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Met deze woorden opende mijn ver
slag dat in oktober 2008 onderdeel 
vormde van het tussencolloquium. 
Niet wetende dat de zoektocht toen 
pas echt zou beginnen. en intenser 
en spectaculairder zou zijn dan ik ooit 
had kunnen denken. 

Meer dan anderhalf jaar later komt 
met dit afstudeerverslag en het bijbe
horende eindcolloquium een einde 
aan de zoektocht die Afstuderen heet. 
Een tocht die lang, mooi en soms ook 
lastig was. Maar bovenal een tocht die 
heel veel nieuwe inzichten heeft ge
geven in mijn persoonlijke fascinaties 
binnen de architectuur en heeft bijge
dragen aan mijn ontwikkeling als stu
dent en ontwerper en - misschien wel 
het belangrijkst - als mens. 

Tijdens de meeste zoektochten ont
dek je de mooiste plekken pas wan
neer je met een goede gids op pad 
gaat. Aan het begin van dit verslag wil 
ik dan ook graag een woord van dank 

richten aan mijn begeleiders die de 
afgelopen 2 jaar met veel geduld, en
thousiasme en inspirerende woorden 
het proces tot de dag van vandaag 
begeleid hebben. 

Pieter van Wesemael, bedankt voor 
je ongelooflijke hoeveelheid kennis 
en ervaring die je niet alleen op het 
professionele maar zeker ook op het 
persoonlijke vlak met me hebt willen 
delen. Je niet aflatende enthousiasme 
voor het vak en inspirerende woorden 
gaven vaak vertrouwen en hebben 
er aan bijgedragen dat dit project zo 
'eigen' heeft kunnen worden als ik 
gehoopt had. Hüsnü Yegenoglu, be
dankt voor je analytische blik en kriti
sche noten die het proces en ontwerp 
steeds naar een hoger niveau wisten 
te tillen. Bedankt ook voor het geduld 
en begrip op momenten dat het even 
niet leek te lopen zoals gewenst; het 
gaf me de rust om een stap terug te 
zetten en de moed om weer door te 
gaan. Sophie Rousseau, bedankt voor 

je eigenzinnige, vurige manier van be
geleiden die ik zo heb leren waarderen 
en nooit meer zal vergeten. Bedankt 
ook voor je woorden dat "iedereen 
op zijn eigen manier moet afstude
ren." Voor mij misschien wel de meest 
waardevolle zin van van de afgelopen 
jaren. 

Bedankt. aan al mijn vrienden en 
vriendinnen met wie ik de afgelopen 
jaren heb mogen studeren en vooral 
heb mogen leven. Jullie onvoorwaar
delijke steun heeft er mede voor ge
zorgd dat ik hier mag schrijven hoe 
onbeschrijflijk jullie voor me zijn. Be
dankt. aan mijn zus en mijn ouders. 
Voor jullie onbegrensde geloof en 
vertrouwen. ook op de momenten dat 
het wat minder ging, en de vrijheid om 
mijn eigen keuzes te mogen maken. 

Bedankt, voor de mooiste tijd van mijn 
leven. 

Marc Vos 
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Na jaren van het IJ, zoals het Noord
zeekanaal ter hoogte van Amsterdam 
genoemd wordt gescheiden te zijn 
geweest door het station, spoordijken 
en haventerreinen durft de stad weer 
achterom te kijken. In een poging 
haar vroegere 'rug' weer in de armen 
te sluiten zijn nieuwe strategieën ont
wikkeld waarmee zowel de Noorde
lijke als de Zuidelijke IJ-oevers nieuwe 
relaties met de stad en het water aan 
moeten gaan. 

Waar de Noordelijke IJ-oevers ont
wikkeld worden volgens een strategie 
waarbij gebruik wordt gemaakt van 
bestaande functies en gebouwen, 
geldt voor de Zuidelijke IJ-oevers het 
principe van 'tabula rasa'. ·volgens 
het door Rem Koolhaas ontwikkelde 
archipelconcept zijn de oevers opge
knipt in verschillende deelgebieden, 
die volledig schoongeveegd worden 
om vervolgens opnieuw bebouwd 
worden, elk met een eigen identiteit. 
Hoewel de projecten achter elkaar 

doorgaan en de woningen als spreek
woordelijke warme broodjes over de 
toonbank gaan wordt de keerzijde van 
de ontwikkelingen langzaam maar ze
ker, en pijnlijk, zichtbaar. 

Langs de Zuidelijke IJ-oevers ont
staat een lint van aaneengesloten 
bouwblokken, de een nog groter dan 
zijn buurman, dat de dichtheid in het 
gebied opschroeft tot ongekende 
hoogte. Alle lucht lijkt uit het gebied te 
worden geperst voor open ruimte is 
amper plaats. In een poging de voor
malige 'rug' van de stad, die het IJ ja
renlang gevormd heeft weer in haar 
armen te nemen ontwikkelt de stad 
een nieuwe rug langs de oevers van 
hetzelfde water. 

Het opslokken van de open ruimte 
komt tot een climax op het ten wes
ten van het Centraal Station gelegen 
Westerdokseiland. Dit vroegere ran
geerterrein, dat gebruikt werd voor de 
doorvoer van goederen van en naar 

de Amsterdamse haven, is vandaag 
de dag niet meer te herkennen aan de 
vele treinen, loodsen en douanepos
ten, maar aan de hoogste dichtheid 
van Nederland. Na het schoonvegen 
van het eiland, waarmee alle sporen en 
verhalen van het verleden verdwenen 
zijn, is het volledig volgebouwd met 
nieuwe woonblokken die alle open 
ruimte aan het IJ hebben geprivati
seerd. Voor het publieke domein lijkt 
geen plek meer te zijn; het domein dat 
juist al onder druk staat in een maat
schappij waar het leven steeds meer 
vanuit de individuele capsule geleid 
wordt zonder ongewenste momen
ten van contact met 'het andere'. 

Te midden van het bouwkundig ge
weld op het Westerdokseiland houdt 
een oude pier zich dapper staande. 
Door middel van een hek gescheiden 
van de Westerdoksdijk, de voornaam
ste verkeersader van het eiland, ligt 
het Stenen Hoofd als een verborgen 
wereld in het IJ. Een wereld die zich 
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weinig aan lijkt te trekken van de druk
te om zich heen en waar nog geno
ten kan worden van het uitzicht. van 
licht en lucht. Niet schoongeveegd 
maar nog ruig. verwilderd. open en 
onbestemd zijn hier de sporen van 
het verleden nog zichtbaar. Een plek 
waar men even weg is uit de drukte. 
weg is uit de dichtheid. Een plek die 
zich ontwikkeld heeft als een creatieve 
vrijplaats aan het IJ. waar regels en 
controlemiddelen nog geen grip op 
de ruimte hebben gekregen en waar 
het vleugje chaos nog aanwezig is. 

Maar voor hoe lang nog7 Met de ont
wikkeling van de IJ-oevers voelt ook 
het Stenen Hoofd de adem van depri
vatisering in haar nek. En op het mo
ment dat er boetes worden uitgedeeld 
voor het aanwezig zijn in een open
bare ruimte rijst de vraag of het Stenen 
Hoofd wel behouden kan blijven voor 
het publieke domein. 

'Het kleine Geluk' combineert een 
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strategie en ontwerp met als doel om 
nieuwe betekenis en waardering te 
creëren voor de plek in haar huidige 
vorm. zodat het Stenen Hoofd behou
den kan blijven als openbaar labora
torium. 

De strategie gaat uit van het hui
dige moment. en gaat in tegen het 
schoonvegen van gebieden waar
door de daar geldende verhalen en 
mysteries worden uitgewist. In plaats 
daarvan wordt heel specifiek gekeken 
naar bepaalde plekken die reeds op de 
pier aanwezig zijn. naar momenten en 
kwaliteiten die met een kleine ingreep 
de waarde van de plek aan een breder 
publiek kenbaar kunnen maken. Door 
middel van kleine. locatie-specifieke 
ingrepen wordt de kracht van de plek
ken gegrepen en verdraaid. waardoor 
deze enerzijds in gebruik genomen 
kunnen worden en ze anderzijds hun 
schoonheid kunnen tonen. 

Deze aanpak wordt gecombineerd 

met de formulering van een pro
gramma van eisen dat de pier in staat 
stelt om zowel in het alledaagse als 
het incidentele optimaal te kunnen 
functioneren. De nieuwe ingrepen en 
gedefinieerde plekken kunnen zowel 
een rol spelen in het leven van alledag. 
maar worden tegelijkertijd voorzien 
van verschillende functionele impul
sen waardoor ze gezamenlijk verschil
lende activiteiten en evenementen 
mogelijk maken. Van een festival tot 
een markt en van een camping tot 
een stadsstrand. op het Stenen Hoofd 
kan het allemaal. Zonder over te gaan 
in een pretpark ontstaan de mogelijk
heden die het Stenen Hoofd in staat 
stellen om met de dag te veranderen. 
zodat een openbare ruimte ontstaat 
waar morgen alles anders is. 

De invulling van de pier gebeurt voor
namelijk door de gebruikers zelf. die in 
staat worden gesteld om het Stenen 
Hoofd ·van zichzelf te maken door 
activiteiten te organiseren of plekken 



toe te eigenen. ledereen wordt in staat 
gesteld om op eigen(zinnige) wijze 
het Stenen Hoofd te beleven. door 
gebruik te maken van verschillende 
ingrepen die de een zullen verrassen 
en door de ander spontaan in gebruik 
genomen zullen worden. 

De verschillende ingrepen bestaan. 
naast bijvoorbeeld het gedeeltelijk 
weghalen van het hek en het intensi
veren van landschappelijke elemen
ten. uit een aantal architectonische 
objecten. Gebaseerd op een beton
nen basis die zich aanpast aan de plek 
en zijn functie ontstaat een diversiteit 
aan ingrepen waarbij de één heel spe
cifiek is ontworpen en de ander nog 
veel te raden overlaat. De betonnen 
basis laat ruimte tot verandering. door 
de elementen te bekleden. te beschil
deren of met de jaren zelfs helemaal 
te strippen van elementen en functies 
waardoor slechts het casco bewaard 
blijft en weer overgenomen kan wor
den door de natuur. Er is geen vast-

omlijnd eindbeeld. alles kan en alles 
mag; de ingrepen veranderen met de 
tijd. zonder dat de essentie van de plek 
daarbij verloren gaat. 

De verschillende ingrepen variëren 
van een de herbestemming van een 
oud stroomhuisje tot een kleine win
kel op de grens van het Stenen Hoofd 
en de Westerdoksdijk. tot een in het 
maaiveld verzonken zitplek met een 
bijzonder uitzicht over het water van 
het IJ. Ook een oude loods. gevuld 
met containers. wordt leeggemaakt 
en door middel van een aantal banken 
en twee sanitaire volumes omgeto
verd tot een multifunctionele ruimte. 
Van een moment van beschutting tot 
een ruimte voor lezingen of feesten. 
de mogelijkheden zijn eindeloos en 
worden slechts beperkt door de cre
ativiteit van haar gebruikers. 

Het programma wordt verder aan
gevuld met onder andere een kleine 
horecagelegenheid. aanlegplaatsen 

voor watertaxi's en boten en een 
elektrapunt waardoor het aantal mo
gelijke scenario's. zowel alledaags als 
incidenteel. nog verder wordt uitge
breid. Zodat het Stenen Hoofd kan 
worden behouden zoals het is. Een 
unieke. waardevolle plek. Niet druk. 
snel en schoongeveegd maar rustig, 
langzaam en wild. Een plek waar het 
niet gaat om groter. mooier. beter of 
duurder te zijn dan de ander. Maar 
waar simpele. primaire elementen als 
lucht. uitzicht en de ontmoeting met 
een ander nog tot de orde van de dag 
behoren. Kwaliteiten die steeds va
ker voor waar worden aangenomen 
en daardoor ondergewaardeerd en. 
uiteindelijk. vergeten worden. Terwijl 
het juist deze kleine momenten zijn. 
iedere dag weer anders. die het leven 
en de wereld rondom zo bijzonder 
maken. 

Die simpele momenten. die even stil 
maken van binnen. al weet je niet 
waarom. Het kleine Geluk. 
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LIVE TO TH E MAX 

In februari 2008 begint voor negen 
studenten de zoektocht naar zichzelf, 
naar eigen interesses en fascinaties. 
en bovenal naar dat ene ontwerp dat 
het afstuderen tot een onvergetelijke 
periode met een al even onvergete
lijk eindresultaat zal maken. Binnen 
de leerstoel 'Architectural Design and 
Urban Cultures· wordt afstudeeratelier 
'Live to the Max· in het leven geroepen 
als onderdeel van een reeks ateliers 
waarin toekomstige ontwikkelingen 
van architectonische prototypen in 
het stedelijk en substedelijk veld on
derzocht zullen worden. 

Het architectonische prototype dat 
de basis vormt van 'Live to the Max· 
is het condominium, wat volgens Van 
Dale 'gemeenschappelijk eigendom' 
betekent. Naast een staatsvorm is 
het principe ook op te vatten als een 
woontypologie die met name in de 
Verenigde Staten veel voorkomt. waar 

met het condominium. of 'condo', 
verwezen wordt naar een woonvorm 
waar gezamenlijk gebruik gemaakt 
kan worden van gangen en liften. 
maar ook van het verwarmingssys
teem of een algemene buitenruimte. 
Het gaat dus enkel om het daadwer
kelijk gemeenschappelijk gebruik Bin
nen de context van 'Live to the Max' is 
het condominium echter gedefinieerd 
als een woontypologie waarin de zo
genaamde 'common interest' een be
langrijke rol speelt. en de basis vormt 
voor het architectonische, juridische 
en programmatische ontwerp van het 
condominium. 

