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Voor u ligt het begeleidend schrijven bij het afstudeerproject 

'Stadsvesting Malien - een dialectische eenheid'. Dit project 

behelsd een analyse van het gebied rondom het station Am

stel te Amsterdam en een de totstandkoming van een stede

lijk project in de context van een voormalig perifeer gebied. 

Binnen het atelier Dwarsdoorsnede door Amsterdam, dat 

gestart is september 2008, is een morfologisch onderzoek 

uitgevoerd dat mij naar dit gebied leidde, Amstelpoort. 

De complexiteit van het gebied komt voort uit de groei van 

de stad uit verschillende richtingen naar deze plek. Belang

rijke generator voor de ontwikkeling van het gebied is dat 

het een infrastructureel knooppunt was en nog steeds is. 

Het project Stadsvesting Malien is een zoektocht naar een 

oplossing die kan overleven tussen deze dynamische eigen

schappen en andere topologische constanten. 

Ondermeer door in te spelen op stedelijke groei en de cen

trale ligging, is een programma en ontwerp ontstaan dat als 

eigentijds type zich vestigt en een nieuw stedelijk allure geeft 

aan het gebied. Men leeft centraal nabij het Amstelstation 

Dit verslag is opgebouwd uit een analytisch deel tot en met 

hoofdstuk drie, gevolgd door twee hoofdstukken waarin het 

ontwerp wordt behandeld. 

Veelleesplezier. 

Eindhoven, 27 oktober 2009 

Wouter van Osch 
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Concentrische ringen en radiaal wegen 



In de dwarsdoorsnede leest men door 

een verschil in occupatie van bebou

wing, groen en infrastructuur, de 

fysieke en geografische opbouw van 

een centrum in het midden en aan 

gegroeide delen aan de uiteinden. 

Inleiding 

Amsterdam stad van de grachtengordels begon na 1850 zich 

opnieuw een vorm aan te meten dankzij technische voor

uitgang en de toestroom van werkzoekende mensen van 

het platteland. De groei vormen van de stad veranderden 

omwille van de omvang en de bereikbaarheid. In de platte

grond zijn deze hoofdvormen goed leesbaar als radialen en 

ringen. "Een van die radialen is getrokken tussen de afslag S 

112, zuidoostelijk aan de ringweg, en S 116, noordoostelijk 

van de ringweg AIO." (Colenbrander B., Dwarsdoorsnede 

door Amsterdam - project beschrijving, 2008) Het aanloop 

afstudeerproject leverde een collectief product op dat het 

programma en de vorm van en langs de radiaal in kaart 

bracht. Door op verschillende tijdsperioden in te zoom en 

werden belangrijke dragers en typologieen maar ook wrin

gende weefsels ontdekt. 

De actuele situatie van deze dwarsdoorsnede door Amster

dam geeft een gefragmenteerd morfologisch beeld in de ge

bieden buiten het centrum, die voornamelijk na 1910 zijn 

aangeJegd. In de dwarsdoorsnede leest men de fysieke en 

geografische opbouw van een centrum en rand uiteinden. 

Het is de overgang van deze twee typerende zones die mij 

fascineert. Bij mij rijst ook de vraag hoe deze grens zich 

verplaatst heeft in de loop van tijd, maar ook waarom deze 

overgang iiberhaupt hier zo goed waarneembaar was. Om

dat het vooronderzoek zich richtte op een route die het cen

trum ontsloot met de ringweg, bestond het vermoeden dat 

deze overgang extra nadrukkelijk wordt bij een radiaal be

weging. Aile aansluitingen van de ringweg en de route ervan 

richting het centrum zijn daarom nagegaan. 

Uit deze analyse kwam naar voren dat de stadsgrenzen en 

het verloop van de route, bepalen waar een periferieachtige 

overgang wordt waargenomen. Afstand van de kern tot aan 

de ring is ongeveer overal gelijk, maar er zijn wei barrieres 

zoals de brede rivier 't II en (voormalige) industrie gebie

den . Aan de westkant is de stad, de ringweg AIO werkelijk 

overgroeid en lijkt de weg in het centrumstedelijke gebied te 

liggen . In het oosten en noorden van Amsterdam is de ring

weg een harde grens van de stad en begeeft men zich eerst 

door een open (bebouwd) gebied voordat het compacte 

centrum wordt bereikt. Voor de afslag SI12 en de Gooise- 1 





weg die naar het centrum leidt, geldt dat de route eerst door 

een groene strook voert met een minimale visuele connectie 

met de achterliggende wijken en vervolgens uit komt op een 

rand stedelijk verkeersplein met grootschalige bebouwing 

er rondom heen, een pJek waar de aanwezigheid van de stad 

gevoeld wordt. 

Prins Bernhardp/ein en de Fortis bank vanaf de Wibautstraat 

Inspiratie 

Een van de dingen die altijd op mij indruk maakt en enorm 

boeit is de stad. Graag filosofeer ik over mogelijke oplos

singen voor stedelijke problemen. Dat is inderdaad een heel 

breed vlak, maar ten opzichte van architectuur bijvoorbeeld, 

zoek ik ook de relatie met de stad dan wei het specifieke 

vakgebied van de stedenbouw. 

In het zoeken naar oplossingen acht ik mezelf een moder

nist die met rationele strategieen een sociaaJ ding wi! be

werken. Hiervoor yond ik inspiratie in de werken van H.P. 

Berlage met Amsterdam-Zuid, Aldo Rossi in Milaan en 

Berlijn, Christian de Potzamparc met projecten in Parijs en 

Carel Weeber in Rotterdam en Den Haag. 

Specifieke thema's waar mijn fascinatie naar uitgaat, zijn: 

Programmatische complexiteit 

Binding vs. zwevend 

Mens vs. machine 

Stadsherstellhergebruik 

Ervaring stedelijkheid (straat - plint) 

Maatschappij (collectief vs. individu) 
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Stedelijke uitbreiding raakt oudere dorpskernen (Clichy, Parijs) 

"De kern van stedelijke vernieuwing is dat binnen de 

bestaande steden op camp/exe maar strategisch opt i

maa/ ge/egen /ocaties ruimte wordt gecreeerd waardoor 

nieuwe stedelijke gebieden aan de stad worden toege

voegd. Deze gebieden hebben zowe/ voor het wonen, 

a/s voor het cu/ture/e recreatieve en het ecanomische 

klimaat een wervende kracht." (Duivestijn, 1994) 



Periferie en het Stedelijk project 

Tot de Industriele Revolutie stond de stad keihard tegen

over de natuur. De perifere conditie was de afgrenzing 

van de stadsrand. Ze bestond uit een continu milieu, waar 

enige bebouwing werd opgenomen door het onbebouwde 

terrein. Vanaf de 19de eeuw verschijnt er een waas om de 

stadskern van grootschalige bedrijvigheid, een eigen milieu 

dat een overgang vormde tussen stad en platteland. Een tijd 

lang groeide de stad echter concentrisch en verschoof dit 

overgangsgebied mee, daarbij een steeds grotere omtrek 

makend. Met het verschijnen van satellietsteden vanaf het 

begin van de 20ste eeuw werd een sprong gewaagd over de 

rand van de stad. Dit was het gevolg van een onmogelijke 

instandhouding van het concentrische en radiaal model in 

relatie met de groei van de bevolking en de opslokking van 

grotere bestaande woonkernen. Maar het meest invloedbare 

verschijnsel was en is natuurlijk de automobiel, die een be

sef van afstand en tijd opnieuw definieerde. Ook speelde be

houd van natuur en groen in en aan de stad een belangrijke 

rol, zoals de gedachten van de tuinsteden uit de jaren dertig 

van de 20ste eeuw, hiervan een voorbeeld zijn. 

De hedendaagse periferie is extreem ongrijpbaar en zeer 

aantrekkelijk in debat. Ze berust niet meer op een para

digma van dominant centrum en afhankelijke periferie. In 

West-Europa roept de notie van periferie, een associatie met 

'marginaal' op. Maar de periferie biedt de territoriale oplos

singen en typologische programma's die niet mogelijk waren 

in het traditionele stadsmodel. Ze is niet zo zeer specifiek 

geografisch als wei een mentale conditie. Melvin Webber 

constateerde dat interactie de essentie van het stadsleven is, 

een gemeenschap op basis van gedeelde belangen. (Web

ber, 1964) De perifere conditie vervaagt contrasten tussen 

verstedelijking en de kwaliteiten van natuurlijk wonen, er 

ontstaat een sociale gewaarwording van de omgeving. De 

grenzen worden door de periferie echter versterkt in socio

culturele en economische termen, waarbij nieuwe marges 

ontstaan in tot nu toe onaantastbare territoria. 

Nieuwe marginale gebieden worden echter diep in de stad 

gevonden als gevolg van een dispersie van de woon- en 

werkgebieden en een veranderde werksfeer. Revitalisatie 

van binnenstedelijke leemten bracht nieuwe architectoni-

sche kansen om in een enkel project de grenzen opnieuw te 

bepalen. Doel hiervan is een compensatie voor het vertrek 

van de primaire industrie en een financiele impuls te geven. 

Tegelijkertijd ontstond in deze crisisjaren de vraag naar so

cia Ie faciliteiten. Stadsherstel richtte zich hierop sinds 1970 

met publieke woningbouw en bijgevoegde voorzieningen. 

De stad drijft tegenwoordig op de globale economie. Ze 

wordt beschreven als een systeem van effecten, een kort

stondige conditie. Hierbij hoort een hybride aanpak be

staande "uit verschillende ingredienten, zoals hergebruik, 

masterplanning en interventie in de bestaande stad als ge

heel:' (Cavallo, 2005: 56) Het resultaat is het stedelijk pro

ject, waar de nadruk ligt op collectieve ruimte en voorzie

ningen. Dit model ontwikkeld in de Italiaanse school in na 

volgeling van Rossi's analyse van de fysieke structuur van de 

stad, kreeg navolgeling in Spanje. "Het maatschappelijk be

lang wordt gediend door de architectonische kwaliteit van 

de nieuwbouw in de relatie tot de stedelijke context. Dat is 

de culturele en politieke kant:' (Cavallo, 2005: 56) 
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L'1I1a Diagonal een commercieel superblok 



We vinden deze grootschalige stedelijke invulling vaak op 

het breukvlak van centrum en periferie. Manuel de Sola 

Morales pleit voor stedenbouw op de 'tussenschaaJ: een 

nieuw type hybride gebouw dat de stedelijke structuur in de 

hedendaagse stad overtreft. Zijn aanpak berust op de aan

name dat de stad "uit concrete elementen, elk met bijzonde

re en specifieke eigenschappen" bestaat en dat architectuur 

op "stedenbouwkundig niveau structurerend kan werken". 

(Claessens en van Velzen, 2007) Samen met Rafel Moneo 

realiseerde hij het megablok met de naam De Diagonaal in 

Barcelona (1994) . Het als een geheel ontworpen bouwvo

lume ligt 350 meter langs de beroemde Avenida Daigonal. 

Het gebouw scheidt het achter gelegen park maar heeft 

onderdoorgangen die voor een doorwaadbaarheid zorgen. 

De omvang grijpt in op de directe stedelijke context en de 

schaal van de stad, daardoor draagt ze bij "aan de continu

iteit van het stedelijk weefsel, zonder terug te grijpen op de 

omringende verkavelingvormen:' (Claessens en van Velzen, 

2007) 

Adri Duivestijn schrijft over deze megablokken het vol

gende: "Grote objecten en structuren mogen de menselijke 

maat niet onderdrukken. Maar ze moeten er in de mees

te wijken wei zijn ( .. . ) om aldus te kunnen voorzien in de 

buurt- en stedelijke behoeften en om het kleine en het grote 

te kunnen laten zien en beleven:' (Duivestijn, 1994) 

Van de openbare ruimte naar de private van de woning is 

een heel spectrum van private gradatie die voor een ruimte

lijke fragmentatie zorgt. Deze collectieve ruimte vinden we 

onder andere in winkelcentra, kantoren, stations en restau

rants. Als dagelijkse stedeling verplaatst men zich door en 

van de ene collectieve ruimte naar de volgende, zonder de 

echte openbare ruimte te passeren. Zo "raakt het prive-leven 

meedogenloos vermengd met het openbare': aldus Winy 

Maas. (Colenbrander, 1996) De stad wordt gecomponeerd 

op basis van zeer geplande private ensembles van gebou

wen, maar anderzijds blijven grote gebieden onbehandeld 

en keren terug naar een natuurlijke conditie. 

De blijvende groei van steden en verplaatsing van het pe

rifere milieu, zullen ruimten blijven aanbieden voor eigen

tijdse stedelijke vernieuwing. Het beeld van toekomstige 

projecten moet een subtieler antwoord vinden op de zin

tuiglijke ervaringen die werkelijke kwaliteit van de omge

ving bepaald. 
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Knooppunt Amstelpoort 

Vlak voordat men de 'polder' Watergraafsmeer verlaat voor 

de hoger gelegen 19'-eeuwse ring. wordt de omgeving van 

het Amstelstation doorkruist. Oit bijzondere gebied dat ruet 

als zodanig oogt vormt een van de belangrijkste entrees van 

Amsterdam_ Sinds de jaren 30 van de 20'-eeuw ontwikkeld 

dit gebied zich a1s verkeersknoop en werkcentrum in een 

periferieachtige omgeving. Met de ambitie van de gemeente 

om van de Wibautstraat een volwaardige zuidoostelijke en

tree voor het centrum te creeren zal dit gebied opnieuw in 

een ontwikkelingsfase terecht komen. (Wibautas project

groep. 2001) Oit gebied wordt Amstelpoort genoemd en be

grenst door de ringdijk. de Amstel. Amsteldorp en het Prins 

Bernhardpark. 

Het gebied wordt gekenmerkt door de infrastructurele 

knoop van auto. trein. tram en metro verkeer. Oaarom is er 

sprake van een grote dynamiek van de negatieve ruimte. Als 

perifeer gebied van de oudere stad oogt het gebied romme

lig en diffuus. Huidige ontwikkelingen zorgen voor een ver

dichting en toevoeging van nieuwe functies. Oaarbij wordt 

aansluiting gezocht met De Omval. een buurt van kantoren 

en woningen in hoge dichtheid met een drietal hoge torens 

(>IOOm) . 

Vanaf de ring A 10 wordt het gebied direct ontsloten door de 

Gooiseweg. die zich als vrij liggende weg tot het verkeers

plein Prins Bernhardplein manifesteert. Oit plein is de eer

ste ontmoeting met de stad Amsterdam. na de binnenkomst 

door de Agglomeratie. Men kan richting Oud-Zuid via de 

Meester Treublaan of richting het centrum via de Wibauts

traat. Verder worden de zuidelijker geJegen polderwijken a1s 

Amsteldorp hier onstloten. Vrijwel direct aan het verkeers

plein gelegen is het Amstelstation. Hier passeert o.a. de In

tercity en de metro richting centraal station / Amsterdam

zuid (Bijlmer). 

De aanwezigheid van een goed netwerk zorgt voor de aan

wezigheid van een redelijk aantal kantoren en een hoge

school. Wonen; van studenten en jonge gezinnen tot tradi

tionele families. domineert echter het gebied. Oit spedt zich 

af op verschillende eilandjes die zich a1s buurtgemeenschap 

verhouden. 
Het Prins Bernhardp/ein en station Amstel anna 1964. 9 



Terminologie 

Voor enige verduidelijking van bepaalde omschrijvingen 

die in de analyse naar voren komen, voigt hier een beschrij

ving van de termen woonmilieus, dichtheden en het condo

minium. Deze laatste is opgenomen omdat het fenomeen 

als inspiratie heeft gewerkt op de programmering van het 

project. 

