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Voorwoord 

VooRwooRD 

Twee jaar geleden fietste ik voor mijn afstuderen door Amsterdam, langs en 

rondom de IJ -oevers, op zoek naar een mooie afstudeerlocatie. Ik fietste zo aan het 

Zeeburgerpad voorbij, niet doorhebbend dat dit smalle stukje Amsterdam meer was 

dan een brugpeiler. Pas op de terugweg ontdekte ik het pad dat eraan vastzat. 

De charme ervan zag ik niet meteen, eerst zag ik vooral de rare confrontatie tussen 

bedrijventerrein en woonbotenenclave. Maar gedurende het afstudeerproject heeft 

zich een affectie ontwikkeld voor deze rafelranden. Ik hou eigenlijk wel van de 

gezellige rommel, rotzooi en chaos. Tenminste lekker veel plek voor 'je eigen ding' 

en ruimte voor wat fantasie. 

Maar voor iemand die van die chaos & rommel houdt, heb ik \·errassend veel neiging 

tot ordening. Daarmee is het afstuderen een worsteling geworden tussen acceptatie 

van die rommel en nieuw geordend totaalontwerp. Een paar keer dacht ik helemaal te 

weten wat ik wou. Dolenthousiast beet ik me vast. Maar zo plotseling als de bezieling 

kwam, zo plots kon ze ook weer vervagen tot de eeuwige twijfel. 

Toch ben ik uiteindelijk klaar met het project, waarbij ik hoop dat de acceptatie beter 

doorschijnt, dan mijn neiging tot ordenen. Daarbij wil ik mijn afstudeerbegeleiders 

bedanken voor hun geduld en hun response tijdens begeleidingen. Mijn familie 

en vrienden, gewoon omdat ik altijd bij ze terecht kan. Dank in het bijzonder aan 

Inneke, Manon en Ellen voor de correctierondes ,·an dit verslag. Ellen, ik vond alle 

tussentijdse sparrondes ook erg fijn! Walther verdient extra dank. Voo_r zijn (on) 

geduld en weerstand bij mijn zoveelste twijfelaanval, voor constructieadviezen en 

voor ontspanning. Dank voor alle mentale, maar zeker ook fysieke hulp gedurende 

de laatste weken! 
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SAMENVATTING 

RAFEL RA No. Gebieden als het Zeeburgerpad. 

Ze zijn rommelig en afwijkend, maar er valt 

ontzettend veel te zien, horen en ruiken. 

Amsterdam kent veel van deze gebieden. Met 

de ontwikkeling als havenstad, zijn haven en 

industrie menig maal verhuisd naar nieuwe, 

grotere en bereikbare gebieden. De daarbij 

achtergelaten plekken leveren tijdelijk gebieden 

op waar het marginale kan en vaak ook mag; 

rafelranden. 

ZEEBURGERPAD. Het Zeeburgerpad is een 

rest van de grote rafelrand die het Oostelijk 

Havengebied ooit was. Het pad is een smalle 

landtongin Amsterdam Oost, volledigomgeven 

door water. Er hangt een geur omheen van 

vrijheid, onaangepastbeid en anarchie. Op 

voorhand is niet duidelijk wat hier mooi is en 

wat lelijk, wat hoort en wat niet . 

Het gebied is echter bovenal nog goed 

in gebruik . Het dient enerzijds als klein 

bedrijventerrein en anderzijds biedt het plek 

voor woonboten en de bijbehorende alledaagse 

ruimte. 

De gemeente werkt aan een toekomstscenario 

voor het pad, dat over tien tot vijftien jaar 

in werking moet treden. Daarbij blijft weinig 

of van het karakter van de plek en ontstaat 
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een nieuw 'schoon' toekomstbeeld . De blik is 

vooral gericht op de toekomst terwijl het pad 

in de tussenliggende periode, de Tussentijd, 

ook van betekenis kan zijn. 

TussENTIJD. De Tussentijd IS 

langdurige tijdspanne waarin 

de vaak 

gebieden 

wachten op toekomstig gebruik. Deze periode 

kan als afgebakende periode tussen sloop 

en nieuwbouw gezien worden. Een andere 

benadering is de Tussentijd als continu 

gegeven te zien . Initiatieven zijn dan bedoeld 

om vooruit te lopen op het besluit om een 

gebied op de schop te. Door in de Tussentijd 

al ingrepen te plaatsen, ontstaat een soort 

katalysatorwerking. 

Het Zeeburgerpad heeft een eigen rafelige 

charme in de Tussentijd. Juist die eigenheid 

maakt het pad aantrekkelijk voor hardlopers, 

wandelaars, fietsers, bewoners en werkenden. 

Dit afstudeerproject werkt dan ook niet vanuit 

een probleem, maar vanuit de kansen die het 

Zeeburgerpad biedt. Er is gezocht naar de 

sociale en ruimtelijke kwaliteiten van de plek. 

MENs. Met behulp van kwalitatieve methoden 

is onderzoek gedaan naar het alledaagse 

gebruik van het Zeeburgerpad. Hierbij komen 

drie gebruikersgroepen naar voren; bewoners, 

werkenden en incidentiele gebruikers. Iedere 

gebruikersgroep neemt op verschillende 

momenten van dag deel aan de openbare 

ruimte en eigent zich stukken ervan toe. 