In breedste zin is het condominium 
op te vatten als een vorm van ge
meenschappelijk belang, waarbij de 
inhoudelijke invulling van dit belang 
en de impact op het leven van de 
bewoners van het condominium per 
geval kunnen verschillen; van een 
gedeelde werkruimte tot een daad
werkelijke 'lifestyle'. waarvan de gated 

communities uit de Verenigde Staten 
waarschijn lijk het meest bekende (en 
wellicht in Nederland ook gevreesde) 
voorbeeld zijn. De 'common interest' 
gaat hier veel verder dan het delen van 
gemeenschappelijke voorzieningen 
en interesses. maar lijkt ook de invul
ling van het leven van de bewoners en 
hun opvattingen (al dan niet gedeelte
lijk) te bepalen. 
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Naast een gemeenschappelijk be
lang staat binnen het condominium 
een gedeelde verantwoordelijkheid 
en samenwerking centraal. De ver
antwoordelijkheid. die los staat van 
architectonische schaal of ruimtelijke 
context. kan direct door de bewoners 
zelf worden ingevuld. dan wel worden 
overgedragen aan bijvoorbeeld een 
bewonersvereniging of vergelijkbare 
instantie. Deze is noodzakelijk om 
directe betrokkenheid bij het con
dominium te waarborgen. Het ge
meenschappelijk belang is in wezen te 
omschrijven als een duidelijke toege
voegde waarde die door financiële en 
juridische samenwerking kan worden 
toegevoegd aan het leven van de be
woner. Om deze samenwerking te la
ten slagen is de aanwezigheid van een 
sterke 'gemeenschapszin' van belang; 
de daadwerkelijke wil en bereidheid 
om samen iets te verwezenlijken. te 
beheren en initiëren. Om gezamenlijk 
een draagvlak te creëren voor nieuwe 
mogelijkheden die normaliter onbe-
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Een van de geanalyseerde condominiums -het door MVRDV ontworpen Mirador in Madrid. Spanje 

reikbaar zijn en blijven voor het indi
vidu. Het condominium kan nieuwe 
deuren openen en toevoegingen aan 
het leven realiseren. wanneer de inte
resse en bereidheid ontstaan om deze 
gezamenlijk te verwezenlijken. 

Door middel van een gemeenschap
pelijk vooronderzoek zijn binnen het 
atelier verschillende vormen van het 
condominium geanalyseerd en ont
stond langzaam maar zeker de vraag 
of een dergelijke woonvorm ook in 
de Nederlandse cultuur zou kunnen 
aarden. Ontstaat er. mede door het 
in toenemende mate van privatiseren 
van (overheids)instanties. ook in ons 
land draagvlak voor een dergelijke 
woonvorm7 En zo ja. welke rol zou 
het dan kunnen vervullen in de he
dendaagse Nederlandse maatschappij 
en haar context7 Vragen die de basis 
vormen voor de negen verschi llen af
studeertrajecten die na het gemeen
schappelijke vooronderzoek van start 
zijn gegaan. en die allen op geheel 

eigen wijze beantwoord zijn of juist 
onbeantwoord bleven. 

Binnen de context van 'Live to the Max· 
is de ruimte blijven bestaan om een ei
gen invulling te geven aan de opgave. 
waardoor er uiteindelijk niet door 
alle studenten ook een daadwerkelijk 
condominium ontworpen is. Ook dit 
afstudeerproject heeft uiteindelijk niet 
geleid tot een nieuwe visie op en een 
ontwerp van het condomin ium. aan
gezien de gekozen locatie die later 
in dit verslag aan bod zal komen niet 
vraagt om een programma dat gedo
mineerd wordt door het wonen. Het 
condominium zal verder dan ook niet 
aan bod komen in het verslag van dit 
afstudeerproject. dat een geheel eigen 
kijk zal geven op de definitie 'Live to 
the Max·. 

Meer informatie is te vinden in de door afstudeer
atelier 'Live to the Max· geschreven publicatie 
'Het condominium·. TU Eindhoven, 2008. 





VAN AMSTERDAM TOT IJMUIDEN 

De opgave van 'Live to the Max' is 
naast het architectonische prototype 
van het condominium gedefinieerd 
door de thematiek van 'wonen met 
het water' - een welbekend thema 
binnen de Nederlandse bouwopgave 
dat zowel eeuwenoude problemen als 
nieuwe kansen en mogelijkheden met 
zich meebrengt. De context waar
binnen 'wonen met het water' zowel 
programmatisch als architectonisch 
vertaalt dient te worden naar een ge
degen onderzoek en ontwerp is het 
Noordzeekanaal, dat zich uitstrekt van 
Amsterdam tot lJmuiden en zodoen
de het IJ verbindt met de Noordzee. 

Ter verbetering van de verbindingen 
tussen de Amsterdamse havens en de 
Noordzee werd in 1824 het Noord
hollandsch Kanaal tussen Amsterdam 
en Den Helder in gebruik genomen. 
Door de groeiende scheepvaart kon 
het kanaal al snel niet meer aan de 
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geldende eisen voldoen, waardoor 
de noodzaak ontstond om op zoek 
te gaan naar nieuwe plannen die de 
verbinding tussen de havens en de 
Noordzee wederom konden verbe
teren. ln 1865 werd begonnen met 
de graafwerkzaamheden voor het 
nieuwe kanaal, die volledig met de 
hand werden uitgevoerd en meer dan 
tien jaar zouden duren. In 1876 werd 
het Noordzeekanaal officieel geopend 
voor de scheepvaart. met een enorme 
groei van de Amsterdamse havens tot 
gevolg; het Noordzeekanaalgebied 
(inclusief de kleinere havens bij onder 
andere Zaandam) behoort dan ook tot 
het tweede zeehavengebied van Ne
derland, na Rotterdam Europoort. 

Het Noordzeekanaal is grotendeels 
door inpoldering ontstaan en wordt 
naast de vele zijkanalen gekenmerkt 
door de karakteristieke sluizen bij 
IJmuiden. De gebieden rondom het 
kanaal tonen vele verschillende ge
zichten, van hoogstedelijk tot landelijk 

en van grote, industriële havens tot 
uitgestrekte natuurgebieden. Een ge
bied rnet veel verschillende lokale en 
regionale kwaliteiten, problemen en 
mogelijkheden die uitdagen tot een 
nadere kennismaking. 

Een eerste stap van het individuele af
studeertraject werd dan ook voorna
melijk beheerst door de keuze van een 
geschikte locatie binnen de context 
van het NoordzeekanaaL Geen een
voudige opgave. gezien de enorme 
schaal en de grote diversiteit tussen 
de verschillende gebieden. Luisteren 
naar de eigen persoonlijke interesses 
is in dat geval wellicht de enige manier 
om tot een juiste beslissing te komen. 

De volgende pagina's geven een eerste indruk 
van de diversiteit van het Noordeekanaalgebied. 
zoals gefotografeerd op 28 februari 2008. 
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Het Noordzeekanaal van Amsterdam tot IJmuiden-de context van atelier Live to the Max· 
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TUSSEN AMSTEL EN IJ 

De reeks impressies van het Noord
zeekanaal uit het vorige hoofdstuk 
eindigt met een foto van Amsterdam. 
en niet zonder reden. De zoektocht 
naar een geschikte afstudeerlocatie 
werd gestart binnen het kader van een 
persoonlijke interesse voor het stede
lijk weefsel en de ontwikkeling van de 
hedendaagse stad en haar openbare 
ruimte. Een stedelijke locatie was dan 
ook het voornaamste uitgangspunt. 
dat uiteindelijk zijn definitieve bestem
ming vond binnen de context van de 
hoofdstad aan het Noordzeekanaal, 
Amsterdam. De stad die ontstond aan 
de Amstel, maar zich steeds meer naar 
het IJ keert. 

Amsterdam is in beweging, zoals dit 
altijd het geval geweest is en ook al
tijd zal zijn. Interessant gegeven bin
nen de context van 'Live to the Max' is 
echter, dat de beweging zich de laat
ste jaren richt op het NoordzeekanaaL 
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ter hoogte van de stad het IJ geheten. 
Rondom de Noordelijke en Zuidelijke 
IJ-oevers verrijzen in razend tempo 
nieuwe bouwprojecten, het een nog 
groter en imposanter dan het ander, in 
een poging de stad weer in contact te 
brengen met het water. 

De Amsterdamse IJ-oevers zijn meer 
dan 100 jaar lang een besloten plek 
geweest. Het station, spoordijken en 
haventerreinen wierpen een barrière 
op tussen het IJ en het centrum van 

de stad . De Noordelijke IJ-oever werd 
sinds de jaren '20 van de vorige eeuw 
afgesloten door Shell. scheepsbouw 
en bijbehorende industrie. Aan beide 
zijden gold : wie er niet werkte, kwam 
er niet. Sinds het eind van de 20e eeuw 
heeft de stad haar oorspronkelijke 
'rug' echter weer in de armen gesloten 
en durft ze weer over haar schouders 
te kijken. terug naar de dynamiek van 
het water. 

In de jaren '80 werd de eerste stap ge-

r· 



zet om het IJ terug te geven aan de 
stad met de ontwikkeling van het Oos
telijk Havengebied van havengebied 
naar stedelijk woon- en werkgebied 
met een aantrekkingskracht die ver 
over de grenzen van Amsterdam reikt. 
Het succes van het Oostelijk Haven
gebied opende nieuwe wegen voor 
de ontwikkeling van de IJ-oevers. en 
inmiddels tekenen de contouren van 
de nieuwe stad zich langzaam maar 
zeker af aan zowel de noord- als de 
zuidzijde van het IJ. Oe onlwikkel1ngen rondom de Noordelijke- en Zuidelijke IJ-oevers < 
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Voor de ontwikkeling van de IJ-oevers 
worden verschillende strategieën 
gehanteerd met elk zijn eigen ken
merken en uitgangspunten. Op de 
Noordelijke IJ-oevers wordt een ont
wikkelingsstrategie toegepast zonder 
vastomlijnd programma. Hier worden 
(voornamelijk) bestaande werkgebie
den ontwikkeld tot gebieden met een 
gemengde invulling en wordt gebruik 
gemaakt van bestaande functies en 
gebouwen. waarbij geleerd lijkt te zijn 
van het succesvolle Oostelijk Haven
gebied waar eveneens zorgvuldig is 
omgesprongen met de planning van 
nieuwe functies en voorzieningen. 

De aanwezige scheiding tussen de 
Noordelijke en Zuidelijke IJ-oevers 
had niet beter tot uitdrukking kun
nen komen dan in de verschillende 
strategieën waarop de ontwikkeling 
van de gebieden gebaseerd worden; 
In tegenstelling tot de noordzijde van 
het IJ is voor de ontwikkeling van de 
Zuidelijke IJ-oevers gekozen voor 
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Bouwkranen dom1neren het hedendaagse beeld van de Amsterdamse IJ-oevers 

een allesomvattende strategie met 
een duidelijk eindbeeld. waarbij ge
bruik gemaakt wordt van het principe 
van 'tabula rasa'. Complete gebieden 
worden grotendeels schoongeveegd, 
waardoor de ontwerpers met een 
schone lei aan de slag kunnen. Eén 
van de redenen voor deze aanpak is 
het gebrek aan geld; slopen en op
nieuw bouwen is vaak goedkoper dan 
bestaande gebouwen te herbestem
men. 

De keerzijde van de aanpak van de 
Zuidelijke IJ-oevers tekent zich ech
ter al duidelijk af. Niet alleen wordt 
door middel van het bijna letterlijke 
schoonvegen van de verschillende 
gebieden ook de historie van de plek 
- en daarmee de stad - steeds min
der zichtbaar. ook de vrijheid die het 
ontwerpen volgens een 'tabula rasa· 
met zich meebrengt levert nieuwe 
problemen op die de Zuidelijke IJ
oevers ogenschijnlijk beginnen te do
mineren. De oevers worden volledig 

volgebouwd met grootse projecten 
die langzaam maar zeker alle lucht 
uit de stad lijken te persen. Daarnaast 
rijst de vraag of in de nieuwe. schoon
geveegde gebieden nog wel plaats is 
voor onbestemde. open ruimte waar 
het onverwachte. verrassende en zelfs 
een vleugje chaos nog kunnen zege
vieren. Reden genoeg om. naast hun 
directe relatie met de Amsterdamse 
binnenstad - en daarmee samenhan
gend ook de grotere bekendheid bij 
het publiek - de ontwikkeling van dit 
gebied nader te bestuderen. Op zoek 
naar een definitieve afstudeerlocatie 
aan de Zuidelijke IJ-oevers. binnen 
de stedelijke context van een stad die 
zich van de Amstel naar het IJ lijkt te 
verplaatsen. 





ANI<ERS IN HET IJ 

De eerste plannen voor de verdere 
ontwikkeling en invulling van de Zui
delijke IJ-oevers worden aan het eind 
van de 20e eeuw opgesteld. als Rem 
Koolhaas in opdracht van de in 1991 
opgerichte publiek/private onder
neming Amsterdam Water Front het 
eerste masterplan ontwerpt. Door de 
opzet van deze onderneming stond 
de gemeente redelijk buitenspel. en 
kon zij enkel invloed uitoefenen door 
middel van het door hen te leveren 
bestemmingsplan voor het gebied. 
Ondanks de inzet en ambitieuze plan
nen valt de samenwerking uiteindelijk 
uiteen. en besluit de gemeente de 
touwtjes weer in handen te nemen. 
Projectgroep IJ-oevers wordt in het 
leven geroepen. die in 1994 een ont
wikkelingsstrategie presenteert die tot 
op de dag van vandaag de rode draad 
heeft gevormd voor de ontwikkeling 
van de Zuidelijke IJ-Oevers: de nota 
'Ankers in het IJ'. 
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'Ankers in het IJ ' gaat uit van het door 
Koolhaas voorgestelde archipelcon
cept waarbij de Zuidelijke IJ-oevers 
worden opgeknipt in verschillende 
eilanden die elk een eigen identiteit 
krijgen . In de nota wordt het totale ge
bied omschreven als "een kwalitatief 
hoogstaand woon-werkgebied. dat 
gezien kan worden als een uitbreiding 
en een functionele versterking van het 
historisch hart van de stad.· 



De strategie tracht de stad haar oor
spronkelijke 'rug' weer in de armen te 
laten nemen en weer voorzichtig over 
haar schouders te laten kijken, terug 
naar de dynamiek van het water. Door 
middel van strategische plaatsing van 
een aantal duidelijke 'Ankers' zullen 
nieuwe relaties met de binnenstad 
worden aangegaan, om op deze wijze 
de stad, haar bewoners en haar be
zoekers weer terug te brengen naar 
het IJ. 