Woonmilieus 

In de beschrijving van de omgeving van de Amstelpoort die 

verderop in het verslag voigt is een beg rip van deze milieus 

noodzakelijk omdat buurten worden gekarakteriseerd tot 

het enkel benoemen ervan. 

Om de kwaliteiten in ruimtelijke en sociale zin van een 

buurt / wijk te beschrijven wordt sinds enkele decennia het 

begrip 'woonmilieu' gebruikt. Volgens Grunfeld refereert 

het aan een rUimtelijke omgeving waarbinnen mensen hun 

dagelijkse leven leiden . (de Leeuw-Hartog, 1988) 

De eerste woonmilieutypologie werd in 1979 {Woonmilieu

typologie Nijmegen (Jansen- Verbeke 1979) {Ketelaar, 1994 

opgezet, waarin verschillende fysieke en sociale criteria een 

rol spelen, zoals bouwjaar, sociale status en geografische 10-

catie. 

De nota Mensen Wensen Wonen uit 2000 deelt het Neder

landse grondgebied op in vijf 'woonmilieus: waarvan drie 

betrekking hebben op het stedelijk gebied. (VROM, 2000) 

Hierbij worden woonmilieus objectief ingedeeld op basis 

van fysieke en geografische kenmerken a1s dichtheid , wo

ningtype, ligging en functiemenging. Schaal en complexiteit 

vormen de belangrijkste criteria. 

centrumstedelijk 

buitencentrum 

groenstedelijk 

grootschalige complexiteit: historische binnensteden, nieuwe stedelijke centra, 

centra van nieuwe steden. Voorbeelden: Nieuwmarkt (Amsterdam), Kop van 

de stadswijk: vooroorlogse etagewoningen, vooroorJogs grondgebonden wo

ningen, vooroorlogse herenhuizen, vooroorlogse tuindorpen, naoorlogse 

etagewoningen, naoorlogse grondgebonden woningen. Voorbeelden: Berla

gebuurt (Amsterdam), Wittevrouwen (Utrecht), Statenkwartier (Den Haag) , 



Dichtheden 

In de uitgave Meten met twee Maten van de dienst Ruim

telijke Ordening van Amsterdam wordt een methode om

schreven voor het bepaIen van de bebouwingsdichtheid in 

de stad. Bij een schaarse aanwezige ruimte aIs in de stad 

Amsterdam dient met het grondgebruik te optimaliseren. 

In het structuurplan gaat men uit van stedelijkheid, maar 

hier hoort ook open en openbare ruimte bij. De methode 

probeert kwantitatief de kwaIiteit te meten, maar hieruit 

kan niets worden afgeleid over de mate van functiemenging. 

Tijdens het ontwerp van het stedenbouwkundige karakter 

van dit project is de methode steeds uitgevoerd om de ste

delijkheid te toetsen. 

Dichtheid is relatief. Voor een verduidelijking ervan dient 

de samenstelling van de noemer van de ratio bekent te zijn. 

Een noemer is de grondoppervlak; het netto grondopper

vlak is die van de kavel; het bruto grondoppervlak is die van 

de 30 meter-aura, waarbij de ratio van 'het plan in de con

text van de directe omgeving' wordt gemeten. 

Vloeroppervlak 

Hiervoor bestaat een gestandaardiseerde norm NEN2580, 

van het Nederlands NormaIisatie-instituut. Voor de bereke

ning van de onderstaande ratio is vloeroppervlak te defini

eren aIs aI oppervlak met een dak erop en/of waarvan de 

hoofdfunctie als woon-werk kan worden aangeduid. 

Floor Space Index (FSI) 

De FSI is de verhouding van het vloeroppervlak ten opzichte 

van het grondoppervlak van een plan. Is het vloeroppervlak 

twee maaI het grondoppervlak dan FSI=2, is het vloerop

pervlak de helft van het grondoppervlak dan FSI=O,5 en-

zovoorts. 

Open Space Ratio (OSR) 

De OSR is de verhouding onbebouwd grondoppervlak / 

totaaI vloeroppervlak. Het geeft een indruk van de bebou

wings typologie. 

Verhouding Inhoud Vloeroppervlak (VI V) 

De VIV is een ratio die een uitspraak doet over de interne 

rUimtelijkheid van een gebouw. Een relatief gering vloerop

pervlak hangt doorgaans samen met de aanwezigheid van 

atriums, (hoge) winkelruimtes op de begane grond, hogere 

plafonds in woningen enzovoorts. 
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Opbouw 

Dit verslag beslaat een analyse deel en een ontwerp dee!. Het 

volgende hoofdstuk gaat in op het gebied de Amstelpoort en 

een dee! van het stadsdee! Watergraafsmeer. Ze beschrijft 

de geschiedkundige, sociale en bebouwingsaspecten. In 

hoofdstuk drie wordt een professionelere stedenbouwkun

dige analyse uitgevoerd en een strategie bepaald voor de ste

denbouwkundige invulling van het project. Deze strategie 

leidt tot een aantal uitgangspunten, die de invoer zijn voor 

het ontwerp dee!. 

In het hoofdstuk vier wordt het concept ontwerp uitgelegd 

en de architectuurvisie gepresenteerd. Het uiteindelijke re

sultaat van dit project voIgt in hoofdstuk vijf: uitwerking, 

van materialisatie tot detaillering en van plattegronden tot 

gevels en doorsneden. Het verslag sluit af met een resume

rende conclusie. 

13 



Watergraafsmeerpolder in de 1 ?d. eeuw (zuid georienteerd) 

"Het antwerp van de poldersteden kan opgevat warden 

als een stedelijke variant van de zeventiende-eeuwse 

landschapsarchitectanische traditie. De poldersteden 

zijn stuk voor stuk ideaalsteden, of het nu gaat om de 

nieuwe interpretaties van het fenomeen van de lusthof 

af om het beeld van de ideale poldergemeenschap." (de 

Haag! 2005) 



Amstelpoort als aanduiding voor het 

gebied rondom het Prins Bernhard 

plein, ligt in de westelijke hoek van de 

'polder' Watergraafsmeer. 

~en geometrische structuur in vorm van het ontwatering 

grid omvat deze 'diepe' polder binnen de ringvaart. Het 

gebied de Omval lag als een schiereiland hier buiten en 

kende de vestiging van industrie al geruime tijd. Met de 

komst van het station Amstel werd het omliggende gebied 

in 1930 opgehoogd en sloot het zich geografisch meer aan 

bij de Omval . Oude structuren maakten plaats voor nieuwe 

grootschalige ruimten. 

Geschiedenis 

Het Watergraafsmeer werd rond 1630 droog gelegd op 

verzoek van de Amsterdamse adel . In het midden werd de 

Middenweg aangelegd die in lijn ligt met de Oude Kerk, 

haaks erop de Kruislaan. Op de kruising werd een vierkant 

van sloten aangelegd waar vanuit de polder door middel van 

rechte wegen en sloten, in een grid patroon verkaveld werd. 

Deze verkaveling vormde de basis van de 'kamers' van de 

Watergraafsmeer polder. 

De polder werd een uitvalbasis voor rijke kooplieden uit 

Amsterdam die hier lusthoven en tuinen lieten aanleggen. 

Na de Franse revolutie (eind 18'-eeuw) verdween het me

rendeel van de huizen met uitzondering van Huize Franken

dael, boerderij de Vergulden Eenhoorn en het Rechthuys . 

"De Ringvaart was de scheiding tussen oud-Oost en de Wa

tergraafsmeer, tussen het 'oude land' en de nieuwe polder 

en tussen stad en open gebied. De enkele nog aanwezige 

dijkhuisjes en boerderijen langs de dijk, vormen nu histori

sche elementen die herinneren aan de vroegere stadsrand." 

(Karssenberg, 200 I: 10) 
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"Het stede/ijke eiland langs de Omval en rondom het 

Amstelstation heeft een andere identiteit dan de rest 

van de polder Watergraafsmeer." 



OostlWatergraafsmeer 

"Het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer ontstond in 1998 uit 

een fusie tussen Watergraafsmeer, dat sinds 1921 deel uit

maakt van de gemeente Amsterdam en in 1987 tot stads

deel werd benoemd, en Amsterdam Oost, dat sinds begin 

jaren negentig als zelfstandig stadsdeel fungeert. De fusie 

verenigde twee in stedenbouwkundig en demografisch op

zicht verschillende werelden. Enerzijds het grotendeels in 

de negentiende eeuw gerealiseerde en 'multiculturele' Oost, 

anderzijds het 'landelijke' Watergraafsmeer, dat grotendeels 

stamt uit de periode 1920-1940 ( ... ) De bevolkingsopbouw 

van beide voormalige gebiedsdelen loopt sterk uiteen. Oost 

wordt door relatief veel allochtonen en alleenstaanden be

woond, de bevolking van de Watergraafsmeer kent als ge

volg van een geringe doorstroming een hoge gemiddelde 

leeftijd:' (Reinders, 2004: 73) 

Vanuit een specifieke rUimtelijke vraag (toenemende bevol

king, mobiliteit en stijgende grondprijzen) werd in 2002 een 

structuurschets 'Mozalkstad' gepubliceerd. Hierin pleit men 

voor behoud en accentuering van de diversiteit binnen het 

stadsdeel die is ontstaan door de economische vervlechting 

met het centrum. Aansluitend op de visies van het Rijk en 

het structuurplan 'Netwerkstad', wordt hierbij gestreefd het 

stadsdeel in de toekomst te behouden en in te richten als 

een moza'iek van stedelijke woonmilieus. 

Stedelijke planning 

Qua stedenbouwkundige planning en architectonisch ont

werp is de polder Watergraafsmeer zeer divers. Binnen de 

'kamers' die door de eenheid water worden gescheiden, zijn 

de principes van ontwerpers van "de '20-'40 gordel. de tuin

dorpen en de open bouwblokprincipes van het AUP verte

genwoordigd:' (Karssenberg, 2001: 11) 

Amstelpoort ligt op de as Gooiseweg - Berlage-brug en kent 

een kruising van de grid structuur en de monumentale be

nadering van Oud-Zuid en de Wibautstraat. Deze twee ver

schillende invloeden zijn elk gekoppeld aan een hoogte peil 

en een schaal. De hoofdwegen liggen hoger met daaraan een 

rand van grotere gebouwen o.a. het Amstelstation. Hier tus

sen liggen de overblijfselen van de kamers op polderpeil. 

17 



AUP 

Het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) uit 1934 van C. van 

Eesteren borduurt voort en voegt nieuwe structuren toe 

aan de bestaande randen. In de polder 'Watergraafsmeer' 

construeert het verder op de 'kamers' en is de overgang van 

stedelijk gebied naar open polder een belangrijk aspect. 

Rondom het Prins Bernhardplein wordt ruimte gehouden 

en voor het Amstelstation komt het Julianapark te liggen. 

Vanaf het plein en de as Gooiseweg - Berlage-brug orien

teert het zich op Oud-Zuid van H.P. Berlage en de wolken

krabber van architect J.E Staal (I 927). De bebouwing wordt 

als strokenbouw haaks op deze as gezet, opgespannen tus

sen twee ruime rotondes. Als het ware liggen er !wee half 

doorzichtige wanden die een geleidelijke overgang van de 

bebouwingsintensiteit en morfologie bewerkstelligen. Op 

die manier werd een groot contrast bereikt tussen het 'ste

nige' Amsterdam-Zuid aan de linker zijde van de Amstel en 

de 'groene' polder aan de andere zijde. 

Van dit plan zijn tegenwoordig nog enkele delen aanwe

zig. Over de Berlage-brug gaand vanaf Oud-Zuid ligt aan 

de zuidkant onder de hoogbouw van de Omval, de Van der 

Kunbuurt, een naoorlogse strokenbouw planning. Na het 

passeren van het spoorviaduct ontstaat de ruimte door het 

terugspringen van de voormalige Renault garage en het Am

stelstation. Aan het begin van de Wibautstraat vormen twee 

hogere gebouwen (rond 1960) een gesloten wand, maar die 

wordt keurig onderbroken op de hoek met de Gooiseweg 

zodat een zicht ontstaat op het achterliggende en lager ge

legen gebied. Nooit uitgevoerd is een tweede rotonde die in 

de bocht van de Gooiseweg gelegen zou zijn en daarmee een 

vert raging bereikte bij het aanzetten van de as. 

Louise Wenthuis maakt deel uit van de stedelijke 

wand Wibautstraat Het AUP (1934) beschouwd de polder a/s buitengebied 



De Eenhoorn 

Het Eenhoorngebied, gelegen tussen de Wibautstraat, Ring

dijk, Nobelweg en Gooiseweg, was vroeger in agrarisch ge

bruik. De voormalige boerderij en monument De Vergul

den Eenhoorn getuigt daar nog van. Bebouwing vestigde 

zich voornamelijk langs de Ringvaart. 

Na de verhoging van het gebied rondom het Prins Bern

hardplein verrezen in het kader van de cityvorming in de 

jaren '60 een aantal hoge gebouwen. Dit waren ondermeer 

Casa Academia 400 (1962) dat fungeert als studentenhuis

vesting en zomerhotel, het bedrijfsverzamelgebouw het 

Europahuis (1964) en het Louise Wenthuis (1963, Margaret 

Staal-Kropholler arch.) dat als originele functie de opvang 

van alleenstaande vrouwen had. Hierachter transformeerde 

het gebied tot stadsrandkarakter met een bedrijfsbestem

ming (o.a. garages en werkplaatsen). Naast de monumen

tale boerderij verrees een woonbuurtje met kleinschalige 

winkels. 

In de structuurschets Moza'iekstad Oost/Watergraafsmeer 

(2002) wordt voor het gebied De Eenhoorn in de periode 

tot 2010 ontwikkelingen aangegeven die voor een stedelijke 

'kamer' in de polder en aansluiting bij de stad pleiten. De 

nieuwe bebouwing dient een schake I te gaan vormen met de 

open bebouwing in 'polder' Watergraafsmeer. De plannen 

rich ten zich op een geluidswerende gesloten wand aan de 

zijde van de Wibautstraat en de Gooiseweg. Reeds gereali

seerd zijn twee blokken voor studentenhuisvesting, onder 

andere de nieuwe Casa 400. 

De nieuwe Casa 400 ge/egen aan de Ringvaart 19 



Julianapark 

Tegenover het Amstelstation lag tot 1990 volkstuin Julia

napark, nu een typisch modern tuindorp met een visueel 

zwaar kantoorgebouw aan het Prins Bernhardplein. Het 

is een gedifferentieerde buurt met eengezinswoningen en 

flats, zowel huurwoningen als koopwoningen. Door de aan

wezige laagbouw is de woondichtheid, zeker voor stedelijke 

begrippen, buitengewoon laag; netto 33 woningen per hec

tare. Sociaal zit de wijk heel goed in elkaar en de mensen 

vinden het prettig met elkaar op te trekken. 

De drager van de buurt is de Maliebaan, deze wandelpro

menade ligt in het verlengde van de oostelijke entree van het 

Amstelstation en kruist het Julianaplein dat er voor ligt. De 

vroegere Maliebaan was in de 1S' -eeuw een plek van ont

spanning voor de goede burgerij, ze sloegen hier een balletje 

en gingen wat drinken in een herberg. Deze liep echter op 

de plaats waar nu de wijk "Jeruzalem" ligt. Omdat de hui

dige Maliebaan een dergelijke functie moet vervullen voor 

eenieder die richting Park Frankendael gaat, is deze ook a1s 

een verblijfsgebied ingericht. 