Ru 1 MT E. Vervolgens is de ruimte van het pad 

bestudeerd. Met behulp van typologieën en 

ritmes wordt duidelijk gemaakt hoe het pad 

in elkaar steekt. De ruimte wordt daarvoor 

opgedeeld in drie domeinen: de bebouwing 

op land, de waterzijde met woonboten en de 

vrije ruimte tussen beide in. Uit deze analyses 

komen een aantal plekken die afwijken van de 

eigen regelmaat van het pad; pockets. Het zijn 

plekken waar meer ruimte tussen woonboten 

valt en een blik op het water mogelijk is. 

Het begin en eind, kop en staart, waar 270 

oriëntatie op water mogelijk is en rondom 

dwarsinfrastructuur 



TACTIEK. Uit de analyses blijkt dat het 

Zeeburgerpad een eigen logica heeft, met 

bepaalde kwaliteiten en kansen . De grootste 

kans zit in het gebruik van de tijd tussen nu en 

nieuw bestemmingsplan in. 

Er is de vraag gesteld hoe die kwaliteiten 

vast te houden, maar toch ontwikkeling te 

laten plaatsvinden. Er is geen vervangend 

toekomstplan aangedragen, maar gezocht naar 

een alternatieve benadering van de ruimte in 

de Tussentijd. Dit vooral ook om bewoners en 

gebruikers aan de strook vast te houden. In 

de Tussentijd verpaupert het pad dan niet en 

wordt doorgebouwd op de sociale samenhang 

die al aanwezig is. 

De ontwerpvraag is hoe het Zeeburgerpad, in 

de Tussentijd, enerzijds ruimte kan behouden 

of zelfs kan uitbreiden voor alledaags 

gebruik en anderzijds hoe er nieuwe publieke 

activiteiten met nieuwe gebruikers ontwikkeld 

kunnen worden, zonder dat de karakteristieke 

elementen van het pad verloren gaan. 

ONTWERP. In de openbare ruimte en op de 

benoemde pockets, op vacante plekken, vinden 

laagdrempelige ingrepen in de Tussentijd 

plaats. De openbare ruimte krijgt een nieuwe 

neutrale basislaag. Delen van de openbare 

ruimte mogen vervolgens weer toegeëigend 

worden door de gebruikers en bewoners van 

het pad. Vervolgens worden accenten op de 

basislaag aangebracht, die de ruimte kleur 

geven. De pockets bieden ruimte voor publieke 

functies. Denk aan een buurtplek met ho reca, 

drijvende tuinen, een kunstgalerij , moes tuinen 

of een visplek. Dit om het Zeeburgerpad in 

de Tussentijd (en erna) meer leven te bieden, 

waarvoor deze plekken als een katalysato r 

dienen . Dit in typologieën gebaseerd op 

aanwezige. Ze lijken op de bestaande, maar in 

plaats van introvert en gesloten, zijn ze juist 

extravert en open. 

Op de pocket aan het begin van het 

Zeeburgerpad komt buurtcafé 'tZeeburgerdo rp. 

Een ontmoetingsplek, waarbij samenkomen 

en het uitzicht als doel gelden. D e rui mte 

rondom het buurtcafé wordt op enigszins 

gelijke wijze als de openbare ruimte ingericht. 

Een neutrale basislaag met enkele accenten, 

waarbij het gebouw als accent overduidelijk is. 

Het gebouw is een modern type van de loods. 

Een groot verschil met de bestaande loodsen 

aan het Zeeburgerpad is wel dat het gebouw 

niet kavelvullend is en open & extravert. 

Het ensemble van waterkade, het plein en 

gebouw vormt in zijn totaliteit buurtcafé 

't Zeeburgerdorp. Een nieuwe, maar toch 

bekend voorkomende plek. Samen met het 

nieuw ingerichte pad en de andere pockets, 

zorgt het buurtcafé voor extra leven op en aan 

het Zeeburgerpad. 
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Inleiding 

INLEIDING 

Iedereen kent wel een paar gebieden, waar je niet van weet hoe je ze moet in delen. 

Ze vallen buiten de boot, buiten de regelmaat van het geordende landschap. Ze 

lagen ooit aan de rand, maar zijn langzaam opgeslokt door de oprukkende en alles 

verzwelgende stad. 

D eze gebieden zijn anders dan hun omgeving. Niet omdat ze anders willen zijn, maar 

omdat de omgeving wel planmatige transformaties heeft ondergaan en geschikt is 

naar de regels van de stad. Op deze plekken hebben de regels echter nog geen schoon 

schip gemaakt. D aardoor zijn er dingen in de marge mogelijk. De 21 e eeuw heeft hier 

nog maar nauwelijks vat op de ruimte kunnen krijgen. De ruimte is er anders. 

De gebieden hebben wel degelijk nut voor de stad, maar vertegenwoordigen (nog) 

niet de economische waarde, die gezien de ligging mogelijk zou zijn. Daarom komen 

ze langzaam in beeld bij de stadsplanners, die hier gouden mogelijkheden zien. Het 

toekomstbeeld lonkt in de verte, tot dan ontrekt het zich aan de tijd. De Tussentijd 

heerst. 