De 'Ankers' refereren naar publieke 
trekkers. in de vorm van bijvoorbeeld 
een openbaar gebouw of plein. die een 
belangrijke (functionele) toevoeging 
vormen aan de verschillende deelge
bieden langs de IJ-oevers. 15 jaar na 
het uitgeven van de nota zijn verschil
lende deelgebieden gerealiseerd en 
hebben ook enkele ankers hun plaats 
gevonden langs de oevers van het IJ: 
het Muziekgebouw aan het IJ, Pakhuis 
De Zwijger, de Passenger Terminal en 
zelfs het Centraal Station worden door 

de ontwikkelaars aangeduid als suc
cesvolle 'Ankers' die het publiek naar 
de IJ-oevers trekken. En er komen er 
meer. nieuwe gebouwen die staan te 
trappelen om aan het rijtje te worden 
toegevoegd: het nieuwe Conservato
rium en de Centrale Bibliotheek van 
respectievelijk de ArchitectenCie en 
Jo Coenen op het Oosterdokseiland, 
het woon-werkgebouw van Arons & 
Gelauff op de Pontsteiger (zie neven
staande afbeelding) en - letterlijk in 
het IJ - IJDock. een kunstmatig eiland 
voor de oevers van het Westerdoksei
land dat onder andere het nieuwe Pa
leis van Justitie. woningen, kantoren 
en een ondergrondse parkeergarage 
zal huisvesten. 

De vele spectaculaire ontwerpen en 
bijzondere functies bevestigen dat 
het zoemt rondom de oevers van 
het IJ . En hoewel over het algemeen 
enthousiast gereageerd wordt op de 
ontwikkelingen en de woningen als 
warme broodjes over de spreekwoor-

delijke toonbank gaan. kunnen deze 
niet verhullen dat de ontwikkelingen 
van de Zuidelijke IJ-oevers ook duide
lijke problemen met zich meebrengt 
voor de stad aan haar bewoners. Aan 
de hand van het archipelconcept van 
Koolhaas en de verschillende 'Ankers' 
vullen de Zuidelijke IJ-oevers zich 
langzaam maar zeker tot een aange
sloten lint van (geprivatiseerde) be
bouwing waar nauwelijks nog plaats 
is voor vrije, onbestemde en openbare 
ruimte. Een ontwikkeling die oproept 
tot één vraag die een essentiële basis 
vormt voor dit afstudeerproject: ·waar 
blijft de lucht?" 
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Door het volbouwen van de IJ-oevers ontstaat een nieuwe. grotendeels geprivatiseerde rug aan het water 

WAAR BLIJFT DE LUCHT? 

'Nieuwe relaties aangaan met de bin
nenstad, om zodoende de stad. haar 
bewoners en haar bezoekers weer 
terug te brengen naar het IJ.· Vanuit 
deze filosofie zijn de vele deelgebie
den rondom de Zuidelijke IJ-oevers 
ontwikkeld. zijn nieuwe projecten 
gestart en vele woningen gebouwd. 
Het resultaat lijkt echter niet alleen te 
bestaan uit nieuwe relaties. maar te
vens (en voornamelijk) uit een nieuwe 
rug aan het water die de stad opnieuw 
afkeert van het IJ. 

Met het volbouwen van de open 
deelgebieden langs de IJ-oevers is 
een aaneengesloten lint ontstaan van 
enorme bouwblokken die moeten 
voldoen aan de economisch gewens
te dichtheid. Een dichtheid die tevens 
een gevoel van stedelijkheid met zich 
mee zou moeten brengen. maar in 
principe het gevolg is van een beper
king van de maximum bouwhoogte; 
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hoger dan tien bouwlagen mag er 
langs de IJ-oevers niet gebouw wor
den. Het resultaat is een typologie die 
cynisch omschreven zou kunnen wor
den als 'het vette blok met het donke
re binnenhof. die de bebouwing langs 
de oevers domineert. Elk blok lijkt nog 
groter en krachtiger te w illen zijn dan 
zijn buurman. en de dichtheid van het 
gebied wordt zo hoog opgeschroefd 
dat alle lucht er langzaam maar zeker 
uit wordt geperst. Amsterdam lijkt te 
zijn verwikkeld in een proces met een 
razend. niet te stoppen tempo, dat 
vragen en twijfels zoveel mogelijk wil 
vermijden; het is nu of nooit. Waar 
men vroeger vanaf de Prinsengracht 
nog zicht had op het water van het 
IJ. is ook dit beeld inmiddels overge
nomen door nieuwe woonblokken en 
hijskranen. Nieuwe relaties aangaan 
met de binnenstad is een prachtig 
uitgangspunt. maar we kunnen ons 
afvragen of dit de manier is om deze 
relaties te leggen. (zie nevenstaande 
afbeelding) 

Door het volbouwen van de oevers 
neemt niet alleen de lucht maar ook 
het aantal plekken die nog vrij. onbe
stemd en vooral open zijn, in rap tem
po af. Geprivatiseerde. afgesloten pro
jecten projecten en functies nemen de 
ruimte over van het publieke domein; 
kwalitatief hoogwaardige ruimte aan 
het water is niet langer voor iedereen 
toegankelijk, maar slechts voor de en
keling die het betalen kan. 









Met het schoonvegen, weer volbou
wen en privatiseren van de Zuidelijke 
IJ-oevers dreigen het onverwachte. 
het verrassende en het vleugje chaos 
voorgoed te verdwijnen van de oe 
vers van het IJ. Het privatiseren zorgt 
enerzijds voor het in- en uitsluiten van 
bepaalde groepen - waarvan de foto 
op de voorgaande pagina een treffend 
voorbeeld is- en anderzijds claimt het. 
letterlijk en figuurlijk, de open ruimte 
waardoor deze verloren gaat ten koste 
van het publieke domein. 

Juist dit publieke domein, de ruimte 
waar eenieder gebruik van kan maken 
en waar we in contact komen met 'het 
andere·. is van levensbelang voor het 
functioneren en de ontwikkeling van 
de stad en dient dan ook op strate
gische plekken behouden te blijven. 
ook langs de oevers van het IJ. Waar 
momenteel zelfs de laatste stukjes 
openbare ruimte ten prooi dreigen te 
vallen aan de privatisering en bijbeho
rende drang tot bouwen. Tegelijkertijd 
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rijst de vraag op welke wijze er invul
ling gegeven dient te worden aan de 
openbare ruimte van de hedendaagse 
samenleving en haar steden . In een 
maatschappij die geregeerd wordt 
door individuele wensen en waar een 
leven zonder fysiek contact met an
deren door nieuwe netwerken steeds 
beter mogelijk wordt. is wellicht ook 
vraag naar een andere vorm van 
openbare ruimte dan die we tot op de 
dag van vandaag gekend hebben. 

WITIE OORTJES 

De door Lieven de Cauter in zijn ge
lijknamige boek beschreven capsulai
re beschaving is niet langer een boze 
term die verwijst naar de Amerikaanse 
angstcultuur, maar een werkelijkheid 
die ook de Nederlandse samenleving 
domineert. De traditionele stad lijkt 
te verdwijnen. haar rol overgenomen 
door de zogenaamde netwerkstad. 
In deze stad is de mens niet langer 

afhankelijk van haar omgeving door 
de vele netwerken die haar omringen; 
digitale netwerken als internet. tele
fonie en televisie. maar ook de indi
viduele mobiliteit maken het mogelijk 
om het leven te scheiden van alles dat 
onaangenaam is. We verplaatsen ons 
van onze eigen capsule (de woning) 
met een andere capsule (de auto) naar 
een wellicht iets minder capsulaire 
omgeving (het werk of de school), die 
evenwel ook een duidel i1ke segrega
tie tussen bevolkingsgroepen teweeg 
brengt. En 's avonds. weer terug. 

Waar fysieke afstanden groeien en 
de samenleving harder en individu
eler wordt. lijken sociale uitwisseling 
en cohesie meer en meer te ver
wateren. De netwerken en capsules 
die ons leven beheersen maken in 
principe een leven zonder vreemden 
mogelijk, waardoor in de netwerk
stad de knooppunten centraal komen 
te staan: locaties die zorgen voor de 
dialoog met anderen ('het andere'). 



voor ontmoeting en sociale uitwisse
ling. Mits we ons ook op deze plekken 
niet afzonderen van alles wat vreemd 
is, simpelweg door de kraag omhoog 
te zetten. de bekende witte oortjes in 
te doen en het volume van de iPod 
net iets hoger (en als het even kan. bij 
voorkeur té hard) te draaien. 

De opkomst. of beter gezegd aanwe
zigheid. van de capsulaire beschaving 
vraagt om een nieuwe invulling van en 
visie op het publieke domein, op de 
knooppunten van de netwerkstad. Ton 
Venhoeven spreekt in zijn intreerede 
aan de TU Eindhoven over de cap
sule die comfortabele bekleding en 
nare gevangenis tegelijk is; een ogen
schijnlijk te ideale woonomgeving die 
verveling in de hand werkt. 

Het leven in de capsule, en in de cap
sulaire samenleving in algemene zin. 
vergroot dan ook de behoefte aan 
heftige interactie met anderen in een 
hybride tussenruimte; een ruimte die 

gekenmerkt wordt door veranderin
gen, waar verschillende gebruikers 
om verschillende redenen gebruik van 
maken en die tegelijk of door ieder op 
zijn beurt geclaimd kan worden. 

Het al dan niet functioneren van de 
openbare ruimte hangt eveneens sa
men met het al dan niet aanwezig zijn 
van verveling . Verveling die veelal in 
de hand wordt gewerkt door een mo
nofunctionele ruimte, waardoor het 
gebruik afneemt. de invulling eenzijd ig 
wordt en blijft en slechts een beperkte 
doelgroep wordt aangesproken. als 
deze er al is . Dit afstudeerproject gaat 
dan ook op zoek naar de positie van 
het publieke domein binnen de he
dendaagse controlemaatschappij. en 
vraagt zich af wat deze vandaag de 
dag nog is en zou moeten zijn . Op 
zoek naar het publieke domein in de 
cultuur van netwerken, snelheid en 
beweging, waar het privéleven steeds 
belangrijker wordt en witte oortjes het 
straatbeeld domineren. 
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Het Westerdokseiland - het deelgebled met de hoogste drchtneid 'lan de Zurdel1jke IJ-oevers 

HET STENEN HOOFD 

"Zo'n 2000 Jaar geleden was heel 
Gallië (zo heette Frankrijk toen) be
zet door soldaten van Caesar, de Ro
meinse veldheer. Héél Gallië/ Nee, 
een kleine nederzetting bleef moedig 
weerstand bieden aan de overweldi
gers .. 

Miljoenen mensen kennen deze bijna 
magische woorden, de intro van alle 
boeken en films over Asterix, ge
schreven door Albert Uderzo en René 
Goscinny Weerstand bieden aan de 

overweldigers is ook binnen de con
text van de Zuidelijke IJ-oevers een 
metafoor die opgaat voor de positie 
van het publieke domein; het domein 
van alle Amsterdammers en ver daar
buiten. Waar alle lucht langs de oevers 
lijkt te verdwijnen en de 'Ankers' meer 
door hun eigen functie dan de kwa
liteiten van het water hun bezoekers 
richting het IJ trekken, klinkt meer dan 
eens de roep om open en publieke 
ruimte. Ruimte waar de dynamiek van 
het IJ weer beleefd kan worden en 
men even weg is uit de drukte, weg is 
uit de dichtheid. 

Ironisch genoeg lijkt een dergelijke 
plek aanwezig te zijn in het deelge
bied met de hoogste dichtheid van 
de IJ-oevers: het ten westen van het 
Centraal Station gelegen Westerdok
seiland. Tussen de immense nieuwe 
bouwblokken en de strekdam waar
aan onder andere het door MVRDV 
ontworpen Silodam ligt bevindt zich 
een oude pier die zich op geheel 
eigen wijze lijkt te onttrekken van de 
drukte en de dichtheid van de stad 
en nog eigenzinnig de dynamiek, de 
kracht en de schoonheid van het wa
ter opzoekt: Het Stenen Hoofd. 

45 



Sinds de voltooiing van het Stenen 
Hoofd in 1906 stond er tot het begin 
van de jaren 70 een loods op de pier. 
die vrijwel het gehele oppervlakte in 
beslag nam. Gedurende deze periode 
deed de pier dienst als havenover
slag. waarbij de spoorlijnen vanaf het 
Westerdokseiland. dat in die jaren een 
doorvoerterrein was met loodsen en 
douaneposten. aan weerszijden van 
de loods de pier opliepen . Elementen 
die indirect nog steeds zichtbaar zijn 
in de duidelijke 'bocht' die de zuidzijde 
van het Stenen Hoofd lijkt te maken. 

Na het slopen van de loods in 1972 
zijn vele plannen de revue gepas
seerd. maar geen van alle is uiteinde
lijk gerealiseerd . Met de komst van de 
plannen voor de Zuidelijke IJ-oevers. 
en het Westerdokseiland in het bij 
zonder. werd de pier gezien als een 
ideale plek voor de tijdelijke opslag 
van bouwmaterialen; een functie 
waar mede door de inzet van stich
ting Het Stenen Hoofd een stokje voor 
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Kan her Stenen Hoofd behouden blijven voor het publieke dometn? ,. 

werd gestoken. En dus is de pier leeg. 
open. een ogenschijnlijk rustpunt 
waar 360 graden omheen gebouw 
wordt. Een plek waar men even weg 
is uit de drukte. weg is uit de dicht
heid . Waar nog genoten kan worden 
van de lucht. het wijdse uitzicht en de 
open ruimte . Maar voor hoe lang nog? 
Wanneer de lijn van de ontwikkeling 
van de Zuidelijke IJ-oevers wordt 
doorgezet voelt ook het Stenen Hoofd 
de dreigende adem van de privatise
ring in haar nek. waardoor ze zou 
worden afgenomen van het reeds 
onder druk staande publieke domein. 
Het domein waar juist haar kracht en 
haar kansen liggen. waar ze een be
palende rol van betekenis zou kunnen 
spelen in de ontwikkeling van de he
dendaagse stad en maatschappij . 

Binnen de beschreven problematiek 
van de IJ-oevers is het Stenen Hoofd 
één van de - zo niet de enige - p lek 
die zich voorlopig nog lijkt te onttrek
ken van deze problemen . Maar kan het 

Stenen Hoofd wel behouden worden 
voor het publieke domein. of is tegen 
de drang om (vol) te bouwen niet te 
vechten? Binnen de context van 'Live 
to the Max·. maar eveneens binnen de 
context van Amsterdam. haar IJ-oe
vers en de hedendaagse maatschappij 
ligt hier de taak voor een nieuwe visie 
op en ontwerp voor het Stenen Hoofd. 
Het behouden. het 'redden·. van een 
openbare verblijfsruimte aan het IJ. 
waar eenieder zich kan onttrekken 
van het leven in de dichtheid en even 
kan genieten van de beleving van het 
water. van sociale interactie met 'het 
andere' en van de steeds zeldzamer 
wordende lucht in de stad . Een plek 
die behoort tot het publieke domein 
zonder geprivatiseerd. gereguleerd en 
gecontroleerd te worden. 

