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Transferium 
'Een comfortabel overstappunt tussen auto en openbaar vervoer dat 

is gelegen in de route tussen, herkomst en bestemming, wei 
tijdverlies oplevert het overstappen en voorzien is van aan-

op hoogwaardig openbaar vervoer. (Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat 2002) 

In het kader van deze betreffend een: 

Transferium met 
'Deze zijn vooral aan toevoerwegen van stedelijke 
raties, woonkernen of natuur- en recreatiegebieden. Ze zijn vooral 
gericht op vermindering van de congestie enl of van het 
wegennet in deze deze manier zouden transferia een ver-
betering van de bereikbaarheid en de leefbaarheid moeten leveren.' 
(Universiteit van Amsterdam 2003) 
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SAMENVATTING 

Dit rapport besch ft een ontwerpstrategie voor de herontwikkeling 
van een fragment van de radiaal S11 S116 die in het atelier 'dwars
doorsnede door Amsterdam' in collectief verband is onderzocht. In de 
jaren 60 is met de van de auto besloten tot de van de 
radiaal die als hoofdontslu van de stad had moeten dienen. Ech-
ter, nog voor de heeft de ringweg A10 deze functie overge-
nomen. 

De bestaande kwaliteit van de radiaal - het faciliteren van versnelde 
stedelijke transformatie en de voortdurende Amsterdamse r-
problematiek in de binnenstad hebben de opgave rd: een 
transferium op de k van de Prins Hendrikkade met hat IJtunnel 
trace. 

De stedenbouwkundige structuur van deze locatie, die als gevolg van 
de 'doorbraak' is verwoest, biedt gelegenheid voor herontwikkeling. 
De bestaande stedenbouwkundige kwaliteiten, evenals de noodzakelijke 
nieuwe st rofilering, dienen als uitgangspunt voor de definiering 
van de nieuwe mo 

Het ontwerp is het resultaat van een benade vanuit zowel een ar-
chitectonische ais een maatschappelijke invalshoek en is afgestemd op 
het ve van de transferiumgebruiker naar orde en rust. Er ont-
staat hierdoor een klimaat dat tegenwicht biedt aan de hectiek van de 
transit. 
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TEN GELEIDE 

Dit rapport is het resultaat van het afstudeeronderzoek dat ik ter 
afronding van n studie aan de faculteit bouwkunde (master Archi-
tectural Design and Engineering) heb aan de Technische Univer-
siteit Eindhoven. Het rapport illustreert het proces van een 
dat tot stand is in het atelier 'Dwarsdoorsnede door Amster 
dam'. Voorafgaand is in collectief verband de totstandkoming en ont

van de radiaal 8112/ 8116 onderzocht. Het resultaat: car 
tografische, typologische en kaarten, waar individueel 

uit is . Dit beschrijft 
in ke uit 
de : prof.dr. Bernard 

ir. Robert Broesie. 
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INLEIDING 

In het aanloopproject voorafgaand aan de individuele afstudeeropgave 
is in collectief verband de totstandkoming en de ontwikkeling van de 
radiaal 8112/ 8116 in kaart . Tijdens dit onderzoek werd de 
enorme impact k die de aanleg van de radiaal heeft gehad op 
de ontwikkeling van de stad Amsterdam. De radiaal werd 
in de jaren zestig aangelegd met de achterliggende hte dat dit 
de belangrijkste ontsluitingsweg van Amsterdam moest worden. Echter, 
nog voor de opleve ervan werd besloten tot de aanleg van de ring-
weg A10 die deze functie uiteindelijk heeft overgenomen. De 8112/ 
8116 heeft naderhand nooit meer een duidelijke bestemming gekregen en 
representeert tot op de dag van vandaag als zijnde een groot litteken 
dwars door de stad het gedachtegoed van de jaren 

1 Aadiaal 51121S116 en de ringweg A10 13 





Autoproblematiek 

De autoproblematiek in het centrum van Amsterdam neemt ondanks aIle 
aIleen maar toe. Met de 'nota bereikbaarheid bin

nenstad' maakt de gemeente beleid. Een' fringenparkeermodel' in 
de vorm van P+R terreinen en rgarages, wordt ten be-
hoeve van het terugd van het autoverkeer in het centrum. 2 Hoe 
dichter men bij het stadshart komt hoe duurder het parkeren. Toch 
trekken zoals de Bijenkorf, Museumplein, Stadhuis/ 
Muziektheater en Markenhoven ondanks de tarieven elke 
veel automobilisten. Het aantal zoekkilometers dat wordt om 

k in van deze een e te vinden moet 
niet worden onderschat. rmodel van de laat 

de automobilist die vanuit het noorden of oosten arriveert op dit mo 
ment twee keuzes. De eerste keuze is om de auto te parkeren in een 
transferium of een P+R terrein aan, of zelfs nog buiten de ringweg 
A10, waarna met het openbaar vervoer de rit kan worden vervolgd. 3 De 
tweede keuze is het parkeren van de auto in een van de parkeergarages 
in de binnenstad en dus bij de zelf. Op dit moment bestaat 
er voor het dit autoverkeer geen middenweg. 