Deze periode draagt groot risico op leegstand en verval in zich, maar ook juist kansen 

voor ontwikkelingen op de korte termijn. Daardoor zou een meer continue gebruik 

van de ruimte ontstaan. De plekken zijn te typeren als niet-meer-maar-nog-niet

helemaal plekken (zie intermezzo). Ik noem het rafelranden in Tussentijd. 

Het Zeeburgerpad is zo'n plek. 
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Oude en verlaten haven- en 
industriegebieden van Amsterdam 
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AANLEIDING 

Amsterdam kent vele rafelranden. Dit komt 

door de voortdurende ontwikkeling van 

Amsterdam als havenstad. Haven en Industrie 

zijn menig maal verhuisd, op zoek naar verse, 

grotere en beter bereikbare gebieden. Hiervoor 

werden nieuwe gronden aangeplempt en (ei) 

landen vergraven aan de periferie van de stad, 

waarbij de afstand tot de Dam steeds groter 

werd. 

De verlaten havens en industrieterreinen 

leveren tijdelijk gebieden op waar het marginale 

kan gedijen en vaak ook (oogluikend) wordt 

toegestaan. Deze rafelranden zijn die het 

thuis voor 'anderen': stadsnomaden, krakers, 

woonbootbewoners en kunstenaars. Maar 

zoals zo vaak gebeurt, normaliseren ook deze 

gebieden. Ze transformeren geleidelijk naar 

woongebieden zoals er al zovelen zijn, met 

weinig eigen identiteit. 

Inleiding 

& ONDERWERP 

KNSM eiland als voormalige rafelrand 
in de jaren '60 en '70. De kade is bezet 
door krakers en kunstenaars. [1] 

Het Oostelijk Havengebied was decennialang 

de grootste rafelrand van de stad. Nu is 

het na 30 jaar plannen zo goed als klaar. 

Alleen een smalle strook ten zuiden van het 

gebied is 'vergeten'. Een plek waar nog iets 

van het karakter van verlaten leeglanden is 

overgebleven. Waar nog van alles kan en veel 

mag, een verlaten rommelgebied: 

het Zeeburgerpad ... 
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Profiel van het Zeeburgerpad 

Ultieme R afel aan het Zeeburgerpad: 
een toe-geëigend stuk land. 

16 

L 0 c A T E 

Het Zeeburgerpad [pad] is een uitzondering 

op een welgeorganiseerde omgeving. De 

smalle landtong is maar liefst 1600 meter 

lang, slechts 35 meter breed en wordt volledig 

omgeven door water. De strook ligt tussen de 

Singelgracht en het Amsterdam Rijnkanaal 

en is slechts met vier bruggen bereikbaar. De 

eerste brug verbindt het pad met de binnenstad. 

De andere bruggen verbinden noord en zuid. 

In het noorden liggen het hippe Oostelijk 

Havengebied en Funen, beide bijna geheel 

klaar en opgeleverd. In het zuiden bevinden 

zich de Indische Buurt en de Dapperbuurt, 

allebei midden in hun gentrifkation proces. De 

omgeving wordt aangepast aan de 21e eeuw, 

maar op het Zeeburgerpad staat de tijd stil. Het 

stadsdeelbestuur raamt zich op de toekomst 

van het Zeeburgerpad en lijkt vooral niet bezig 

met wat er nu op het pad kan gebeuren. Het 

biedt wel ontwikkelingspotentie, maar hangt 

nu nog vooral tussen bestemmingen in. 

Het Zeeburgerpad draagt aspecten in zich van 

termen als Onland, Niemandsland, Restruim te, 

Terrain Vague etc. Toch dekken deze termen 

de lading van het Zeeburgerpad niet helemaal. 

Het gebied is namelijk bovenal nog goed in 

gebruik, het dient de stad. Het functioneert 

enerzijds als een kleinschalig bedrijventerrein 

in het oosten van Amsterdam met de gehele 

stad als verzorgingsgebied. Anderzijds 

representeren woonarken en hun bewoners 

het alledaagse van de plek. Daarnaast, tussen, 

in en bij is het een en ander mogelijk, zaken 

die elders niet gedoogd worden. Zaken die de 

gemiddelde moderne stedeling niet aan zijn 

voordeur of achtertuin wil hebben. Het is een 

rafelrand in tussentijd, om kort te gaan ook 

wel een tussenland. 
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N T E R M E Z Z 0 
RAFELRAND 

Gebieden als het Zeeburgerpad. Rommelig 

zijn ze, afwijkend, smoezelig en een ratjetoe, 

maar wat valt er veel te zien, te horen en te 

ruiken. Woonboten tegenover bedrijven, 

gebouwen en gronden die al tijden vrijstaan, 

toegeëigende kades en een mix van de meest 

uiteenlopende type mensen. Het gebrul 

van kapotte scheepsmotoren, een radio die 

zachtjes vergeten hitsongs produceert en 

een laag gezoem veroorzaakt door de vele 

machines. De geur is een mix tussen gelast 

staal, verbrand hout en afgewerkte olie, maar 

ook een vleugje van de lekkerste geuren van 

keukens van allerhande landen. 