Op de bebouwing na dat direct langs deMaliebaanligt.is 

deze op het poldergrid georienteerd. In het centrale deel 

van de buurt liggen enkele flatjes van 4 verdiepingen a1s af

stap naar rijtjeswoningen aan de randen langs de Hugo de 

Vrieslaan en de Gooiseweg. Door het midden van de buurt 

loopt dwars een andere historische lijn namelijk de Scha

gerlaan, genoemd naar Robert van Schagen, bewoner van 

de 17' -eeuwse hofstede 't Rode Hart, de enige hofstede die 

de overstroming van 1651 overleefde. De laan liep van de 

ringdijk door De Eenhoorn, de waterontsluitingen volgend 

naar de vroegere Maliebaan. Het laatste deel van deze route 

is tot het midden van de twintigste eeuw in het Eenhoorn

gebied blijven liggen. 

Aile overige straten zijn vernoemd naar bekende activisten, 

zoals de Bertrand Russellstraat vernoemd naar de Britse 

filosoof (wiskunde) en mede oprichter van de Pugwash

beweging en het Vietnam-tribunaal in 1966. Deze straat is 

de ontsluiting van het kantoorgebouw en het lange apparte

mentengebouw aan de noordzijde van de buurt. 

De dichterTijsens noemde de Maliebaan vanwege haar 

schoonheid "de pare/ van de Meer': 

Hierboven afgebee/d de Schager/aan. 



DeOmval 

De Van der Kunbuurt en de Omval vormen tegenwoordig 

samen het balkon van de Watergraafsmeer aan de Amstel, 

gescheiden van Watergraafsmeer door de spoordijk. Meest 

kenmerkende vanaf straat zijn drie torens, de Rembrandtto

ren (1995), de Mondriaantoren (2001) en de Breitnertoren 

(2001). De plannen voor deze hoogbouw werden in 1987 

door de Amsterdamse gemeenteraad goed gekeurd. Met 

135 meter is de Rembrandttoren de hoogste van de drie. 

Oorspronkelijk was de Omval een schiereiland tussen 

de rivier de Amstel, die hier een scherpe bocht maakt, en 

het Watergraafsmeer. De naam van het schiereiland komt 

waarschijnlijk van scheepvaart die in deze bocht de zeilen 

diende te laten 'omvallen'. Rembrandt van Rijn slenterde en 

tekende hier vaak. Een bekende ets van hem uit 1645 toont 

de Omval, met op de voorgrond een vrijend paartje onder 

een oude wilgenboom. (De Omval, Wikipedia) 

Tot 1964 stond hier een cacaofabriek van Blooker, hiervan 

is het portiershuisje in 2003 opnieuw opgebouwd dat nu als 

opvallend verschijnsel midden tussen de torens in staat. De 

vroegere loop van het trekvaartkanaal is terug gebracht in 

de vorm van een fietspad en open ruimte die de buurt door

snijdt. Officieel is dit spoor de scheidslijn tussen de Van der 

Kunbuurt ten noorden ervan en de Omval ten zuiden. 

Door de drie torens en enkele grote appartementen com

plexen aan het waterfront heeft het gebied een grootstede

hjke uitstraling gekregen. Door groeperingen van de gebou

wen en brede publieke pleinen is het open karakter van het 

gebied, in het bijzonder naar de Amstel toe, niet aangetast. 

In de Van der Kunbuurt staat een AUP blokje stroken

bouw flatjes met behoorlijke eigen groene tuinen aan de 

Mr. Treublaan. Men passeert dit blokje zonder dat het echt 

wordt waargenomen, het ligt buiten de focus van de grote 

gebouwen. Een van die grote gebouwen is het voormalige 

hoofdkantoor van de Rijkspostspaarbank (Postbank), de 

Leeuwenburg, het heeft een oppervlak van 65.000 m2. Nu 

is de Hogeschool van Amsterdam er gevestigd maar die zal 

uiteindelijk verhuizen naar de Amstelcampus aan de Wi

bautstraat. 
"Het zijn juist deze /osse objecten die de openheid ver

sterken." (Karssenberg, 2001: 32) 21 





Gebouwen 

Vanaf het Prins Bernhardplein zijn er enkele gebouwen 

die bepaalde iconische en historische waarde hebben, deze 

worden nader omschreven. 

Renault gebouw 

De grootste en modernste nederzetting van Renault bui

ten Frankrijk werd als antwoord op het enorme succes van 

de Renault Dauphine, aan de Mr. Treubplein gevestigd. In 

1957 -1960 gerealiseerd naar ontwerp van W.S. van de Erve 

was de Renault garage een model van het Nieuwe Bouwen. 

Ingegeven door de locatie en het verruimende beeld op het 

Prins Bernhardplein heeft het gebouw een trapeziumvorm 

gekregen. Bijzonder is de constructie, die bestaat uit twee 

zwevende bouwlagen met een oppervlakte van 6.000 m2 

en gedragen worden door pilotis (dito kolommen) op een 

stramien van ruim 10 meter. Voor de west- en oostgevel 

koos men voor een transparante vliesgevel, de noord en 

zuid zijden contrasteren met een zware gesloten gevel op 

verdieping. De gehele basis, die op de hoek terugspringt 

voor een meer publieksvriendelijk passage, was helemaal 

transparant. 

Deze unieke functionele en constructieve opzet is uitgangs

punt geweest voor de transformatie van het garagegebouw 

naar een multifunctioneel kantoorgebouw. De inrit naar de 

omhoog spiralende hellingbaan is naar de achterzijde ver

plaatst, waardoor de gehele begane grond aan de Wibauts

traat bestemd kan worden voor publieksgerichte functies. 

De oorspronkelijke functie, het stallen van auto's op de 

verdieping en dak, is behouden met een aanvulling van een 

kantoorzone langs de gevel. 
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Amstelstation 

Na de ophoging van de spoorbaan, een werkgelegenheids

plan aan het einde van jaren '30 van de vorige eeuw, bouwde 

men twee nieuwe stations, Station Muiderpoort en Station 

Amstel. "Het Amstelstation verving bovendien het slecht 

functionerende kopstation Weesperpoortstation, waarvan

daan de treinen naar Utrecht vertrokken:' (Amsteistation, 

Architectenweb) 

Stationsarchitect H.G.J. Schelling maakte het functionalisti

sche ontwerp als model van een knooppunt voor verschil

lende vervoersmiddelen. Doel was om te voorzien in een 

'geordend stelsel van andere verkeersmiddelen', aldus de 

architect. 

Het Amsteistation is, met ruim 60.000 reizigers per dag, het 

derde station van Amsterdam. Buiten aan de zijde Water

graafsmeer is de impact van de omvang vrijwel niet merk

baar, dit komt omdat tweederde van de reizigers overstapt 

op de metro en dus het stationsgebouw niet verlaat. Het 

overstappen gebeurt optimaal door een zogenaamd 'cross

platform' tussen trein en metro op gelijk niveau. Sinds 1978 

is er ook een ingang aan de zijde van De Omval, die nu door 

de vele kantoor medewerkers en studenten van de Hoge

school van Amsterdam voornamelijk wordt gebruikt. 

Volgens het plan van Van Eesteren richt het Amstelstation 

zich 'van de stad af' (AUP, 1934) met het gezicht naar de 

'Iage polderkamers'. Zijn CrAM gedachten 'licht, lucht 

en ruimte' leidde tot een vrije omgeving voor het station. 

Schelling richtte zijn architectonische meesterwerk behalve 

op de polder echter ook op de stad, door de hoofdingang en 

het voorplein naar de Wibautstraat te orienteren. 

De hoofdhal van het station is een hoge doos van glas en 

staal, loodrecht op de sporen gezet. De twee langszijden zijn 

bijna volledig van gJas en doen de ruimte vol vloeien met 

licht, deze wordt opgesierd met wandschilderingen op beide 

kopgevels van sociaalrealist Peter Alma. Om de aansluiting 

tussen de vervoersmiddelen te veraangenamen, werden lui

fels aangebracht om ervoor te zorgen dat reizigers op de weg 

van trein naar bus geen last zouden hebben van regen. Het 

Amstelstation is in 2001 volledig gerenoveerd en heeft de 

monumentenstatus gekregen, 

Rembranttoren 

De Rembrandttoren is de hoogste wolkenkrabber van Am

sterdam en is genoemd naar de beroemde schilder Rem

brandt van Rijn, of het zijn naam eer aan doet is voor vee! 

critici een gespreksonderwerp geweest. Het is een typisch 

Amerikaanse wolkenkrabber naar model van het Empire 

State Building. De vierkante en gelijkzijdige p.lattegrond 

verjongd op eenzelfde manier, door terug springende volu

men, Het project mede ontworpen door Skidmore Owings 

Merrill (SOM) maar feitelijk van de hand van de architecten 

P. de Clercq Zubli en T. van der Put van het bureau ZZDP 

Architecten, 
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Tevens wordt duidelijk waar heden

daagse bebouwing geent is op de 

morfologie van de polder, het grid 

van afwateringen. Het Amstelstation 

vormt hierop een duidelijke uitzonde

ring maar hiervoor geldt dat de op

hoging van de spoorbaan de vroegere 

structuur van de ondergrond heeft 

uitgewist. 

In de voorgaande beschrijvingen is het dUidelijk geworden 

dat het Amstelpoort een transformatie heeft ondergaan van 

een buiten de stad gelegen bedrijfsgebied. tot een door tijd 

ingehaalde volgroei van het gebied met nog monumenten 

die ons herinneren aan de geplande situatie van het AUP. 

Dat vee! van de ontwikkelingen zonder master plan tot stand 

zijn gekomen zal duidelijk worden in de stedenbouwkun

dige analyse. Deze analyse richtte zich in eerste instantie 

op een redelijk groot gebied. pas hierna is. ten behoeve van 

het project. een locatie gekozen. Aan het weelderige groene 

Prins Bernhardplein is. behalve het Amstelstation en de 

voormalige Renault garage. nog een zeer aanwezig gebouw. 

Dit is een kantoorgebouw van de financiele dienstverlener 

Fortis Bank. In combinatie met nieuwbouwplannen aan de 

Julianalaan. voor het Amsterstation. is gekozen om deze 

hoek als projectlocatie te nemen. De afwegingen en be

schrijvingen van de locatie worden verderop in dit hoofd

stuk besproken. 
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Omgeving vroeger en nu 

Met behulp van de morfologische kaarten van het aanloop 

afstudeerproject kunnen door het overlappen verschillende 

relaties duidelijk worden. Ten eerste kunnen de verschil

lende perioden gerelateerd worden waarmee wijzigingen in 

de stadsstructuur worden afgelezen. Verder kan een relatie 

met de ondergrond worden waargenomen in de verkaveling 

nu en vroeger. 

Chronologisch Morfologie bebouwing 

Een gedetailleerd verloop van de ontwikkelingen in de pe

riode 1910 tot en met 2008 in sprongen van 10 jaar, is in

zichtelijk gemaakt door ze als gekleurde lagen over elkaar 

heen te leggen. Soms zijn de wijzigingen minimaal, enkel 

het afmaken of een k1eine wijziging van een gebouw (vaak 

op dezelfde plek neergezet) . Op andere plekken zijn er drie 

tot vier grote veranderingen waarneembaar in de morfolo

gische opbouw. Vaal< zijn deze grote veranderingen als ta

bula rasa gepland, bij andere is rekening gehouden met de 

richting of het kader. 

Voor het gebied van de Amstelpoort is er veel recente be

bouwing herkenbaar in de k1eur paars, dit is het Julianapark 

gebouwd in de jaren '90. Het gebied de Omval is zwaar ont

wikkeld, maar staat nu redelijk in een definitieve vorm. Het

zelfde geldt voor de strook ten zuiden van de ringdijk (het 

gebied De Eenhoorn), behalve dat hier de definitieve vorm 

nog wordt gevormd. 

Chronologisch Morfologie kavel 

Door de hedendaagse bebouwing en verkaveling over die 

van een vroegere periode te leggen kan een vergelijking 

worden gedaan. Op kaart [xl is de periode 1930 onder die 

van 2008 gelegd omdat de ontwikkelingen van het gebied de 

Amstelpoort pas na 1930 begonnen. Nu is goed te zien hoe 

de Watergraafsmeerpolder verschaald is van een agrarische 

verkaveling naar een fijn mazige woon verkaveling en dat 

bij de eenhoorn de oude Schagerlaan een belangrijke route 

was met een concentratie woningen waarna de bebouwing 

omvangrijker geworden is. 

Tevens wordt duidelijk waar hedendaagse bebouwing ge

ent is op de morfologie van de polder, het grid van afwa

teringen . Het Amstelstation vormt hierop een duidelijke 

uitzondering maar hiervoor geldt dat de ophoging van de 

spoorbaan de vroegere structuur van de ondergrond heeft 

uitgewist. Op dit plateau ligt o.a. ook het Renault gebouw. 

Het Julianapark wijkt vanaf de Maliebaan sterk van de on

dergrond het richt zich op het Amstelstation en de later op

gehoogde Gooiseweg. 

29 



"'M .. O _-.;50;;... ..... _'00 .... ___ 200 .. 

Verkaveling situatie 1930 en bebouwing 2008 



--- • • 
.""",-
~ 
". 

• 
.-" 
tf \\\\\\ \ . 

. ; .... 

.. 
4 # ., . 1910 

• : • •••• 1930 .' .. ... .. . . . ., 
' .. 

'" . • .' 1950 
' .. 

1970 

" 1990 

" 2008 

31 



,4"" 

Negatieve ruimte in orde en soort 



Negatieve ruimte 

De negatieve ruimte (open) ontstaat door inkadering. door 

ten eerste harde een doorloop van de grenzen (o.a. bebouw

de ruimte). ten 2de de open ruimte en als laatste door een 

verschil in hierarchie. zoals straten versus pleinen. 

Deze verschillende open ruimte kennen hun eigen karakte

ristieken en zijn onderling afhankelijk. Het Prins Bernhard

plein is te benaderen als een spil van verschillende karak

ters. deze verbinden zich door verschillende gradaties van 

vernauwing en dichtheid. Ook zijn er zeer ingesloten ruim

ten. als 'kamers' van de stad. waar te nemen in ondermeer 

de Transvaalbuurt en de Omval. 
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Structurerende elementen 

In het gebied komen vele structuren bij elkaar, die voort 

vloeien uit aI het omliggende gebied. Soms zijn deze struc

turen klein op straat / buurt niveau en dan weer zo groot 

dat ze aileen op de schaal van de stad / stadsdeel gevangen 

kunnen worden. 

De grote structuren zijn het grid van de droogmakerij 

Watergraafsmeer en de omlopende ringvaart, de zuidoost 

trekvaart richting Utrecht, de spoordijk, de Amstel en een 

centrale as uit Oud-Zuid. 

Op lokale schaal is het Amstelstation dat zich van de stad 

afkeert het bepalendste element. Verder is er de sprong van 

het verkeersplein richting het spoor viaduct over de Wi

bautstraat, die een stedelijke wand aankondigd. De groene 

wig waardoor de Gooiseweg binnenkomt vormt de loper 

van de Amstelpoort. En natuurlijk, nog enkele zichtlijnen 

die ten minste zo belangrijk zijn in het structuren van open 

en bebouwde ruimte. 

De omgeving van het Amstelstation is een versleten 'nie

mandsland' geworden in de loop der tijd. De samenhang 

met de rest van de stad is onder de maat. Sinds 2004 ligt 

er voor dit gebied een stedenbouwkundig programma van 

eisen. De geformuleerde uitgangspunten pleitten v~~r een 

mensvriendelijkere inrichting van de openbare ruimte, een 

mix van wonen, werken en voorzieningen, een nieuw tram

en busstation en meer reizigersgerelateerde functies. Hierna 

is in 2008 het stedenbouwkundig plan Omgeving Amster

station (spOAS) opgesteld. Dit concept kent de thema's: 

'kiezen voor stedelijkheid: 'het gezicht naar de stad', 'een 

mooie vloer met bomen', 'wachten wordt verblijven: en 'een 

gezellig buurtplein~ Het programma beslaat 75.000 m2 (bvo) 

en ondermeer een buurtwinkelcentrum en een hotel zullen 

hier een plek vinden. 