2 van buiten naar binnen de parkeerring langs de A10, singelgracht en hat centrum 15 





Opgave 

Het is niet reeel om te den ken dat de rondom het park-
eren in het centrum van Amsterdam in een handomdraai zou kunnen 
worden opgelost. De situatie kan echter weI 9 worden verbeterd 
en hierin zou de 'dwarsdoorsnede' een rol kunnen een 
simpele ingreep in de vorm van twee transferia op n van 
de radiaal 8112/8116 met het stadscentrum kan het autoverkeer in 
Amsterdam beter worden rd. 4 Ten eerste wordt de bestaande 
kwaliteit van de dwarsdoorsnede die is op een snelle door 
stroming van autoverkeer op een deel van het t ect beter uit-
gebuit omdat een deel van de radiaal 
naar de transferia. Hierdoor dat deel n oorspron

tweede wordt het ke functie als 
autoverkeer op het radiaal in de binnenstad 
juist teruggedrongen. Dit ect wordt autoluw en daarmee in 
op het beleid van de gemeente. 

3 locatie transferia op de kruising van de radiaal met het stadscentrum 17 
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Consequenties 

Op dit moment loopt de radiaal als een aaneenschakeling van wegen 
dwars door de binnenstad. Dit ds voor een goede ont-

maar anderzijds omdat de drukke wegen een 
barriere vormen. De Roeterseiland gelegen ten oosten 
van deze 'barriere' zijn hierdoor in wezen van de binnen
stad. In de nieuwe situatie wordt de 'barriere' verkleind. Door het 
terugdringen van het autoverkeer op het deel van de radiaal gelegen 
in het centrum wordt de binnenstad meer en ontstaat de 
mogelijkheid tot verdichting. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het 
creeren van een ke Wibautstraat gekenmerkt door 
en dichtere bouwblokken. Het is niet de dat de straat hier-
door 'voetganger- en wordt maar de doorstroming 
van het autoverkeer heeft de . Het bestaande metros 
tat ion en tramstation op het kunnen worden gekoppeld 
aan het transferium ten einde de 8112. De aanleg van een trambaan in 
de Valkenburgerstraat en op een deel van de Prins Hendrikkade zou als 
hoogwaardig aansluiting moeten geven op het 
nieuwe transferium ten einde de 8116. 

Hoe kan het transferium nu een bijdrage leveren aan de herontwikkel
ing van dit fragment van de radiaal en wat v~~r gevolgen heeft dit 
v~~r zowel de bestaande als infrastructuur? Hoofdstuk 1 
gaat in op het fragment en omsch ft aan de hand van de historische 
ontwikkeling en ke uitgangspunten een nieuw stedenbouwkun
dig plan. Hoofdstuk 2 omschrijft vanuit een theoretisch perspectief 
de optimale conditie die een ruimte waarin de transit plaatsheeft zou 
moeten hebben. Hoofdstuk 3 en 4 illustreren respectievelijk de werk
ing en het eindresultaat van het gebouw. 

4 ov netwerk (rood metrol bleuw tram) 19 





FRAGMENT 



, " 
, 

22 



Locatie ~ 

~ 
Het transferium komt te ten zuidoosten van het verkeerskruis- ~ 

8100 (Prins Hendrikkade)/ 8116 (IJtunnel trace). De ligging ten 
van dit is ikt om twee redenen. Ten eerste is 

er door middel van een tunnel onder de Prins Hendrikkade een directe 
k vanuit de IJtunnel op het transferium. Ten twee 

de kan het transferium op deze locatie een drage leveren aan de 
herontwikkeling van de 'Foelieblokken' die na de doorbraak 
nooit meer zijn . Over het lot van deze drie blokken - in 
vervolg aangeduid als blok 1, 2 en 3 bestaat vandaag de dag nog 
steeds geen duidelijkheid. 

Het kruispunt bestaat uit twee drukke wegen: de Prins Hendrikkade 
(onderdeel van een van de vijf 'parkeerverdeelringen' van de gemeen 
te) en het IJtunnel t een groot deel van het verkeer 
van en naar Amsterdam Noord). Het trace loopt onder de Prins Hendrik
kade door (viaduct) waardoor het op dit moment mogelijk is met 
snelheid het centrum binnen te rijden. 5 Hier wordt nu een einde aan 
gemaakt. Het kruispunt wordt 'gelijkvloers' zodat de drempel om van
uit Amsterdam Noord direct de binnenstad in te rijden wordt verhoogd 
en het aantrekkelijker wordt om gebruik te maken van het transferium. 