Een plek die nog even. 'van mij' kan 
zijn . 











UNIEK IN DE STAD 

Het Stenen Hoofd bevindt zich ten 
westen van het Centraal Station, in 
één van de deelgebieden die volgens 
de strategie van Koolhaas ontwikkeld 
wordt; het Westerdokseiland. Het 
deelgebied met de hoogste dichtheid 
van de Zuidelijke IJ-oevers, dat recht 
doet aan het volbouwen van de oe
vers en het verdwijnen van de lucht en 
de open ruimte uit het gebied. Als één 
van de weinige open plekken aan het 
water probeert het Stenen Hoofd nog 
weerstand te bieden tegen deze ont
wikkelingen, een poging waarin het 
vrijwel alleen staat. Een unieke plek 
aan de Amsterdamse IJ-oevers. 

Uniek is het Stenen Hoofd niet alleen 
aan de IJ-oevers, maar ook binnen 
de context van de stad Amsterdam. 
Hoewel de stad over voldoende en 
succesvolle openbare ruimte beschikt 
(denk alleen al aan het Vondelpark en 
het Westerpark) zijn er direct aan het 

.l-Iet Stenen .1-!oofd en de Kop van Java - unieke plekken in de stad 

water slechts twee plekken aan te wij
zen: het Stenen Hoofd en de Kop van 
Java. (zie volgende bladzijden) 

Beide plekken onderscheiden zich 
echter niet alleen door hun directe 
ligging aan het water maar eveneens, 
en misschien wel voornamelijk, door 
hun karakter. In een maatschappij, en 
daarmee ook de stedelHke openbare 
ruimte, die steeds meer gedomineerd 
wordt door regulering en controle 
vormen het Stenen Hoofd en de Kop 
van Java de uitzonderingen op de 
regel binnen de context van Amster
dam. In tegenstelling tot de overige, 
'keurige' openbare ruimten zijn het 
vrije, onbestemde plekken, waar geen 
regels lijken te gelden - laat staan 
dat er bewakingscamera's hangen. 
Locaties waar nog ruimte is voor het 
onverwachte, het verrassende, en het 
vleugje chaos dat elders steeds meer 
lijkt te verdwijnen. Als creatieve vrij
plaatsen in de stad bieden ze de ruim
te voor spontane vormen van gebruik 

en staan ze open voor iedereen die op 
zijn of haar manier invulling wil geven 
aan (het gebruik van) de plek. 

Waar de Kop van Java nog enigszins 
wordt bijgehouden vormt het Stenen 
Hoofd de overtreffende trap van het 
vleugje chaos; hier heeft de natuur het 
overgenomen van de mens en is een 
wereld ontstaan die zich weinig lijkt 
aan te trekken van de drukte, de snel
heid en de dichtheid om zich heen. 
Een eigenzinnige plek in Amsterdam, 
en een unieke aanvulling voor de stad. 
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WESTERDOKSEII.AND 

De primaire context van het Stenen 
Hoofd bestaat - naast het water van 
het IJ - uit het Westerdokseiland . Het 
eiland, dat in oostelijke richting wordt 
ingekaderd door het Westerdok en 
het IJ en, in noordelijke richting. door 
de Westerdsokssluis en het Barentsz
plein. functioneerde jarenlang als een 
rangeerterrein. Het werd in 1834 aan
gelegd voor de doorvoer van de vele 
goederen die via de havens Amster
dam binnenkwamen en verlieten en 
werd gekenmerkt door de vele spoor
lijnen en douaneposten. 

Toen in de jaren 70 van de vorige eeuw 
de aanvoer van goederen stokte en de 
Westelijke Eilanden. bestaande uit Bic
kers-. Prinsen- en Realeneiland lang
zaam maar zeker transformeerden in 
woongebieden, verloor het Westerd
okseiland zijn functie als doorvoerter
rein. Het gebied verwil.derde en werd 
een vrijplaats voor graffiti en de vele 
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Het Westerdokse,/and als rangeerterrein. gezien vanaf het Havengebouw 

planten die hier door de internationale 
handel, letterlijk, hun sporen hadden 
achtergelaten. Herontwikkeling en 
een nieuwe invulling van het gebied 
dat zo'n voorname rol speelde in de 
historie van de stad. konden dan ook 
niet achterwege blijven. 
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Evenals de rest van de Zuidelijke IJ
oevers is ook het Westerdokseiland 
ontwikkeld volgens het archipelcon
cept van Rem Koolhaas. Het doel om 
het gebied een eigen identiteit mee te 
geven en tegelijkertijd een uitbreiding 
en functionele versterking van de stad 
te laten zijn heeft geresulteerd in een 
nieuw wooneiland aan de oevers van 
het IJ. 

Na het complete schoonvegen van 
het Westerdokseiland. en daarmee het 
uitwissen van al haar historische spo
ren. is het gebied opnieuw ingevuld 
met een viertal enorme bouwblokken 
met een mix van sociale huur. mid
deldure en dure huur- en koopap
partementen. ln de plint van de vier 
blokken is ruimte gereserveerd voor 
enkele bedrijven. maatschappelijke 
functies en atelierruimtes voor kun
stenaars die een aanvulling vormen op 
de basisvoorzieningen die reeds in de 
omgeving van de Westelijke Eilanden 
aanwezig zijn. 
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De functionele invulling van het Westerdokse.land na de toekomstige voltOOJtng van IJ-Doek tn 2012 

De dichtheid van het Westerdoksei
land. die tot de hoogste van het land 
behoort. wordt nog verder versterkt 
door de komst van het pronkstuk 
van de herbestemming; IJ-Doek. een 
kunstmatig eiland in het water dat 
naast het nieuwe Paleis van Justitie 
onder andere een hotel. woningen en 
een ondergrondse parkeergarage be
vat. De oplevering staat gepland voor 
2012. waarmee de herbestemming 
van het Westerdokseiland voltooid 
wordt en het zicht op en van het IJ 
voorgoed veranderd zal zijn ... 
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CJ recreatie 
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De hoofdader van het Westerdoksei
land wordt gevormd door de oude dijk 
die ooit tot de primaire waterkering 
van de stad behoorde. Tegenwoordig 
biedt de Westerdoksdijk plaats aan 
de gelijknamige weg die het gehele 
eiland doorkruist en een onderdeel 
vormt van de binnenring van de stad. 
In het zogenaamde 'Beleidskader 
Hoofdnetten' uit 2005 is de Westerd
oksdijk tevens aangemerkt als een zo
genaamde auto corridor. wat betekent 
dat de doorstroming van het autover
keer op deze route van groot belang 
is voor het functioneren van de bin
nenstad. Eventuele nieuwe functies 
op het eiland mogen dan ook op geen 
enkele wijze een te grote belasting op 
dit wegennet veroorzaken. 

Het Stenen Hoofd is direct gelegen 
aan de Westerdoksdijk. al lijkt het 
zich er weinig van aan te willen trek
ken. Haar richting keert zich af van de 
geldende norm op het eiland en gaat 
zijn eigen weg. op zoek naar het wa-
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Het masterplan voor het Westerdokseiland met de Westerdoksdijk als ·rug· van het Stenen Hoofd 

ter en zich onttrekkend van de drukte 
van het land en de dijk. De Westerd
oksdijk wordt 'de rug van het Hoofd'. 
en vervult daarin zowel een negatieve 
als een positieve rol. Negatief. in de 
zin dat het langsrazende verkeer een 
duidelijke barrière vormt die het Ste
nen Hoofd onttrekt van het zicht en 
een spontane ontdekking door wan
delaars vrijwel onmogelijk maakt. 
En. om dezelfde reden. ook positief. 

aangezien de weg het Stenen Hoofd 
in staat stelt om een wereld op zich
zelf te vormen die niet opgaat in haar 
schoongeveegde omgeving. Deze rug 
wordt nog verder versterkt door de in
vulling van het totale masterplan voor 
het Westerdokseiland. waarbij een 
laan van bomen de Westerdoksdijk 
markeren en daarmee. onbedoeld. 
het Stenen Hoofd nog verder aan het 
zicht onttrekken. 
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HET STENEN HOOFD 

Met de twee grotere schaalniveaus 
van de stad en het Westerdokseiland 
in het achterhoofd kan er ingezoomd 
worden op de uiteindelijk gekozen af
studeerlocatie; het Stenen Hoofd. 

Met de ontwikkeling van de havens 
groeide het Westerdokseiland lang
zaam uit tot haar huidige vorm en 
afmetingen. zoals onderstaande af
beeldingen treffend illustreren. Van 
links naar rechts zijn de situaties in 
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1875. 1883 en 1907 zichtbaar. In 1901 
werd besloten om over te gaan tot 
de aanleg van het Stenen Hoofd. een 
stenen pier die één van de houten 
pieren diende te vervangen. In 1905 is 
de bouw van de pier voltooid. waarbij 
vrijwel het volledige oppervlak wordt 
ingenomen door een grote loods die 
gebruikt wordt voor de overslag van 
goederen die via het IJ de stad verlie
ten en binnenkwamen. Een jaar later 
werd ook het kantoorgebouw met de 
karakteristieke toren op de punt van 
de loods voltooid. 'de Gruno·. Nadat in 

Het Stenen 1-ioofd anno 1952 ~ 

de jaren '70 de aanvoer van goederen 
geleidelijk afnam werd ook besloten 
om over te gaan tot het slopen van 
de loods en het verwijderen van de 
spoorlijnen die aan weerszijden van de 
loods over de pier liepen. Een tijd lang 
deed het Stenen Hoofd dienst als ver
trekpunt voor de Holland -Amerikalijn, 
maar een nieuwe invulling en latere 
functie kreeg het nooit. Zelfs na de 
verkiezing tot 'Anker in het IJ' bleef de 
pier leeg en zonder duidelijke bestem
ming. ondanks de vele plannen die de 
revue passeerden. 





Één van de voornaamste redenen 
voor het niet uitvoeren van de vele 
plannen die voor het Stenen Hoofd 
zijn voorgesteld. van woontorens tot 
een hotel, museum en driving range, 
is de constructieve staat van de pier 
die weinig ru imte laat voor nieuwe 
belasting . 

De pier werd aan het begin van de 20e 
eeuw gebouwd op een houten vloer, 
die op dat moment ongeveer 2,5 me
ter onder de waterspiegel lag. De vloer 
rust gedeeltelijk op een zanddam en 
is onderheid met 11.600 houten palen. 
Op deze vloer zijn langs de randen 
wanden van basalt gemetseld. die de 
kades van het Stenen Hoofd vormen. 
De ruimte tussen de kademuren is 
gevuld met zand en klei. waardoor de 
pier als een bak in het water ligt. De 
muren stijgen ongeveer 3 meter bo
ven de waterspiegel uit en zijn aan de 
bovenzijde bedekt met natuurstenen 
dekzerken die als een duidelijk kader 
om het Stenen Hoofd lopen. 
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Doorsnedes van hel Stenen Hoofd - Ier hoogte van de vroegere loods en 'de natte punt' 

In 1977 is de kop van de pier deels 
ingestort. volgens Ingenieursbureau 
Amsterdam ten gevolge van de ne
gatieve kleef van de funderingspalen . 
Dit gedeelte is hierna uitgegraven en 
afgewerkt met een talud. waardoor de 
kenmerkende 'natte punt' is ontstaan 
op het eind van het Hoofd. 

Sinds het instorten van de punt ligt 
de planvorming rondom het Stenen 
Hoofd stil. Niet alleen doordat de Am
sterdamse Haven over wil gaan tot het 
slopen van de pier aangezien deze 

inmiddels in de steeds breder wor
dende vaargeul ligt. maar ook omdat 
de fundering inmiddels tot haar maxi
mum belast 1is. Nieuwbouw kan alleen 
dan plaatsvinden wanneer de pier op
nieuw wordt gefundeerd. of wanneer 
deze gedeeltelijk wordt uitgegraven 
en de nieuwe belasting niet groter is 
dan deze gewichtsvermindering. Bij
komend risico is dat door uitgraven de 
constructie instabiel kan worden . En 
dus blijft de toekomst van het Stenen 
Hoofd onbekend, als er al een toe
komst voor de pier is weggelegd. 
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IN DE STAD, UIT DE STAD 

Een wereld op zich, een unieke plek in 
de stad die zich lijkt te onttrekken van 
alles wat er om zich heen gebeurd, zo 
werd het Stenen Hoofd in het voor
gaande meer dan eens omschreven. 
Het een na laatste schaalniveau van 
deze analyse gaat over tot de daad
werkelijke betreding van het Stenen 
Hoofd, op zoek naar elementen en 
sferen die kenmerkend zijn voor de 
pier en haar tot die unieke wereld die 
ze gepretendeerd wordt te zijn. 

Toegang tot de wereld van het Ste
nen Hoofd is er voor iedereen, maar 
niets lijkt minder waar. Een groot hek 
schermt de pier af van de straatzijde; 
een bord met de tekst "verboden voor 
onbevoegden" laat weinig te raden 
over. Terwijl de pier officieel open
baar toegankelijk is, is het slechts een 
enkeling die zich niet laat afschrikken 
door hekken en woorden en het aan
durft om over de drempel te stappen 
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en de verborgen wereld te betreden. 
Eenmaal daar openbaart zich een ver
wilderde, rommelige plek. Een plek 
die in eerste instantie niet tot de ver
beelding spreekt, laat staan inspireert 
of positieve reacties oproept. Het 
vraagt om een nauwkeurige blik, wel
licht zelfs om meerdere bezoeken, om 
de plek te leren waarderen zoals deze 
is en haar kracht te ontdekken binnen 
de hedendaagse maatschappij en haar 
stedelijke context. 

Aangezien de uitstraling en sfeer van 
een dergelijke locatie bijna niet in 
woorden zijn uit te drukken, geven 
de komende pagina's een korte im
pressie van hetgeen er op het Stenen 
Hoofd te zien en te ontdekken is. Van 
de kenmerkende kolomkoppen die 
nog voorzichtig boven het maaiveld 
naar boven steken en een hint geven 
naar hun vroegere bebouwing, tot de 
mysterieuze 'natte punt' die als een 
kerkhof aan het eind van de pier ligt 
en vragen oproept van wat ooit was 

fen eerste kennismaking met het Stenen Hoard > 

en gebeurd is. Van het wijdse uitzicht 
rondom en de wind die de bezoekers 
nog kan geselen en strelen tot het 
gemeleerde oppervlak en de oude 
romney-loods die een moment van 
beschutting biedt. Het is een plek die 
bezocht moet worden om de waarde
ring te krijgen die ze eigenlijk verdient, 
en om te ervaren dat er steeds weer 
iets nieuws te ontdekken is. 

