Vaste bebouwde clusters 
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Ontwikkeling omgeving Amstelstation 

Tegenover het station wIlen er drie nieuwe blokken aan 

de buurt Julianapark worden toegevoegd . De Julianalaan 

zal een small ere en intensere stadsstraat worden. Reis ac

tiviteiten worden geconcentreerd aan beide zijden van het 

stationsgebouw. Het therna 'een rnooie vloer met bornen' 

zal de hoogteverschillen, die in de overgang van het station 

naar het Julianapark zitten, opnieuw vorrnen en accentu

eren door trappen en heJlingen. Het plan kent een aantal 

hoogte accenten, onder andere op de hoek met het Prins 

Bernhardplein een toren van zeventig meter. Overduidelijk 

is een stevige verdichting van het gebied dat voor een rnaat

schappelijk draagvlak zorgt van voorzieningen en stedelijke 

kwaliteiten. Tevens zal de plek een waardig entree gebied 

worden voor de moderne stad. 

Projectlocatie 

Voor de locatie Amstelpoort is gekozen vanwege het zeer 

opmerkelijke aspect van een herkenbare stadsgrens. Dit on

derscheid vindt zich plaats in de morfologie en bewonings

dichtheid. A1s entree tot de poort kan de bocht in het trace 

van de Gooiseweg a1s laatste vervorming herkend worden 

die een nieuwe ruirnte aankondigt. De feitelijke poort is de 

eerste bebouwing voor het verkeersplein aan weerszijden 

gelegen. Het plein vormt een cultuurtechnische maar ook 

historische verwijzing, een constructie die de verkeersstro

men verder verdeeJd naar de verschillende stadsdeJen via 

primaire routes, een hierarchisch stelsel. Als automobilist 

treed men hier tot de tweede rangstad - waarbij de eerste 

rang het historisch centrum vormt van v66r de 19' -eeuw. 

De binnenkomst van de treinreiziger kan worden gezien als 

een soortgelijke entree. Hier vormt het station de 'poorI' en 

het stations plein de ruimte voor herorientatie. 

De negatieve ruimte is de belangrijkste kenmerk van deze 
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zich hierna of stelt zich neutraal ertegen op. Door een over

ziehtssituatie zijn de vele stedenbouwkundige structuren 

vanuit deze ruimte objectief leesbaar. Enige obstakel is de 

grote hoeveelheid groen in de bestaande situatie, waardoor 

men door de bomen ... In het spO AS wordt door een infra

structureel ingrijpen meer openheid gecreëerd. De afstand 

vanaf de wegrand tot de bebouwing wordt vergroot rond 

het verkeersplein. 

Bertrand Russenstraat I Fortis bank 

Deze straat verschaft de toegang tot het hoekgebied waar 

de Fortis bank en het woongebouw aan de Maliebaan is ge

legen. Als parallel weg loopt ze onderlangs de Julianalaan 

naar de Hugo de Vrieslaan. De straat verschaft enkel de mo

gelijkheid voor ontsluiting en kruist dan nog de Maliebaan 

op vervelende wijze. Tussen de Fortis bank en het woon

gebouw fungeert de Bertrand Russdistraat als parkeergele

genheid en bufferruimte. Buiten dit bezit ze geen kwaliteit 

en zorgt ze voor een onaantrekkelijk toegangsmilieu. 

Samen met de Fortis bank, een enorm gedrocht, ligt hier 

een esthetisch en sociaal probleemgeval. Potenties van de 

hoek worden al deels zichtbaar door het spOAS 2008 en de 

geplande toren. De Maliebaan biedt wel verblijfskwaliteiten 

maar zullen deels verder geactiveerd moeten worden. 

In kadering 

Om de diverse situaties samen met de toekomstige plannen, 

in harmonie op te lossen, wordt het volgende gebied afge

kaderd als projectlocatie. Tussen Gooiseweg en Maliebaan, 

en over de volle lengte van de Maliebaan. Ze omvat dus de 

Fortis bank, het woongebouw en de geplande nieuwe toren. 

Het gebied sluit aan op de bestaande bebouwing van het Ju

lianapark en de toekomstige blokken tegenover het station. 

Hiermee heeft het een zichtzijde naar het Arnstelstation en 

het Prins Bernhardplein. 
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Programma 

Ais huidig programma kent het gebied een bestemming wo

nen en werken (kantoor). Omdat beiden goed functioneren 

zullen ze terugkomen in het project als belangrijkste on

derdelen. Voor een dUidelijkere re!atie van het programma 

met die van de omgeving en de stad in het uiterste, dient 

er meer variatie binnen het wonen en werken te worden 

aangebracht. Ook publieke en collectieve ruimten kunnen 

in het gebied worden verweven, om zo een overgang tus

sen privaat en openbaar te laten ontstaan en het onderdeel 

te laten worden van het publiek domein. Andere functies 

die voor in het gebied komen zullen zich richten op zowe! 

de bewoner, bezoeker als passant. Daarom is commercie en 

horeca een goede aanvulling. In de gedachte van een woon

gemeenschap ligt ook een gezamenlijke deler als sport en 

ontspanning in de lijn van geschikte functies. 

In de plannen voor verstede!ijking van de omgeving Am

stelstation (spOAS) die in de voorbereidende fase zitten 

is ook een programma opgesteld. Het stedenbouwkundig 

plan gaat uit van 44.000 m2 wonen dat zich scheidt in 30% 

sociale huurwoningen, 40% middeldure woningen en 30% 

dure woningen. De kwantiteit ten behoeve van werken is 

vooral een uitbreiding van het kantoorgebouw van de Fortis 

Bank, hier is dus een overlap met dit project [Stadsvesting]. 

Verder voorziet het plan een volwaardig buurtwinkelcen

trum, ruimte voor dienstverlening, een hotel en ruim 600 

parkeerplaatsen (excl. dat deel wat overlapt op de locatie 

Fortis Bank). 

Het stedenbouwkundig plan omgeving Amste!station 

in acht nemend kan een betere afweging in kwantiteit en 

kwaliteit van de gedachte bestemmingen worden genomen. 

Beginnend bij het onderdeel wonen wordt deze bestempeld 

voor de doelgroepen: starters, jonge gezinnen en grote ge

zinnen. In de sector werken is een groot dee! toegewezen 

aan een enkele cooperatie dat de huidige stand vervangt, 

en zo'n 15% voor meerdere medium kantoren. De com

merciele ruimte is meer voor secundaire winkels waaronder 

kledingwinkels maar ook dienstverlening. Aangezien in de 

buurt een sportschool / fitness reeds aanwezig is, moet er 

creatief nagedacht worden over de sport- en ontspannings

invulling. Verdere uitwerking van het programma voigt in 

het onderdeel strategie. 
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"De openbare ruimten worden in eerste instantie gedefi

nieerd door stedelijke straatwanden." 

(Caval/a, e.a., 2005: 55-58) 



Strategie 

In de totstandkoming van het concept dient er eerst een 

strategie uitgestippeld te worden. Oit is een proces van her

haling en wijziging, het bedenken van aJternatieven. Vanaf 

dit moment richten we ons specifiek op de projectlocatie en 

worden er relaties met de omgeving gelegd . 

Bij het gebrek aan samenhang in het gebied zoaJs dat nu 

wordt aangetroffen zaJ er een soorl van herstel geprobeerd 

kunnen worden te verkrijgen of juist een contrast vergro

tende oplossing worden gezocht. Aangezien reparaties iets 

tijdelijks zijn en later weer aan de orde komen, zal een 

contrast duurzamer zijn voor de identiteit van het gebied. 

Hierdoor blijft een historische laag aanwezig en wordt een 

eigentijdse laag toegevoegd. Ons product kan een zelfde taal 

spreken maar met modernere begrippen, of zet zich hiervan 

af en neemt een andere cultuur over en transformeert deze 

naar zijn eigen bewegingruimte. Uit het menselijke stand

punt van herinnering dient het de bestaande waarden en 

normen mee te nemen, de bestaande kennis en emotie. 

Visie 

Het project begeeft zich middenin de metropolitaanse ac

tiviteiten van Amsterdam en dient een aanvullende speier 

te worden op het gebied van programma, verblijf en ar

chitectuur. De locatie is de plek waar een sterke identiteit 

noodzakelijk wordt geacht vanwege de directe ontmoeting 

met de bezoeker van de centraJe stad. Het gebied grenst aan 

twee ontvangstruimten, die voor automobilist en treinrei

ziger. Oit gegeven pleit voor een object dat zich presenteert 

aJs poortgebouw vanuit de beleving van de automobilist en 

met een presentabele gevel naar het stationsplein toe. In 

overeenstemming met de ontwerpplannen en stedenbouw

kundige anaJyse lijkt een toren aJs markeringspunt zeer in

teressant. Hoe de samenhang van de toren is met de overige 

bebouwing kan hem onderscheid maken en een dialoog 

laten voeren. 

Kijken we naar de buurt Julianapark dan vormt de Ma

liebaan aJs verblijfsgebied een schakel tussen beide zijden 

boven de ruimtelijk scheidende functie . De projectlocatie 

zaJ zich daardoor ruimtelijk kunnen onderscheiden van de 

tegenover gelegen woningbouw. De MaJiebaan kan als af-

zonderlijke ruimte sterker worden gedefinieerd, al vanaf de 

Julianalaan, door deze op te sluiten en op een enkele plek te 

koppelen aan de projectlocatie. 

De interne relatie van het project is vanwege de omvang 

echter datgene wat om de meeste aandacht vraagt. Ten op

zichte van de huidige situatie dient er een sociaaJ interieur 

gerealiseerd te worden dat in ieder geval op zich goed func

tioneert. Hierin dient een baJans gevonden te worden tussen 

de menselijke maat en het gehele ruimtelijke concept. zo 

kan een gebiedsopdeling voor een afwisseling in de identi

teitsbeleving zorgen. Maar verschillende schaalgroottes zijn 

nodig om het kleine en het grote te kunnen laten zien en 

beleven, zoals Adri Ouivestijn ooit opvatte. 

Vervolgens kan een aanvulling op het maatschappelijke as

pect verkregen worden door de omliggende publieke ruimte 

te gebruiken. Het programma kan hier geent op worden en 

zo verrijkt worden. Voor een betere relatie in de buurt en 

met de omliggende buurten is een flexibele ruimte gewenst, 

die zich vrij laat programmeren ten behoeve van de 10k ale 

cultuur en creativiteit. 
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Studie 1 

Studiemodell neemt een gelijkenis over van de andere pol

der 'kamers; een transparante rand. Met een zelfde principe 

als in het AUP en het stedenbouwkundig plan omgeving 

Amstelstation (spOAS) worden door middel van stroken

bouw haaks op de Gooiseweg zichtlijnen gecreeerd die je in 

blik op Julianadorp geven. Enkele richtingen uit de omge

ving worden overgenomen, zodat er een knik of verdraai

ing ontstaat. Vanaf het midden van de Maliebaan is een lijn 

parallel op het grid van de polder getrokken die een zicht 

verbinding diende te vormen met het gebied Eenhoorn aan 

de noordkant van de Gooiseweg. Zoals op de hoek van het 

Prins Bernhardplein bij het Renault gebouw een afschui

ning in het blikveld is om een wijds karakter te krijgen, zo 

komt dat in dit model terug. Hierdoor ontstaat ook een aan

sluiting met het spOAS dat in dit geval nog, ter plaatse van 

de hoek Julianalaan met het verkeersplein, overgenomen is. 

Aan de Maliebaan ligt een strook die wordt onderbroken 

door de kijk.lijn naar het Eenhoorn gebied en die aan het 

einde wordt geknikt om zich te orienteren op de richting 

van de onderdoorgang naar het noordoosten van Water

graafsmeer. 

Nadelen van dit model is dat het transparantie principe van

wege de geluidsbelasting vervelend uitpakt. De gebouwen 

hebben geen zijde die geluidsvrij is en krijgen dus minstens 

een dubbele huid gevel. De ruimten die tussen deze blok

ken liggen zouden een kwaliteit moeten zijn maar raken 

opgesloten en worden overladen door geluid . Tevens blijft 

een soort van achterstraat over, zoals in de huidige situatie 

ook aanwezig, die geen meerwaarde heeft ten opzichte van 

de parallellopende Maliebaan. Stedenbouwkundig verloopt 

de aansluiting met het spOAS plan niet helder omdat er 

een optelsom is van blokken met een rug en losse blokken 

met een accent op de westhoek. Een snelle calculatie van 

het bouwvolume levert de volgende getallen 10.480 m' be

bouwd van het 16.380 m' kaveloppervlak, 36.640 m' BVO 

voor wonen en werken en 7.780 m' BVO voor parkeren. De 

relatie tussen kavel, bebouwd oppervlak en vloeroppervlak 

drukt met uit met een aantal termen, zoals eerder toegelicht. 

Voor dit model komt men op een netto FSI van 2,60 en een 

OSR van 0,24. 
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Studie 2 

Fragmentatie is ook een thema die uit de analyse van de 

context naar voren kwam. Dit them a diende voor studie

model 2, waar de gehele projectlocatie wordt beslagen door 

drie 'schotsen~ In dit model is het gesloten stadblok van het 

spOAS genomen en getransformeerd naarmate het verder 

van het Amstelstation verwijderd is. Zichtlijnen en de vorm 

van de kavel spelen een rol in de vorm van de 'schotsen'. 

Als referentie dient het stedenbouwkundig plan voor het 

CiBoGa terrein te Groningen van bureau S333 en hun uit 

gewerkte schotsen, te typeren als gevouwen stadsblokken. 

Voor S333 speelde het conflict tussen openheid en intensi

vering van het programma, waaruit een megablok met een 

horizontaal verlengstuk voortkwam. 

De ruimte die tussen de 'shotsen' ligt is in studiemodel 

2a vrij groot in combinatie met een grote dichtheid van 

de bebouwing leverde dit problemen in de bruikbaarheid 

van sommige delen van de plattegrond en de zonlicht toe

treding. Aanpassing hiervan leverde een variant (2b) met 

minder hoogte en hoogteverschiJlen en opengeknipte hoe

ken. Hierdoor wordt de werking van massieve blokken vee! 

minder sterk en veranderd de typologie meer naar een ge

vouwen strook. De besloten hoven worden ook veel meer 

open en verweven met de tussenruimte, een onderscheid 

verdwijnt. 

In de derde variant (2c) worden de open ruimten tussen de 

'schotsen' veel nauwer, dit werkt positief voor de plattegron

den en de massa. Hierbij gaan de eerste twee blokken vanaf 

het verkeerplein gezien een sterkere relatie met elkaar aan 

en vormen het stedelijke dee!. Een toren onderscheid het 

eerste blok van de overige. Het middelste blok bevat dan een 

centrale gemeenschapruimte die bereikbaar wordt door een 

onderdoorgang. Met zijn langgerektheid vormt het derde 

blok meer een polder blok, enkel met wonen ingevuld. 

Het projectgebied omvat het idee van drie blokken erg lastig 

vanwege de benodigde omvang van de bebouwing en de tus

senruimte die nodig zijn voor een sterk bee!d van 'schotsen' 

die los 'drijven~ De rationaliteit van de omgeving, de vele 

structuren, zorgen er ook voor dat een vrije vorm veel min

der goed gedijl. Het bouwvolume levert 8.640 m' bebouwd 

bovenop het parkeerdek dat het gehele kaveloppervlak van 

18.070 m' beslaat, 40.190 m' BVO voor wonen en werken en 

15.540 m' BVO voor parkeren . Wonen omvat 18.600 m' GO 

en werken beslaat 12.370 m' GO. De netto dichtheidsgetal

len zijn FSI = 2,37 en OSR = 0,24. 
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Studie 3 

Voortbouwend op studiemodel2 maar functioneler en een

voudiger kwam model 3a met een zwaar lichaam en een 

aanhangsel. te vertalen naar het concept kop - staart. Het 

grote blok integreert zich in de stedelijke omgeving en heeft 

een duidelijke publieke ruimte binnenin. De kijkJijn met 

Eenhoorn dient weer als grens. Het kJeine blok is veel meer 

gemodelleerd als vrije vorm liggend tussen !Wee groen ge

bieden en georienteerd op het woongebied van het Juliana

park. Derhalve is de massa en omvang van dit blok te groot 

gezien de context en in relatie tot het kJeinere blok. 