6 Straatnamen en Foelieblokken 1, 2 en 3 23 
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Historie 

De grootste verandering in de 20e eeuw in de morfologie van dit ge
bied heeft plaatsgevonden tussen 1930-1950 en 1950-1970. In beide 
perioden zijn de Valkenburgerstraat en de Foeliestraat verbreed ten 
behoeve van versnelde stedelijke transformatie. In de laatst genoemde 
periode - de periode van de 'doorbraak' - is de verandering het meest 
ingrijpend geweest. Een groot deel van 'Foelieblokken' 1 en 2 zijn 
afgebroken en nooit meer aangeheeld. Blok 3 is - zover er sprake is 
geweest van een blok - zelfs geheel verdwenen. In verband met wer
kruimte voor de aanleg van de radiaal zijn de drie blokken verder 
afgebroken dan voor de breedte van de weg noodzakelijk was. Hierdoor 
is een 'gat' ontstaan dat na de doorbraak is opgevuld met strooigoed, 
zonder (zoals de naam al doet vermoeden) sterke stedenbouwkundige 
structuur. 

7 Historische ontwikkeling morfologie Foelieblokken (rood: strooigoed na de doorbraak) 25 
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Strooigoed 

Om tot een sterk nieuw stedenbouwkundig plan te komen is het noodza
kelijk enkele bestaande panden te slopen. Het gaat hierbij om panden 
die na de doorbraak als strooigoed in het gebied zijn geplaatst en op 
de vorige bladzijde met rood staan aangegeven. Het betreft studenten
huisvesting (blok 1), een supermarkt (blok 2) en de brandweer- en po
litiekazerne (blok 3). AIle bebouwing is van na 1940 en heeft volgens 
de gemeente geen architectonische waarde. 

8 Aanzicht nieuwe Foeliestraat. Van links naar rechts blok 1, 2 en 3. 27 
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morfo!ogie 

Om tot een goede herdefiniering van het te komen zijn duide-
ke straatwanden nood k. Dit immers richting en struc-

tuur. Twee bestaande sterk gedefinieerde straatwanden vormen hierbij 
het : de westz de van de Valkenburger-/Foeliestraat en 
de Prins Hendrikkade. Deze wanden hebben ondanks de doorbraak nog aI-

d een sterke definitie en vormen dan ook het voor 
de herontwikkeling van het gebied. 

9 Herdefiniering morfologie 29 
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Straatprofilering 

Het nieuwe straatprofiel is gebaseerd op een traditionele Amsterdamse 
stadsstraat met het tramspoor symmetrisch in het midden en aan weers
zijde een autoweg, fietspad en trottoir. De totale breedte is twee 
maal zo smal als in de oude situatie. 

10 Straatprofiel Foeliestraat ter plaatse van het transferium. Boven:oud, 8eoedeo:nieuw 31 
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Mutatie 

In het stedenbouwkundig plan komt blok 2 ten opzichte van de Foe
liestraat terug te liggen waardoor ruimte ontstaat voor een stedelijk 
plein. Hieraan ligt in blok 1 de voetgangersentree van het trans-
ferium en het fungeert dan ook als orientatiepunt het verlaten 
van het gebouw. Hier kan in aIle rust worden overwogen hoe (in welke 
richting) en op welke manier (tram/ voet) men de route vervolgd. Om 
een brede voetgangerszone te maken van het transferium naar het cen
trum ligt blok 3 terug ten opzichte van de Valkenburgerstraat en 
sluit daardoor aan op de breedte van het bestaande trottoir. Het 
nieuwe straatprofiel is in relatie tot de andere twee blokken het 
smalst aan de zijde van het transferium (blok 1) waardoor de straat 
vanaf de Prins Hendrikkade en de IJtunnel door de automobilist als 
minder 'uitnodigend' wordt ervaren. 

11 Mutatie bouwblokken 33 
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Envelop 

Het transferium (blok 1) vormt mijn uiteindelijke ontwerpopgave. 
Blokken 2 en 3 nemen de aan van de omliggende omgeving. Wat 
betreft de derde dimensie van het transferium is het belangrijk om te 
beschouwen vanuit de functie van het , de directe fysieke omge 
ving en de 'geest' van Amsterdam. Ten aanzien van de functie kan het 

worden gezegd. Het transferium is in wezen het verlengde van 
van de IJtunnel en is dan ook direct zichtbaar wanneer 

men uit de tunnel komt aangereden. Dit vormt dan ook geen aanleiding 
om met het ontwerp aandacht te trekken door hoogbouw te creeren. 
De kwaliteit van de directe omgeving (en dus ook de Prins Hendrik
kade) is een sterk aaneengesloten structuur met een consistente be
bouwingshoogte. Hoogbouw op deze locatie zal de aandacht trekken en 
daardoor de eenheid verstoren. Over de ' van Amsterdam schrijft 
Geert Mak in n boek een kleine iedenis van Amsterdam het vol-