Zeldzame varens nestelen zich in kademuren van het Stenen Hoo fd. zich weinig aantrekkend van de drukte van de stad 

Na verschillende bezoeken aan het 
Stenen Hoofd, waarbij keer op keer 
nieuwe elementen ontdekt werden, 
blijkt echter dat het toch niet de gele 
kolomkoppen, de zichtbare fundering 
of de beschutting van de loods die het 
Stenen Hoofd tot een bijzondere plek 
maken. Het zijn de fysieke kenmerken 
van de verborgen wereld aan de Wes
terdoksdijk, wiens essentie echter veel 
verder gaat dan deze verschillende 
elementen. 

De rust in de drukte, de lucht in de 
dichtheid. Het gevoel ver buiten de 
stad te zijn, terwijl je je er eigenlijk nog 
middenin bevindt; het zijn deze ken
merken, gevoelens misschien wel. die 
het Stenen Hoofd zo waardevol en tot 
een unieke plek in de hedendaagse 
stad en maatschappij maken. Het is 
een plek waar iedereen nog kan zijn 
wie hij of zij wil zijn, waar geen came
ra's het openbare leven controleren 
of ingewikkelde regels en procedures 
spontane activiteiten vrijwel onmo-
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gelijk maken. Een plek die bovendien 
nog recht doet aan het verleden en 
laat zien wat ooit geweest is. Waar 
niet alles wordt schoongeveegd en 
uitgewist - inclusief de historie en de 
bijbehorende verhalen die de plekken 
gemaakt hebben tot wat ze vandaag 
de dag zijn - zoals elders aan de IJ
oevers gebeurt. 

Een plek die zich. zonder negatieve 
bedoeling, heel even niets aantrekt 
van alle gebeurtenissen om zich heen, 
zoals de zeldzame varens die midden 
in de drukke, vervuilende stad hun 
eigen plekje gevonden hebben tus
sen de basaltblokken van het Stenen 
Hoofd. 





Hel Stenen Hoofd als creatieve vrijplaats in de stad, met vele vormen van gebrwk -een plek die even 'van mij' kan zijn 

HOOFDROLSPELERS 

De laatste laag van deze analyse richt 
zich op het kleinste schaalniveau van 
het Stenen Hoofd ; de daadwerkelijke 
gebruiker van de unieke buitenruimte 
aan het IJ. 

Hoewel tijdens de eerste bezoeken 
aan het Stenen Hoofd de weinige 
gebruikers enkel leken te bestaan uit 
honden en hun bazen of bazinnen, is 
er wel degelijk een breed publiek dat 
de pier weet te vinden. De één fre
quenter dan de ander, en ieder met 
zijn eigen doeL Van de eenzame to
neelspeler die in de rust van 'de natte 
punt' zijn teksten komt oefenen tot de 
festivalganger en de ondernemer; het 
Stenen Hoofd laat ruimte voor vele 
vormen van gebruik en stimuleert tot 
het toe-eigenen, het claimen van de 
plek. 

Zonder duidelijke regels en door een 
volstrekte afwezigheid van controle-

74 ANALYSE 

middelen is een 'cultuur' ontstaan die 
het Stenen Hoofd verandert in een 
creatieve vrijplaats. een openbaar la
boratorium waarin iedereen nog zijn 
eigen gang kan gaan zonder langs el
kaar heen te leven. Of het nu vissen, 
schilderen of toch de hond uit laten is; 
het kan en, bovenal, het mag . 

Waar de gebruikers de daadwerkelijke 
hoofdrolspelers zouden moeten zijn 
die op eigenzinnige wijze hun invul
ling geven aan het Stenen Hoofd, als 
individu of als groep, dreigt deze rol 
toch overgenomen te worden door 
de gemeente Amsterdam en haar visie 
op het gebied. 

Binnen het masterplan voor het Wes
terdokseiland wordt het Stenen Hoofd 
gezien als een verhard plein in het 
water, terwijl er juist een tekort is aan 
groengebieden in de omgeving van de 
Westelijke Eilanden. Ook het slopen 
van de pier is een reële optie, wanneer 
herbestemming duurder blijkt dan het 

volledig wegvagen van het Stenen 
Hoofd. Bewoners uit de omringende 
wijken hebben de voorkeur voor het 
behoud van de open ruimte aan het 
water, als plek om uit te waaien en 
om sporadisch te genieten van een 
evenement Maar de gemeente kiest. 
en de gemeente bepaalt Wanneer 
behoud op de lange termijn niet mo
gelijk blijkt te zijn, al is het maar door 
de slechte constructieve staat van de 
pier die mogelijk geen levensduur van 
meer dan 50 jaar kent. is het tijd voor 
een visie die de waarde van het Ste
nen Hoofd weer helder in beeld kan 
brengen . Een visie die nieuwe beteke
nis en waardering voor de plek in haar 
huidige vorm kan creëren. waardoor 
het gebied behouden kan blijven voor 
het publieke domein als creatieve 
vrijplaats waar de verrassing, het on
verwachte en het vleugje chaos nog 
overheersen, 

Een plek waar de gebruikers weer de 
hoofdrol spelen in hun eigen verhaaL 
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De ontwikkeling van de Zuidelijke IJ
oevers volgens het archipelconcept 
van Rem Koolhaas heeft geleid tot 
schoongeveegde oevers waar van 
historische kenmerken geen sprake 
meer is. De open ruimte heeft plaats 
gemaakt voor een aaneengesloten lint 
van bebouwing, dat langzaam maar 
zeker alle lucht uit het gebied dreigt 
te persen; grootse projecten kaderen 
de ruimte in en sluiten ze af, waardoor 
er steeds minder openbare ruimte aan 
de oevers over blijft. De weinig plek
ken die er nog zijn gaan mee in de 
hedendaagse tendens van controle 
en regulering; voor het verrassende, 
onverwachte en het vleugje chaos lijkt 
aan de IJ-oevers geen plaats meer te 
zijn. 

Te midden van al het bouwkundig ge
weld ligt een oude pier eigenzinnig in 
het water, als een wereld op zich die 
zich niet bezig lijkt te houden met al
les wat er om haar heen gebeurd. Het 
Stenen Hoofd is rommelig en verwil-

derd, maar ook een creatieve vrijplaats 
in het IJ waar vervlogen tijden nog 
zichtbaar zijn en men zich nog even 
terug kan trekken uit de drukte en 
de dichtheid van de stad. Een unieke 
plek in verschijning en beleving, die de 
hete adem van de privatisering in haar 
nek voelt. Het volbouwen, afsluiten of 
zelfs slopen van de pier dreigt waar
door een unieke, waardevolle plek 
voorgoed verloren zou kunnen gaan. 

'Het kleine Geluk' streeft naar een 
strategie en ontwerp om nieuwe 
betekenis en waardering voor het 
Stenen Hoofd in haar huidige vorm 
te creëren, om zodoende de plek te 
behouden voor het publieke domein. 
Een strategie die inspeelt op zowel 
het alledaagse als het incidentele; 
die laat zien hoe de openbare ruimte 
ook zonder strikte regels en controle 
kan functioneren en haar positie te
rug kan winnen in de harten van haar 
gebruikers. Niet door de plek opnieuw 
schoon te vegen, maar door de kracht 

van de ruimte te grijpen en enigszins 
te verdraaien, zodat de plek enerzijds 
in gebruik genomen kan worden en 
anderzijds haar schoonheid tentoon 
kan stellen. 

'Het kleine Geluk' gaat op zoek naar 
een openbare ruimte die geen twee 
dagen hetzelfde is, en waar de gebrui
kers weer de hoofdrol spelen in hun 
eigen verhaal. 

Een plek die nog heel even, 'van mij' 
kan zijn. 
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UITGAAN VAN EIGEN J<RACHT 

De ontwikkeling van de Zuidelijke IJ
oevers heeft. zoals in het eerste deel 
van dit verslag reeds is beschreven. 
plaats gevonden volgens het principe 
van 'tabula rasa·. Omdat herbestem
men in veel gevallen duurder bleek 
dan slopen en opnieuw bebouwen. 
is er gekozen voor een aanpak die 
de verschillende gebieden volledig 
heeft schoongeveegd. Hoewel de 
ontwerpers de vrije hand in de ont
wikkeling van nieuwe masterplannen 
kent deze aanpak ook een voorname 
keerzijde die ook op het Westerdok
seiland duidelijk zichtbaar is. Met het 
schoonvegen van historische plek
ken verdwijnen ook de sporen uit het 
verleden en de tastbare herinneringen 
aan de verhalen die de stad maken tot 
wat deze vandaag de dag is; ze tonen 
dat de plek en stad een daadwerkelijke 
geschiedenis hebben. 

De lege ruimte die door het slopen 

is ontstaan is in een al even razend 
tempo weer volgebouwd met grote 
bouwblokken en functies die met 
name de aandacht trekken door hun 
grootsheid en de bewijzingsdrang ten 
opzichte van hun buurman. Voor een 
daadwerkelijke beleving van de con
text van het IJ. laat staan op het inspe
len daarvan. lijkt amper nog plaats. 

Op zoek naar nieuwe betekenis en 
waardering voor het Stenen Hoofd 
in haar huidige vorm; de doelstelling 
verwoordt zelf al een onderdeel van 
de strategie voor het Stenen Hoofd. 
Uitgaan van de huidige vorm. van de 
plek zoals deze op dit moment aan
wezig is binnen de context van het 
Westerdokseiland en het water van 
het IJ. Een strategie die niet uitgaat 
van het schoonvegen van de plek en 
het daarmee gepaard gaande uitwis
sen van sporen en verhalen. maar die 
heel specifiek inspeelt op bepaalde 
momenten en aanwezige kwaliteiten 
die het Stenen Hoofd tot een unieke 

plek aan het IJ maken. Een eigenzin
nige. verborgen wereld die zich weinig 
aan lijkt te trekken van de drukte en de 
dichtheid om zich heen. Het Stenen 
Hoofd gaat uit van zijn eigen kracht. en 
de nieuwe strategie voor het gebied -
en het daaruit volgende ontwerp dat 
in het volgende hoofdstuk besproken 
wordt - spelen daar verder op in. 
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Een locatie als het Stenen Hoofd, die 
bij een eerste aanblik bij velen eerder 
aversie oproept dan dat deze aan
spreekt en op positieve reacties kan 
rekenen. kent wel degelijk bijzondere 
momenten en kwaliteiten die elders 
in de stad niet te vinden zijn. Het zijn 
kwaliteiten die pas na verschillende 
bezoeken aan de locatie ontdekt en 
met name ten volle gewaardeerd kun
nen worden en met name kwaliteiten 
die voor door iedereen anders beleefd 
en beoordeeld zullen worden. 

Op zoek naar nieuwe betekenis en 
waardering voor de plek in haar hui
dige vorm gaat de strategie uit van 
verschillende markante plekken op 
het Stenen Hoofd. Door middel van 
kleine ingrepen. die heel bewust luis
teren naar hun plek en de daar gel
dende kenmerken, wordt de kracht 
van die plekken gegrepen. versterkt 
en verdraaid om ze te openen voor 
gebruik en tegelijkertijd in staat te 
stellen om hun schoonheid te tonen 

92 STR."\TEGIE 

De eerste plek waar het Stenen Hoofd vraagt om een ingreep - de zichtbaarheid aan de Westerdoksdijk • 

aan een breder publiek. En het is juist 
door dit bredere publiek dat nieuwe 
waardering voor de plek kan ontstaan 
en het Stenen Hoofd haar waarde kan 
tonen zodat ze wordt ingesloten in de 
harten van haar gebruikers. Op deze 
wijze kan een breder draagvlak ont 
staan voor het behouden van de plek. 
voor het open houden als creatieve 
buitenruimte aan het IJ zonder dat 
ze daarvoor schoongeveegd of van 
grootschalige functies dient te wor
den voorzien. 

Maar welke kwaliteiten zijn van dusda
nige waarde dat ze behouden en ver
sterkt dienen te worden. en op welke 
plekken is het Stenen Hoofd gebaat bij 
een subtiele ingreep die de pier in staat 
stelt haar schoonheid te tonen7 Het is 
een subjectieve keuze. een keuze die 
niet voor de volle honderd procent is 
af te leiden uit een grondige analyse 
van het gebied, haar kenmerken en 
details. Het vraagt om een persoon
lijk blik, om te luisteren naar het eigen 

gevoel dat tijdens de vele bezoeken 
aan het Stenen Hoofd langzaam maar 
zeker steeds sterker werd en zich bijna 
ontwikkelde tot een prille verliefdheid 
voor de plek. 

De volgende pagina's tonen de ver
schillende plekken waar de strategie 
van kleine ingrepen op inspeelt Ze 
vormen gezamenlijk een gevarieerd 
aanbod van verschillende momenten 
die het Stenen Hoofd te bieden heeft 
aan eenieder die ze ontdekken wil. 
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GROENZONE 

De verwilderde groenzone aan de 
Westerdoksdijk wordt nu nog va11 het 
Stenen Hoofd gescheiden door een 
stalen hekwerk. maar biedt de moge
lijkheid van een 'natuurlijke' betreding 
van de pier. 



STROOMHUISJE 

Een oud stroomhuisje ligt vlakbij de 
bushalte en de voornaamste zebra
paden die het Stenen Hoofd met zijn 
omgeving verbinden. Historische en 
hedendaagse hekwerken nodigen al
lesbehalve uit tot betreding . 
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DYNAMISCH DECOR 

Langs de kade van het Stenen Hoofd 
vormen een tweetal bomen een dui
delijke inkadering van het zicht op het 
water en de ontwikkelingen van Am
sterdam Noord; het IJ als dynamisch 
decor. 



BESCHUTTE KAMERS 

Op de verder zo open, lege pier vormt 
een ensemble van begroeiing een 
'kamer' in het groen met een wijds 
uitzicht over het IJ. De begroeiing be
grenst deze zone, en varieert met de 
seizoenen in beschutting en kleU:r. 
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EILAND IN HETGROEN 

Verscholen in het hoge gras dat zijn 
eigen gang kan gaan op het Stenen 
Hoofd, ligt een ensemble van stelcon
platen wiens herkomst onbekend blijft. 
Een vervreemd eiland in het groen, 
met mogelijkheden voor de toekomst. 