"Twintig jaar geleden is de term door 

een briljante planoloog gemunt, en vanaf 

dat moment waren rafelranden de vage 

grens tussen stad en land, waar rafelige 

types de kans kregen om allerhande 

onduidelijke negoties te drijven of 

nomadisch te wonen, of beide. Er hing 

een geur omheen van vrijheid, anarchie 

en onaangepastheid, los van het botte 

materialisme en de neurotische haast van 

de stad. Er was een ander leven mogelijk, 

en wel hier en nu." 

(Rottier, 2005) 

Intermezzo: IUfelrand 

A MSTERDAM. In Amsterdam zijn rafelranden 

een bekend en terugkerend fenomeen. Het 

zijn gebieden die ooit aan de rand o{ buiten 

de rand van de stad hebben gelegen, om daar 

havens en industrieterreinen te huisvesten. 

Schaalvergrotingen en modernisering maakten 

het noodzakelijk de nijverheid telkens te 

verhuizen, omdat de gebieden werden 

ingehaald door de tijd en de stad. Zo werd eerst 

de dam verlaten voor de Lastage, dat na een 

krappe eeuw al werd verruild voor de eilanden 

Rapen burg, Uilenburg en Marken. Deze waren 

bij voorbaat al te krap bemeten. De Oostelijke 

eilanden boden tijdelijk meer ruimte, maar 

werden al aan het eind van de 19e eeuw 

vervangen door het Oostelijk Havengebied, 

waar het Zeeburgerpad onderdeel van was. 

Uiteindelijk is ook de sprong over het IJ 

gemaakt naar Amsterdam Noord. Alleen niet 

voor lang, want tegenwoordig is haven en 

industrie weer terug op de zuidoever, aan de 

westkant van de stad. 

De weggetrokken industrie liet gaten achter 

in het stedelijke weefsel. En die gaten werden 

en worden in gebruik genomen door alles en 

iedereen die 'anders' is. 

Voor dit soort gebieden zijn veel verschillende 

Een van de R adeiranden in Amsterdam. 
D e Prins Hendrikkade was ooit 
onderdeel van de havens in dé Lastage 

alternatieve namen in omloop. Het 

Ruimtelijk Planbureau noemt ze Tussenland, 

afstudeerder Lies! Vanautgaerden bestempelt 

ze als restgebieden en architect Ignasi de Solà

Morales haalt het Franse terrain vague aan. 

Student Jan Heyns rept over verborgen ruimte, 

David Hamers over niemandsland en in de 

Vrije Wandelaar worden ze onland.genoemd. 

Iedere term heeft weliswaar zijn eigen accenten 

waarmee ze zich onderscheidt, maar een aantal 

elementen keren veelvuldig terug. Het zijn 

indicatoren die doen vermoeden dat er een 

gezamenlijke basis op te maken is. 

Hiervoor worden Tussenland, Terrain Vague 

& Restgebieden als bron gebruikt. 

RA N D. De gebieden liggen, of lagen ooit, 
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VERLATE~ I~DUSTRIE 

TERRAIN VAGUE 

VOID 

TIME-GAP 

IK 

CHARME 

MARGE 

NIEMANDSLAND 
TUSSENLAND 

RAFELRAND 
O~BEPAALDIIEID 

MIDDEN 

RESTRUIMTE 

ALTERNATIEVE GEBIEDE:-J 

Co:-JTRAMAL 

ONLAND 

VERBORGEN 

RUIMTE 

TusSENTIJD 

aan de rand van de stad. Weggestopt, voorbij 

de randen van ons dagelijks bestaan. Freijters 

gebruikt dit als indicator voor Tussenland 

(2004). Het gebied heeft kenmerken van 

binnen en buiten de stad, maar geen van beide 

zijn nog te herleiden. De gebieden wekken 

eerder de indruk te zijn gegroeid dan gepland. 

Het gaat veelal om terreinen die in onbruik zijn 

geraakt en wachten op een nieuwe bestemming. 

Hierbij heeft de omgeving al een (economische) 

transformatie ondergaan. Tussenland lijkt zich 

ondanks de Nederlandse planningstraditie en 

het bijbehorende ordeningsapparaat te kunnen 

ontwikkelen en onttrekt zich aan gangbare 

ideeën over ruimtelijke inrichting. 

REsT. De ruimte kan ook worden gezien als 

datgene wat achterblijft bij het invullen van 

de stad. Er ontstaat een void, zoals de Sola

Morales beschrijft in Terrain Vague (1995). 

Een precieze omschrijving van de term is 

onmogelijk in één woord of zin. De Franse 

term bevat meer diepgang dan een directe 

Nederlandse of Engelse vertaling kan bieden. 

De term biedt een meer stedelijke kwaliteit 

dan de vertaling vermoedt. Ook refereert ze 

aan een groter en wat randen betreft minder 

Zeebtll"gcrp;td ; Ingrepen in LTil Ra t<: lrand 



gedefinieerd territorium. Het zijn "empty, 

abandoned space(s) in which a series of 

accurences have taken place". De plekken 

zijn leeg, niet fysiek, als in vacant. Ze bieden 

een mogelijkheid, een verwachting van de 

toekomst. 