: 'De my the van Amsterdam is vooral de van de . De 
van de meeste andere grote steden is vooral de my the 

van de monumentaliteit. De Amsterdamse monumentaliteit zich 
voor het grootste dee 1 niet op straat af maar in de hoofden van haar 
bewoners'. Hiermee beschrijft hij Amsterdam als een 'antimonument'. 
Of het nu gaat om de Olympische spelen binnen te halen, of om de IJ 
oevers, of om de bouw van de Stopera, het antwoord van de stad is 
slechts spot en lacherigheid. Of hoogbouw van het transferium tot een 
monumentaal pand leidt valt niet te zeggen. Wat weI kan worden gezegd 
is dat het op die manier 'eerder' monumentaliteit in de hand werkt. 

Gezien vanuit deze invaishoeken en vanuit n ke voorkeur 
(collectief belang boven het individueel belang) vind ik Iaagbouw in 
deze ontwerpopgave beter passen dan hoogbouw en dus pas ik het ont
werp aan, aan de bestaande bebouwingshoogte. 

12 Envelop 35 
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Herdefiniering infrastructuur 

Door de (her)invoering van het tramnetwerk, het gelijkvloers maken 
van het kruispunt en het terugdringen van het autoverkeer op de Val 
kenburger- en Foeliestraat veranderd de infrastructuur pend. 
De auto entree van het transferium sluit in de nieuwe situatie via 
een tunnel onder de Prins Hendrikkade direct aan op de van 
de IJtunnel. De bevindt zich aan de zijde van het 
plein. Hieraan het nieuwe tramstation. Vanuit functio 
neel oogpunt is er auto entree gemaakt vanaf de Prins Hen 
drikkade. 

13 Herdefiniering infrastructuur. links: oud - rechts: nieuw (rood: entree autol bleuw: entree voetganger en 
trambaan) 37 
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Autowarenhuis 

Het transferium is moeilijk exploit abel wanneer het regelmatig leeg 
staat. Oat blijkt uit cijfers van het 'transferium Arena' Het aantal 
parkeerplaatsen is hier teruggebracht van 2000 naar 500. Een extra 
functie in hetzelfde gebouw die de daluren van het transferium op
vangt kan hierbij uitkomst bieden. 

Aangezien de Valkenburgerstraat nooit zal kunnen concurreren met de 
winkelstraten van het gezellige fijnmazige oude stadscentrum moet 
het juist een geheel eigen karakter krijgen. Op dit moment bevinden 
er zich op deze locatie voornamelijk specifieke publiektrekkers zo
als winkels voor woonartikelen, reisbureaus en natuurlijk het museum 
NEMO. Een autowarenhuis dat eveneens werkt als een grote publieks
trekker sluit hierop aan en versterkt daardoor het karakter van de 
straat. 

14 Publiekstrekkers: 1.Woonartikelen/ 2.?/ 3.Autowarenhuis/ 4.Nemo 39 
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Wat heb ik tot nog toe? Een sterk stedenbouwkundig uitgangspunt waar
in de envelop van het transferium nauwkeu is bepaald. De nieuwe 
infrastructurele structuur sluit goed aan op het transferium en de 
morfologie ondersteund het autoluwe karakter van de Valkenburger
straat. Maar hoe zou afgezien van deze 'envelop' de representatie 
van de transfer moeten worden vormgegeven? En welke condities kun 
nen hieraan een positieve bijdrage leveren? In het volgende hoofdstuk 
probeer ik aan de hand van literatuuronderzoek en eigen ervaringen 
hierop een antwoord te vinden. 

41 
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'Over hoe een ruimte moet worden vormgegeven v~~r het ondergaan van 
een transit' 

Zintu jke stimuli vanuit de omgeving be palen onze beleving, emo-
tie en stemming zo sch ft Susanne Piet, belevingspsychologe in een 
artikel over de van openbare ruimte. 6 Je kunt mensen door 
middel van het ontwerpen van een ruimte zich gehaast laten voelen, 
verward of juist De belevenis is weliswaar aan trend onderhe-
vig, maar er is hie d ke constante: de behoefte 
aan 'prikkeling en sensatie' ene ds en de behoefte aan 'veilig-
heid en geborgenheid' ds. Oat de openbare ruimte vanuit dit 
opzicht vaak niet goed is vormgegeven illustreert ze aan de hand van 
de trein- en metrostations. 'Wie op een station aankomt, is per de
finitie in transit en verwarring. Je zoekt immers een bestemming. 
Maar terwijl een r op dat moment behoefte heeft aan een omge-
ving die rust, orde en veiligheid biedt, wordt getrakteerd op een 
'lawine van prikkels.' Ik trek een link naar het transferium, 
eveneens een openbare ruimte waar de 'transit' centraal staat. Ook 
hier treedt verwarring op omdat van moet worden verwisseid 
(van auto naar tram en rd) en ontstaat onrust omdat het 
dome in (auto) moet worden verwisseld voor het domein. Zoals 
bij het vormgeven iedere re ruimte is het vanuit dit oog-
punt is dan ook k om te vanuit zowel een architec-
tonische als een ke invalshoek. Vanuit een architecto-
nische als, sensatie, rust en 
orde ke richt zich juist 
op de beleving van 