LOODS 

Het enige gebouw op het Stenen 
Hoofd, voor zover het als dusda
nig betiteld kan worden, is een oude 
loods die boven het maaiveld uitsteekt 
en zowel vanaf het land als het water 
een herkenbaar element vormt. 
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ZICHT OVER HET HOOFD 

Aan het einde van het Stenen Hoofd. 
gemarkeerd door een eenzame boom 
die reeds van verre de aandacht trekt. 
doet een kleine heuvel een eerste po
ging om het maaiveld te ontstijgen. op 
zoek naar nieuw zicht over het Hoofd. 



GROEN DECOR 

De overgang tussen het zanderige 
gebied en 'de natte punt' wordt ge
markeerd door een grote boom en 
hem omringende begroeiing, die ge
zamenlijk zowel een decor als door
zichten naar het water vormen. 
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POORT AAR HET WATER 

Aan het einde van het strand. vlak voor 
het water van 'de natte punt'. vormen 
een tweetal bomen een symbolische 
poort naar het water die de bezoeker 
uitnodigt tot betreding en een nieuwe 
ervaring van het Stenen Hoofd. 



DE NATTE PUNT 

'De natte punt' vormt misschien wel 
het markantste gedeelte van het Ste
nen Hoofd. De oude kolommen lijken 
als een soort grafstenen uit het water 
te steken. met een mysterieus kerkhof 
tot gevolg dat veel te raden over laat. 
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ALLEDAAGS EN INCIDENTEEL 

Het Stenen Hoofd is eerder al om
schreven als een creatieve vrijplaats, 
als een openbaar laboratorium waar 
iedereen op zijn of haar manier ge
bruik van kan maken. Het gevarieerde 
gebruik is niet alleen direct zichtbaar 
aan de uiteenlopende gebruikers op 
de eerder getoonde foto's, maar ook 
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in de sporen die hier en daar op het 
Stenen Hoofd zijn achtergebleven. De 
resten van een kampvuur duiden op 
een gezellige avond onder de sterren; 
de zandvlakte nabij 'de natte punt' 
verraadt dat de pier in eerdere zomers 
gebruikt werd als stadsstrand. 

De strategie van kleine ingrepen op 
specifieke locaties gaat uit van twee 

verschillende vormen van gebruik; zo 
wel het alledaagse als het incidentele 
worden ondersteund en gestimuleerd. 
De pier is niet alleen een rustpunt in 
de stad waar eenieder de gedachten 
even de vrije loop kan laten of met de 
hond over langs het water kan strui
nen, maar ook een plek die uitnodigt 
tot kleine, sympathieke evenementen 
met een wisselend karakter. 



En er is meer mogelijk op het Stenen 
Hoofd. Haar ligging aan lOwe I het IJ 
als de Westerdoksdijk lOrgt ervoor 
dat de pier via het water en via het 
land perfect bereikbaar is via zowel 
het openbare als private vervoer. De 
plek kan een op verschillende schaal
niveaus een rol spelen; van een func
tie als eenvoudige uitwaaiplek voor de 
directe omgeving tot stadsstrand voor 

de Amsterdammer en een camping 
waar men uit het he Ie land op afkomt; 
de mogelijkheden worden slechts be
perkt door de creativiteit van de orga
nisator. En, uiteraard, door het al dan 
niet aanwezig zijn van bepaalde voor
zieningen die het mogelijk maken om 
op relatief eenvoudige wijze deze da
gelijkse en incidentele gebeurtenissen 
te ondersteunen. Voorzieningen die 

op dit moment in hun totaliteit ont
breken, maar eveneens door mid del 
van de minimale ingrepen hun plek 
zullen vinden op het Stenen Hoofd. 

Om te bepalen welke functies van 
toegevoegde waarde kunnen zijn op 
het Stenen Hoofd zijn ter illustratie 
een aantal scenario's opgesteld (zie 
onderstaande schema's) die inzich-
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Pluk de Nacht - een festiva l dal zich Ultstekend thuis voelt bij de ongedwon gen sfeer van het Stenen Hoold > 

telijk maken welke voorzieningen 
(waar) gewenst zijn om deze evene
menten functioneel te ondersteunen 
en derhalve ook mogelijk te maken. 
De voorzieningen zijn even eenvou
dig als doeltreffend, zander dat daar 
ingewikkelde constructies o f grootse 
bouwwerken voor nodig zijn . Op sub
tiele wijze stimuleren ze het gebruik 
als creatieve vrijplaats, door een snelle 
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afwisseling van activiteiten zonder dat 
daarbij veel aanpassingen gedaan die
nen te worden aan de locatie of deze 
keurig aangeharkt dient te worden. 
Juist door het rommelige, ruwe karak
ter van de pier ontstaat de verfrissende 
en ongedwongen sfeer die nergens 
in de stad nog te vinden is. Een sfeer 
waar alles lijkt te mogen en te kunnen, 
waar geen twee dagen op elkaar lijken 
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en je morgen iets kunt ontdekken wat 
vandaag niet is opgevallen. 

Door implementatie van het pro
gramma van eisen ontstaat een palet 
aan mogelijkheden die velen zullen 
bereiken, waardoor het Stenen Hoofd 
een grotere bekendheid zal genieten 
en, bovenal, gewaardeerd zal worden 
om haar haar unieke, hu idige vorm. 

UGGING stradul;dc 
BnIEER, ,r ' oehl!('t 
VI:.REtSTEN: z.l r:ntbaij(~.d 

LlCG1 NC' Ctf:l ttl ilal 

BLHEE'R. 111'1J 10l"1Jl1'lticl'IK 
VEAElSTEN, tOf:- enal'/Oel 

LlGGING: cl!'Otra jJl 

BEHEER, ... tlj 1 c.e~ 'l t 4:1 )k 
VEREISTEN lOC'·~".r '" 

l IGGING: ' 1r,),U'IJdt: 
BEHEEA' ~1I1 toeyJ"ioI!!~k 
VEAEISTEN: d ltt=Ct(! tocgang 





TOP-DOWN? BOTTm..,-UP! 

Een plek waar de gebruikers weer de 
hoofdrol spelen in hun eigen verhaal; 
met die intentie is de hier beschreven 
strategie ontwikkeld. Niet op zoek 
naar een plek waar er al zovelen van 
zijn, keurig aangeharkt met een ca
mera op elke hoek en ingevuld door 
de beleidsbepalers; veelal op statische 
wijze, met het resultaat dat ook mor
gen weer hetzelfde is als vandaag. Het 
Stenen Hoofd wil verrassen, verbazen, 
en ergens ook gewoon een beetje an
ders zijn dan de rest. Zonder de groot-
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ste, de mooiste of duurste te zijn. Het 
gaat de plek om de kleine momenten 
van beleving, om die ene ervaring die 
nog lang in het geheugen gegrJÏft zal 
blijven en dat bijzonder gevoel met 
zich meebrengt; het kleine geluk. 

Een plek als deze vraagt, zeker met 
de gegeven intentie, om een actieve 
deelname van de gebruikers van het 
gebied. Als, en wanneer, zij daar be
hoefte aan hebben; ook zonder ge
organiseerde activiteiten of grootse 
evenementen kan het Stenen Hoofd 
immers van waarde zijn aan de oevers 

van het IJ. Door het te behouden voor 
het publieke domein wordt het een 
plek voor iedereen, waar samen ook 
invulling aan gegeven kan worden. 

De nieuwe openbare ruimte van het 
Stenen Hoofd zal tot stand komen 
via gebruikerspraktijken en enkele ar
chite..ctonische interventies op kleine 
schaal. Het gaat niet om een vooraf 
bedachte, kant en klare publieke 
ruimte - die in dat geval misschien 
beter publiek toegankelijk genoemd 
1ka n worden. Het gaat niet om een 
vastomlijnd eindbeeld dat van bo-



venaf bepaald wordt. maar om een 
principe dat bijna letterlijk beschreven 
zou kunnen worden volgens de ter
men 'open source' en 'plug & play'. 
Het Stenen Hoofd en de hier gedefini
eerde strategie leggen de eerste basis 
van deze stedelijke zandbak, waar de 
gebruikers vervolgens hun gang kun
nen gaan en op hun manier invulling 
kunnen geven aan het gebied. Een 
dergelijke strategie gaat gepaard met 
een grote mate van utopisch denken, 
en brengt uiteraard ook de nodige 
vragen met zich mee. Stel dat er niets 
gebeurt. of dat er conflicten ontstaan 

tussen bepaalde groepen? Stel dat de 
plek die ik wil gebruiken al bezet is of 
wordt ondergespoten met graffiti? 

Het zijn juist deze vragen die tevens 
aangeven hoe het publieke domein 
nog zou kunnen zijn. Waar mensen 
buiten hun capsule samenkomen, 
andere culturen ontmoeten en zich 
misschien ook verbazen over hun 
gebruiken. Waar meningsverschillen 
ontstaan, maar ook weer opgelost 
worden. En waar die onverwachte, 
vriendelijke lach van een onbekende 
voorbijganger je dag compleet maakt. 
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GEEN MASTERPlAN? 

"Wat een bijzondere plek" is een ge
dachte die niet alleen betrekking heeft 
op de verschillende momenten die 
door de strategie zijn aangewezen. 
maar bovenal op het Stenen Hoofd 
in zijn geheel. De zoektocht naar een 
totaalbeeld voor de gehele pier. naar 
een daadwerkelijk masterplan. was 
dan ook een van de onderwerpen die 
in het begin van het ontwerptraject de 
meeste tijd in beslag nam. Want hoe 
ontwerp je een masterplan voor een 
gebied dat je niet schoon wil vegen 
maar in essentie zo rommelig en ge
mêleerd wilt houden als het is? 

Deze zoektocht leidde langs diverse 
paden. van een analyse en definitie 
van verschillende gebruiksgebieden 
tot een duidelijke routing die de be
zoeker over de pier zou leiden en de 
verschillende ingrepen met elkaar zou 
verbinden. (zie nevenstaande afbeel
ding) Langzaam maar zeker ontstond 

echter het besef dat het Stenen Hoofd. 
dat zo graag haar eigen gang gaat. 
niet vraagt om een keurige sturing 
van haar bezoekers. Het gebied dient 
zelf ontdekt te worden zonder daarbij 
aan de hand genomen te worden aan 
duidelijke paden waarbij de sprekende 
bewegwijzering nog net ontbreekt. 
Juist de sporen die de gebruikers zelf 
achterlaten. in de vorm van zoge-

naamde 'olifantenpaden·. vormen de 
verbindingen tussen de verschillende 
momenten die in meer en mindere 
mate bezocht worden. ledereen is 
zelf vrij om te gaan en staan waar hij 
of zij wil en gebruik te maken van de 
verschillende materialen die het maai
veld van het Stenen Hoofd hebben 
omgetoverd in een lappendeken; van 
grind tot de oude bestrating uit 1905, 

113 



Een impress1e van het Stenen Hoofd zoals deze tijdens het eerste bezoek werd aangetroffen - de uitgangssituatie voor het ontwerp ~ 

en van het lange gras tot het zand dat 
herinnert aan de dagen dat het Ste
nen Hoofd als stadsstrand fungeerde. 
Nieuwe waardering en betekenis voor 
de plek creëren uit zich ook in het 
behouden en op sommige plaatsen 
versterken van het huidige maaiveld, 
zonder te vervalen in aangeharkte pa
den en gladgeschoren grasvelden. 

Het ontwerp voor het Stenen Hoofd 
is dan ook niet gebaseerd op een 
duidelijk masterplan. maar vormt een 
netwerk van verschillende plekken die 
geïntensiveerd worden door specifie
ke ingrepen op kleine schaal. De tus
senruimte blijft vrij en open, waardoor 
ruimte wordt gelaten voor activiteiten 
die hun eigen plek kunnen vinden 
op de pier, zonder altijd in dezelfde 
afgebakende zone plaats te moeten 
vinden; waar de markt zich vandaag 
aan het begin van de pier bevindt kan 
deze volgende week nabij het water 
plaatsvinden. Op het Stenen Hoofd is 
het nooit twee dagen hetzelfde. 
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De verschillende plekken waar door 
middel van kleine ingrepen bestaande 
kwaliteiten worden versterkt of juist 
nieuwe impulsen worden meegege
ven, liggen verspreid over de gehele 
pier en spannen zo het netwerk op dat 
ook een functionele rol heeft. 

Het gedefinieerde programma van 
eisen, dat het Stenen Hoofd in staat 
stelt om op relatief eenvoudige wijze 
verschillende activiteiten te huisves
ten, vraagt om een precieze plaatsing 
van de verschillende functies zodat 
hun potentie optimaal benut kan 
worden; een kleine winkel wordt aan 
de Westerdoksdijk geplaatst zodat 
deze zowel het Stenen Hoofd als de 
straatzijde kan bedienen, terwijl een 
elektrapunt een centrale positie op 
de pier inneemt om zo een zo groot 
mogelijk gebied te kunnen bestrijken. 
Na de impressie van het Stenen Hoofd 
op de vorige pagina toont neven
staande pagina het Stenen Hoofd met 
de verschillende ingrepen die voort 
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Geen totaal masterplan maar een netwerk van versch illende plekken en speC!heke ingrepen > 

zijn gekomen uit de strategie en die al 
kort in beeld zijn geweest in het vo
rige deel en verderop in dit hoofdstuk 
uitgebreid beschreven zullen worden 
volgens het ontwikkelde concept dat 
inspeelt op het alledaagse, incidentele 
en veranderlijke karakter. 

De positionering van de verschillende 
functies en ingrepen, zoals weergege
ven op nevenstaande afbeelding: 

1. Kiosk 
2. Publicatiebord 
3. Groenzone 
4. Water- & elektrapunt 
5. Podium 
6. Beschutte zitplekken 
7. Multifunctionele ruimte 
8. Toiletten & douches 
9. Uitkijkpunt 
10. Horeca 
11. Poort naar het water 
12. Aanlegplaats watertaxi's & boten 





CONCEPT 

De verschillende ingrepen die heel 
precies reageren op specifieke plek
ken en tevens kunnen veranderen met 
de tijd, vragen om architectonisch 
concept dat ze in staat stelt om in te 
spelen op zowel het alledaagse als het 
incidentele zonder alle aandacht naar 
de architectuur te trekken. 

