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5 Architectonische vertaling 
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Fig. 28 Vorm van een stadss truc tuur 
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Fig. 29 De kro mmi ng van de Si n e l g rac ht 
als grondgedachte 44 



5.1 Oorsprong 

De hoofdvorm van het transferium komt voort uit de 
beweging van een oude stadsstructuur, de kromming van de 
Singelgracht. Deze beweging vormt de grondgedachte voor de 
verdere opbouw. 
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~ig . 30 Schematische w e r gave v n de opbouw 
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5.2 Elementen 

Twee spiralen dalen af en ZlJn onderlangs met elkaar 
verbonden. Een continue band wordt gecreëerd. Dit heeft 
als voordeel dat het transferium een eenduidige route kent 
die maar op één manier kan worden doorlopen. 

De eerste laag van de gevel is opgebouwd uit een c olonnade 
met in het midden een portaal op de plek waar de metro 
door het gebouw kruist. 

Een secundaire wand wordt geplaatst op korte afstand van 
de colonnade. De smalle opening tussen wand en colonnade 
laat de toetreding van daglicht toe tot in de diepste 
lagen van het transferium. 
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5.3 Stedelijke Hub 

Het transferium vormt een integraal onderdeel van een 
groter complex, een nieuw stuk stedelijk weefsel. Er 
is plaats voor de stalling van 850 auto's. Het oude 
metrostation Weesperplein wordt omgevormd tot een centrum 
met publieke functies, zoals een mediatheek, supermarkt, 
winkels en restaurants. Ook zijn er studentenwoningen en 
kantoren gepland. De bunkers onder de metrohal krijgen 
een nieuwe functie als badhuis. Voor een meer uitgebreide 
uitleg van dit gedeelte van de stedelijke hub verwijs ik 
u door naar het verslag van Marc van Bemmel: Verbonden 
Gronden, het Weesperplein als stedelijke condensator. 

49 





De ondergrondse situatie is als een röntgenfoto toonbaar 
gemaakt. Het huidige metroperron wordt naar het midden 
verlegd en komt tussen het Weesperplein en Rhijnspoorplein 
in te liggen. Dit is het schakelstuk tussen de twee delen 
van de stedelijke hub. 
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De wanden van de tunnel ZlJn transparant gemaakt. Het 
water is weggelaten om zo inzicht te krijgen in de 
structuur. De metrobaan bevindt zich in het midden met 
aan beide zijden een looppad. Passanten kunnen via de 
gecreëerde onderdoorgang direct de AIDstelcampus bereiken. 
Kruizen van het bovenliggende autoverkeer wordt zo 
vermeden. 
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De centrale ruimte wordt ingekaderd door een in tweeën 
opengebroken cilinder. In het midden zichtbaar achter de 
colonnade. 
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Fi g . 35 2 Confrontatie van bewegingsstromen fi g. 36 N ega ria~e ruimte 
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Dit is het moment dat de beweging van de auto botst met 
de beweging van de metro. De rondingen voortkomend uit 
de draaicirkels van de auto ogen van binnen als een 
omsloten ruimte. De ruimte aan de andere zijde wordt 
omsloten door zijn inverse,de twee convexe vormen. Door de 
overweldigende dimensies van het bolle schild binnen de 
kaders van het ondergrondse krijgt de centrale ruimte het 
karakter van een buitenruimte. 
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Op deze afbeelding is de vorming van een colonnade achter 
de waterlinie zichtbaar. Bij golfslag kan het water van de 
Singel achter de wand langs naar beneden vallen. 

Rechts onder bevindt zich de inrit van de parkeergarage en 
linksboven de uitrit. De ruimte die gevormd wordt door de 
draaicirkel van de auto is in de vorm van een langwerpige 
oplopende muur boven het maaiveld opgetrokken. 

Aan beide zijdes van de Amstelcampus zijn 
voetgangersentrees gesitueerd. 

Het kruispunt wordt een gelijkwaardig kruispunt waar 
de entree en uitgang als extra afslag toegevoegd. 
Het transferium is met de auto vanaf meerdere kanten 
benaderbaar. Zie volgende blz. voor verduidelijking. 
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Fig. 39 Circ u l a t i e in de p a rkeerga r age : 
eenri ch ti ng s verkeer , aan de buiten zi jde een looppad 































Eindnoten 

1 De gemeente vond het in de jaren zestig wenselijk om 
zowel het historische karakter als de woonfunctie in 
stand te houden. Het werd echter nog belangrijker geacht 
dat de binnenstad het concentratiegebied zou blijven 
van de centrale economische en bestuursfuncties en dus 
goed bereikbaar voor het autoverkeer. Verkeersdoorbraken 
golden als pijnlijke maar onvermijdelijke operaties. De 
binnenstad moest zich hierbij ondanks zijn monumentale 
waarde aanpassen aan de moderne tijd. (bron: DRO 
Amsterdam, Stadsplan Amsterdam 1928-2003;toekomstvisies 
op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. NAI uitgevers 
Rotterdam 2003 ) . 