Prikkeling en sensatie 
Het transferium moet in eerste instantie voldoen aan normen gebaseerd 
op het chassis van de auto. Oe module van het chassis de af-
meting van een parkeerplaats en door k gt het gebouw zijn 
eigen interne logica. Kolommen zijn zodan gepositioneerd dat de 
rijbaan en de parkeerplaatsen niet worden belemmerd. Vloeren en pIa
fonds zijn homogeen in plattegrond en doorsnede. Uitzondering treedt 

45 





aIleen op ter plaatse van de entree, het trappenhuis en de helling
baan. Wanneer de hellingbaan is in het parkeerdek ver
sterkt dit nog eens het homogene karakter van de ruimte. Het vacuum 
dat ontstaat wordt gedomineerd door orde, rust en voorspelbaarheid. 
De hellingbaan - en dan k wanneer het parkeerdek hierin is 

- is dan het en sensationele element. 

Constantin Melnikov was van de eerste die wat betreft de sensa-
tie van de hellingbaan rde. In z n ontwerp voor een 'car 

for 1,000 vehicles' voor s in 1925 stelde hij zich voor hoe 
de rit van de automobilist hierover voor een geweldige ervaring zou 

n, 'a kind of sightseeing oppo '. De onderliggende gedachte 
van 'plezier' voor de automobilist in dit overigens niet tot stand 

ontwerp heeft later navolging in tal van andere ont-
werpen en kwam tot een climax in het ontwerp van Bertrand Goldberg's 
Marina Towers in Chicago in 1962. Een verdieping tellende 
helix leidt tot indrukwekkende hoogte en uitzicht over de stad. 
Ook NI's Parkhouse ontleedt zijn kwaliteit mede aan het fenomeen van 

'. Simon Henley omschrijft in n boek The architecture 
de beleving van de hellingbaan als een 'clinometric reali-

en een 'visceral experience'.8 Vooral in het van een cir-
hellingbaan (helix) is de sensationeel omdat het 

tot een rechte is van wiskunde 
'. Dit geeft een vreemd 

beweert: 'It is a more sensation 
vortex, deliriously around some central 

en geborgenheid 
De schoonheid van het parkeergebouw ontleed aan de tektoniek en het 

wordt voornamelijk door de architect zelf onderstreept. Het zijn 
die hier maar al te vaak anders over denken. Duitse 

krimi's, moorden, achtervolgingen, snel tikkende naaldhakken en pies-
lucht is het beeld dat bij de meeste mensen opduikt wanneer 
ze aan deze ruimte denken. Floortje Louter, architectuurhistoricus, 

15 Constantin Melnikov: Car park for 1,000 vehicles 47 
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beschouwd het dan als een 'ondergeschoven kindje' waar pas in 
de laatste decennia langzaam verandering in is ,9 Volgens haar 
is de ruimte tot een zuiver 'utilitair' bouwwerk door het 
verlies van functie als ontmoet en door de enorme schaal 
verg van het autobezit in je jaren 50. was dit anders. 
Al in de zeventiende eeuw mochten met paard en wagen het 
stadscentrum van historisch gegroeide steden niet betreden omdat de 
nauwe jes, kades en wegen van binnensteden niet berekend wa-
ren op grote verkeersstromen. Het vervoer moest toen op 
aan de rand van de stad worden achtergelaten om vervolgens ter voet, 
per boot of met handkarren de tocht te ve : het transferium 
avant la lettre! De Torengarage (1930) was de eerste openbare par-
keergarage in Nederland en bevatte naast rgelegenheid meerdere 
functies als een showroom en wachtruimte voor chauffeurs (toen nog 
in dienst van autobezitters). Dit type stond niet op zichzelf en ook 
de 'Banville garage' in Parijs (1920) was een symbiotisch gebouw met 
meerdere functies waar plaats was voor ontmoeting. Hierdoor waren de 
parkeervoorzieningen uit die d zo blijkt, hun tijd ver vooruit. 
Het waren allemaal 'gecontroleerde' ruimtes. De gebouwde parkeervoor
ziening moet volgens Louter dan ook weer een verband aangaan met het 

k leven om het en 
ruimte te doen mag 
best zichtbaar zijn. Je ziet dan direct wat het is en en een 
natuurlijke ventilatie kan op die manier gemakkelijk worden verkre
gen' . 

