement d.d 15-01-

2014

kunnen ontstaan.

Als reactie op de vele conflictpunten die 

er zijn op een normale gelijkvloerse kruis-

ing en daarmee samenhangende grotere 

kans op ongelukken, zijn er alternatieven 

ontwikkeld. 

Een bekend voorbeeld daarvan is de ro-

tonde, waarbij het aantal conflictpunten 

al sterk is gereduceerd.

Een verdere evolutie van de rotonde is 

de door ir. L. Fortuin ontwikkelde zoge-

naamde turborotonde.

Deze voorkomt het weven van autoverkeer 

op de rotonde en heeft maar één keuze-

strook in elk segment waarop de wegge-

bruiker kan kiezen om de rotonde te verla-

ten of te vervolgen.

De verschillende alignementen, het 

dwarsprofiel en knooppunten zijn, 

naast overwegingen om veilig van 

de weg gebruik te kunnen maken, 

van groot belang voor de ervaring en 

perceptie van de automobilist.

Door deze te begrijpen en te analyseren 

kunnen ze doelbewust ingezet worden 

om de enerzijds te waarneming te 

activeren en anderzijds er invloed op 

uit te oefenen .

6.2 Voorbeeld verticaal alignement in de Bijlmer

?
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Zoals in afbeelding 7.1 duidelijk is te zien, 

gekoppeld aan de informatie over de per-

ceptie van de automobilist en alignement 

uit de voorgaande hoofdstukken, zijn de 

bomen en de wanden van het dwarspro-

fiel de belangrijkste ruimtelijke element-

en die een scéne ruimtelijk karakterise-

ren. Dit vloeit voort uit een vergelijkende 

analyse van de scénes zoals al gedestil-

leerd in hoofdstuk Bijlmerroute.

Daarbij is de weg zelf het verbindend 

element; zij is de reden waardoor deze 

bovengenoemde elementen daar zo ge-

plaatst zijn.

Zoals bleek uit de in juli 2013 vanuit het 

perspectief van de automobilist gemaakte 

film op de Bijlmerroute, is er door de reeks 

aan vernieuwingen sinds 1992 de ruimte-

lijke ervaring op deze route van monotoon 

in het oorspronkelijke plan naar zeer plu-

riform in zijn huidige vorm.  

Een route van meerdere ruimtelijke er-

varingen, scénes uit de cinematografie, is 

daarbij ontstaan, maar de vraag is wat de 

elementen zijn die maken dat die ruimte-

lijke ervaring verandert is en zo verschil-

lende scénes ensceren.

Om beter inzicht te krijgen in de voor-

noemde elementen wanden en bomen zijn 

verschillende analyses over de gehele 

Bijlmerroute uitgevoerd, zoals te zien in 

7.2 en 7.3.

In de analyse van de wanden zijn ook de 

wanden van de ruimtelijk aan de weg ver-

bonden groenstructuren, groene “stroken” 

aangegeven.

In de analyse van de bomen is kleur-

onderscheid gemaakt tussen bomen die 

volgens de van groenstijl oorpronkelijk 

romantische Bijlmer wijze organisch zijn 

aangepland en de bomen die over de ver-

nieuwingsopgave op een geometrische 

wijze zijn aangeplant.

Dit heeft zijn oorsprong in de introductie 

van een nieuw ruimtelijk paradigma in de 

Bijlmer met betrekking tot de infrastruc-

tuur; de avenue.

Dit is geïntroduceerd door Donald Lam-

bert van toentertijd KraaijvangerUrbis, die 

eerst de vernieuwingsopgave rond 

Ganzenhoef stedebouwkundig heeft 

opgezet, en daarna supervisor is ge-weest 

van de verdere stedebouwkundige uit-

werking van een groot gedeelte van de 

vernieuwingen aan de oostzijde van de 

Gooiseweg.

Dit laat zich ook duidelijk zien in de ana-

lyse daar op de Karspeldreef ten westen 

van de Gooiseweg bijna geen geometrisch 

aangeplante bomenrijen voorkomen en op 

de Bijlmerdreef ten westen van de Gooi-

7.2 Wanden  en infrastructuur en wanden en groenstructuur7.1 Bestaande scéne die duidelijke de invloed van de bomen en de wanden laat zien

7. ELEMENTEN SCÉNES
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ringen, zoals al eerder gesteld.

De analyse laat zien dat beide elementen 

de enscénering tot stand brengen, door-

dat hun relatie tot elkaar de verschillende 

scénes creëert.

Dit gegeven wordt verder onderzocht in 

het volgende hoofdstuk alwaarin de scé-

nes verder gespecificeerd worden om 

daaruit een ontwerpvoorstel te kunnen 

destilleren. 

seweg slechts sporadisch.

Deze geometrische bomenrijen worden 

ook toegepast in de groenstroken die ver-

bonden zijn met de infrastructuur. 

Hiermee wordt een ruimtelijke verbinding 

tussen de infrastructuur en deze groen-

stroken gewaarborgd.

Als men dan deze twee analyses over 

elkaar heenlegt zoals in afbeelding 7.4 is 

gedaan, dan kan de enscénering zoals die 

al ruwweg aangegeven werd in het hoofd-

stuk Bijlmerroute gekenmerkt worden in 

een kaart over de gehele route. Daarbij 

spelen beide elementen wand en bomen-

rij cruciale rollen in het totstandkomen 

van deze verschillende ruimtelijke erva-

7.3 Bomen en infrastructuur 7.4 Ontstaan verschillende scénes aan route

De verschillende elementen 

stedeboukundige wand en bomenrijen 

maken enerzijds elk specifiek in hun 

verschillende verschijningsvormen 

langs de route en anderzijds in hun 

verschillende verschijningsvormen in 

relatie tot elkaar langs de route dat 

er een enscénering ontstaat, zoals al 

benoemd/bevroed in het hoofdstuk 

Bijlmerroute.

Dit gegeven wordt  verder onderzocht 

in het volgende hoofdstuk Karakteris-

eren scénes om een ontwerpvoorstel 

te kunnen destilleren.
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Urban to Suburban: woonblokken di-

rekt ontsloten aan de Bijlmerdreef aan 

noordzijde en open blokken met grondge-

bonden woningen aan een verlaagde 

ventweg aan de zuidzijde.

City lane: lange straatwanden vormende 

blokken en stroken van minimaal 4 tot 

maximaal 8 lagen.  

Erg bepalend voor de ruimtelijke ervaring 

zijn de lange bomenrijen in de brede mid-

denberm en aan de ventwegen.

Corporate Urban

Urban 

to 

Suburban

City lane

City

to

Suburban

Suburban

and 

Villas

Suburban

City lane

and

Urban

Objects

in 

green

Slabs

in 

park

Slabs

next to 

water

Objects 

in 

green

O.G.

Bijlmer

#2

O.G.