Vanautgaerden's Restgebieden spreken 

letterlijk van een rest. Ze worden gekenmerkt 

als ". . . plekken met een zekere graad van 

onbepaaldheid in gebruik of identiteit." In 

haar afstudeerrapport stelt Vanautgareden dat 

ruimte in transformatie een kantelmoment 

kent. Dan wordt een zekere graad van 

onbepaaldheid bereikt en ontstaat restgebied. 

Daarbij wordt opgemerkt dat vooral ruimte in 

Vlaanderen opmerkelijk snel dit kantelmoment 

bereikt, namelijk wanneer geen duidelijk 

programma meer voorhanden is. Maar het is 

de vraag of dat niet overal het geval is. 

CoNTRAMAL. Restruimte biedt ook plek voor 

weerstand, vooriets anders. Met de ontwikkeling 

van de stad hebben altijd ontwikkelingen van 

alternatieve gebieden plaatsgevonden. Plekken 

die een contramal voor de stad vormen, voor 

ervaringen waar in de orde geen plaats voor 

is. In de literatuur bieden de plekken een 

Intermezzo: Rafelrand 

Indicatoren voor Tussenland [2] 

v..n de plek bestaan geen accurate 

kaanenen zekergeen toeristische 

kaa nen, of de plek valt juist van 

de kaart af. 

Tussen, naast, in en op (vaak 

ve!dwenen) oud gebruik ontpoppen 

zich nieuwe activi tci ten. 

Ander gebruik dan oorspronkelijk 

bedoeld. 

I.wentief gebruik van 

braaklig gen de grond. 

Er schiet ruim te over. 

Wat voor- en ach terkant is van 

gebouwen en kavels, is onduidelijk. 

Je loopt gemalc.la:lijk overal dwars 

doorheen, gebruikt niet de gebaande 

paden. 

Er staan vaak 'dixie-toiletten' en 

containers. 

Er liggen oude sporen en wegen. 

Wegen lopen vaak dood. 

Er liggen buizen, stenen, hopen zand en 

dergelijke, maar daarmee lijkt, tijdelijk 

of voor langere duur, niet te woroen 

gebouwd. 

Je wordt er niet zelden weggestuurd, 

ofwel meteen, ofwel na een tijdje rood

kijken en fOtograferen. 
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noodzakelijke marge. Daar ontstaat plaats 

voor tegenbewegingen, een (voorgeschreven) 

voorwaarde voor vernieuwing en creativiteit. 

Sinds Richard Florida in zijn boek The Rise of 

the Creative Class heeft bepleit dat creativiteit 

de nieuwe motor van de economie is, doet ook 

Amsterdam haar best op dit vlak aan de top 

mee te doen. Vele restgebieden worden dan 

ook ingezet als laagdrempelige broedplaatsen, 

die echter niet al te veel mogen kosten. 

TIME-GAP. Deze gebieden zijn een vast 

onderdeel van het ontwikkelingsproces. 

Wanneer (her)investering van de ruimte 

uitblijft, of op zich laat wachten, verwordt ze tot 

ruimte in Tussentijd. Er ontstaat een hapering. 

Het lijkt alsof de aandacht ontbreekt, alsof 

planners, bestuurders of ontwikkelaars niet 

met deze ruimte om willen en kunnen gaan. De 

toekomst is daardoor wat onzeker. De partijen 

die normaal gesproken de toekomstvisie van 

de ruimte verzorgen, laten het afweten. Dit 

betekent niet dat de tijd stilstaat. Er ontstaat 

juist een ongekende dynamiek, omdat alles 

lijkt te mogen. De Tussentijd heerst. Mooi is 

de beschrijving als 'niet-meer-maar-nog-niet

helemaal' plekken, uit Everyday Urbanism 

(1999). Het zijn plekken die tussen oud en 

nieuw gebruik in verkeren; in de Tussentijd is 

er van alles mogelijk. 

"Niemandsland Is het ontbrekende 

steentje, het open vakje dat steeds 

van plaats verandert, zodat elders 

een vooropgezette orde kan worden 

gerealiseerd. Het mag er dan vreemd 

uitzien, zo'n afwijkend plekje, en het 

mag dan het liefst richting rand worden 

geduwd maar zonder niemandsland geen 

geschuif. Zonder niemandsland zit de 

stad muurvast" 

(Hamers, 2006) 

RAFELRAND. Er ontstaan rafelranden. 

Gebieden waar gebeurt wat elders niet kan of 

mag. Er hangt een geur omheen van vrijheid, 

onaangepastbeid en anarchie. Op voorhand is 

hier niet duidelijk wat mooi is en wat lelijk, wat 

hoort en wat niet; hier moeten we opnieuw 

leren kijken, denken en ordenen. Rafelranden 

ontsnappen aan de bekende kaders, beschamen 

onze verwachtingen en trekken zich weinig aan 

van onze dagelijkse taal. 
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M E T H 0 D E 

De plek is geanalyseerd aan de hand van 

diverse methoden en op verschillende schalen 

van de stad, waarbij steeds verder wordt 

ingezoomd. De inhoud van de verkenningen 

is tot stand gekomen door een wisselwerking 

tussen analyses van bovenaf (top-down) en 

onderzoek ter plaatse. Dit veldwerk is nodig 

om patronen te ontdekken die een enkele 

kaart, boek, observatie of interview niet kan 

weergeven. 