15 Wagenplein Mast de Haarlemmerpoort, Amsterdam 1750 49 
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Het fascineert mij om te lezen dat de een - Simon het par-
keergebouw vanuit een architectonische benade omschrijft als een 
'mysterious inhumane ' en de ander - Floortje Louter het meer 
maatschappelijk benaderd en het juist ziet als een 'ondergeschoven 
kindje'. Misschien komt het doordat de een architect is en de ander 
architectuurhistoricus of omdat de een man is en de ander een vrouw. 
Ik weet het niet. Het z n in ieder geval twee verschillende benade
ringen die wat betreft representatief zijn voor de manier waarop 
een specifieke ruimte als het parkeergebouw wordt beschouwd. Om een 
evenwichtig ontwerp te kunnen maken moeten beide daarom 
gewicht krijgen. Ten eerste moet vanuit een architectonische invals
hoek de beleving van de ruimte worden afgestemd op de behoefte van 
de gebruiker en moet een klimaat van orde, rust en 

in wezen al ontstaan door de module van de auto - maximaal worden 
. De van het parkeerdek in de kan 

daarbij een rol omdat hierdoor de continuiteit van het ritme 
wordt vergroot. is dan het 'complexe' en 'sensatio-
nele' element en zorgt architectonisch interessant is. 
Ten tweede moet vanuit k oogpunt het transferium een 
verband aangaan met het ' leven' zodat sociale cantrale en 
dus het gevael van ve en geborgenheid wordt ve . Dit kan 
architectonisch worden vormgegeven door het (her)introduceren van een 
symbiotisch 'type' van meerdere functies. Verschillende vervoersstro
men komen hierdoor op gang en visuele relaties tussen de ruimten zijn 
het gevolg. 
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Dubbele helix 

Mijn st Ie: een dubbele helix. De 'eerste' helix vormt het par
keerdek. Door middel van het van het parkeren in de hel-
lingbaan wordt en homogeniteit versterkt en ontstaat een 
consistent ritme. Orde, rust en een sterke mate van id 

n het gevolg en bieden tegenwicht aan de hectiek van de transit. 
en sensatie zit hem in de Om vanuit maat-

jk oogpunt het transferium een verband aan te laten gaan met 
k weefsel wordt een tweede helix geintroduceerd die wordt 

ingevuld door het autowarenhuis. 

De dubbele helix geeft daarnaast expliciet uitdrukking aan de 'trans
fer'. De parkeerhelix is letterlijk een verlenging van de autoweg 
komend vanuit de IJtunnel, vanaf deze helix kan men 'overstappen' 
naar de tweede helix en zo afdalen naar de uitgang. Zo ontstaat een 
doorgaande beweging van de routing van de transferiumgebruiker: eerst 
als automobilist, vervolgens als voetganger. Doordat het gebouw en
kel schuine vloeren kent wordt onder invloed van de zwaartekracht het 
gevoel te 'moeten' bewegen. Dit onderstreept nog eens dat het 
gebouw geen 'bestemming' is maar slechts een tussenstation op weg 
naar de bestemming. 

16 Links: helix parkerenl Rechts: helix autowarenhuis 55 
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Beweging 

1. Beweging automobilist in transferium 
Aangereden vanuit de uitmonding van de IJtunnel wordt de inrit van 
het transferium bereikt. De weg vervolgt zich als een helix en draait 
langzaam in het volume naar boven. 

2. Beweging voetganger in transferium 
Na het parkeren van de auto begeeft men zich te voet via de helix 
naar de roltrap. De route van de voetganger vervolgt zich vervolgens 
via het autowarenhuis naar de uitgang van het transferium op maai
veldniveau. Voor de gehaaste bezoeker is het ook mogelijk een korte 
route naar de uitgang te nemen door de roltrap verder te vervolgen. 

57 
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Ritme 

Een rustig en k klimaat wordt versterkt door de mate van 
'voorspelbaarheid' te vergroten. Daardoor zijn de rvakken, 
kolommen en vloerbalken 'verdreven' zodat identieke opeenvolgende 
'fragmenten' ontstaan die zorgen voor een ritmische ervaring. 
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Relaties 

Visuele relaties tussen de het parkeerdek en het autowarenhuis bieden 
in de parkeerruimte veiligheid en geborgenheid en geeft het autowa
renhuis vanuit commercieel oogpunt voordeel. Visuele relaties zijn op 
drie specifieke punten in het gebouw aanwezig: 

1. via het cour, de binnenruimte. 
2. Via de vides die ontstaan door het verschil in vorm van de helix. 

De parkeerhelix is 'rond' en de helix van het warenhuis 'vier 
kant' . 

3. Ter plaatse van de verticale verkeersstroom van roltrappen en lif
ten. 
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Cour 

Het cour is in wezen ontstaan door de wetmat van de draaicirkel 
van de auto, maar heeft desalniettemin drie ke functies. Ten 
eerste zo het voor een visuele relatie tussen de parkeerruimte en 
het autowarenhuis. Ten tweede voorziet het cour de parkeerruimte en 
de kantoren van het autowarenhuis (gelegen aan de binnenstraal van de 
helix) van voidoende daglicht. Ten derde ventileert het op een na-
tuu ke wijze de parkeerruimte waardoor een dure mechanische venti-
latievoorziening wordt voorkomen. 