Bijlmer

#1

Corporate

Om de scenes zoals ze bestaan en zullen 

worden uitgevoerd volgens het vernieuw-

ingsplan beter in de vingers te krijgen en 

daar een beter voorstellingsvermogen van 

te kunnen krijgen, zijn ze gekarakteriseerd 

door een toepasselijke term. 

Corporate: grote kantoorgebouwen van 

6/7 lagen hoog. Hybride gebouwvormen

Urban: blokken van 4-8 lagen hoog, die 

verbonden zijn met de verhoogde Bijl-

merdreef enerzijds en het maaiveld an-

derzijds.

City to Suburban: gemengd profiel met 

aan de zuidkant een stedebouwkundige 

wand en aan de noordkant  oorspronke-

lijke Bijlmerflats van een later structural-

istisch type Gouden Leeuw en Groenhoven 

met bijbehorende parkeergarage.

Suburban and Villas: gemengd profiel met 

aan de zuidkant een stedebouwkundige 

wand gevormd door ééngezinswoningen 

en aan de noordzijde in ontwikkeling zijn-

de urban villa’s.

Suburban: profiel met ventwegen met 

daaraan ééngezinswoningen. die beiden 

een doorlopende wand vormen.

City lane and Urban: gemengd profiel met 

enerzijds de oorspronkelijke Bijlmerflats 

van een veelhoekige vorm Kempering, 

Kralenbeek, Klieverink en Kouwenoord en 

aan de andere zijde urbane blokken zoals 

de Kameleon van NLarchitects en de nog 

te ontwikkelen blokken aan de noordzijde 

van de Karspeldreef.

Objects in green: gemengde vormen 

gebouwen, qua schaal en typologie in 

een groene omgeving aan de verlaagde 

Karspeldreef.

Slabs next to water: toekomstige ontwik-

keling met strookbebouwing gebouwd op 

eilandjes in het water en langs de oever.

8.1 Bestaande scénes Bijlmerroute

8. KARAKTERISEREN SCÉNES
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Corporate Urban

Urban 

to 

Suburban

City lane

City

to

Suburban

Suburban

and 

Villas

Suburban

City lane

and

Urban

Objects

in 

green and blue

Slabs

in 

park

Objects 

in 

green

O.G.

Bijlmer
Corporate

O.G. Bijlmer #1: aan de zuidzijde met 

de doorontwikkelde open hof-vorm Hak-

fort met parkeergarage ervoor en aan 

de zuidzijde de jaren ‘80 ontwikkeling 

Hoptille van kleine schaal met 2-5 lagen 

ééngezinswoningen en apartementen.

Corporate: met daarin het structuralis-

tische DAS verzekeringsgebouw als voor-

naamste  blikvanger. 

Wat opvalt is dat voornamelijk op  het ver-

hoogde gedeelte van de Karspeldreef de 

grenzen tussen de verschillende scénes 

onduidelijk zijn. Dit heeft te maken met 

het feit dat de Vernieuwing dit gebied gro-

tendeels nog niet bereikt heeft.

Slabs in park: toekomstige ontwikkeling 

met organische lint/blokbebouwing langs 

het Bijlmerpark.

Objects in green: gemengde vormen ge-

bouwen, qua schaal en typologie in een 

groene omgeving langs de verhoogde 

Karspeldreef.

O.G. Bijlmer #2: één van de eerste 

Bijlmerontwikkelingen volgens het origi-

nele plan. Hogevecht aan de noordzijde 

in strookvorm, en één van de laatst over-

gebleven originele Bijlmerontwikkeling-

en. Huigenbos aan de zuidzijde met een 

doorontwikkelde open hof- vorm.

duidelijke grens
onduidelijke grens

8.2 Voorstel scénes Bijlmerroute

Het voorstel behelst het opheffen 

en verminderen van de onduidelijke 

grenzen die bestaan op de verhoogde 

Karspeldreef. Daarbij worden 5 scénes 

ge(her)definieerd:

Objects in green and blue: een 

samenvoeging van de scénes Objects 

in green en Objects in water tot één 

van objecten in groen en water.

Slabs in park: het definieren van de 

parkscéne als één duidelijke scéne.

Objects in green: het duidelijk 

ruimtelijk definieren van deze scéne.

O.G. Bijlmer: deze unieke scéne her-

definieren met daarin de nog originele 

ruimtelijke eigenschappen van de oor-

spronkelijke Bijlmer inbesloten.

Wát precies de elementen zijn die een 

scéne als zodanig ervaarbaar maken 

door deze te begrenzen worden be-

sproken in het volgende hoofdstuk, om 

daarmee de scénes te kunnen ensce-

neren en begrenzen zoals voorgesteld.
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Wat blijkt uit deze zelfde analyse, is dat op 

de eerder al gestelde onduidelijke begren-

zingen en enscénering op de verhoogde 

Karspeldreef geen dergelijke elementen 

ter plaatse van de grenzen van de scénes 

aanwezig zijn. Daardoor zijn de scénes 

zelf dus ook onduidelijk, daar zij afhanke-

lijk zijn van de begrenzing om een duidelij-

ke scéne te verworden.

Zoals al eerder verteld, is dit alignement 

dus een verkeerskundig gegeven met ver-

keerstundige motieven, maar heeft het 

een zeer sterk effect op de stedebouw-

kundige motieven.

??

?

? ???

?

? ?

Net zo belangrijk als de ruimtelijke erva-

ring van een scéne zelf, is de begrenzing 

van deze scéne, daar die aangeeft waar 

een scéne begint en eindigt alwaar een 

nieuwe scéne begint.

Met de theoretische achtergrond over de 

perceptie van de automobilist in hoofd-

stuk 5 en het verkeerskundige begrip 

alignement uit hoofdstuk 6, gecombineerd 

met een grondige analyse van de screen-

shots uit hoofdstuk 4 over de Bijlmerroute 

zijn de elementen die de huidige begren-

zing van de bestaande scénes maken 

geanalyseerd en benoemt. Hiermee kan 

dan de voorgestelde enscénering zoals 

voorgesteld in het vorige hoofdstuk tot 

stand worden gebracht.

Zoals uit eerdergenoemde informatie 

bleek, zijn een aantal elementen verant-

woordelijk voor een verandering van per-

ceptie van de automobilist.

Dit zijn onder andere horizontaal en verti-

caal alignement.

Dit alignement is in kaart gebracht over de 

gehele Bijlmerroute, en daaruit blijkt dat 

de eerder genoemde begrenzing van de  

enscénering samenhangt met een veran-

derende perceptie door eerder genoemde 

alignementen. Afbeelding 9.1 laat deze 

relatie duidelijk zien.

Daarbij zijn vier verschillende wijzen  te 

benoemen waarop verandering van per-

ceptie van de automobilist teweeg wordt 

gebracht;

•	 horizontale beweging

•	 horizontale inkadering

•	 verticale beweging

•	 verticale inkadering

Deze maken, al dan niet in combinatie, 

deze begrenzing ervaarbaar.