Met top-down wordt de analyse van bovenaf, 

op basis van gedrukt of digitaal materiaal, 

bedoeld. Hieronder valt literatuuronderzoek, 

kaartmateriaal en satelliet- en/ of 

terreinbeelden. Deze benadering wordt 

toegepast op alle schalen, maar hebben 

vooral voor de hogere niveaus veel baat. 

De geschiedenis en morfologie worden hier 

verduidelijkt. 

Met veldwerk wordt het onderzoek ter 

plaatse aangeduid. Dit omvat observaties en 

interviews, en fotorapportages. Deze aanpak 

achterhaalt vooral de sociale structuur en het 

gebruik van de plek. Deze methoden worden 

dan ook alleen op het niveau van de plek, het 

Zeeburgerpad, toegepast 

Inleiding 

DE AANPAK 

POSITIE IN STAD. Ten eerste worden de 

grotere schaalniveau's onderzocht. Welke plek 

neemt het Zeeburgerpad in de stad en de directe 

omgeving in? Hierbij worden omliggende 

buurten, gebruiksruimte en geschiedenis 

bekeken vanuit de top-down benadering. 

HENs. Daarna wordt op sociale situatie 

op het Zeeburgerpad ingezoomd. Hierbij 

vormen observaties ter plaatse de basis. 

Deze voorkennis is gebruikt voor semi

gestructureerde interviews met gebruikers 

van de plek. Dit om de sociale betekenis te 

achterhalen van de ruimte. 

Ru 1 H TE. Vervolgens volgt een kruisbestuiving 

tussen het veldwerk en top-down onderzoek. 

In het deel ruimte wordt verder ingegaan op de 

losse componenten van het pad. Hierbij is een 

driedeling aangehouden die het pad typeert. 

Het noordelijk deel bestaat voornamelijk uit 

bebouwing, de zuidelijke zijde bestaat uit een 

kade waar (woon)boten aan liggen en hier 

tussenin ligt de openbare ruimte. Hier komen 

plekken met potentie uit. 

TACTIEK. Uit de voorgaande analyses wordt 

de tactiek bepaald. Deze speelt in op de 

verschillende schaalniveaus van het pad en 

beantwoordt hoe op korte termijn het pad kan 

verlevendigen, onder andere door meer contact 

met de omgeving te maken. De interviews 

vormen de input voor het programma van 

eisen. 

ONTWERP. Al het voorgaande resulteert in 

het onderdeel ontwerp, waarbij ieder niveau 

van de strook aandacht krijgt. Er wordt verder 

ingezoomd op ingreepniveau. De plek met 

de meeste potentie krijgt een nieuw ontwerp 

dat op korte termijn gerealiseerd zou kunnen 

worden. 
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Positie in de Stad 

POSITIE 

IN DE ST AD 

Het Zeeburgerpad ligt uniek in haar gebied. Het is een eiland, een lange strook land 

omgeven door water. De bebouwing op het eiland vormt zich hier rechtstreeks naar. 

Zij aan zij, wisselend van korrelgrootte staan de bedrijven aan noordzijde van het 

Zeeburgerpad, ruimte overlatend voor de benodigde infrastructuur. Aan de zuidzijde 

is geen ruimte voor bebouwing, woonboten nemen de functie over. 

Omgeving 
Zeeburgerpad in 
vogelvlucht [xx] 
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B u u R T E N 
Impressie van de buurten rondom het 

Zeeburgerpad. Zo wordt de context van 

het pad geduid. 

OoSTELIJK HAVENGEBIED. 

Het Oostelijk havengebied is een nieuwe 

binnenstedelijke woonwijk in Amsterdam. 

Ooit buitendijks land dat in de 19e eeuw 

werd geoccupeerd om de toenemende handel 

over water met Indië ruimte te bieden. Na de 

tweede Wer~ldoorlog verhuisde de haven naar 

het westen van de stad en kwam het gebied 

vacant. Stadsnomaden namen de ruimte in 

tot de gemeente in de jaren '90 haar plannen 

voor een nieuwe stadswijk daadwerkelijk ging 

realiseren. De Dienst Ruimtelijke Ordening 

ontwierp samen met gerenommeerde 

Nederlandse en buitenlandse architecten een 

nieuw waterfront. 