Retroperspectief gezien is de ontstane binnen een weIhaast sa-
craIe ruimte geworden, omzoomd door de verschiIIende ve van 
het gebouw. Het cour is niet toegankelijk, en versterkt daarmee de 
kwaliteit van deze ruimte. De Ieegte prikkeit de fantasie van iedere 
bezoeker, die er n invuIIing aan kan geven. 
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Monoliet 

De 
liet 

is ontworpen vanuit de een sterk 'weerbaar' mono 
blok te maken dat de hectiek van het aanliggende drukke ver-

op de sterke 
ste verdieping 
en visueel ' 

kan weerstaan. Het monoliet karakter sluit daarmee aan 
ke structuur van de Prins Hendrikkade. De boven 

is 'rond' zodat deze vanaf de straat niet te zien is 
Het sluit hierdoor met respect aan op 

de bestaande bebouwing. 
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Plint 

De betonnen plint refereert enerzijds - door middel van het 'geslo
ten' karakter - naar de pakhuizen uit de vac die op de begane grond 
eveneens 'autistisch' zlJn, en anderzijds door middel van het mate
riaalgebruik naar het betonnen souterrain van aIle herenhuizen op de 
kade. 
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Perforaties 

De ies zijn een articulatie van de achterliggende functie en 
n hierdoor te in twee typen. De gevelopeningen zijn 

zowel voor het autowarenhuis 
ritme gecomponeerd om het 

als voor het parkeren in een consistent 
van rust, orde en harmonie in het 
van de gevel gezien vanaf de straat 

kbaar, ook hier ontstaat een rust ,ritmisch beeld voor 
beschouwer. 

te versterken. De 

De openingen in het warenhuis, zijn smal en hoog en volgen elkaar in 
een snel ritme op. Door de van diepe negge's in deze ope
ningen krij de een sterke optische diepte en wordt de indruk 
van een monoliet volume verstrekt. 

De openingen van de rdekken 
zichtbaar te rna ken en zodoende de 
ren, doch klein genoeg om de 
ervaren waardoor het beeld van 

daarentegen zijn groter om de auto 
functie van parkeren te articule
als nog steeds als een geheel te 

'op elkaar gestapelde doosjes' nadruk-
kelijk wordt vermeden. 
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Materiaal 

De gevel verbindt de beide functies van het met elkaar. V~~r 
de gevel wordt metselwerk in een genuanceerde donkere steen toege
past. Dit materiaal sluit aan bij het karakter van de omgeving. Op-
vallend z n de betonnen vensters in de die de geparkeerde auto 
accentueert aan de aanschouwer als nde een 'kunstobject'. De be-
tonnen banden articuleren daarnaast de reno 
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Zinsbegoocheling 

Het ke architectonische 
als een vorm van zinsbegoocheling. 
omgeving heeft als gevolg dat de 

beeld van de gevel kan men zien 
Een respectvolle in de 

van de dynamiek van de 
is. Ze is ks waarneem-dubbele helix in de gevels 

baar. Het gebouw is hierdoor in 
gebouw. Wanneer men echter iets 
aan op te merken dat voor het 

eerste instantie een 'normaal' ogend 

effect ervoor dat het 

kijkt valt er iets 'vreemds' 
niet direct verklaarbaar is. Dit 

ondanks de sterk ordende elementen 
in de absoluut niet 'saai' is. De complexiteit van de 
baan met als resultaat een 'schuin' volume, schemert door de sluier 
van de orde heen. 
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Intermezzo 

Als reactie op de strakke, zakelijke architectuur van 8erlage ont
stond omstreeks 1910 onder invloed van het Duitse expressionisme 
een architectuurbeweging in Nederland die aandacht besteedde aan de 
toepassing van ornamentiek aan gebouwen. De plattegrond werd onder
geschikt gemaakt aan de vormgeving van de gevels. Aangezien vooral 
wooncomplexen in Amsterdam in deze stijl werden gebouwd kreeg deze 
stroming de naam 'Amsterdamse school'. Kenmerkend voor deze architec
tuurstijl is het toepassen van baksteen voor het creeren van plasti
sche vormen. 

Opvallend aan de gevels van het transferium is dat deze een verwant
schap lijken te hebben met de 'Amsterdamse school'. Een aantal ken
merken hiervan zijn in de gevels aanwezig. Ondanks de strakke vorm 
van het gebouw he eft de bouwmassa doordat het in wezen 'ronddraait' 
om een zeker middelpunt een sterk plastisch karakter eveneens ver
vaardigd in baksteen. Echter, de plattegrond is absoluut niet ondege
schikt gemaakt aan de gevel zoals bij de Amsterdamse School weI het 
geval was maar domineert juist de compositie ervan door haar interne 
logica te articuleren. 