9.1 Bestaande perceptieverandering op grenzen scénes Bijlmerroute

9. ELEMENTEN GRENZEN
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Deze uitwerking wordt behandeld in het 

volgende hoofdstuk.

Het voorstel behelst dan ook om volgens 

de eerder voorgestelde enscénering de 

grenzen van de voorgestelde scénes te 

creëren door voorgenoemde wijzen te ge-

bruiken om de grens ervaarbaar te maken 

voor de automobilist.

Dit voorstel is geïllustreerd door afbeel-

ding 9.2. Daarin is in oranje de perceptie-

verandering zoals in het later besproken 

ontwerpvoorstel aangegeven.

Hiermee zijn de ruimtelijke randvoor-

waarden voor de ingreep op stedebouw-

kundig niveau allen behandeld.

Een verder uitwerking op stedebouwkun-

dig niveau is programmatisch van aard. 

?

9.2 Voorstel perceptieverandering op grenzen scénes Bijlmerroute

?

??

?

?

horizontale beweging

horizontale inkadering

verticale beweging

verticale inkadering

onduidelijke grens

De begrenzing van de scénes wordt 

gecreëerd door een verandering van 

perceptie ter plaatse van deze grens. 

Deze verandering van perceptie wordt 

veroorzaakt door horizontale beweging, 

horizontale inkadering, verticale 

beweging en verticale inkadering.

De gewenste enscénering zoals 

eerder voorgesteld wordt dan ook 

door middel van een verandering van 

perceptie gecreëerd. Hierbij worden 

bovenstaande wijzen doelbewust 

toegepast, zodat de grenzen van de 

verschillende scénes ervaarbaar 

worden.
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BESTAAND PROGRAMMA

Het huidige programma in de Bijlmer is di-

vers, van sport- tot religieuze instellingen, 

tot winkels en kantoorruimte op naast-

gelegen kantorenpark Amstel III; een ruim 

aanbod is aanwezig.

ENQUETE

Allereerst is getracht door middel van de 

enquetering van bewoners van de Bijlmer 

langs de verhoogde Karspeldreef getracht 

te destilleren of er  al behoefte was aan 

programma wat er nu nog niet was of nog 

niet werd gefaciliteerd.

NACHTCLUB

Bijlmer als stadsdeel

KINDEROPVANG

Bijlmer als buurt

church/communal space

school

commercial space

housing

civic space

o�ce space

parking space

Nu de locatie van de gewenste interven-

ties bekend is, is de vraag nog hoe deze 

programmatisch in te vullen.

De toe te voegen functies zullen worden 

gekozen naar aanleiding van eventuele 

behoefte van bewoners, het uiteindelijke 

motief om het imago van de Bijlmer te ver-

beteren en de gegeven omstandigheden  

en kansen op de locaties van de verschil-

lende interventies.

De uitkomsten hiervan gaven weinig aan-

leiding tot programmatische toevoeging-

en; men was over het algemeen van me-

ning dat er voldoende aan faciliteiten was.

Door deze ervaring werd besloten de re-

denering om te gooien en juist door uitge-

kiend programma te kiezen, vanzelf vraag 

te creëeren.

VOORSTEL

De drie voorgestelde programmatische 

interventies zijn elk voortgekomen uit de 

specifieke omstandigheden van de loca-

tie. 

Daarnaast zijn zij elk gericht op een ander 

schaalniveau: Nederland en daarbuiten, 

de Bijlmer als wijk, en, de H-buurt als 

buurt.

MOTEL

Het eerste voorgestelde programma is ter 

plaatste van de kruising van de Gooiseweg 

en de Karspeldreef.

De Gooiseweg is een belangrijke verkeers-

ader en een belangrijke verbinding naar 

(het centrum van) Amsterdam.

church/communal space

school

commercial space

housing

civic space

o�ce space

parking space

10.1 Programma aan Bijlmerroute

10. PROGRAMMA SCÉNES
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fort.

Deze zeer goed bereikbare locatie is min-

der dan 100 meter van het metrostation 

Bullewijk verwijderd, vlakbij verschillende 

fietsroutes  en het ligt naast de eerderge-

noemde parkeergarage. 

Een functie die zeer goed kan profiteren 

van deze bereikbaarheid is er één die 

node gemist wordt in één van de gemid-

deld jongste stadsdelen; een nachtclub. 

De jeugd en oudere jeugd van de Bijlmer 

is voor uitgaansgelegenheden veroordeelt 

tot Amsterdam Centrum.

Een gelegenheid in de wijk zou in deze be-

hoefte lokaal kunnen voorzien.

KINDEROPVANG

Het derde voorgestelde programma is 

gesitueerd bij een scholencluster naast 

het Bijlmerpark.

De toegevoegde functie zal een gewenste 

relatie met het bestaande programma 

aangaan.

Tegenover in de H-buurt zijn veel kin-

deropvangen gevestigd in de gerenoveerde 

plinten van de flats. 

Vanwege regelgeving mogen alleen func-

ties met maatschappelijk nut in deze 

plinten gehuisvest worden, wat een heel 

eenzijdig programma van zoals gezegd 

meestal kinderopvang tot gevolg heeft.

Enerzijds is de regelgeving met betrek-

king tot de toegestane functies in de 
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MOTEL

Nederland en daarbuiten

Een functie die de verbinding aangaat met 

deze snelweg kan hierdoor een verbinding 

leggen van de Bijlmer met de vele automo-

bilisten die normaliter de Bijlmer voorbij 

zouden rijden.

Een motel vervuld deze functie zeer goed: 

kortstondig verblijf voor doorreizigers die 

hierdoor een glimps van de nieuwe Bijlmer 

kunnen opvangen.

Daarnaast is er ter hoogte van de Gooi-

seweg ook nog geen hospitalityfunctie 

aanwezig zoals 10.3 laat zien, dus dit mo-

tel zou dit hiaat op kunnen vangen.

NACHTCLUB

Het tweede voorgestelde programma is 

gesitueerd bij de parkeergarage van Hak-

10.2 Toevoegen programma aan Bijlmerroute
1/8 000

10.3 Logies in de Bijlmer 10.4 Kinderopvang in de Bijlmer

plinten een gemiste kans, anderzijds heb-

ben al deze kinderopvangen geen direkte 

verbinding met de Karspeldreef.

Het voorstel is om één of meerdere van 

de kinderopvangen in de plint te her-

huisvesten in een gebouw dat een relatie 

aangaat met de Karspeldreef en het 

bestaande scholencluster.

De vrijgekomen ruimte in de plint zou 

dan moeten ingevuld worden door een 

commerciële functie, zodat het de kleine 

bedrijvigheid en functionele diversiteit in 

de H-buurt ten goede komt.
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11. BESTAANDE SITUATIE VERHOOGDE KARSPELDREEF
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11.1 Bestaande situatie verhoogde Karspeldreef
1/ 3 500
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Zoals uit de analyse op de Bijlmerschaal 

bleek, zijn de bomen een belangrijk 

ruimtelijk middel tot het ervaren van een 

bepaalde scéne.