Het resultaat is een stedelijke woonwijk met 

hoge bebouwingsdichtheden en plek voor 

arbeid. Door het gebruik van veel grote 

bouwvolumes met gedeelde binnenhoven 

en door water als groen te duiden zijn hoge 

dichtheden bereikt. Op deze manier kon een 

groter percentage grond aan woningbouw 

uitgegeven worden. (vrij naar: Heijdra, 2000) 

F u NE N. Het Funen ligt aan de rand het 

stadsdeel centrum. Vernoemd naar het 

voormalig bolwerk het Funen, onderdeel van 

de verdedigingswerken, aan de rand van de 
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Oostelijk Havengebied [31 

Oostelijke Eilanden. Met het verhuizen van 

de haven naar het Oostelijk Havengebied 

verviel de functie van bolwerk en werd hier 

plek gezocht voor rangeerterrein. Toen het 

Oostelijk Havengebied zijn havenfunctie 

verloor, had het rangeerterrein nog weinig nut 

en verviel tot rafelrand. Tegenwoordig staat 

hier een nieuwe woonbuurt. Een hoge lange 

bebouwingswand schermt het woongebied af 

van het spoortalud en de croquiskade. In dit 

beschutte gebied komen parkvilla's te liggen. 

Een parkstrook scheidt het gebied van de Czaar 

Peterbuurt. (vrij naar: Gemeente Amsterdam, 

2007b) 

Indische Buurt [4] 

IN o 1 se HE BuuRT. Deze 'krachtwijk' ligt in 

de voormalige Overamstelse Polder. Na de 

stadsuitbreidingen van de 19e eeuw bleef er 

behoefte bestaan aan nieuwe woningen, onder 

meer gevoed door de steeds groter wordende 

haven. Diemen en Nieuwer Amstel werden 

geannexeerd en Amsterdam werd in het 

oosten uitgebreid. De nieuwe arbeiderswijk en 

het stratenpatroon werden vernoemd naar de 

Nederlands-Indische archipel. De bebouwing 

is in lijn met de eerder gebouwde Dapperbuurt: 

middenhoogbouw met gesloten bouwblokken. 

(vrij naar: Gemeente Amsterdam, 2009) 
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D apperb uu rt [SJ 

DAPPERBUURT. De Dapperbuurt is een 

volksbuurt die vooral bekend staat om de 

Dappermarkt. Ooit was dit het westelijke 

deel van de Overamstelse polder. Hier waren 

boerderijen, buitenplaatsen, tuinderijen 

en katoepdrukkerijen te vinden. De 

bevolkingsgroei in de 19e eeuw maakte echter 

nieuwe stadsuitbreiding noodzakelijk. Naar 

het uitbreidingsplan van stadsplanoloog J. 
Kalff is de Dapperbuurt ontstaan. Woningen 

werden in korte periode uit de grond gestampt 

op particulier initiatief, waarbij de kwaliteit te 

wensen overliet. 

De bebouwing bestond voornamelijk uit 

middenhoogbouw in gesloten bouwblokken. 

Positie in de Stad 

F un e n (6] 

Na de oorlog was de wijk er slecht aan toe, 
ondermeer door slechte funderingen. Pas in de 

jaren '70 werd een stadsvernieuwingsproces in 

gang gezet. (vrij naar: Gemeente Amsterdam, 

2007a) 

FuNENKADE. De Funenkade vormt de 

overgang tussen centrum en het Zeeburgerpad. 

Op dit voormalige bolwerk Oosterbeer 

staat de enige molen van de binnenstad. De 

stellingmolen De Gooijer was oorspronkelijk 

een stadswatermolen en is later verplaatst 

naar dit bolwerken aan de singelgracht. Met 

een hoogte van 27 dient het als een duidelijk 

Funenkade (7] 

stedelijk oriëntatiepunt. 

Aan de molen ligt een voormalig badhuis dat 

nu in gebruik is als lokale bierbrouwerij. Los 

op de kade ligt een drukbezocht lunchcafé. 

(vrij naar: Gemeente Amsterdam, 2007b) 
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MORFOLG E 
D e mo rfologie van het gebied laat een duidelijke opdeling in versch illende buurten en wijken zien. H ier voo r is h et niet eens 

noodzakelijk om alle elementen in acht te nemen, ook zonder is de opdeling onweerlegbaa r. I edere deel heeft zijn eigen kenmerkende 

verkaveling. 

Water. Water is het kenmerkende 

structurerende element van Amsterdam. 

Het Zeeburgerpad ligt tegen de bekende 

grachtengordel aan en wordt als landtong 

geheel omsloten door waterwagen. 
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Infrastructuur. Het Zeeburgerpad heeft 

een goede bereikbaarheid, onder meer door 

haar enorme lengte. Het ligt enerzijds vlakbij de 

autoring AlO waardoor het goed benaderbaar 

is van buiten de stad. Anderzijds ligt een deel 

in centrum en is daardoor snel bereikbaar voor 

stadsverkeer. 

De Funenkade vormt de doorlopende verbinding 

van het Zeeburgerpad met het stadscentrum. 

Uit deze richting komt het merendeel van de 

incidentele gebruikers het Zeeburgerpad op. De 

routing die eruit volgt is serieel. Als men vanuit 

de stad de kop van het eiland wil bereiken, zal het 

gehele Zeeburgerpad doorlopen moeten worden. 

Een drietal wegen doorkruisen echter de strook 

en vormen haar secundaire levensaders. Zonder 

hen is er geen verbinding met het vasteland. 