17 Bijenkorf te 's-Gravenhage: Piet Kramer, een van de voornaamste architecten van de Amsterdamse School. 75 





ILLUSTRATIE 



SITUATIE 

78 



r --.. 

79 



SITUATIE 

80 



~ ,.. ,.. 
c:: 
Ch 
-i 

'" l> 
;:! 
m 
Ch 

81 



DAKAANZICHT 

01. Parkeergarage 
02. Au towarenhuis 
03.Cour 
04. Kantoorruimte 
05. Toiletruimte 
06. Pantry 
07.8erging 
08, Raceptie 
09. Kinderopvang 
10. Etalage 
11. Entree 
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'VERDIEPING 3' 

Ot ,Parkeergarage 
02,Autowarenhuis 
03, Caur 
04, Kantoorruimte 
05. Toiletruimte 
06.Pa~try 

07. Berging 
08. Recep t is 
09. Kinderopvang 
10.Etalage 
1! .Entree 
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'VERDIEPING 2/1' 

01. Parkeergarage 
02. Au towarenhuis 
03. Caur 
04. Kan toorruimte 
05. Toiletruimte 
Oe.Pantry 
07.Berging 
OB,Aeceptie 
09. Kinderopvang 
10, Etalage 
! 1. Entree 
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'BEGANE GROND' 

01 ,Parkeergarage 
02. Au towarenhu is 
03, Cour 
04. Kantoorru imte 
05, Toiletru1mte 
06, Pantry 
07. Barging 
08, Aeceptie 
09. Klnderop'lang 
10. Etalage 
11, Entree 
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GEVELS 
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DOORSNEDE 

92 



93 



DETAILS 
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1 

1 1 
2 

Oakopbouw : 
A1werking ingestroo l d met grind 
Gietastalt 50.-n 
losliggende membraanlaag 
Betonpor-EPS - systeem 100mm 
Damprenwnende laag 
Betonnen dakvloer 300"," 
Sterknletaal plafond 

Vloeropbouw : 
Dekvloer SOmi 
Dampremmende laag 
Betonpor-EPS - systeem 100mm 
Waterkerende 18ag laag 
Betonnen verdleplngsvloer 300mm 

3 

4 

Vloeropbouw: 
Afwerking lngesuooid IIet grind 
Gletas1alt 5011'm 
Losllggende nembraanlaag 
Betonpor-EPS -systeem 100mm 
Damprennende leag 
Betonnen verdiepingsvloer 300mm 
Sterkmetaal pla10nd 
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VISUALISATIE 
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VISUALISATIE 
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PARKEERPLAATS 
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SHOWROOM 
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NOTEN 

De gemeente vond het in de jaren zestig wenseIijk om zowel het historische karakter ais 
de woonfunctie in stand te houden. Het werd echter nog ker geacht dat de binnenstad 
het zou bIijven van de centrale en bestuursfuncties en dus goed 
bereikbaar voor autoverkeer. Verkeersdoorbraken golden ais pijnIijke maar onvermijdeli· 
jke operaties. De binnenstad moest zich ondanks zijn monument ale waarde aanpassen aan 
de moderne tijd. (bron: ORO Amsterdam, Amsterdam 192B-2003jtoekomstvisies op de 
ruimteIijke ontwikkeling van de stad. NAI Rotterdam 2003). 

2 ORO Amsterdam, Nota Bereikbaarheid , stadsdeel centrum. Amsterdam 2004 
3 Het is moeilijk te bewijzen, maar de cijfers van het transferium Amsterdam Arena zen uit 

dat hier ondanks de lage parkeerkosten betrekkelijk weinig gebruik van wordt . Het 
transferium opende in 1996 haar deuren met 2000 maar dit is inmiddels terugge-
bracht naar 500. Een factor nlijk een rol. Immers, de 
automobilist is wanneer hij voor nog lang in de stad. (bron: Elske 
Schouten, Acht aar Transferium Arena - Nieuw Amsterdam Peil januari 2004). 

4 Vooral op het zakelijk en -sociaal verkeer wordt . Bewoners en 
ondernemers hebben vaak een vergunning en kunnen hierdoor gebruik makan van parkeren in hat 
bestemmingsgebled. Toch is de eerstgenoemde groep (forensich, zakelijk en recreatief) goed 
zijn voor meer dan vijftig procent van hat verkeer in de binnenstad. (bron: DIVV factsheet 
autobezit 2006) 

5 Ter plaatse van de knooppunten van de rediael 51161 S112 met de rand van de binnenstad (5100) 
is tijdans de besloten op beide plaatsen een viaduct te maken om de doorstroming van 
het verkeer te 
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