Zij zijn het continue element van de Bijl-

merroute, maar veranderen qua aanplant-

ing per scéne. Zo identificeren zij ener-

zijds de route als één ruimtelijk geheel, 

anderzijds bepalen zij in een scéne sterk 

de ruimtelijke ervaring.

De boomsoort die exclusief gebruikt wordt 

in de bestaande aanplanting aan de Bijl-

merroute is de plataan; een laanboom bij 

uitstek .

Dit thema wordt ook doorgetrokken in de 

volgende scénes.

In de aanplanting per scéne is gebruik ge-

maakt van de bestaande bomenbeplant-

ing als aanleiding voor de nieuwe beplant-

ing. Daarnaast zijn de aard van de scéne 

en de bestaande profielen aanleidingen 

om te kiezen voor elke beplantingswijze 

en het ritme daarin.

O.G. Bijlmer Objects in green Slabs in parkCorporate

Van west naar oost: 

Corporate: de bestaande aanplanting 

past bij de scéne en wordt behouden.

O.G. Bijlmer: het ervaren van de stede-

bouwkundige ruimte wordt heel erg be-

moeilijkt door bestaande  dichte bomen 

aan weerszijden.Deze worden gekapt en 

vervangen door ruimer geplante bomen 

12.  VOORSTEL SCÉNES
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aan weerszijden. Het ritme van een 

bestaande bomenrij is daarbij de aanlei-

ding.

Objects in green: het ruime profiel 

gecreëerd door het toevoegen van de 

parkeerplaats van de créche wordt ge-

bruikt om drie bomenrijen, één aan  elke 

weerszijde en één op de middenberm toe 

te voegen.

De ruime beplanting draagt daardoor bij 

aan het thema Objects in green.

Slabs in park: een enkele bomenrij op de 

smalle middenberm zorgt voor de verbind-

ing van het bomenthema. Daarbij blijft het 

profiel aan één zijde nog heel open waar-

door men de wijdsheid van het park blijft 

ervaren.

Aangezien men hierdoor ook geneigd zou 

kunnen zijn harder te gaan rijden, zijn de 

bomen relatief dicht op elkaar gezet. Dit 

verhoogt de snelheidsperceptie van de 

automobilist die hierdoor zijn vaart min-

dert.

Objects in green and blue: een ge-

plande bomenrij aan de zuidzijde en de 

bestaande beplanting aan de noordzijde 

van de scéne zijn aanleiding voor de be-

planting van deze scéne. 

Wederom is in deze scéne de relatie met 

het maaiveld zeer moeilijk door dichte 

bossages en grote bomen. Deze worden 

deels gekapt om ruimte te verschaffen 

voor de toekomstige bomenrij. Daarnaast 

wordt de te dichte bomenrij aan de noord-

kant voor de helft verplant in het midden 

van de scéne. Daardoor wordt het ritme en 

aanplanting van de gehele scéne gelijk.

02

Objecs in green and blue City lane and Urban (bestaand)
12.1 Toekomstige situatie verhoogde Karspeldreef; scénes

1/ 3 500
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12.2 Toekomstige situatie verhoogde Karspeldreef; scénes
1/ 3 500

Deze impressies laten de huidige en 

toekomstige perceptie van de auto-

mobilist zien in de geherdefinieerde en 

versterkte scénes.

Deze interventies zullen de ruimtelijke 

eenheid van elke scéne op zichzelf, en 

de ruimtelijke eenheid van de route als 

geheel waarborgen. 



Men zal een ruime horizontale beweging 

maken door deze verkeerskundige in-

greep. Daarnaat zorgt deze ook voor een 

betere doorstroming dan het bestaande 

kruispunt met stoplicht.

Het motel, dat voor klandizie gericht is op 

de Gooiseweg, zal als groot volume met 

zijn torens ook als signaal dienen voor 

een aankomende scéneverandering op de 

VOORSTEL GRENZEN

Naast het versterken van de ruimtelijke 

ervaring van de scénes wordt de grens er-

tussen ervaarbaarder gemaakt.

Het versterken van deze ervaring wordt 

gestoeld op de de eerder benoemde princ-

ipes van scéneverandering: verticale inka-

dering, verticale beweging, horizontale 

beweging en horizontale inkadering.

Het bestaande spoorviaduct zorgt voor 

een verticale en horizontale inkadering 

van de ruimte en zal als begin of einde 

fungeren van de route.

Het volume van de club zal daarna door 

zijn plaatsing midden op de weg enerzijds 

als signaal dienen voor een ophandenzijn-

de scéneverandering, anderzijds nood-

zaakt zij horizontale beweging omdat men 

eromheen moet rijden en kadert het de 

volgende scéne horizontaal in als men er-

langs rijdt.

De créche zal daarna als volume op-

Créche TurborotondeClubSpoorviaduct

duiken en de scéneovergang aanduiden. 

Wederom moet men door zijn plaatsing 

horizontaal bewegen en kadert het vo-

lume de volgende scéne horizontaal in.

De turborotonde, met daarin nadruk op 

de verkeerstroom over de Karspeldreef en 

de Bijlmerroute, zal ook als element op-

duiken zij het minder sterk als de eerdere 

volumes.

13. VOORSTEL GRENZEN
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Men zal een ruime horizontale beweging 

maken door deze verkeerskundige in-

greep. Daarnaat zorgt deze ook voor een 

betere doorstroming dan het bestaande 

kruispunt met stoplicht.

Het motel, dat voor klandizie gericht is op 

de Gooiseweg, zal als groot volume met 

zijn torens ook als signaal dienen voor 

een aankomende scéneverandering op de 

Karspeldreef. Door zijn verdere overkap-

ping over de Karspeldreef parallel aan de 

Gooiseweg zal het de verticale en hori-

zontale inkadering van het viaduct van de 

Gooiseweg verlengen en versterken.

Het verder opschuiven van de huidige 

verhoging van de Karspeldreef waarbij 

deze ongeveer 60 meter noordoostwaarts 

wordt geplaatst zal deze laten samenval-

len met de geformuleerde scéneveran-

dering. De verticale beweging van de ver-

hoogde Karspeldreef naar de verlaagde 

Karspeldreef zal daarbij de scénegrens 

duidelijk ervaarbaar maken.

 

02

Motel en Gooisewegviaduct Verhoging

duiken en de scéneovergang aanduiden. 

Wederom moet men door zijn plaatsing 

horizontaal bewegen en kadert het vo-

lume de volgende scéne horizontaal in.

De turborotonde, met daarin nadruk op 

de verkeerstroom over de Karspeldreef en 

de Bijlmerroute, zal ook als element op-

duiken zij het minder sterk als de eerdere 

volumes.