Variant 3b is meer open geknipt zodat de schaal beter past 

in de omgeving en de relatie onderling duidelijker wordt. In 

het model vindt ook een transformatie van een typologie 

plaats. die van rechthoekig blok tot omgevouwen strook. 

Het centrale groengebied vormt meer een park direct aan 

de Maliebaan met een doorkijk naar het Eenhoorngebied. 

Doordat het kleine blok zich anders orienteert wordt de 

achterkant. de hoek in de bocht van de Gooiseweg. gene

geerd en blijft onbestemd. 

Inspelend op betekenis van de openbare ruimte en groen

gebieden werd nog een variant ontwikkeld. Model 3c doet 

weer meer stedelijk aan door een intensivering van het staart 

blok. De openruimte is meer opgesloten tussen zwaardere 

gevels aan be ide zijden. In dit model is ook een informele 

route ge'introduceerd waardoor je van het ene blok naar het 

andere gaat en daarin verschillende sferen passeert. 

In aile modellen van stu die 3 is weinig afbakening van de 

Maliebaan zodat de ruimte voortvloeit de blokken in. Het 

effect dat de gebouwen los komen te staan wordt hiermee 

bereikt. in tegenstelling tot de typologie die meer uitgaat 

van de context. De blokken zijn een samenvoeging van 

gesloten blokken. stroken en flats. Het resultaat is vaag en 

moeilijk herleidbaar tot zijn origine. 

De richtgetallen van het volume van dit model zijn een 

bebouwingsoppervlak van 8.644 m' met 15.100 m' BVO 

parkeren en 46.720 m' BVO functioneel oppervlak. Wonen 

omvat 18.270 m' GO en werken beslaat 18.390 m' GO. Het 

plan heeft een netto FSI van 2.58 en OSR van 0.20. 





Studie 4 

In plaats van allerlei losse fragmenten met tussen ruimten 

die niet echt duidelijk bestemd zijn, zoekt studiemodel 4 de 

oplossing in een eenheid die de hele kavel beslaat. In eerste 

instantie is de wand van de kavel op diverse plekken open

geknipt met een centrale toegang aan de Maliebaan. De in

terne ruimte wordt verdeeld in drieen voor een meer men

selijkere schaal. Met de hoek aan het Prins Bernhardplein 

wordt nog gespeeld door het hele blok iets terug te plaatsen. 

Een idee van kop aan het project verdwijnt daarmee echter. 

Het tweede idee (4b) is dat het project zich als gesloten een

heid naar een kop orienteert . Enkele openingen als vensters 

zorgen voor een relatie met de omgeving visueel en fysiek. 

Het binnengebied werkt organisatorisch Iineair maar wordt 

wei gehinderd door een ruimtelijke opbrekend blok. 

Met studie 4 sluiten we deze ontwerpsessie af, zodat een 

aantal uitgangspunten voor het ontwerp concept opgesteld 

kunnen worden. In aile studiemodellen zitten bruikbare 

elementen maar aileen de sterkste worden genomen en die 

elkaar niet weerspreken. Het is hopelijk duidelijk dat de stu

dies niet helemaal aan de visie voldeden omdat ze tegelijk 

werden uitgevoerd en hebben meegeholpen aan de opstel

ling van de visie. 
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De loeatie wordt beinvloed op veer aspeete. 



Uitgangspunten 

Per thema zijn uitgangspunten opgesteld zodat ze direct 

vertaald kunnen worden naar een onderdeel in het project. 

Uit de analyse kwamen de belangrijkste uitgangspunten 

voor de context en programma. voor het thema ontwerp 

kwamen die uit de strategische stappen. 

Context 

Geen neutrale situatie op locatie maar volledig be'in

vloed door sterke structuren als wegen en gebouwen 

Huidige bebouwingssituatie sluit gebied af maar com

penseert I reactiveert niks intern 

Lokaal raster aanwezig door orientatie station. bebou

wing dient primair hierop richten 

Verloop van dynamisch stedelijk (metropool) naar 

provinciale route (suburbaan) en visa versa 

Karakter van het gebied voorheen perifeer. nu speelt 

herstructurering en vernieuwing een rol naar meer 

dichtheid 

Herorientatie van de mens in de negatieve (onbebouw

de) ruimte doormiddel van verschillende identiteiten 

rondom 

Typologie past binnen modern stedelijke configuratie 

Programma 

Stedelijke dichtheid in overeenstemming met Amster

dam als Metropool (FSr",3. OSR>0.25) 

Centrum voor wonen en werken. richtgetallen 20.000 

m2 GO kantoor en 16.000 m 2 GO wonen 

Zwaartepunt voor stedelijk programma ligt naar de 

zuidwestelijke kant van de projectlocatie 

Gemeenschapcentrum voor de Julianapark buurt 

Recreatie en sport krijgen een bescheiden rol. als extra 

functie voor het woononderdeel 

Op (boven) buurt niveau krijgen commercie en horeca 

de gelegenheid zich aan te bieden 

Voldoende parkeergelegenheid voor bewoner en be

zoeker, circa 450 pp (norm 1.4 pp/won) 

Ontwerp 

Massief en eenvoudig karakter 

Reageert op verkeersplein Prins Bernhardplein 

Aansluiting met Julianapark buurt en in het bijzonder 

de Maliebaan 

Harde kavelgrens aan groene scheg. bepaald door de 

voormalige Schagerlaan 

Menselijke dimensie binnenin het blok 

Materiaal afstemming op karakter en omgeving 

Duurzaamheid verkrijgen door constructie opbouw 

(vrije indeelbaarheid) en leefbaarheid locatie 
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Leven is de actieve zin van handelen, 

rusten, interactie, nadenken en eten. 

Een ontwerp voor wonen en werken 

dient dan ook ruimte te bieden aan al 

deze basis activiteiten. 

Met sterke uitgangspunten en een visie betreft het ontwerp 

en het programma, kan nu een concept worden vormgege

yen. De eerste stappen waren de studiemodellen, een aftas

ling van mogelijkheden en obstakels. 

Het concept is net als een metafoor maar dan concreter, ver

gelijk het met een architectonisch model dat tot een catego

risch type behoord. De metafoor behorende bij dit project 

is het fort, de referentie daarvan is het Castello Sforzesco 

te Milaan (Italic) . Het fort is tegenwoordig ge'integreerd in 

de stad terwijl ooit op de grens ervan lag, iets wat terug te 

vertalen is naar de projectlocatie. Het Castello Sforzesco ligt 

nog steeds enigszins vrij van de directe bebouwing random, 

daardoor spreekt het harde karakter dat zich afsluit en naar 

binnenkeert - een typische eigenschap van het fort - nog 

dezelfde taal als bedoeld. De binnenruimte is opverdeeld in 

binnenplaatsen voor entree, het opstellen van de manschap

pen, de inspectie en het woondomein van hertog Francesco 

Sforza. Evenzo zit in het concept ontwerp een verdeling in 

'hoven; elk krijgt een eigen sfeer en overgang gerelateerd 

aan de gebruiker en bezoeker. 

Aansluitend op de metafoor kan de naamgeving van het 

project ook uit de doeken worden gedaan. Een eerste ge

dachte was ook het woord fort te gebruiken in de naam, 

maar het eindontwerp bezit veel meer verhalen en opvattin

gen. Stadsvesling is de titel geworden van de naam. Behalve 

de letterlijke betekenis van verdedigingswerk, kan ze ook 

worden opgevat als vestigen in de stad. Allebei de omschrij

vingen leest men af aan het eindresultaat. 

Op traditionele wijze wordt de plek verwoord in de naam

geving, het project behoort tot het 'eilandje' Julianapark. De 

Maliebaan, de belangrijkste openbare ruimte, en haar rela

tie met het binnengebied van de stadsvesting, gaf aanleiding 

om het project hiernaar te laten verwijzen. Stadsvesting 

Malien. 
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Concept 

Het morfologische en ook sociale aspect van de locatie dat 

spreekt, is te typeren als zijnde een eiland te midden van een 

delta. Dit gegeven moet tot het extreme uitgebaat worden, 

daardoor ontstaat een puurheid van het idee en een heldere 

leesbaarheid. Hiervoor wordt het contrast met de omgeving 

opgezocht aan grens van de kaveJ. Dat betekent, dat het ka

der van het eiland een essentieel onderdeel wordt. 

Door eenheid in de vorm van een enkel object kan architec

tuur naar een hoger niveau worden getild, namelijk dat van 

een neutraal orientatiepunt in de stad; zoals het park of het 

kanaal. Tegelijkertijd kan het een nieuw type vormen en een 

regisserend element van de stad worden. In de visie van Ca

rel Weeber worden deze objecten noodzakelijk geacht om 

de stadsgroei aan op te hangen. [* verwijzing] 

Basis 

Aan de basis van het concept ligt een gesloten rand. Het 

resultaat vormt een mega blok van zo'n 200 bij 80 meter, 

met een groot binnengebied. De randbebouwing bestaat 

uit circa vijf lagen, gerelateerd naar functie afhankelijke 

verdiepingshoogten. De externe zijde van de bebouwing 

dient rondom een zelfde architectonische taal te spreken. 

Uitzonderingen zijn enkel daar als het een grote functie of 

groep functies betreft die achter de gevelliggen. Qua aantal 

maar ook betreft de afwijkingen in vorm en materiaal, zijn 

deze uitzonderingen beperkt. De base presenteert zich het 

beste met een massief karakter. Over de gehele externe ge

vel dient een soberheid te heersen. Deze neutraliteit steekt 

vervolgens af met de interne gevel, die zich meet met de 

menselijke maat. 

Maaiveld (hoven/pleinen) 

De ligging van het project Stadsvesting is zodanig dat het 

een verticaal hoogteverschil van 4V, meter moet overbrug

gen tussen het Prins Bernhardplein / Stationsplein en het 

Julianapark. Het hoogteverschil is een concept onderdeel 

geworden omdat het speling in de programmaring mogelijk 

maakt. Het binnengebied wordt op deze wijze getransfor-

meerd van een vlak naar meerdere aan een geschakelde ge

bieden. Deze gebieden worden opgevat als hoven, die door 

bebouwde volumes worden omvat. 

Vanwege geluidsbelasting vanaf de Gooiseweg, is een af

stand van de bebouwing tot de weg genomen van zo'n 12 

meter. Deze wordt zodanig bewerkt dat men van de hoger 

gelegen Gooiseweg kan afdalen naar de groene scheg in de 

bocht. 

Het meer stedelijke karakter van het plan ligt aan de zuid

westelijke kant, gericht op het station Amstel en het cen

trum van Amsterdam. De ontsluiting van het projectgebied 

is hier neergelegd, voor zowel voetganger als automobilist. 

Een parkeergarage van twee verdiepingen is aan deze kant 

geplaatst, met bovenop een plein. Het hoogteverschil tussen 

straat en binnengebied is door de parkeergarage omgezet 

van ruim vier meter afdalen naar circa negentig centimeter 

stijgen, om op het plein uit te komen. 
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Bovenplein 

Aan het 'bovenplein' liggen functies die goed in relatie met 

de openbare ruimte kunnen werken; commercie, horeca en 

kantoor(menza). De stijgpunten met entrees voor de woon

gedeelten komen ook uit op het plein . Tevens zal de ontslui

ting van het gemeenschapcentrum op het plein georienteerd 

worden. Het 'bovenplein' vormt dus de ontvangsthal van het 

metropolitaanse dee!. 

Groen hof 

Geheel aan de andere kant van het projectgebied ligt een 

'groen' stedelijk hof. Omdat de bebouwing direct op de aar

de wordt gefundeerd en er geen parkeergarage aanwezig is, 

krijgt de natuur hier de ruimte om volledig te groeien. Het 

groene karakter sluit aan bij de groene scheg in de bocht 

van de Gooiseweg. De functie grenzend aan het hofbetreft 

enkel wonen, met op de eerste twee niveaus grondgebonden 

woningen. 

Malieplein 

Tussen deze twee milieus wordt een verbinding gemaakt 

door een openbare ruimte voor de buurt, het Malieplein. Dit 

plein vormt de eerste uitzondering op de gesloten rand. Het 

gaat een connectie aan met de Maliebaan, een mooi element 

in de lokale stedenbouw dat nog niet ten volle wordt benul. 

Tevens is dit de meest informele zijde van het 'eiland' Stads

vesting, en reageert daarmee fysiek op een sociaal menselijk 

aspect dat de kwaliteit van hetleefgebied vergrool. 

Een trappenstelsel is het kenmerkend element in deze ruim

te. De trappen dienen om van het laag gelegen Malieplein 

naar het 'bovenplein' te komen en overbruggen zo'n vijf 

meter. Op de achtergrond van dit trappenstelsel is het ge

meenschapcentrum waar te nemen, tevens een verbindend 

element binnenin het blok. Het is een derde 'binnen' milieu 

van de Stadsvesting en sluit aan bij het openbare karakter 

van het Malieplein. 
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Toren 

De tweede uitzondering op de basis, de randbebouwing, 

vormt de hoek van het blok die grenst aan het Prins Bern

hardplein. Het plein als entree naar de stad, vraagt om 

egocentrische objecten als 'koppen' van de achterliggende 

gebieden. De toren karakteriseert de orientatie van stede

lijkheid en de Stadsvesting als type. Wat betreft de architec

tonische taal spreekt de toren een iets ander dialect dan de 

basis bebouwing maar blijft eenduidig, sober en massief. Zij 

vormt de kern van de gevestigde kantoorinstelling. 

Woonbruggen 

Als tweede laag van het concept wordt er bovenop de geslo

ten basis een aantallosse e1ementen geplaatst in een stroken 

opzet, perpendiculair op de randbebouwing. Deze andere 

vormentaal van deze woonbruggen is het tegenovergestelde 

van het stadsblok en vormt een verwijzing naar de morfo

logie van de polderbebouwing. De orientatie van de woon-

bruggen is in eerste instantie gericht op de strokenbouw 

in het Julianapark, maar vervolgens ook afgestemd op de 

zoninval. 

Enerzijds gescheiden in niveau, worden beide uitersten, het 

blok vs. de lijn, samen een door een juiste plaatsing en een 

nieuwe compositie van de binnenruimte. Corresponderend 

met de diverse maaivelden breken drie woonbruggen het 

binnengebied. De open opzet van verdichting laat voldoen

de ruimte en licht in de binnenruimte zodat deze leefbaar 

blijft. 

Deze 'open' laag be'invloed ook het 'dichte' voetstuk. Ener

zijds grijpt de brugachtige bebouwing in de randbebou

wing, en onderscheidt zich er architectonisch ervan. Aan de 

andere uiteinden staan de woonbruggen op een voetstuk in 

het binnengebied. 
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Visie architectuur 

De vlsie op het gebied van architectuur heeft vorm gekre

gen gedurende het gehele proces van analyse, studie en 

ontwerp. Ze doet uitspraak over gebruik, functionaliteit, 

materiaal, identiteit en beleving. Dat een dergelijke kijk op 

zaken persoonlijk is moet worden toegegeven. Toch is er 

ook een maatschappelijke drager voor de visie omdat die 

uitgaat van eigentijdse opvattingen en heersende modieuze 

stijlen. Vervolgens trekt een visie zich ook wat aan van de 

context van het project. Hierin wordt geprobeerd de genius 

loci te vatten. 