De kracht van de ontwerpen ligt dan 
ook niet zozeer in vernieuwende, 
extroverte vormen van architectuur 
maar in de ingetogen wijze waarop 
de architectuur vorm geeft aan de 
verschillende plekken en daarmee de 
reeds aanwezige kwaliteit versterkt en 
de plek nieuw leven inblaast; het ge
bruik en de synergie met de omgeving 
is belangrijker dan het primaire uiter
lijk. 

Deze uitgangspunten hebben geleid 
tot een architectonisch concept dat 
bestaat uit een eenvoudige, beton-
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Een betonnen drager past zich aan de situatie aan en kan op verschillende manieren bekleed worden 

nen drager die zich aanpast aan zijn 
omgeving. zoals het zich op neven
staande afbeelding aanpast aan de 
layout van dit verslag. De betonnen 
basis wordt gevormd naar de plek en 
aldaar gewenste functie, waardoor 
deze in sommige gevallen heel speci
fiek wordt vormgegeven en op andere 
plekken een meer generieke verschij
ningsvorm kent die meer ruimte laat 
voor interpretatie en aanpassing door 
de toekomstige gebruikers van de 
plek. 

Het beton vormt een robuuste. onder
houdsvrije drager die uitstekend past 
binnen de verschillende materialen 
die reeds op het Stenen Hoofd aan
wezig zijn. Het is in staat om intensief 
gebruikt te worden en kan tegen een 
stootje. wat in de hedendaagse open
bare ruimte geen overbodige luxe is. 
Daarnaast biedt het vele mogelijkhe
den tot modificatie, zowel door indh
viduen als door verschillende groepen 
of organisaties die hun eigen draai wil-

lengeven aan de invulling van het Ste
,nen Hoofd. De drager vormt een basis 
voor creatieve uitspattingen. maar 
kan ook bekleed worden met andere 
materialen waardoor het van uiterlijk 
kan veranderen; op de beleving van 
de plek en de daar geldende kwalitei
ten heeft dit geen negatieve invloed. 
zoals later in dit hoofdstuk zal worden 
getoond. Het geeft de architectuur de 
mogelijkheid om mee te gaan in de 
wens van het Stenen Hoofd, om geen 
twee dagen hetzelfde te zijn maar zich 
aan te kunnen passen aan de wensen. 
ideeën en mogelijkheden van haar 
verschillende gebruikers en activitei
ten. 

Naast het toevoegen van verschil
lende architectonische objecten die 
gebaseerd zijn op de betonnen dra
ger. kan deze ook gebruikt worden 
om in te spelen op reeds aanwezige 
elementen en deze her te bestemmen 
tot een nieuwe functie die past binnen 
het opgestelde programma van eisen. 





Behalve het toevoegen van architec
tonische objecten, worden er op het 
Stenen Hoofd ook ingrepen gedaan 
door bepaalde elementen te verwijde
ren. zoals delen van het hekwerk. en 
door het aanpassen en versterken van 
landschappelijke elementen. Op deze 
wijze wordt ingespeeld op het gehele 
spectrum van elementen en mogelijk
heden die het Stenen Hoofd met zich 
meebrengt en ontstaan nieuwe ingre
pen die zich verankeren in de context 
van de pier en nergens anders zouden 
kunnen bestaan . 

Het concept gaat niet uit van een 
vastomlijnd, duidelijk eindbeeld van 
hoe het Stenen Hoofd er aan het eind 
van het ontwerpproces uit zou moe
ten zien. Het legt een basis waar in 
de toekomst well icht nog elementen 
aan worden toegevoegd of uit wor
den verwijderd. die de mogelijkheid 
biedt om de pier op nieuw in gebruik 
te nemen. De ingrepen zulten de een 
verrassen, terwijl ze door de ander 
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spontaan in gebruik genomen zullen 
worden. Eenieder kan met eigen ogen 
kijken naar de nieuwe plekken op de 
pier en invulling geven aan de eigen 
wijze van gebruik. 

Een dergelijke strategie, die nog zo 
veel open laat voor de eigen fanta sie 
en waarvan zelfs de ontwerper niet 
weet hoe het er over tien jaar uit zat 
zien, vraagt niet om een specifieke 
uitwerking van alle verschillende in
grepen. Hierdoor zou immers alsnog 
een duidelijk eindbeeld kunnen ont
staan van hoe het zou 'moeten' zijn . 
Een dergelijk resultaat zou het falen 
van de strategie betekenen. Derhalve 
is er voor gekozen om van de verschil
lende ingrepen die op de volgende 
pagina' worden getoond een viertal 
verder uit te werken, zodat een beter 
beeld ontstaat over de verschiltende 
vormen die de betonnen drager aan 
kan nemen en hoe strategie en con
cept vertaald worden naar een archi
tectonisch ontwerp. 

INGREPEN 

De komende pagina 's tonen de ver
schillende ingrepen in de volgorde 
waarin ze eerder in het overzicht van 
het Stenen Hoofd op pagina 117 te 
zien waren . De ingrepen die gemar
keerd zijn door een (*) zijn de ingre
pen die verder zijn uitgewerkt en in 
het volgende hoofdstuk uitgebreider 
aan bod komen. 
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KIOSK 

Nabij de bushalte en de verschillende 
zebra-paden wordt een oud stroom
huisje getransformeerd tot een kiosk 
en de begrenzing geopend, door het 
stalen hek te verwijderen en alleen het 
historische hekwerk te laten staan als 
markering van een nieuwe poort naar 
het Stenen Hoofd. 

Een betonnen loper steekt licht boven 
de huidige bestrating uit en nodigt uit 
tot het betreden van de verborgen 
wereld, waar men van de loper op 
de de iets lager gelegen historische 
bestrating stapt. De loper vouwt zich 
in en door het oude stroomhuisje en 
vormt zo aan twee zijden een balie die 
gebruikt kan worden door een kleine 
kiosk die zowel de straatzijde als de 
pier kan bedienen. Zowel alledaags als 
inc identeel; tijdens een stadscamping 
kan de kiosk als winkel dienen, terwijl 
het tijdens een festival verandert in 
een infopunt en ticketbox. 
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PUBLICATIEBORD 

Het vele verkeer dat het Stenen Hoofd 
passeert merkt de pier zelden tot nooit 
op. Een vergeten. onbekende plek die 
slechts door weinigen bezocht wordt. 

De tweede ingreep aan de grens met 
de Westerdoksdijk bestaat uit het ver
wijderen van het bestaande hekwerk 
en het plaatsen van een eenvoudige. 
betonnen wand die als een visite
kaartje de vroegere begrenzing volgt 
en gebruikt kan worden als openbaar 
publicatiebord waar gebeurtenissen 
op en rondom het Stenen Hoofd be
kend gemaakt worden . Door de wand 
niet over de volle lengte door te zet
ten ontstaat een inrit voor fietsers en 
een enkele auto die zo nu en dan de 
pier dient te betreden. De 'achterzijde ' 
van de wand kan met enkele eenvou
dige aanpassingen en toevoegingen 
aan het beton tevens gebruikt worden 
als fietsenstalling en als opslagplaats 
voor materialen. 
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GROENZONE 

De grens van het Stenen Hoofd aan 
de Westerdoksdijk wordt momen
teet gekenmerkt door een hekwerk 
dat afschrikt en buitensluit. De eerste 
ingreep bestaat uit het deels openen 
van het hek: Het historische gedeelte 
uit begin 1900 blijft bewaard, terwijl de 
overige begrenzing wordt verwijderd . 
Hierdoor ontstaat na de openingen 
bij de kiosk en het publicatiebord een 
derde toegang met het Stenen Hoofd 
met een eigen karakter. 

In deze zuidelijke opening krijgt het 
bestaande groen een nieuwe impuls. 
Nieuw aan te planten bomen accen
tueren de oude grens en sturen zicht
lijnen naar de verschillende ingrepen 
elders op de pier, terwijl door een op
waardering van het overige groen een 
aantrekkelijk verblijfsgebied ontstaat 
dat uitnodigt tot een verdere betre
ding en ontdekking van de verborgen 
wereld in het IJ. 





128 ON1WERP 

WATER & ELEKTRA 

Een vergeten eiland in het groen. be
staande uit een tiental stelconplaten 
biedt evenveel potentie als hij verlaten 
is. 

Een klein meubel dat zich als een 
overdekt zitje aan het eind van het 
eiland in het groen nestelt zoekt het 
contrast op met de open ruimte rond
om. en biedt nieuwe mogelijkheden 
om het eiland te gebruiken. Van een 
basketbalveld tot filmscherm. waarbij 
een tweede volume als skate-element 
of tribune kan dienen; de plek kan ge
claimd worden door eenieder die wil. 
Vanwege de centrale ligging van de 
plek herbergt het meubel tevens en
kele water- en elektriciteitsaansluitin
gen. waar zowel in alledaagse situaties 
als tijdens evenementen gebruikt van 
gemaakt kan worden; van het werken 
met een laptop tot het besproeien van 
een volkstuin of het aanslui ten van 
een marktkraam; alles kan. alles mag. 
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PODIUM 

Het bestaande groen dat het zicht op 
het IJ en de in ontwikkeling zijnde IJ
oevers als een kader weet te vangen 
wordt ingezet als nieuwe wanden van 
een klein podium. waardoor het IJ 
naast prachtig uitzicht de functie van 
dynamisch decor vervult. 

De bestaande heuvel die in het ver
lengde van het kader ligt wordt opge
hoogd. waardoor deze als een tribune 
plaats kan bieden aan de toeschou
wers die kijken naar hetgeen zich op 
het podium afspeelt of gewoon willen 
genieten van het uitzicht over het wa
ter. De heuvel wordt aan beide zijden 
vergezeld door nieuwe beplanting die. 
in samenspel met de reeds aanwe
zige begroeiing. een natuurlijke grens 
vormt van een klein plein voor het 
podium en daarmee een nieuwe plek 
definieert. Hier is eenieder vrij om zijn 
creativiteit de vrije loop te laten gaan 
tegen de achtergrond van het IJ. 
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BESCHUTTE ZITPLEKKEN • 

Aan de oosteli}ke kade van het Stenen 
Hoofd. met uitzicht op de ontwikkelin
gen rondom de noordelijke IJ-oevers 
en het Centraal Station. vormen een 
aantal bomen en struiken gezamenlijk 
een 'kamer in het groen', een beschut 
moment op de verder zo open pier. 

Deze unieke beschutting wordt ver
sterkt door het toevoegen van een 
aantal bomen en struiken die geza
menlijk twee betonnen ligstoelen de 
mogelijkheid bieden om zich in te 
nestelen in het groen. De stoelen zijn 
elk een meter in het maaiveld verzon
ken en te bereiken door een kleine 
trap waardoor kleine. intieme plekken 
ontstaan met een geheel eigen bele
ving van het maaiveld van het Stenen 
Hoofd. Een moment om te genieten 
van elkaars gezelschap of juist om je 
even terug te trekken en de gedachten 
de vrije loop te laten gaan. turend over 
het IJ. 
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SANITAIR & OVERDEKTE RUIMTE 

Verticale inkadering en horizontale 
openheid kenmerken de loods die 
als een markant volume zijn plaats 
heeft ingenomen op de pier en zo
wel vanaf het land als het water een 
herkenningspunt vormt op het Stenen 
Hoofd. Waar rommelige containers nu 
het zicht bepalen wordt in de nieuwe 
situatie de loods weer vrij gemaakt 
evenals de nu gefragmenteerde on
dergrond die teruggebracht wordt 
naar een duide'lijk gebied met zijn oor
spronkelijke stenen klinkers. 

Twee eenvoudige volumes worden in 
de loods geschoven en bieden plaats 
aan toiletten en douches. terwij l een 
aantal betonnen banken verzinken in 
het grid van de bestrating. De nieuwe 
ruimte is multifunctioneel van aard 
en kan gebruikt worden voor feesten 
(waarbij de banken de basis kunnen 
vormen voor een podium). presenta
ties of een overdekt terras. 
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UITZICHTPUNT 

Aan het eind van het Stenen Hoofd. 
nabij een eenzame boom die direct 
bij betreding van de pier de aandacht 
weet te trekken. wordt een reeds aan
wezige heuvel die zich voorzichtig 
opricht boven het maaiveld verder 
opgewaardeerd tot een uitzichtpunt 
over het water en het land. Een plek 
voor nieuwe inzichten. waar wat eens 
verborgen was weer gezien mag wor
den. 

De historische fundering die door de 
heuvel wordt bedekt wordt weer vrij 
gemaakt. en in lijn doorgezet door 
een aantal traptreden en een plateau 
bovenop de heuvel. Door gebruik te 
maken van de historische belijning 
van de fundering van de vroegere 
loods wordt het accent gelegd op de 
aanwezigheid van deze historische 
elementen en ontstaan nieuwe vragen 
over wat de pier in vervlogen tijden 
wellicht is geweest. 
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HORECA 

Tegenover de geopende loods nestelt 
zich een kleine horecagelegenheid in 
een decor van begroeiing. Vormgege
ven als een eenvoudig betonnen huis 
is het al van verre zichtbaar en één van 
de aantrekkingspunten van het Stenen 
Hoofd. 

Door horeca te plaatsen op een plek 
die op dit moment weinig gebruikt 
wordt kunnen bezoekers nieuwe plek
ken ontdekken die eerder verborgen 
bleven, zoals een kleine schuilplek in 
het groen. De directe ligging aan het 
strand en nabij de multifunctionele 
loods zorgt voor een synergie tussen 
de verschillende functies . f eesten in 
ae loods kunnen gebruik maken van 
de bar; de volgende dag kan de loods 
een overdekt terras voor de horeca 
herbergen. De funètie is bovendien 
breed inzetbaar tijdens de verschil
lende scenario's elders op de pier. van 
een stadscamping tot een festival. 
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POORT NAAR HETWATER 

In een directe lijn van de top van de 
helling tot aan het water, waar een 
tweetal bomen een poort naar het 
water symboliseren, accentueren een 
aantal treden in het zand de toegang 
tot 'de natte punt' van het Stenen 
Hoofd. De treden fungeren tevens als 
zitplekken in het zand, met uitzicht 
over het strand en het IJ. 