13.1 Toekomstige situatie verhoogde Karspeldreef; grenzen
1/ 3 500
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13.2 Toekomstige situatie verhoogde Karspeldreef; grenzen
1/ 3 500

Deze impressies laten de huidige en 

toekomstige perceptie van de automo-

bilist zien op de plekken van de gren-

zen.

Deze interventies zullen de ruimtelijke 

grenzen van scénes zeer duidelijk over 

laten komen.
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Het drive on motel is erop gericht om de 

automobilisten die op de door geluidswal-

len van de Bijlmer afgesloten Gooiseweg 

rijden er toe te verleiden om een nacht in 

de Bijlmer te verbrengen.

Hij is gelegen in het talud bij de afslag aan 

de Karspeldreef.

Hij volgt de simpele vormentaal zoals ge-

formuleerd in de uitgangspunten van het 

architectonische ontwerp.

In de serie is het de speciale, omdat hij 

a) verbinding zoekt van de Gooiseweg 

met de Karspeldreef in plaats van de 

Karspeldreef met het maaiveld, en b) niet 

middenop de weg ontstaat, maar erlangs.

LOCATIE

De reden daarvan is de locatie; ter plekke 

van het viaduct over de Karspeldreef. De 

potentie die de verkeersstroom over ce 

Gooiseweg heeft is enorm; het verkeers-

volume is veel hoger dan op de dreven. 

Daarbij wordt ook direct een andere doel-

groep een blik op de Bijlmer gegund; niet 

iemand die er al ís, maar er doorheen rijdt, 

visueel gescheiden van de Bijlmer door de 

eerder genoemde geluidswallen.

PERSPECTIVISCHE VERANDERING

De perspectivische verandering die wordt 

beoogd is dan dat door het verlengen van 

het viaduct over de Karspeldreef wordt de 

verticale inkadering van deze verlengd.

Daarnaast zijn het volume van de torens 

van het hotel het signaal van de op handen 

zijnde scéne verandering.

Deze signaalwerking door de torens wordt 

ook op de schaal van de snelweg beoogd. 

In deze toren zijn kamers gevestigd die 

parallel aan de snelweg lopen. Door deze 

oriëntatie ziet de automobilist van de 

snelweg de kamers en zal begrijpen dat 

het het een motel is.

TYPOLOGIE

Een hotel is in het beginsel een gang met 

kamers . In het ontwerp is geprobeerd om 

deze ruimtelijk eenvoudige typlogie een 

interessante ervaring te maken, gebas-

eerd op het doel om de automobilist met 

de Bijlmer te verbinden.

De kamers zijn 2.4 meter smal en gebas-

eerd op de maat van de parkeerplaats. 

Men slaapt letterlijk onder zijn auto. 

Allereerst is met de oriëntering van de 

parkeerplaatsen loodrecht op de rijrich-

ting van de Gooiseweg een allereerste blik 

op het Bijlmerpark aangeboden.

De kamers in het lijf bestaan uit twee ver-

diepingen, één op “Karspeldreefniveau 

14.2 Isometrie volume motel 1/1 000 14.3 Verschillende richtingen op verschillende niveaus extern en intern

14.  DRIVE ON MOTEL
<< 14.1 Impressie patio; relatie hotelgang en parkeerplaats
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Kelder14.4 Begane grond Eerste  verdieping Tweede  verdieping 13.7 Derde verdieping
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+1m30” en één daar 3m onder.

De bovenste verdieping op laag 1 is het 

“woon”gedeelte met tafel en fateuil, die 

door middel van een grote glasschijf een 

blik langs de afrit op het Bijlmerpark aan-

biedt. In deze ruimte zal men ook de au-

to’s op de afrit voorbij zien en licht horen 

rijden. Anderzijds zal men door de opake 

U-glaswand aan de gangzijde ook de aan-

wezigheid van voorbijgangers kunnen 

speuren.

Dan kan men door middel van de wen-

teltrap afdalen naar de “privé”verdieping 

alwaar de compacte sanitaire faciliteiten 

en ruim bed zijn gesitueerd. Deze ruimte 

wordt van de zijkant belicht door een 

opake U-glaswand via een met de tegen-

overliggende kamer gedeelde patio. 

Deze patio is toegankelijk voor beiden en 

een plaats voor mogelijke ontmoeting.

Deze patio staat via een open verbind-

ing in contact met de Bijlmer en met een 

glasschijf met de gang van het hotel. Ook 

is door een opake glasschijf in het dak de 

aanwezigheid voelbaar van de aldaar ge-

parkeerde auto en blijft de relatie tussen 

auto/automobilist en de Bijlmer het con-

tinue thema.

De aardsheid van de laag 0 met de 

privévertrekken vanwege het onder de 

grond zich terugtrekken wordt versterkt  

door een groene wand aan de zijde van de 

afrit.

In de gang wordt dit ritme van kamers en 

patios leesbaar in het ritme van licht dat 

deze verlicht. Dit ritme wordt begeleidt 

door een ritme van betonnen kolommen, 

met ter plaatse van de kamerscheidingen 

betonnen schijven.

Zoals gezegd zal door de beweging door 

de gang zichtcontact en notie van aan-

wezigheid ontstaan tussen de verschil-

lende gasten van het hotel. Daarbij bieden 

de patios ook ieder maal weer een blik op 

het Bijlmerpark en de daarachtergelegen 

H-buurt.

Dit kamerconcept wordt ook toegepast 

in de toren, al wordt daar zoals eerder 

gezegd de oriëntatie 90 graden gedraaid.

Ook bevinden de privévertrekken zich juist 

in de bovenste verdieping, daar boven-

gronds juist naar boven toe gaan de con-

notatie ”meer privé” heeft.

Deze torenkamers zullen, ondanks de es-

sentieel zelfde kamerunit, juist door de lo-

catie en andere orientatie een heel andere 

ervaring opleveren.

Op het dak van de hoogste toren is nog een 

uitkijkpunt over de Bijlmer gesitueerd.

In de lobby zijn de collectieve faciliteiten 

als de bar en receptie geplaatst. Er is de 

mogelijkheid tot het eten van kleinere 

versnaperingen, maar voor grotere maal-

tijden wordt een bezoek aan de culinair 

diverse Bijlmer aangeraden.

14.5 Constructie motel 1/500 14.6 Licht; open, transparant en opaak 1/500
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14.7 Impressie uitzicht vanuit gang op patio en park 14.8 Impressie opaak, transparant en open met zicht op Bijlmerpark
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14.9 Impressie relatie hotelkamer en auto; zicht op afrit >>
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14.10 Parkeerplaats met zicht op Bijlmerpark 14.11 Impressie kunstlicht in patio
14.12 Impressie licht en opaak in gang hotel >> 
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De drive by daycare is erop gericht om een 

kinderopvang te aan te bieden die een di-

recte verbinding met de Karspeldreef en 

de infrastructuur in het algemeen heeft. 

Er is een kort verblijf parkeerplaats/kiss 

and ride in het profiel van de Karspeldreef 

voorzien vanwaar men de kinderopvang 

kan betreden.