Bruikbaarheid 

Project Stadsvesting richt zich op de toekomst, het zal ruim

te bieden aan veranderingen betreft het programma en de 

intensiteit. Bij een meervoudig programma als in dit pro

ject, dat over verschUlende niveaus wordt verdee!d, is het 

belangrijk de constructies van te voren op e!kaar af te stem

men. Flexibiliteit in de plattegrond wordt nagestreefd door 

te werken met een draagstructuur van kolommen en ker

nen. Zo is ook voor een ruime stramienmaat gekozen, een 

die is afgestemd op de parkeergarage. Aile woningscheiden

de en functiescheidende muren worden licht uitgevoerd. De 

verdiepingshoogte van de eerste twee verdiepingen is extra 

hoog en geschikt voor commercie en verzamel- / ontvangst

ruimten. De overige verdiepingen kennen een relatief ruime 

verdiepingshoogte die vee! daglicht toetreding mogelijk 

maakt. In overeenstemming met de open opzet van de plat

tegrond, laat het gevelvlak vee! mogelijkheden tot invulling 

over. 

Verticale verplaatsing gebeurt doormiddel van trappen en 

liften. Deze zijn rede!ijk ruim in dimensies uitgevoerd om 

praktische en logistieke redenen. De stijgpunten worden in 

de knooppunten van het gebouw geplaatst en verder op juis

te afstand van elkaar, naar wettelijke verplichtingen. Voor 

de ontsluiting van de woningen worden efficiente lineaire 

elementen als galerijen en gangen gebruikt. 

Het plan kent verschillende groottes van woningen en ty

pes met een vloer- of twee vloerniveaus. Aile woningen zijn 

voorzien van: minimaal een aparte slaapkamer; een ruime 

badkamer met mogelijkheid tot douche en bad combinatie; 

installatie en berging ruimte; en inpandige buitenruimte 

(een Frans balkon voor de woonbruggen). 

63 



Moodboard materiaal en vormgeving 



Uiterlijk 

Het uiterlijk wordt afgestemd op de gedachte van het pro

ject als Stadsvesting, een besloten volume en naar binnen

gekeerd werkende ruimtelijke eenheid. De massiviteit van 

de gesloten basis wordt getoond door het gebruik van bak

steen. Kleur en textuur van de baksteen wordt afgestemd op 

die van de omliggende bebouwing. Het Amstelstation kent 

een geel en rood gekleurde ruwe steen en de appartement in 

het Julianapark een wit gekleurde glanzende steen. 

Bij de toren wordt een uitzondering gemaakt op de materi

alisatie van de externe gevel, hier is gekozen voor een basis 

van natuursteen en een abstracte glazen massa voor de to

ren. De drie woonbruggen zullen zich als losse elementen 

manifesteren . Hiervoor is een licht ogend materiaal gezocht 

dat in contrast staat met de doffe baksteen basis. Passend bij 

de 'open' laag, vat een spiegelend metalen frame het trans

parante volume. 

Aan de binnenzijde van de basis randbebouwing wordt een 

vriendelijker materiaal toegepast omdat hier de menselijke 

maat wordt nagestreefd. Yoor het bovenplein wordt de 

2-laagse plint als luxe ogende element uitgevoerd. Daar bo

yen worden de verdiepingen bekleed met horizontale stro

ken op een houten vlak. Yoor het kantoordeel is baksteen 

aangehouden om het contrast met de glazen toren aan te 

houden. In het groen hof, het woonhof. is de lage plint van 

baksteen met daarboven de horizon tale houten banden. 

Over het gehele exterieur van de Stadsvesting Malien wordt 

een abstractie in hoofdvorm nagestreefd, daarom zijn er ner

gens ornamenten gebruikt en is de speling in de negge van 

de vensters minimaal. De woonbruggen onderscheidden 

zich weer als eigen vorm, hier wordt anders om gesprongen 

met dieptes. Yoor het binnengebied is een wisselende sfeer 

tussen abstractie en articulatie, afgestemd met het karakter 

van de hoven I pleinen. 

De opzet van de ramen en vensters volgen eenzelfde prin

cipe berustend op de Stadsvesting gedachte. In de externe 

gevel worden de vensters rationeel herhaald met onder

scheid tussen bepaalde niveaus. De gevel langs de Gooise

weg vormt wei een uitzondering omdat in de plattegrond de 

woningen niet direct tegen de gevel geplaatst zijn en er een 

verschuiving in hoogtes van de vloeren is. De interne ge

vels kenmerken zich voornamelijk door horizontale banden 

van geschakelde vensters, afgewisseld door gesloten trap

penhuizen en andere speciale elementen met grote vensters. 

Dit horizon tale effect zorgt voor een binding van de totale 

binnenruimte maar ook voor visuele verkleining. Afgewis

seld met diverse andere soorten wordt aangesloten bij het 

onderdeel van verschillende maaivelden en hoven. 
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Als een bebouwd binnengebied biedt 

het gemeenschapcentrum plaats voor 

overdekte collectieve activiteiten. De 

functies ervan dienen niet enkel Stads

vesting Malien maar de gehele buurt 

Julianapark. 

Het vorige hoofdstuk betrof het concept ontwerp tot voor

lopig ontwerp. Vee! aspecten zijn al duidelijk geworden en 

een ruimtelijk beeld bestaat. In dit hoofdstuk worden de 

puntjes op de i's gezet. Ten eerste zullen de verschillende 

plandelen uitgelicht worden ten aanzien van hun pJatte

grond en specificiteit. Daarna voigt de visueJe uitwerking 

van de gevels; materiaal , textuur en schaal. Als laatste voigt 

een overzicht van de totaal plattegronden, aanzichten en 

render illustraties. 
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Plandelen 

Parkeergarage - Stramien grid 

Het plan is in hoofdlijnen opgezet op een stramien van 8,1 

bij 8,1 meter. Het parkeren was primair de reden om een 

ruim stramien te kiezen. Bij een stramien van 8,1 meter 

kunnen drie auto's op een efficiente wijze, naast elkaar wor

den geparkeerd. Dit is inclusief de constructieve kolommen. 

Terugkoppelend naar een woningplattegrond blijft een net

to beukmaat van 7,8 meter over, die goed in tweeen te ver

delen is , met een redelijke ruime dimensie. Ook levert een 

dergelijke overspanning nog geen hele zware constructies 

op, betreft kolom en vloer. 

De parkeergarage van !wee lagen is gelegen onder het Bo

venplein en heeft een uitloper in de laagste verdieping tot 

onder het gemeenschapcentrum. De auto ontsluiting vindt, 

vanuit het -2 niveau, plaats aan de kruising Maliebaan -

Bertrand Russellstraat. Op de inrit binnenin het gebouw 

wordt het toegangssysteem geplaatst, daar er geen opstop

ping ontstaat op de Maliebaan. Tevens is deze in-/uitgang 

er een voor het bereiken van de bergingen, die achter de 

gevel aan de Maliebaan schuil gaan. De garage en bergingen 

zijn bereikbaar vanuit aile verticale stijgpunten in dit deel 

van het plan. De toegang tot de toren verloopt wei via een 

hal met een trap naar de begane grond, om de controle te 

behouden over ongenodigde gas ten. 

In de parkeergarage is een vrije verdiepingshoogte van 2,4 

meter aangehouden, een ruime dimensie die nodig is voor 

het grootte oppervlak van de garage. Op niveau -1 komt nog 

daglicht binnen van een aantal vensters op het bovengele

gen plein. 
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Rand Maliebaan - Bovenplein 

Dit deel wordt volledig omgeven door de openbare straat 

en reageert daar dan ook op. Ze wordt verankerd door 

twee woonbruggen met het binnengebied. De diepte van de 

randbebouwing is goed af te lezen vanaf de kopse zijden. 

deze wijkt af van het 8.1 meter strarnien grid. In verband 

met een correctie woningdiepte en aanliggende ontslui

ting is gekozen voor een diepte van 12 meter. Voor de ge

hele randbebouwing. behalve aan de Julianalaan. geldt deze 

diepte beperking. 

Commercie 

De commerciele ruimte van het plan is hier gevestigd. Van

uit deze functie zijn de eerste twee verdiepingen een vrije 

hoogte gegeven van 4.1 meter en rondom voorzien van 

grate raarnvensters die als etalages werken. Toegang tot 

commerciele ruimten en de bovengelegen functies wordt 

verkregen via het Bovenplein. Op de begane grand (plein 

niveau) is een directe toegang tot de commerciele ruimten. 

die op de eerste verdieping worden bereikt via een van de 

drie openbare stijgpunten. Op de kernen en de sanitaire 

ruimten na. zijn beide verdiepingen geheel vrij indeelbaar 

binnen het stramien van 8.1 meter. 

Werkruimte 

Op de bovenverdiepingen wordt het linkerdeel toegewezen 

als werkruimte voor kantoor en dienstensector. De ruimte 

beslaat 490 m 2 per verdieping en is geschikt voor middel

grote bedrijven. of op te splitsen voor kleinere bedrijven. 

Deze worden ontsloten door de eerste kern vanaf de toe

gang Julianalaan. Optioneel bestaat de mogelijkheid om 

hier snel woningen te creeren met minimale middelen. Het 

oppervlak op de hoek met de Julianalaan behoort tot de 

grote kantoorinstelling. 

Woningen 

Via de middelste en rechter stijgpunt worden de woonver

diepingen (niveau 2 tIm 4) en de woonbruggen (niveau 2 

tIm 7) ontsloten. De woningen in dit dee! zijn georienteerd 

op de Maliebaan en ontsloten via een interne galerij. Per 

verdieping liggen drie 2-kamerwoningen tussen de woon

bruggen in. deze hebben een loggia. Op de twee kruisingen 

met de woonbruggen liggen. random de kernen. gratere 

woningen van respectievelijk 3-kamers en 4-karners. 
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Kopbebouwing Julianalaan 

Deze rand van het project Stadsvesting onderscheid zich 

door het volume van een woonbrug aan te nemen en daar

mee uit te komen op zeven verdiepingen in plaats van vijf. 

De kopbebouwing staat in een opeenvolging van de woon

bruggen en markeert het begin van het blok en een toegang 

tot het binnengebied. Ook dient de kop aan te sluiten met de 

schaal van de toren en omliggende gebouwen en openbare 

verkeersruimte. 

Kantoor 

Aile zeven vloeren behoren in deze configuraite tot de kan

toorinstelling. De ontsluiting verloopt dan ook via de cen

trale kern en de toegangen van de toren. Op de eerste twee 

verdiepingen kunnen centrale functies worden gehuisvest 

waarvoor de extra verdiepingshoogte van pas komI. Er is 

een mogelijkheid tot herindeling waarbij ontsluiting via het 

stijgpunt op de hoek kan verJopen. 

Toren Prins 8ernhardplein 

Zoals in het concept naar voren kwam, vormt de toren een 

uitzondering op de basis van een gesloten rand. Wei staat 

het abstracte glazen volume op een sokkel. Deze sluit aan op 

de 2-laagse plint maar ligt naar achteren geplaatst, waardoor 

de toren nog meer los komt van de basis. De vorm van de 

plattegrond reageert op de open en dynamische ruimte van 

de rotonde. De gevel staat constant perpendiculair op het 

zicht van de automobilist die over de rotonde rijdt. Het vo

lume heeft een gemiddelde booglengte van 58 meter en een 

hoogte van bijna 70 meter. Deze bijna vierkante verhouding 

leest men niet direct af vanaf straatniveau door de scherpe 

hoeken bij de aansluiting met de randbebouwing. 

Kantoor instelling 

De toren biedt onderdak aan een grote kantoorinstelling zo

als de Fortis Bank die op de huidige locatie reeds gevestigd 

is. Achttien verdiepingen van een netto 800 m' verhuur

baar oppervlak bieden plek aan minstens 600 werkplekken. 

Om al deze mensen binnen afzienbare tijd te verplaatsen 

zijn vier liften opgenomen, verdeeld over !Wee naast el

kaar gelegen kernen. De kernen bieden plek ook aan twee 

vluchttrappenhuizen, sanitaire en technische faciliteiten. 

Constructief wijkt de toren af van het stramien grid. De 

stramien verdeling van de toren is radiaal verdeeld, berus

tend op zijn boogvorm. Hierdoor ontstaat een praktische 

plattegrond met aan !Wee zijden functionele ruimte en in 

het midden een verkeersruimte. Tevens is de dubbele huid 

fa<;ade hierdoor logischer uit te lijnen in overeenstemming 

met de kolommen en de sokkel. De sokkel biedt plaats aan 

een statige ontvangstruimte, voorzien van een grote asym

metrische vide. Receptie, entree, wachtruimte en informele 

overleg zithoeken vullen de ruimte op de begane grond. Op 

de eerste verdieping zijn vergaderzalen gevestigd. 
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Rand Gooiseweg - Bovenplein 

De Gooiseweg stelt, als provinciale ontsluitingsweg, speciale 

eisen aan de bebouwing die hier direct aanstaat. Met ruim 

130 meter lengte vormt de rand enerzijds een geluidsbuffer 

voor het binnengebied maar moet zelf ook een oplossing 

hebben voor de geluidsbelasting. Voor het eerste deel gren

zend aan het Bovenplein geldt dit probleem in mindere mate 

omdat het wordt toegewezen tot de kantoor instelling. 

Mensa en vergaderzaal 

Op de begane grond van dit deel is het bedrijfsrestaurant 

gevestigd. Dit biedt de gelegenheid om de lunch buiten 

op het Bovenplein te nuttigen. Boven de mensa zijn twee 

grote vergaderzalen gelegen en ruimte voor recepties. Het is 

denkbaar dat de vergaderzalen worden verhuurd. Toegang 

tot beide onderdelen verloopt via de begane grond van de 

toren en een receptie. 

Kantoorvloeren 

Drie kantoorvloeren beslaan nog eens 1.500 m2 ten behoeve 

van de kantoor ins telling. Ook deze worden ontsloten via 

het stijgpunt van de toren. 

Trappenhuis 

Op de overgang tussen het kantoordeel en woondeelligt een 

kern die voorziet in een nooduitgang voor de kantoorvloe

ren en een officiele toegang tot de woningen. Aan de gevel

zijde Gooiseweg biedt dit stramien ruimte voor facilitaire 

functie. Hierop is het on twerp van de gevel ook afgestemd. 
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Voetstukken - Bovenplein - Gemeen
schapcentrum 

De voetstukken van de woonbruggen staan in het binnen

gebied, een ervan staat helemaal vrij op het Bovenplein als 

soort paviljoen. De andere twee zijn ge·integreerd in het vo

lume van het gemeenschapcentrum, waarbij het voetstuk 

van de middelste woonbrug een dUidelijk hoekelement van 

het bebouwde 'binnengebied' vormt. De twee specifieke 

voetstukken zijn georienteerd op het Bovenplein. 

Bovenplein paviljoen 

De horeca functie beslaat % van het begane grond opper

vlak en nog eens % van de eerste etage. Op de begane grond 

ligt ook een kiosk en komen tevens een ontsluiting van de 

parkeergarage en een noodtrap van de woonbrug uit. 

Hoekelement gemeenschapcentrum 

Behalve dat hier de grootste zelfstandige horeca van het 

plan is gevestigd zijn er ook nog woningen aanwezig op de 

tweede en derde etage in dit hoge voetstuk. Toegang tot de 

vier stadswoningen gebeurt via het ten dele zijnde nood

trappenhuis, die doorloopt tot in de parkeergarage. Hier

voor is een entree portaal op de begane grond. De 3-kamer 

appartementen zijn oost-west georienteerd voor voldoende 

Iicht en een all-round waarneming van activiteiten in het 

binnengebied . 