2 DRO Amsterdam, Nota Bereikbaarheid Binnenstad 2004-2009, 
stadsdeel centrum. Amsterdam 2004 

3 Het is moeilijk te bewijzen, maar de cijfers van het 
transferium Amsterdam Arena wijzen uit dat hier ondanks 
de lage parkeerkosten betrekkelijk weinig gebruik van 
wordt gemaakt. Het transferium opende in 1996 haar 
deuren met 2000 parkeerplaatsen maar dit is inmiddels 
teruggebracht naar 500. Een psychologische factor speelt 

hoogstwaarschijnlijk een rol. Immers, de automobilist is 
wanneer hij uitstapt voor zijn gevoel nog lang niet in de 
stad. (bron: Elske Schouten, Acht jaar Transferium Arena -
Achtergrond; Nieuw Amsterdam Peil, januari 2004). 

4 Vooral op het forensisch, zakelijk en recreatiesociaal 
verkeer wordt gedoeld. Bewoners en ondernemers hebben 
vaak een vergunning en kunnen hierdoor gebruik maken 
van parkeren in het bestemmingsgebied. Toch is de 
eerstgenoemde groep (forensisch, zakelijk en recreatief) 
goed zijn voor meer dan vijftig procent van het verkeer in 
de binnenstad. (bron: DIVV tactsheet autobezit. 2006) 

5 Foto's en feiten afkomstig uit de online database van 
het stadsarchief Amsterdam (http://beeldbank.amsterdam.nl 
geraadpleegd op 28 september 2009) 

6 Is een plaats waar data van verschillende bronnen 
samenkomt, en vandaar uit weer naar verschillende 
richtingen doorgestuurd wordt. (http://www.encyco.nl/nol. 
php geraadpleegd op 4 oktober 2009) 

7 Afbeelding uit het boek Kipnis, J., Ben van Berkel en 
Caroline Bos, Tokyo, 1995 

88 



8 Parkhaus is een fotoserie van de fotograaf Olivier 
Heissner waarin hij de schoonheid van een parkeergarage 
vastlegt, publicatie in 2002 (http://www.oliverheissner. 
net geraadpleegd op 28 september 2009) 

9 Henley, S., The architecture of parking, Londen, 2007, 
blz. 173 

10 De kunstenaars die tot deze groep worden toegewezen 
gebruiken de term Land Art niet om hun eigen kunst te 
beschrijven, verwoord door Gilles A. Tiberghien in de 
inleiding van het boek Land Art 

11 Double Negative van Michael Heizer,fotograaf Gianfranco 
Gorgoni. Foto afkomstig uit het boek Land Art, Tiberghien, 
G. A., Londen, 1995. 

12 Geschiedenis van belichting: Adolphe Appia. geraadpleegd 
op 20 september 2009, http://dvtg.hku.nl/licht/appia--1. 
htm 

13 Er is geen adequate betekenis van het woord Mise-en
scène. Volgens Encyclo refereert het aan alles dat voor 

de camera moet verschijnen en de manier waarop het is 
geordend. (http://www.encyclo.nl/begrip/Mise-en-scène 
geraadpleegd op 28 september 2009 ) Andrew Sarris, bekend 
filmcriticus zegt hierover: 'Mise-en-scène is het gat 
tussen wat we op het scherm zien en voelen en wat we met 
woorden kunnen uitdrukken.' (http://www.filmlinc.com/fcm/5-
6-2005/sarris.htm geraadpleegd op 20 september) 

H Heer, J. de, De architectonische kleur, Rotterdam, 2008, 
blz 108-111 

u clair-obscur (chiaroscuro) is een techniek uit de 
schilderkust ,fotografie en film waarbij lichtdonker 
contrasten sterker worden aangezet dan dat ze in de 
werkelijkheid zijn, de middentonen worden weggelaten. 
Het is meestal niet duidelijk aan te wijzen wat de 
lichtbron is. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Clair-obscur 
geraadpleegd op 20 september 2009) 
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