Het gebouw volgt de simpele vormentaal 

zoals geformuleerd in de uitgangspunt-

en van het architectonische ontwerp en 

bovenstaand geillustreerd.

De volumetrie van het gebouw zal ook 

worden benadrukt door een verandering 

in de bestrating van de Karspeldreef; ter 

plekke van de onderliggende kinderop-

vang zal de wegbedekking van beton zijn 

in contrast met de standaard asfalt.

LOCATIE

Het gebouw is zo gepositioneerd dat zij 

onderdeel wordt van een scholencluster 

alwaar een kind zijn kindertijd van 0 tot 12 

kan verbrengen. 

PERSPECTIVISCHE VERANDERING

De perspectivische verandering die wordt 

beoogd is horizontale beweging en inkade-

ring door het volume op de Karspeldreef.

Daarnaast is het het signaal van de op 

handen zijnde scéne verandering.

TYPOLOGIE

Één van de belangrijkste dingen voor kin-

deropvang is voldoende daglichtoetred-

ing. Door de situering in de oksel van twee 

bermen is er weinig lichtinval vanuit de 

gevels.

Daarom is gekozen voor het toepassen 

van een viertal patios die licht en lucht 

verschaffen voor de belendende opvang-

ruimtes. Daarnaast zijn zij ook elk aan een 

groep gekoppeld als veilige buitenspeel-

plaats als aanvulling op de collectieve  

speelplaats op het voorplein.  Door de 

grote en hoge glasgevels valt er veel licht 

binnen in de groepruimtes.

De ruimtes worden gevormd door beton-

nen schijven op 4.8 meter afstand met 

afwisselend de patios, die ook de achter-

liggende sanitaire ruimte en slaapruimte 

op de eerste verdieping van daglicht voor-

zien, en de dubbelhoge groepsruimtes.

Er zijn vijf groepsruimtes voorzien voor 5 

groepen van verschillende leeftijden. De 

normen met betrekking tot de hoeveel-

heid ruimte en maximale hoeveelheid 

15.2 Isometrie volume kinderopvang 1/1 000 15.3 Verschillende richtingen op verschillende niveaus extern en intern

15.  DRIVE BY DAYCARE
<< 15.1 Impressie kinderopvang; patios en gekleurd licht 
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Begane grond15.4 Eerste verdieping
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kinderen per groep wordt daarbij ruim-

schoots gehaald.

Elke ruimte is voorzien van een keuken en 

grote opbergkast.

Op de overloop van de eerste verdieping is 

door middel van een transparante U-glas-

profielwand de relatie met de Bijlmer en 

de automobilist mogelijk vanuit de 

groepsruimtes.

Er is een gedeeltelijk verdiepte collectieve 

ruimte aanwezig voor samenkomsten en 

pauzeruimte als het te slecht weer is.

Het verdiepte gedeelte zal door zijn vorm-

geving als natuurlijke trekker fungeren 

voor activiteiten. 

De ervaring van de centrale hal zal worden 

gemaakt door de 1 meter doorstekende 

schijven die per groepsruimte een voor-

ruimte definieert waar jasjes en rugzakjes 

opgehangen en achtergelaten kunnen 

worden.

Deze schijven zullen ook het licht geleiden 

wat in de hal binnenvalt vanuit de patio’s 

en de groepsruimtes en als vlak dienen 

waarop het door verschillend gekleurde 

U-glasprofielwanden gekleurde licht die 

daardoor de hal gekleurd laten oplichten.

Deze gekleurde wanden dienen ook ter 

observatie voor de kinderen als signaal 

voor welke groepsruimte het is.

Door het gekleurde U-glas zal een 

zichtrelatie blijven bestaan tussen de hal 

en de groepsruimtes.

De ruimtelijke ervaring van de hal, beton-

nen schijven en gekleurde U-glasprofiel-

wanden, zal ook ervaarbaar worden ge-

maakt in de “kop” aan de infrastructuur.

Door het kleurgebruik zal het volume een 

speelse indruk geven, en daarmee de 

functie in het gebouw tonen.

De gevel van de “voet” zal in de richting 

van de hal het thema van de patio’s laten 

zien. Daarmee ontstaat een continue 

lichtstroom door het hele gebouw.

15.5 Constructie kinderopvang 1/500 15.6 Licht; gekleurd glas 1/500



62

15.6 Impressie groepsruimte 15.7 Impressie licht  groepsruimte en patios
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15.8 Impressie lichtspel in hal; ritme van vlakken die licht weerkaatsen >>



64

15.10 Impressie verschillende niveaus groepsruimte en patios15.9 Opaak u-glas, gekleurd u-glas, transparant glas
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15.11 Impressie lichtspel in vanuit patio; verschillende kleuren en doorzichtigheden glas >>
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De drive by club is erop gericht om een 

uitgaansgelegenheid in de Bijlmer aan te 

bieden. Daarbij wordt gebruik gemaakt 

van de goede bereikbaarheid van de loca-

tie met ov, auto en langzame vervoersmid-

delen.

Het gebouw volgt de simpele vormentaal 

zoals geformuleerd in de uitgangspunt-

en van het architectonische ontwerp en 

bovenstaand geillustreerd.

De volumetrie van het gebouw zal ook 

worden benadrukt door een verandering 

in de bestrating van de Karspeldreef; ter 

plekke van de onderliggende club zal de 

wegbedekking van beton zijn in contrast 

met de standaard asfalt.

LOCATIE

Het gebouw is zo gepositioneerd dat zij 

onderdeel wordt van de topologie naast 

de parkeergarage van Hakfort.

De ingang van de club is op niveau +1/2, 

precies tussen maaiveld/voetganger en 

fietser en het verhoogde maaiveld van de 

Karspeldreef en de Hakfortgarage van de 

automobilist. Een brede, luie trap dient 

daarbij als toegang en verbinding. 

PERSPECTIVISCHE VERANDERING

De perspectivische verandering die wordt 

beoogd is horizontale beweging en inkade-

ring door het volume op de Karspeldreef.

Daarnaast is het het signaal van de op 

handen zijnde scéneverandering.

TYPOLOGIE

Voor de club als typologie is gekozen 

voor een centrale zaal die ruimtelijk ge-

definieerd wordt door een sterke kolom-

structuur met een basisraster van 3.6m.

Deze zaal bestaat uit een dubbelhoge 

ruimte met op niveau -1 eromheen een 

iets  verhoogd gelegde lagere ruimte met 

daarin de bar en dj booth en kleinere nis-

sen met verschillende meubilering als 

staantafels, kleine bankjes en rondzitten 

waar men zich terug kan trekken en de 

dansvloer kan overzien.

Op de tweede laag in deze zaal is een rond-

gang met rondzits vanwaar men van boven 

de zaal en de dansers kan aanschouwen.