De horeca functie bediend ook het gemeenschapcentrum, 

dus festiviteiten en grote gezelschappen. Op niveau -I is de 

keuken gevestigd die via een trap gekoppeld is aan het res

taurant en het centrum. 

Gemeenschapcentrum - Malieplein 

Als een bebouwd binnengebied biedt het gemeenschap

centrum plaats voor overdekte collectieve activiteiten. De 

functies ervan dienen niet enkel Stadsvesting Malien maar 

de gehele buurt /ulianapark. Via het Bovenplein verkrijgt 

men toegang tot een ontvangsthal, waarlangs een receptie 

het centrum wordt betreden. De ontvangsthal is ook de en-

tree van de woningen in de rand Gooiseweg en dient dus 

ten allen tijde geopend te zijn. Het centrale deel van het 

gemeenschapcentrum bestaat uit een grote ruimte van 900 

m2 waar activiteiten als trouwerij feesten gehouden kunnen 

worden. In de rand van de Gooiseweg zijn twee verdiepin

gen. De onderste biedt plaats aan een kinderopvang en een 

health center met sauna, de bovenste verdieping is ingericht 

met een viertal werkplaatsen. Op het dak van het gemeen

schapcentrum is dan ook nog een tennisbaan aanwezig, dat 

onderdeel is van het health center. 
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Rand Gooiseweg - Groen hof 

Het tweede deel van de rand Gooiseweg overlapt deels het 

gemeenschapcentrum en staat deels in het groene woonhof. 

Op de snijlijn Schagerlaan van de kavel maakt de randbe

bouwing een knik naar het Maliebaan, dit is het derde deel. 

Voor het geluidsprobleem is in het tweede deel langs de 

Gooiseweg een interne bufferruimte voorzien. Een dubbel 

hoge, gesloten loggia met een lengte van ruim zestig me

ter, scheidt de woningen met een tweede dichte gevel. Deze 

semi-buitenruimte geeft de mogelijkheid functies als slaap

kamer aan deze te plaatsen. 

De 4-kamer woningen beslaan twee niveaus en orienteren 

zich primair op het binnengebied en secundair op de om

geving buiten het project. De woningen worden ontsloten 

door een inpandige galerij aan de zijde van het binnenge

bied, die uitkomt op een stijgpunt aan het Bovenplein of op 

een stijgpunt aan het Groen hof. 

In het derde dee! randbebouwing Gooisweg zijn de appar

tementen tweezijdig georienteerd. Hier is gekozen voor een 

portiek ontsluiting van de grote 5-kamer woningen. De wo

ningen hebben een loggia aan de oostzijde met een blik op 

de groene scheg. 

Rand Maliebaan - Groen hof 

De bebouwingsrand langs de Maliebaan wordt onderbro

ken door het Malieplein. Na deze breuk sluit de rand aan 

bij het Groen hof. Het Groen hof is uitsluitend voor wonen, 

daarom hebben aile verdiepingen vanaf de begane grond 

een gelijke verdiepingshoogte van netto 2,8 meter. De eerste 

twee lagen zijn ingevuld als grondgebonden woningen met 

een eigen toegang aan het hof en eigen berging. Op de eerste 

verdiepingen bevinden zich de slaapvertrekken. Daarboven 

bestaat dit deel uit drie lagen met galerij woningen. Via de 

kern op de hoek met het Malieplein en de derde woonbrug, 

worden de woningen ontsloten. Op dit uiteinde ligt een an

der woningtype, een enkellaags appartement. Ze ligt direct 

aan het stijgpunt en is gebruikt om de hoek van het blok 

volledig te gebruiken . 
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Woonbrug Bovenplein 

De eerste woonbrug begeeft zich te midden van het Bo

venplein. Ze overspant twee stramienafstanden, ruim 16 

meter. Dit deel begint vanaf de tweede verdieping en heeft 

zich vernestelt in de randbebouwing. Twee verdiepingen (5' 

- 6') zorgen voor een opbouw die los komt van de rand. 

Ontsluiting van de woningen verloopt via het middelste 

stijgpunt in de ondergeiegen rand. In de woonbrug ligt een 

galerij aan de oostzijde die toegang verschaft tot de 3-kamer 

appartementen per verdieping en een appartement op het 

uiteinde, te midden van het binnengebied. De galerij is een 

semi-buitenruimte waaraan de slaapvertrekken van de wo

ningen geplaatst zijn . 

Woonbruggen Malieplein 

Twee woonbruggen begrenzen het Malieplein. De linker 

woonbrug ligt vier verdiepingen hoog en beslaat vier ver

diepingen met 2-laagse corridor woningen. Met een over

spanning van ruim 24 meter, een onderdoorgang hoogte 

van ruim 14 meter en evenzo hoge kolommen, verzorgt 

de brug een indrukwekkende rUimtelijke passage naar het 

Bovenplein. Dit wordt versterkt door het trappenstelsel die 

4,5 meter overbruggen van het Bovenplein naar het Malie

plein. 

De rechter brug tussen het gemeenschapcentrum en de rand 

bebouwing om het Groen hof, is veel omvangrijker. Ten eer

ste begint de woonbrug vanaf de tweede verdieping en is 

de onderdoorgang maar zes meter, waardoor het Groen hof 

meer afgesloten wordt. Vervolgens telt dit volume nog zes 

verdiepingen met een zelfde corridor woningtype. 

Beide woonbruggen orienteren zich tweezijdig op het bin

nengebied als op het Malieplein. De 2-laagse woningen zijn 

rug-aan-rug geplaatst met om de verdieping een corridor 

ertussen, zij orienteren zich dus eenzijdig. Aan de uiteinden 

liggen ook in deze woonbruggen andere appartementen die 

overzicht hebben over het binnengebied. 
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Gevels 

Materialisatie 

Als primair materiaal is gekozen voor baksteen. In overeen

stemming met aanwezige k1euren in omliggende gebouwen 

is de textuur en k1eur bepaalt. Het project onderscheid zich 

enerzijds in de context maar vertolkt ook de uitstraling 

van een woon-/werkgebouw. De gekozen steen is een strak 

waalformaat met een gevlekte gele k1eur die gemeleerd op 

de gevel vlekken geeft die naar een oranje k1eur nijgen. Met 

een voUe voeg in lichtgrijs k1eur wordt het gevelvlak zo tex

tuurloos mogelijk gemaakt om een abstractie te verkrijgen. 

Kaders Woonbruggen 

Voor de woonbruggen wordt gebruik gemaakt van zinkpla

ten. De glans en de metaalkleur, die natuurlijk verweerd, 

staan in contrast met de doffe baksteen. Dit feitelijke dak

bedekkingmateriaal wordt al jaren toegepast als gevelbe

kleding, om een volume toch een lichter uiterlijk te geven. 

De zinkplaten met flens worden in verticale stroken aange

bracht. 

Vriendelijk interieur 

Voor de interieur van het project is een vriendelijker mate

riaal gezocht als toevoeging tot de baksteen. Het warme en 

natuurlijke gevoel met hout, maken dit tot een logische en 

goede keuze. Ruwe houtendelen in een verweerde grijs bruin 

k1eur worden horizontaal, in wildverband aangebracht. 

Luxe uitstraling 

Als vierde materiaal is gekozen voor natuursteen, grijs oranje 

gekleurd marmer. Hiermee worden de onderdelen bekleed 

die meer om een luxe en zakelijk karakter vragen. De ko

zijnen in het gehele project worden ook een meer luxe tint 

gegeven. Door ze uit te voeren in donkergrijs geanodiseerd 

aluminium, sluiten ze aan bij donkere tint van het glas. Een 

venster wordt daardoor als een enkel vlak waargenomen. 

V10er pIeinen 

De binnengebieden en het trappenstelsel worden bevloerd 

met een bijna zwarte steen. Met verschillende bandbreedtes 

en witte voegen wordt een levendig patroon aangebracht. 83 





Maliebaan - Malieplein 

De gevels van de twee plandelen die aan de Maliebaan 

grenzen zijn samen ontwerpen maar zijn verschillend op

gebouwd door de functies die er naar voren komen. Het 

eerste deel aan het Bovenplein is opgebouwd uit drie lagen 

die overeenkomen met de functies: parkeren, commercie en 

wonen. Door het niveauverschil in maaiveld wordt de gevel 

van de parkeergarage zichtbaar aan de Maliebaan . Gepro

beerd is geen blinde gevel van 114x5 meter te maken maar 

een beleefbare gevel, door toepassing van repeterende ven

sters (750x1050 mm) met een diepe negge van 300mm. 

Hierboven manifesteren grate raamvensters (l800x3600 

mm) in een ritme van drie per stramien, met penanten van 

600 en 1500 mm breed. De vensters liggen vrijwel vlak in 

het metselwerk om als een etalage te werken. Op de begane 

grand wordt het idee van etalages versterkt door het bunde

len van enkele raamvensters tot enkele zeer grate vensters 

(6600x3600 mm). 

Voor de woonlagen en kantoorlagen zijn de vensters een 

slag verkleind naar een maat van I 350x2400 mm. Ze wor

den verdeeld naar twee maal twee per stramien. Horizon

taal zijn de penanten respectievelijk 900 en 450 mm breed . 

De ramen hebben een negge van 180 mm en zijn verdeeld 

in een bordes deel en twee naar binnen opendraaiende de

len. Op sommige plekken maakt een duo ramen plaats voor 

een opening met een loggia erachter. Uitzondering is daar 

waar de woonbruggen uit de gevel steken, de ramen worden 

verb reed met een zijlicht, om een te breed bakstenen vlak te 

voorkomen. Voor de gevel van het tweede plandeel zijn en

kel woonlaag vensters gebruikt die op het eind bij de graene 

scheg wordt onderbroken door een bakstenen vlak dat de 

scherpe hoek vormt. 

De woonbruggen presenteren zich als ritmisch geplaatste 

vensters en breken de grate lengte van de straatwand. Het 

kader van deze volumes komt 300 mm naar voren terwijl 

het glasvlak 150 mm terug wordt gezet. Hlerdoor lijkt het 

kader dikker dan het is, de breedte ervan is random 1650 

mm. Om een balans te vinden tussen de verticale accentu-

ering van de zinkbekleding, wordt de vliesgevel horizontaal 

gelijnd. Behalve het kozijn kader zijn de verticale stijlen te

rugspringend ten opzichte van de bredere horizontale re

gels. De verdiepingsvloeren en woningscheidende wanden 

gaan schuil achter een mat glazen invuIling in de vliesgevel. 

Eenzelfde vliesgevel is ook gebruikt in de vensters op de 

hoek met de Julianalaan. 

Julianalaan 

Deze rand van het project Stadsvesting sluit enerzijds aan 

bij die van de rand Gooiseweg, en anderzijds bij de kop

pen van de woonbruggen vorm. De kopbebouwing Juliana

laan oogt qua volume als een herhaling van de woonbrug

gen maar behoort als randbebouwing gezien te worden en 

is daaram ook in baksteen uitgevoerd. De plint wordt op 

zelfde manier vormgegeven als aan de Maliebaan voor de 

hoge verdiepingen is gedaan. Omdat ze hier direct aan de 

straat ligt heeft ze echt publiek karakter. Asymmetrisch ligt 
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een poort die toegang verschaft tot het binnengebied. deze 

past in het contour van 2x3 vensters 

Voor de korte gevel tegenover het Amstelstation is gekozen 

voor grote vliesgevel vensters op de bovenverdiepingen. De 

grootte ervan sluit beter aan bij de schaal van de toren en 

andere omliggende gebouwen. In de grote open ruimte van 

het stationsplein en het Prins Bernhardplein worden deze 

vensters duidelijker in het beeld passende vlakken. De di

mensies ervan zijn afgestemd op de vensters van de overige 

bovenlagen. zoals aan de Maliebaan. Hierdoor verjongd de 

baksteen penant naar 900 mm breed en zorgt de repetitie 

voor een leesbaarheid van het stramien. Ook is voor de vlies

gevels eenzelfde negge van 180 mm diep aangehouden. 

Toren Prins Bernhardplein 

De toren karakteriseert zich door een abstract glas volume. 

vormgegeven door een dubbele huid fa~ade met een verti

caal accent van de stijlen. (1800 mm h.o.h.) Op de hoeken is 

het glas doorgezet om een continuiteit van het abstracte in 

het aanzicht te behouden. Door de dubbele gevel speelt de 

kwestie van blinde stroken v66r vloeren geen ro!. Het glas 

is over het volle oppervlak donker (zonwerend) en redelijk 

spiegelend. 

Aan de zijde van het verkeersplein staat de toren op een sok

kel die terug is geplaatst. om zo los te komen van de straat. 

Deze is uitgevoerd in natuursteen voor de strakke combi

natie met het glazen oppervlak erboven. Aan de onderkant 

van de overstekende gevel wordt deze met een rooster dicht

gezet. De sokkel trekt het plint effect van het project door en 

zorgt daarmee voor een sterker visueel verbondenheid van 

de toren met de basis. Per recht segment van 5.7 meter. die 

de cirkelboog benaderen. wordt de repetitie doorgezet met 

twee vensters (2100x3600 mm). In het midden worden de 

vensters van beide verdiepingen gecombineerd tot een hoog 

venster om de entree aan te duiden. 

In het binnengebied wordt de glazen toren weI geheel door

getrokken tot op het plein. waardoor het des te meer als uit

zondering wordt ervaren. Aan deze zijde zit de entree in een 

tourniquet die wegvalt in de geve!. 

Gooiseweg 

De Gooiseweg zijde is een gevel met de meeste diversiteit in 

de raamtypes dit komt door de verscheidenheid van func

ties. Wei wordt dezelfde typologie van het gehele project 

aangehouden. Voor de geluidswerende loggia gevel is wei 

een nieuw type venster ge'introduceerd die twee verdiepin

gen hoog is . De verscheidenheid wordt bij elkaar gehouden 

door een zwaardere dakrand en enkele neutrale vlakken 

met meer baksteen dan venster. 

Waar een niveau verschil in de achterliggende vloeren plaats 

vindt is deze zichtbaar gemaakt door een verspringing en 

een schuine lijn aan de onderzijde van de ramen van het 

gemeenschapcentrum. 
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Bovenplein (plint I bovenbouw) 

De plint van het bovenplein heeft een luxe stijl gekregen 

die aansluit bij het meer stedelijke karakter, de commerci

ele functies en de zakelijke kant van de kantoren. Ook de 

voetstukken van de woonbruggen worden op deze wijze 

bekleed. Ten opzichte van de neutrale gevellijn ligt de plint 

iets naar voren. Op de hoeken met gevels uitgevoerd in bak

steen, is het begin van de plint iets terug gehouden en de 

baksteen de hoek omgezet. De plint onderscheid zich ten 

opzichte van de baksteengevel door een repetitie van vier

kante glazen vlakten (vliesgevels) die de onderste twee lagen 

overspannen. Deze entree vensters worden omvat door een 

natuurstenen kader. 

De bovenbouw aan de zijde Maliebaan contrasteert met de 

plint, door een zacht natuurlijk materiaal. Ruwe houtende

len in een verweerde grijs bruin kleur, maken een vlak van 

de bovenbouw. Tn dit vlak liggen horizontale banden van 

geschakelde vensters met een hoogte van 1500 mm, varie

rend in breedte, als dynamische lijnen. Ze zorgen voor een 

continu'iteit van deze gevel, waar die onderbroken wordt 

door de woonbruggen. 

Voor het kantoordeel aan de Julianalaan en de Gooiseweg 

is baksteen aangehouden voor de bovenbouw om het con

trast met de glazen toren aan te houden. Wei zijn de vensters 

gebundeld tot horizontale banden van 2400 mm hoog. De 

verdeling van deze vensters in ramen is zo ration eel ogend 

dat deze past bij de kantoor functies. 