De poort die ontstaat tussen de twee 
bomen vormt het begin van een be
tonnen vlak dat als een steiger het wa
ter insteekt en de bezoeker uitnodigt 
om het water op te zoeken . De steiger 
kan letterlijk gebruikt worden om het 
water te betreden, maar biedt ook een 
nieuwe blik op omringende plekken 
en kan tevens gebruikt worden als een 
klein podium in het water voor klein 
schalige optredens, waarbij het kader 
om 'de natte punt' als tribune kan 
dienen of de toeschouwers misschien 
zelfs in bo ten in het water drijven. 
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AANLEGPLAATS BOTEN & TAXI'S 

Het Stenen Hoofd wordt aan drie van 
de vier zijden omgeven door water. 
maar is niet via het water bereikbaar. 
Dat wil zeggen. er is nergens een dui
delijk plaats om aan te leggen. mede 
door de kwetsbare kademuren van de 
pier. Door middel van een aantal aan
legplaatsen voor watertaxi's en kleine 
boten komt daar verandering in. en 
wordt ook de grens naar het water 
opnieuw geopend. 

De aanlegplaatsen schikken zich tus
sen de verschillende lampen die op de 
afgebrokkelde kade aanwezig zijn. en 
variëren in grootte en positie ten op
zichte van het water; ze passen zich 
aan het verticale verloop van de kade 
aan. Hierdoor ontstaan verschillende 
zones die voor diverse boten beschik 
baar zijn. en tevens gebruikt kunnen 
worden voor andere activiteiten aan 
het water. Zelfs een kleine aanleg
plaats kan even. 'van mij' zijn . 





Een betonnen loper geeft een nieuwe functie aan het stroomhuisje en opent het hek dat voor velen gesloten bleef 

UITWERKING 

Om een beter beeld te geven over de 
verschillende vormen die de beton 
nen drager aan kan nemen en hoe 
strategie en concept vertaald worden 
naar een architectonisch ontwerp. zijn 
een viertal ingrepen geselecteerd om 
verder uitgewerkt te worden. In dit 
hoofdstuk worden achtereenvolgens 
de kiosk. het zitje. de loods en de ho
recagelegenheid in woord en beeld 
uitgelicht. De een iets uitgebreider 
dan de ander. maar dat symboliseert 
de essentie van het concept en de 
strategie; waar de ene ingreep heel 
specifiek wordt vormgegeven omdat 
plek en functie daar om vragen. laat 
een andere ingreep nog te raden over. 

De kiosk wordt gehuisvest in het oude 
stroomhuisje dat al sinds het begin 
van de 20e eeuw op de pier aanwe
zig is. Het casco wordt intact gelaten 
evenals de groene. stalen deur die de 
toegang biedt tot de nieuwe kiosk. 
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In twee aangrenzende gevels. aan 
de kant van de pier en aan de grens 
tussen het Stenen Hoofd en de Wes
terdoksdijk. wordt de gevel geopend 
zodat er ruimte ontstaat voor een be
tonnen loper die vanuit het maaiveld 
omhoog komt en zich in het stroom
huisje vouwt. 

De betonnen loper vormt een uitno
digend gebaar tot betreding van het 
Stenen Hoofd en steekt licht boven 
het maaiveld uit. waardoor het de be
zoeker optilt en meeneemt naar de 
verborgen wereld achter de hekken 
die altijd gesloten waren. Wanneer de 
grens eenmaal is doorbroken stapt de 
bezoeker weer van de loper af. naar de 
iets lager gelegen historische bestra
ting van de pier waardoor het gevoel 
dat een nieuwe wereld wordt betre
den nogmaals wordt versterkt. 

Op de twee plekken waar de loper in 
de gevel omhoog komt vouwt deze 
zich vervolgens de binnenruimte in. 

waardoor twee balies ontstaan met 
daaronder nieuwe ruimte voor de op
slag van producten en geïntegreerde 
koelkasten. Aan de bovenzijde wordt 
de gevelopening gemarkeerd door 
een betonnen latei. die met de loper 
het raam omkaderd en accentueert. 

Zowel de loper als de latei steken 50 
mm uit het gevelvlak. waardoor ook in 
reliëf een contrast ontstaat tussen het 
oude en het nieuwe. Door het schuine 
profiel van de loper ontstaat zowel in 
het maaiveld als in de bakstenen gevel 
ruimte om verlichting te plaatsen. die 
in de avonduren het geheel accentu 
eert en bijna boven het maaiveld uit 
laat stijgen. 

De kiosk kan gesloten worden door 
één of beide luiken dicht te klappen. 
Gemaakt van eertenstaal contrasteren 
ze met het grijze beton. terwijl ze op
gaan in het ruwe. veranderlijke karak
ter van de plek en bestand zijn tegen 
weer. wind en mens. 
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De twee zitplekken in het groen wor
den gekenmerkt door hun markante 
rugleuning. die door het knikken van 
het beton doorloopt in een overkap
ping en boven het maaiveld van het 
Stenen Hoofd de lucht in steekt. De 
zitplekken vormen een voorbeeld van 
een specifieke uitwerking van de be
tonnen drager. die helemaal is toege
spitst op zijn functie als zitplek. 

Het betonnen element ligt een meter 
verzonken in het maaiveld en wordt 
betreden door middel van een beton
nen trap die de bezoeker 'de bak' van 
het Stenen Hoofd in leidt. Eenmaal 
beneden ontstaat een beschutte plek 
wiens intieme karakter ook door de 
geringe hoogte versterkt wordt. Het 
uitzicht over het maaiveld van het 
Stenen Hoofd is nergens anders op de 
pier te beleven. en geeft een nieuwe 
dimensie aan het zien en gezien wor
den op de pier. 

Een houten zitvlak vouwt zich in de 
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De twee zitplekken nestelen zich in het maaiveld en het groen 

betonnen doorsnede en vormt met 
zijn afmetingen van 1.20 bij 1.20 me
ter een combinatie tussen een ligstoel 
en een loveseat. De hoogte is precies 
afgesteld op het turen over het maai
veld en het IJ. zodat de gemiddelde 
ooghoogte na het plaatsnemen pre
cies boven het maaiveld uitkomt. Het 
houten zitvlak loopt door in twee uit
sparingen die aan weerszijden in het 
beton zijn opgenomen en zo grote 
armleuningen vormen waar tevens 
ruimte is voor het plaatsen van een 
boek. een hapje en een drankje. In het 
verlengde van één van de armleunin
gen is een kleine prullenbak in het be
ton geïntegreerd, zodat de plek weer 
schoon achtergelaten kan worden 
voor haar volgende gasten. 

In de vloer is tegen de onderste trede 
van de trap een aluminium rooster in 
het beton opgenomen. waardoor het 
regenwater eenvoudig weg kan lopen 
en kan worden opgenomen door de 
bodem van het Stenen Hoofd. 

Om de zitplekken ook in de avonduren 
toegankelijk en bruikbaar te maken 
zijn twee versch illende verlichtingen 
toegevoegd. De eerste volgt de belij
ning van de trap en de vloer. waardoor 
een spannend lichtspel ontstaat dat 
tevens de t reden in het donker goed 
zichtbaar maakt. De tweede verlich
ting is geintegreerd in het bovenvlak 
van de armleuningen. waardoor een 
subtiel lichtspel over het zitvlak ont
staat en er tot diep in de nacht ge
noten kan worden van een boek, het 
uitzicht over het IJ of het gezelschap 
van een ander. 
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De markante. bontgekleurde loods is 
momenteel geheel gevuld met ver
schillende containers die al dan niet 
gebruikt worden voor de opslag van 
materialen. Door deze te verwijderen 
wordt de loods weer geopend voor 
publiek gebruik. en ontstaat een nieu
we ruimte die in verticale zin wordt 
ingekaderd terwijl ze horizontaal vol
ledig open is. 

In de lege ruimte die in de gevel van 
de loods door het verwijderen van de 
containers ontstaat worden twee be
tonnen volumes geschoven die zich 
aanpassen aan de afmetingen van het 
gat. Via grote. eertenstalen schuifdeu
ren die aan stalen rails over de gevel 
kunnen schuiven kunnen de volumes 
van beide kanten worden betreden. 
Ze huisvesten een aantal toiletten. 
douches en wastafels die inspelen op 
de verschillende scenario's die moge
lijk zijn op het Stenen Hoofd; van een 
stadscamping tot een festival. Deze 
voorzieningen worden bekleed met 
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Oe markante loods wordt geopend tot een multifunctionele ruimte voor alledaags en incidenteel gebruik 

hout. waardoor de binnenzijde van de 
volumes een geheel eigen uiterlijk en 
uitstraling krijgt ten opzichte van de 
buitenzijde. 

In de gevels werpen smalle openin
gen daglicht in de sanitaire volumes 
en ontstaan kleine doorzichten over 
het Stenen Hoofd. In het verlengde 
van de openingen zijn in één van de 
twee volumes traptreden opgenomen 
die de suggestie wekken dat er ook op 
het dak iets te beleven valt. Door de 
treden niet te voorzien van een leu
ning en een bordes ontstaat een trap 
die door een enkeling beklommen zal 
worden en voor anderen altijd een 
vraagteken zal blijven. 

De volumes steken een meter door 
het de gevel van de loods heen. en in 
hun verlengde bevindt zich een zestal 
betonnen banken met een houten zit
vlak. De banken zakken precies in het 
grid van de historische bestrating. die 
tussen de grenzen van de loods weer 

zichtbaar gemaakt wordt zodat een 
afgebakende ruimte ontstaat met oog 
voor de historie van de plek. 

De multifunctionele ruimte die ont
staat door het openen van de loods en 
het plaatsen van de banken kan voor 
vele doeleinden worden gebruikt. Zo
wel overdag als in de avonden. door 
de verlichting die is opgenomen in de 
banken en een mysterieus lichtspelt 
werpt over de oude bestrating. Van 
een kort moment van beschutting tot 
lezingen en presentaties. en van fil
mavonden tot feesten waarbij op de 
banken een podium geplaatst wordt; 
de loods staat weer open voor vele 
vormen van gebruik. 
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In het verlengde van de loods en de 
banken bevindt zich. half verscholen 
in het groen. een kleine horecagele
genheid . Vormgegeven als een arche
typ isch huis is het betonnen element 
al van verre herkenbaar en een aan
trekkingspunt voor vele bezoekers op 
het Stenen Hoofd. 

Door haar ligging nabij het strand 
aan 'de natte punt'. de plek met de 
meeste aantrekkingskracht van het 
Stenen Hoofd. kan de horecagelegen
heid inspelen op de daar heersende 
activiteiten. van een stadsstrand in de 
zomer tot een schaatsbaan in de win
ter. Tevens kan er een samenwerking 
ontstaan met de ruimte in de loods; 
tijdens feesten kunnen de bezoekers 
een drankje halen bij de bar. terwijl op 
een regenachtige zomerdag de loods 
plaats kan bieden aan een overdekt 
terras. 

In lijn met de kiosk en de volumes in 
de loods bestaat ook de basis van de 
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De horecagelegenheid ligt in het verlengde van de loods en nestelt zich in het groen 

horecagelegenheid uit in het werk 
gestort beton. dat voorzien wordt van 
een cortenstalen luik en schuifdeur. 
De binnenzijde is in de impressies be
kleed met hout waardoor een warme. 
akoestisch prettige ruimte ontstaat. 
maar wellicht hebben toekomstige 
gebruikers andere wensen en ideeën 
en wordt de drager op geheel andere 
wijze bekleed . Dit geldt ook voor de 
buitenzijde, waar het beton de mo
gelijkheid biedt tot het bevestigen 
van reclameborden en prijslijsten die 
veranderen met de seizoenen en be
heerder en zo ook het uiterlijk van het 
volume met de jaren laten veranderen. 
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SCENARIO'S 

Op het Stenen Hoofd is van alles mo
gelijk. Door de combinatie van het 
geformuleerde programma van eisen 
en de verschillende ingrepen zijn vele 
scenario's denkbaar die kunnen ont
staan op deze creatieve vrijplaats aan 
het IJ . 

De komende pagina 's tonen een 
aantal mogelijke scenario's die plaats 
kunnen vinden door gebruik te maken 
van de verschillende ingrepen. Het zijn 
voorstellen, zonder definitieve vorm
geving of positionering, en slechts en 
kleine greep uit de eindeloze lijst van 
mogelijkheden die slechts beperkt 
wordt de creativiteit en het organisa
torisch talent van de gebruikers van 
het Stenen Hoofd. Uiteindelijk is het 
immers aan hen, aileen of georgani
seerd vanuit de gemeente, vereniging 
of stichting, om weer de hoofdrol te 
spelen in hun eigen verhalen op deze 
unieke plek in het IJ. 
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Van een sladscamping 101 een rees l in de oude loads - op her Slenen Hoard is alles mogelijk ~ 













MORGEN IS ALLES ANDERS 

Een strategie zonder vastomlijnd en 
duidelijk eindbeeld, maar een plek 
waar geen twee dagen hetzelfde zijn 
en altijd weer iets nieuws te ontdek
ken is. Vanuit deze gedachtegang 
ontstonden het concept en het ont
werp dat geleid hebben tot de subtiele 
ingrepen op verschillende plekken van 
de pier die inmiddels bekend is als het 
Stenen Hoofd. 

Het uiteindelijke ontwerp definieert 
en bepaalt. maar laat nog meer open. 
Hoe de dag van morgen eruit zal zien 
is een raadsel. zo ook voor de ver
schijning van het Stenen Hoofd. Wel
licht worden ingrepen opnieuw be
kleed, door graffiti-artiesten gebruikt 
als stedelijke kunstwerken of een ki 
osk niet langer noodzakelijk geacht. 
waardoor een functie verdwijnt en het 
casco weer wordt overgenomen door 
de natuur. Het kan, het mag, het moet 
zelfs. Het past binnen het ruige, vrije 
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Morgen is alles anders, maar de essentie blijft behouden 

karakter van het Stenen Hoofd en haar 
positie als creatieve vrijplaats aan de 
IJ-oevers. 

Morgen is alles anders. maar wat blijft 
is de essentie. Een unieke, waardevolle 
plek, waar door de verschillende in
grepen nieuwe betekenis en waarde
ring aan wordt gegeven. Een plek waar 
het niet gaat om groter, mooier. beter 
of duurder te zijn dan de ander. Maar 
waar simpele, primaire elementen als 
lucht. uitzicht en de ontmoeting met 
een ander nog tot de orde van de dag 
behoren. Kwaliteiten die steeds va 
ker voor waar worden aangenomen 
en daardoor ondergewaardeerd en, 
uiteindelijk, vergeten worden. Terwijl 
het juist deze kleine momenten zijn. 
iedere dag weer anders, die het leven 
en de wereld rondom zo bijzonder 
maken. 

Die simpele momenten, die even stil 
maken van binnen, al weet je niet 
waarom. Het kleine Geluk. 
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