Deze zaal en de rondgang worden door een 

trappartij ontsloten die doorloopt tot in de 

“kop” op het niveau van de Karspeldreef 

met daarin ook twee niveaus die analoog 

zijn met de opbouw van de zaal in het “lijf”.

Op het eerste niveau van de kop is een 

danszaal gesitueerd alwaar men op podi-

ums op het niveau van de autoweg danst.

Het tweede niveau is een bar en re-

laxruimte waar verplaatsbaar rond meu-

16.2 Isometrie volume club  1/1 000
<< 16.1 Impressie nachtclub vanaf dansvloer

16.3 Verschillende richtingen op verschillende niveaus extern en intern

16.  DRIVE BY CLUB
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bilair verschillende samenkomsten van 

mensen faciliteert.

Ook in dit gebouw bij uitstek zal het 

lichtgebruik een grote rol spelen in de er-

varing van de ruimtes, zij het in de vorm 

van kunstlicht zo specifiek voor de typolo-

gie.

Op niveau -1 zullen opake U-profielglas-

wanden de vlakken tussen de de kolom-

men opvullen. Deze vlakken worden van 

onder en achter aangelicht in verschil-

lende kleuren en zullen de dansvloer in 

verschillende kleuren belichten.

Tussen de verschillende nissen in de con-

structie zal een 160 centimeter brede U-

profielglaswand geplaatst worden. Deze 

zal de verschillende nisssen nog meer van 

elkaar afscheiden en het licht van de twee 

aanliggende lichtwanden geleiden.

Op niveau 0, de rondgang, zullen deze U-

profielglaswanden het bovenvlak tussen 

de constructie geplaatst wroden en van 

de boven- en zijkant aangelicht worden.

Hiermee wordt met dezelfde middelen 

een verschillende ervaring op deze twee 

niveaus tewerkstelligen.

Deze middelen worden ook toegepast in 

de “kop” om de ervaring van het “lijf” in-

zichtelijk te maken zoals eerder gesteld.

In de kop worden deze geinverteerd, met 

bovenverlichting op niveau 1 en zijverli-

chting op niveau 2. Hierdoor ontstaat op 

niveau 1 door de transparante glazen zij-

wanden een duidelijke zichtrelatie met de 

Karspeldreef.

Op het privater van karakter niveau 2 zul-

len de U-glas zijwanden deze ruimte pri-

vater laten ervaren. Aan de buitenzijde 

zullen deze zijwanden oplichten aan de 

Karspeldreef.

Om het verbindend element tussen deze 

niveaus, de plateautrap, als één geheel te 

laten overkomen, worden er 4 hoeken van 

deze trap als vaste plateaus aangeduid. 

Deze plateaus  worden continu toegepast 

waardoor de richtingsverandering van d 

oriëntatie van de “kop” en het “lijf” kan 

worden ondervangen en deze als één ge-

heel wordt ervaren.

De facade van de “voet” is, net zoals bij de  

kinderopvang, een voortzetting van de in-

terne structuur van het “lijf”. Daarin wordt 

de ruimte van de zaal tot in de facade 

doorgetrokken door middel van een glazen 

wand waar de entrees zijn gesitueerd.

Aan de noordzijde laat dit thema zich ook 

zien in de vorm van een glaswand met uit-

zicht op de Karspeldreef.

Hierdoor wordt de relatie met de infra-

structuur op verschillende plekken in het 

gebouw ervaarbaar gemaakt. 

16.5 Constructie club 1/500 16.6 Licht; gekleurd licht 1/500
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16.7 Impressie begane grond met zithoeken 16.8 Impressie verhoogde  vloer in souterrain  met bar
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16.9 Impressie club  vanaf dansvloer; sculpuraliteit trappartij >>
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16.10 Impressie relatie rondgang en dansvloer
16.11 Impressie club; kleurende vlakken >>
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A BIJLMER EXPERIENCE biedt een 

hernieuwde kijk op de ervaring van de Bijl-

mer vanaf de weg. Een ervaring, die er oor-

spronkelijk op was gestoeld om de Bijlmer 

te kunnen begrijpen; alleen vanaf de ver-

hoogde dreef was was de relatie tussen 

de vier structurerende elementen groen, 

water, bebouwing en weg te ervaren.

De principes van de Bijlmer bleken 

achterhaald, op de kwaliteit van de uit-

voering werd beknibbeld, sociale ontwik-

kelingen bleken af te wijken van waar de 

Bijlmerontwikkeling op was ingezet en het 

al decennia op zat te wachen.

Een decennium later werd, door de aan-

houdende problematiek, een rigoreu-

zere oplossing aangedragen in het Ver-

nieuwingsplan Bijlmermeer van 1992. 

Grootschalige sloop van hoogbouw, waar 

laag en middelbouw voor in de plaats 

kwam. Van de flat naar de ééngezinswon-

ing, een ideaal die men niet voor had kun-

nen stellen in de jaren ‘60.

De meeste dreven ten oosten van de 

Gooiseweg werden verlaagd en daarbij 

werden klassiekere stadsmodellen geïm-

plementeerd met een sterke relatie van 

het gebouw met de straat. Naar woon-

imago van de Bijlmer werd aangetast. Dit 

leidde tot verder uitstroom van kansrijken 

en grotere instroom van kansarmen. 

Eeen stigma ontstond in de media, de 

Bijlmer verwerd, zeker in de ogen van de 

media, een ghetto.

In de jaren ‘80 werden vernieuwingsop-

gaves opgepakt die de marginaliteit van 

de uitvoering van de Bijlmer moesten cor-

rigeren: de flats werden aangepakt om de 

problemen op te lossen en het voorzien-

ing-enniveau werd eindelijk opgehoogd 

naar de schaal waar het nieuwe stadsdeel 

blokken met voortuinen  en ventwegen en 

de auto voor de deur.

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de 

eens duidelijk ervaarbare relatie van de 

vier structurende elementen, de weg, de 

bebouwing, het water en het groen, ver-

loren is gegaan.

Toch biedt deze displaykast van ideëen 

over de stad en wonen van de laatste 60 

jaar een unieke kans; nergens in Neder-

land is er per vierkante kilometer zoveel 

stedebouwgeschiedenis te zien.

Deze kans wordt aangegrepen om het nog 

immer aan Bijlmer klevende stigma te 

17. A BIJLMER EXPERIENCE
 samenvattend betoog
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    ontkrachten. Een stigma wat de Bijlmer 

niet meer verdient. 

En de Bijlmerroute gaat dit ervaarbaar 

maken.

Door wederom de automobilist te nemen

als ervarende wordt een voorstel gedaan 

om wederom de weg als medium te ge-

bruiken om de nieuwe Bijlmer te ervaren. 

Enerzijds voor buitenstaanders, die zien 

dat hun connotatie “Bijlmer is honingraat-

flats” met bijbehorende problematiek, 

niet klopt en de huidige Bijlmer laat zien.

Anderzijds voor Bijlmerbewoners zelf, die  

stiekem nog gebukt gaan onder het nog 

levendige stigma.