Uitzondering op de plint van het Bovenplein vormt behalve 

de toren ook de entree tot het gemeenschapcentrum. Deze 

is een enkellaagse pui en wordt omvat door een breed kader 

van baksteen. Dit zelfde principe is gehanteerd bij de puien 

aan het Groenhof en het Malieplein. Ook het trappenhuis 

dat een markering vormt voor de overgang van kantoorge

vel naar woongevel is uitgevoerd zwaar metselwerk vlak. 

Groen hof 

In het groen hof, het woonhof, is de lage plint van baksteen 

met daarboven de horizontale houten banden. De verdie

pingen zijn bekleed met horizon tale banden van het vrien

delijke hout materiaal. Deze banden worden afgewisseld 

met horizontale band en van raampuien. Om een niet te veel 

horizontaal effect te krijgen in dit deel van het binnengebied 

zijn de trappenhuizen als elementen zichtbaar gemaakt. 

Verticale baksteenstroken van 3,6 meter breed, met een 

klein venster per verdieping en een deur onderin, strekken 

zich over de volle bouwhoogte uit. 
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Woonbruggen 

Het kader van de kopse kant aan de Maliebaan wordt door

gezet om het gehele volume van de woonbrug te vatten. 

Aan de langszijde is in plaats van een vliesgevel over de 

gehele hoogte, een aansluiting gezocht met de horizontale 

banden van de basis. De verdiepingen onderscheiden zich 

hier door een iets naar voren springende band uitgevoerd in 

zink, aansluitend bij het kader. Op willekeurige wijzen zijn 

de horizontale puien gebroken door aluminium dozen. De 

achterzijde van de woonbruggen sluiten aan op de voetstuk

ken met een bakstenen gevelvlak . Het kader wordt enkel de 

hoek omgezet om een dikte eraan te geven. Vanwege een 

neutraliteit in vormen en de privacy naar de woningen in de 

randbebouwing Gooiseweg, zijn hier een minimaal aantal 

ramen opgenomen. 

Visualisatie 

Nu voigt een reeks van plattegronden, aanzichten en door

sneden die het overzichtsbeeld geven van het project Stads

vesting Malien. Hierna volgen enkele details die in de door

snede over de woonbrug aan het Malieplein voorkomen. 
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!-let projecl Stadsvesti ng ;v[~liell kan gekeumerkt worden 

als fen stedelijk project. Doel van het complex.: eigentiJd s 

stad sblok is het ac tlveren van het perifere karakter van de 

localie, 00 01' een gemengd programma zo in elkaar le ver

vlechten is E'en compJexe en interessante genera tor voor bet 

gebied ontstaan , De impossante a rchiteetu ur verteJd echt 

het concept 

Alhoewel mijn begin stu dies uitgingen van een voo r7.ich 

tige en puntsgewijze aanpak, daaunee helemaal ve rvlochten 

mel de omgeving, is het verloop van de uitwerking mij ten 

z,ee rste bevallen. Stedenbouw en archi tectllul' die een state

ment m,lken zijn veel mooier ell worden op de lange duur 

het meest gerespeeteerd in de samenleving, 

Hierbij wit ik graag iedereen bedanken die mij heelt on

dersteund en geholpen bij dit proj ec t. een resultaat \Vaar ik 

ingcIlomen mee ben, Dank gaat lIjt naar mijn begeleiders 

prof.dr B,),F Colc nbrallder ell profdipLing, C Rapp voo r 

de professionele duw de juiste richting op, Dank gaat ook 

uit naar de ateliergenoten m et wie prettig gediscussieerd 

kon worde n over ol1twerpaspec ten, 



Samenvatting 

Voortkomend uit een analyse van het gemeenschappelijke 

aanloopproject 'Dwarsdoorsnede door Amsterdam: vond ik 

een interessante plek aan de rand van de Watergraafsmeer

polder. Het gebied rondom het Prins Bernhardplein kent 

perifere eigenschappen terwijl het ruim binnen de ringweg 

Al0 ligt. Het contrast tussen stad (centrum) en bllitenwijk 

is zeer sterk, mede door de aanwezigheid van het zakelijk 

kwartier De Omval. Verder wordt het gebied gekenmerkt 

door een grote dynamiek als infrastructurele Knoop van 

auto, trein, tram en metro verkeer. Veel losse ontwikkelin

gen door de decennia heen, hebben tot een rommelig en 

diffuse morfologie geleid. 

Md de arnbitie van de gemeente om van de Wibautstraat 

een volwaardige zuidoostelijke entree voor het centrum te 

creeren zal dit gebied opnieuw in een ontwikkelingsfase 

terecht komen. Dit gebied wordt Amstelpoort genoemd en 

begrenst door de ringdijk, de Amstel , Amsteldorp en het 

Prins Bernhardpark. 

Een uitgebreide analyse van de geschiedenis van Amstel

poort op het vlak van het landschap, s tedenbouw, en archi

tectuur, gaf inzicht in de complexe samenhang van struc

turen en iconen. Bijzonder in het gebied ziin de 'bmers' 

waarin de Watergraafsmeer polder is opgedeeld en in diver

se stijlen zijn ontworpen. Het Aigemeen Uitbreidingsplan 

(AUP) uit 1934 van C. van Ecsteren borduurt voort en voegt 

nieuwe structuren toe aan de bestaande randell. In de pol

der 'Watergraafsmeer' constl'lleert het verder op de 'kamers' 

en is de overgang van stedel iJk gebied naar open polder 

een belangrijk aspect. Het Prins Bernhardplein ligt op de 

as Vrijheidslaan van Berlage's Oud-Zuicl, maar ook aan het 

begin van de Wibautstraat. Het vormt nog steeds de entree 

van de stad , hoewel het Julianapark voor bet Amsle\station 

sinds de jaren 1.990 al bebouwd is en de stadsgrem.en naar 

Amsterdam-Zuidoost zijn opgescboven. Het Amstelstation 

en de voormalige Renault gnrage vormen de duidelijkste ar· 

chitec tonische bewi.izen van deze 'oude' situatie, 

!-let gebied de Omval vormt s inds 2001 een bel angrijk ori

entatiepunt in de stad van de tweede rang. Dit oorspronke

lijke schiereiland met industrielc futlctie geeft nu richting 

aan de ontwikkeling van de stad voor de 21 ste eeu\\'. Het 

stationsgebied zal uitbloeien tot een waarlijk s tadscntree, 

zoals het vroegere Weesper~tation, midden in een ce ntrum

stedelijke omgeving. 

AI deze ontwikkelingen en de gehde geschiedenis gal'en mij 

aanleiding tot de vormgeving van een gebo uw dat de perife

re overgang samenl'at en afsluit. Dit stedeliik project vormt 

een nieuw regisserend element op het niveau van stadsplan

ning. De negatieve ruimte is de beJangrijkste kenmerk van 

deze plek, ze is de dmger van de omgeving en maakt de \fele 

stedenbouwkundige structuren leesbaar. 

Voor de locatie is de hoek van het Julianapark met het Prins 

Bernhardplein gekol en. Op deLe plek staat nu het Fortis 

bank kantoor met daarachter een woongebouw aan de Ma

liebann gelegen. De redelijk compacte situatie is een esthe

ti sch en sociaal probleemgeval. Het kantoor werkt naar bin-



nengt'kccrd en het w()ongebouw naar de Maliebaan, maar 

de binnenruimte bliJft restgehied. 

Plan Stadsvesting MaJien refereen llaar beide betekenissen 

van het woord, daarvoor is ook de metafoor van het fort 

gebruikt. Zoals het Castello Sforzesco te Milaan een vesting 

ooit was aan de rand van de stad ell nu er midden in Iigt. Het 

typische karakter van het fort, zich afsluiten en naar bin , 

nenkel'en, [,ast perfect in Amstelpoort. Hd morfologische 

en ook sociale aspect van de locahe dat spreekl, is te type

ren als Lijnde een eiland I'e midden van een delta. Door dit 

gegeven uil te baten ontstaat een pLiur en held er idee, dat 

contrasteert met de omgeving. 

Aan de basis \'an het concept ligl' een gesloten bebouwde 

rand van circa vijf lagen voor een zwaar stedelijk beeld. Het 

resultoat vormt een mega blok van zo'n 200 bij 80 meter, Jnel: 

een groot binnengebied. De externe zijde van de randbe

bOLiwing wurdt gekenmerkt door een massief en sober ka

rakter. Dae wordt getoond door het gebruik van baksteen, 

waarvan kJeur en textuu r afgestemd op de omliggende be-

bouwing, Deze neutraliteit steekt at' met mensvriendelijkere 

interne gevel. Het binnengebied wordt gelransformeerd 

naar meerdere aan een geschakelde gebieden die de hoog

tevnschillen in het terrein be,l otwoorde n. Deze gebieden 

worden opgel'ut als 'hoven', elk daarvan krijgt een eigen 

sfee r en overgang gerel,lteerd aan zijn gebruik. 

Het meer stedel ijke karakter van het plan ligt aan de wid

westelijke kant, ge richt op het station Amstel en het cen

trum van Amsterdam. Hier ligt een parkeergarage I'a n twee 

verdiepingen met daarop het 'bovenplein: Aan dit plein 

liggen functies die goed in relatie met de openb8re ruimte 

kllnnen werken; comm ercie, horeca en kantoor(menz.a). 

De stiJgpunten met entrees 1'001' de woongedeelten kOl1len 

ook uit op het plein. Tevens zal de ontsluiting van het ge

meenschapcentrum op het plein georienteerd worden. Het 

'bol'enplein' vorm t dus de ontvangsthal van het metropoli

taanse dee I. 

Gelleel aan de andere kant van het projectgebied ligt een 

'groen' stedeli)k hof md lIitsluitend 1I'0ningen vanaf niveall 

nul. Het groene karakrer sluit aan bij de groene scheg in de 

bocht van de Gooiseweg. 

Tussen de/,e I'wee milieus wordt een verbinding gelllaakt 

door een openbare ruimte op buurtniveau, het Malieplein. 

Dit plein vormt de eerste uit7.ondering op de gesloten rand 

en gaat een co nnextie aan lI1et de Maliebaan. Tevens is dit 

de meest infonnele zi)de V,tIl het 'e iland' Stadsvesting, en re

ageert daarmee fysiek op een sociaal menselijk aspect dat 

de kwaliteit van het leefgebied vergroot. Een trappenstelsel 

mar het 'bovenplein' zo'n vijf meter hoger, en het waar

neembare gemeenschapcentrLlm kenmerken de ruimte. 

De tweede uitwndering op de basis, de randbebouwing, 

vormt de hoek van het blok die grenst aan het Prins Bern 

hardplein. Het plein als entree naar de stad, vraagt om 

egocentrische objecten als 'koppen' van de achterJiggende 

gebieden. De toren karakteriseert de orientatie van stede

lijkheid en de Stadsvesting .lls type. \Vat bctrefi: de ,lrchi

tectonische taal spreekt de I'oren een iets ander dialect dan 

de basis bebouwing maar blijfi: eenduidig, sober en massief. 
12i 



Hier is gekozen voor een basis van natuursteen en een ab

stracte glazen massa v~~r de toren. Zij vormt de kern van de 

gevestigde kantoorinstdling. 

J\ls extra laag van het concept wordt er bovenop de geslo

ten basis een aantallosse elementen geplaatst in een st roken 

opzet, perpendiclilair op de randbebouwing gericht op de 

stroke nbouw in het Jltlianapark. Deze andere vormentaal 

va n deze woonbruggen is het tegenovergesteJde van het 

stadsblok en vormt een verwijzing naar de morfologie van 

de polderbebollwing. De open opzet van verdichting laat 

voldoende ruimte en licht in de binnenrllimte, een principe 

dat biJ deze stedenbollw hoort. Deze 'open' laag be'invloed 

ook het 'dichte' voetstl.lk. Enerzijds grijpt de brugachtige 

bebouwing in de randbebouwing, en onderscheidt zich er 

architecton isch erl'an. Aan de andere uiteinden staan de 

woonbruggen op een voetstuk in. het binnengebied. De drie 

woonbruggen manifesteren zich als losse elementen door 

uitl'oering a ls transparante volumes met een licht ogend 

zi nk bekJeding. 

Over het gehele exterieur van de Stadsl'esting Malien wordt 

een abstractie en rationaliteil in hoofdvorm nagestreefd. 

Voor het binnengebied is gekozen voor een wisselende steer 

tUSSell abs trac tie en articulatie, afgestemd met het karakter 

van de hoven / pleinen. 



Literatuur 

Cavallo, R., e.<l . fa Coeilen, Alberto Fnlcilga, Hans Kollhoff'en 

bOb \fUI7 Reeth: Alcilitcctoniscile ifllerl'clllies ill de Europesc 

stari. In: 01'crfio/./ami1. N ijmegen: Uitgcverij SUN, 2005. 

Claessens, F. en vall Velze n, E. De actualiteit vrm het sterielijk 

project. In 01>erJ-Jollal1d 4. red. Engel H. en Claessens F. . ij

megen: Uitgeverij SUN, 2007. 

CoJenbrander, B. i\>11.1lalies - De principes van . . In : Fascina

ties 4. Rotterdam: NA I uitgevers, 1996. 

Dllivestijn, A. De stad als bewuste schepping. Over archilec

tLLur ell politick. In: Fasci naties 1. Rotterdam, NA I Uitgeve rs, 

1994. 

Geerse, A. en Shad, M. e.a. StedclIbouwkul7dig Pia II Amstel

statioll en omgeving. A msterdam , pro)ectbureall W ibaut aan 

de Amstel , december 2008 

de Hoog, M. 4 x Amslerriam, olitwerpclI aWl de stud. Rus

sum: uitgeverij Thoth, 2005. 

Ka rssenberg H. e.a. Stadslalldschappel1 , waler en bcle l'lIIgs

I/ctwcrkel/. Na(lr ee l/ s!ukc(re) ruimtelijke idelilileil 1'(111 

Oost/\""I tcrgrc.lafsmcer. Amsterdam: Stipo Cons ult, 200 I. 

Ketelaar, J. Het wool/milieu (JP begrip gebracht. Ei ndhoven, 

1994 

de Laat , L. en van Zanen, K. ,\I/etcli met twee 11'lnte ll. Referel1 -

tieplwmel/ /Je/Jouwingsil1tl' fl siteit. Amsterdam: Dienst Ruim

telijke Ordening, J 999 

de Leeuw-Hartog, A. Wool/lIJilieu ell H'(Jonkeuze. fen lei

dralld voor nieuwe locuties. Rotterdam, 1988. 

Reinders, L. MerkwclClrdige wijkclI. De wi "Ill! idelltiteit bij 

de tml1s!orllwtie "i/1l stadswijlcell: eell tcrreillverlcennillg. 

Delft: Onderzoeksinstitllut OT[~, 2004. 

Ministerie va n VROtvL Nottl: Mellsell Wemen Wonen. Wo

IIfI1 ill de 21stI' eeull'. Den Haag: ;\Iinister ie van VROM, 

2000. 

L29 



Webber, M. Order iii di1'ersity: community without propill

quity. [no Cities (Iud space: the future use ot" urban lund. Bal

ti mOf(~, 1963 

Webber, ,\L Tile urban place and the lion-place urban realm. 

In: Explorations into urbi/ll structure. Philidelphia, J 964 

Wibautas projectgroep. AccesforAIl - masterplan Wibautas. 

Amsterdam: DIVV, december 2001. 

Websites 

Omval (Ams terdam). Wikipedia. 8 september 2009. http:// 

nl.wikipedia,org/ ,viki/Omval_(Amsterdam) 

Amstelstation, Arehiteetenweg Arehipedia 8 september 

2009. http: //www.architeetenweb.nl /alVeb/archipedia/a r

ell ipedia.asp ?id = J 4076 