Daarbij wordt de ervaring van de huidige 

Bijlmerinfrastructuur in zijn rijkheid aan 

ruimtelijke ervaringen ingezet als start-

punt. De voormalige monotone ervaring 

van het rijden over de verhoogde dreven 

wordt een zeer afwisselende ervaring.

Deze ervaring op de Bijlmerroute wordt op 

een aantal manieren versterkt.

Enerzijds wordt, naast de bestaande weg, 

een consequent ruimtelijk element voor-

gesteld: de bomenrij. Deze wordt al op 

een groot gedeelte van de route krachtig 

toegepast als ruimtelijk element dat en-

erzijds een bepaalde ruimtelijke ervaring 

oplevert voor de automobilist en ander-

zijds de relatie maakt met de gebieden die 

niet direkt aan de weg gelegen zijn en haar 

bewoners door middel van de groen- en 

parkstroken die perpendiculair aanhaken 

op de hoofdinfrastructuur.

Deze bomenrijen verworden als ruimtelijk 

element ook specifiek; zij definieren per 

scéne een andere ervaring door andere 

aanplant en beplantingsritme. In het voor-

stel wordt daarin ook specifiek op de an-

dere ruimtelijke kenmerken van de scénes 

voortgebouwd om deze te versterken.

Daarnaast worden de grenzen van de 

scénes ervaarbaarder gemaakt.  Daarin 

worden specifiek de beginselen waarop 

de perceptie van de automobilist  is ges-

toeld gebruikt om zijn perceptie te 

prikkelen. Deze middelen zijn horizontale 

beweging, horizontale inkadering,  verti-

cale beweging en verticale inkadering.

Door de grenzen ervaarbaarder te maken 

door de perceptie van de automobilist 

te stimuleren zullen ook de scénes zelf 

sterker ervaren worden. 

Dit leidt dan uiteindelijk tot een ervaring 

van de huidige Bijlmer. 

Een ervaring die ongetwijfeld het 

bestaande beeld van de Bijlmer zal veran-

deren. 

De interventies die voorgesteld worden op 

de grenzen van de scénes zijn verkeers-
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kundig en architectonisch van aard.

De verkeerskundige interventies vloeien 

voort uit de bestaande begrenzing vsn de 

bestaande scénes. Dit zijn zonder uitzon-

dering verkeerskundige werken.

Hun doel is voornamelijk functioneel; 

snelheidsmatiging, kruising van verkeer-

stromen zowel gelijkvloers en ongelijk-

vloers of de verbinding van op verschil-

lende niveaus liggende wegen.

Hun invloed op de perceptie van de au-

tomobilist is daardoor heel groot; zij zijn 

momenten van verandering tussen de 

modernistische rechtstanden van de 

Bijlmerinfrastructuur. Hun doel is niet 

primair ruimtelijke ervaring, maar zij ver-

worden belangrijke middelen in de per-

H-buurt.

Deze functies zijn allen direkt verbonden 

met de infrastructuur en zijn daarvan 

funktioneel afhankelijk.

Ruimtelijk zijn ze in eerste instantie een 

perceptiestimulerend element dat een 

grens van een scéne markeert op de Bijl-

merroute. 

Vanuit dat begin zullen zij ruimtelijk een 

verbinding van de verhoogde Karspeldreef 

met het maaiveld of de Gooiseweg maken.

De  interventies zullen als één entiteit de 

verbinding maken tussen de verschillende 

niveaus en zullen als zodanig herkenbaar 

zijn door middel van vorm en materialiser-

ceptiestimulering.

In die hoedanigheid als ruimtelijke ervar-

ing worden ze dan ook moedwillig toege-

past in het voorstel in verschillende vorm-

en met verschillende corresponderende 

perceptieverandering. 

De  interventies van architectonische aard 

zijn geconditioneerd door de plekken waar 

zij voorgesteld worden en door de conditie 

dat zij verschillende niveaus met elkaar 

verbinden. 

Programmatisch worden een motel, een 

nachtclub en een  kinderopvang voorge-

steld die op verschillende schaalniveaus 

een relatie aangaan met de respectieve-

lijk buiten de Bijlmer, de Bijlmer zelf en de 

ing. Deze basisvorm en materialisering 

zijn toegepast op alle drie de interventies 

zodat zij in de serie herkenbaar zijn.

De ruimtelijke ervaring zoals die wordt 

gestimuleerd op de Bijmerroute wordt als 

uitgangspunt doorgetrokken in de archi-

tectonische interventies.

Daarbij worden de middelen licht en con-

structie als basisgereedschappen ge-

bruikt om een bepaalde ruimtelijke ervar-

ing teweeg te brengen.

Deze middelen worden per typologie 

specifiek toegepast. Hierbij is er dus een 

sterke relatie tussen de ruimtelijke erva-

ring in de typologie en de aard van de ty-

pologie.
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De ruimtelijke ervaring in de interventies 

wordt daarop weer inzichtelijk gemaakt 

in de “kop” van het gebouw die een relatie 

heeft met de infastructuur. Dit door de el-

ementen constructie en licht zoals ze “in”  

het gebouw worden toegepast, toe te pas-

sen op de “kop”.

Daardoor wordt de ervaring in het ge-

bouw ook doorgetrokken naar de kop en 

ontstaat er een gerelateerde ruimtelijke 

ervaring in het gebouw zelf. De verschil-

lende condities van de verschillende 

niveaus dragen daardoor toe aan nieuwe 

ervaringen in een herkenbaar geheel.

De ervaring “in” het gebouw wordt zo ook 

onderdeel van de ervaring van de automo-

bilist.

De verschillende niveaus in het ge-

bouw zelf zorgen ook voor verschillende 

ruimtelijke ervaringen van de specifieke 

typologische structuur.

De zaal bijvoorbeeld van de club is van 

verschillende niveaus te bekijken met elk 

een specifieke ervaring.

A BIJLMER EXPERIENCE door middel 

van de Bijlmerroute zal dus op veschil-

lende wijzen de nieuwe verhouding van 

de structurende elementen ervaarbaar 

maken en daarmee de Bijlmer zelf. Het is 

dan ook gelijk het nieuwe structurerende 

element voor de Bijlmer en een waardig 

uitdrager van de Bijlmer zijn.

A BIJLMER EXPERIENCE door middel 

van de Bijlmerroute zal als element van 

cohesie de Bijlmer, en for those in the 

know haar geschiedenis, ervaarbaar 

maken. 

Het zal als verbindend element een 

ruimtelijke en programmatische meer-

waarde hebben voor de bewoners van 

de Bijlmer en heeft daarmee de poten-

tie om het nieuwe imago bepalend ele-

ment van de Bijlmer te vormen. 

Met dit nieuwe, van het stigma verloste, 

imago zal de Bijlmer als onderdeel van 

de immer groeiende Amsterdamse 

metropool een zonnige toekomst te-

gemoed gaan!
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