Bebouwing. De bebouwing laat duidelijk 

zien dat iedere buurt zijn eigen verkaveling 

en bebouwingsgrootte heeft. Bouwblokken 

vormen in iedere buurt de boventoon. 
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Groen . De omgeving van het Zeeburgerpad 

oogt groen, maar heeft relatief weinig 

groenvoorzieningen die ook recreatief gebruikt 

kunnen worden. De voorzieningen oploopafstand 

zijn kleinschalig. In een grotere straalliggen het 

Flevopark. Artis en het Oosterpark. 

Met de uitvinding 'Water is Groen' heeft de 

gemeente dan ook een truc gevonden om te 

beknibbelen op groen. Water mag dan net als 

groen onbebouwd terrein zijn, maar op water kan 

niet gevoetbald worden, een hond uitgelaten of 

een kleed gelegd worden om een boek te lezen. 

Positie in de Stad 

• 
... ....._. 

• ~ --· ,. 7 ~ 

·~~ :.L. - · 
Publiek domein Het publieke domein 

is daar waar we 'anderen' tegenkomen en 

waar we ons moeten verhouden tot 'ander' 

gedrag (Reyndorp, 2001). Het is ruimte die 

wordt gebruikt voor alledaagse handelingen en 

vrijetijdsvoorzieningen. In de omgeving van het 

pad zijn dat in de eerste plaats vooral recreatieve 

plekken; parken, pleinen en winkelstraten. In 

dat opzicht lijkt alleen openbare ruimte publiek 

domein te zijn, maar nadere bestudering laat 

zien dat ook veel (serni-)private ruimte onder 

de noemer publiek domein valt. Denk maar aan 

winkels en culturele voorzieningen waar menigeen 

zijn vrije tijd doorbrengt. 

De alledaagse ruimte is hierbij nog maar voor een 

LEGENDA 

Water water 

Infrastructuur hoofdwegen hoofdwegen 
land water 

Bebouwing bebouwing bebouwing 
Zeeburgerpad 

Groen parken verzamel 
groen 

Publiek publieke 
Domein ruimte 

klein deel meegenomen. Alledaagse handelingen 

waarbij je ook anderen tegenkomt, kunnen overal 

plaatsvinden, maar vinden vooral plaats in de 

directe woon- en werkomgeving van mensen. 

Voortuinen, parkeerplaatsen en trottoirs zijn 

veel voorkomende alledaagse publieke ruimten. 

Zo bezien is publieke domein een optelsom van 

openbare en recreatieve ruimte. 

• I : 75.000 
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G E s ·c H IE DEN IS 
De geschiedenis van het Zeeburgerpad en omgeving toont haar functie als afyalput Yan de stad. In dit gebied en haar omgeving, het 

voormalige onland, werden de oplossingen gezocht voor problemen van de stad. Hier werden onder meer gekken en zieken gehuisd 

in het pesthuis, afval geloosd op de stadsbelt, vee te grazen gezet in de rietlanden, een eeuw later ook geslacht in het abattoir en 

een oplossing gevonden voor de waterproblemen van de stad in de vorm van een gemaal. 

I OE - 16E EEUW: ONTSTAAN. 

Amsterdam en omgeving zijn van oorsprong 

moerassig veengebied. In de 10e en 11e 

eeuw is het waterrijke gebied langzaam tot 

ontginning gebracht. Daarbij werden dijken 

aangelegd om het zeewater te weren. Het 

huidige Zeeburgerpad ligt buitendijks aan deze 

historische zeedijk in de voormalige Rietlanden. 

De stad is gesticht op hoger gelegen stuk grond 

aan de monding van de Amstel, waar de dam 

werd geslagen. Een deel van de haven werd 

buiten de stàdsmuren gehouden in de Lastage. 

In de 16e eeuw is de stad vergroot. Uitbreiding 

van het waterstelsel hoorde daar ook bij. De 

haven verhuist van Lastage naar de vergraven 

eilanden Rapenburg, Uilenburg en Marken. 

Door de uitbreidingen begint vervuiling van 

het water een probleem te vormen. 
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I 7E & ISE EEuw: GouDEN EEuw 

In de 17 e eeuw vergroot de stad haar oppervlak 

met de grachtengordel. Haven en industrie 

verhuizen naar de aangeplempte oostelijk 

eilanden. Meren rondom Amsterdam worden 

ingepolderd en drooggemalen. Zowel de groei 

als de inpoldering heeft ernstige gevolgen 

voor de waterhuishouding en -doorstroming 

van de Amstel en de grachten. Ter verbetering 

worden onder meer vuilwatermolens aan 

de stadsrand geplaatst en de Nieuwe Vaart, 

aangrenzend aan het huidige Zeeburgerpad, 

gegraven. De Rietlanden worden gebruikt 

voor de stadszaagmolens, grazend vee en 

hooiverschaffing. Ter plaatse van het huidige 

Zeeburgerpad ligt de stadsbelt. 

1850'-1900: INDUSTRIALISATIE. 

De tweede helft van de 19e eeuw staat voor 

een afkering van het open waterfront. In het IJ, 

voor de stad, worden drie eilanden aangeplempt 

voor een centraal treinstation. De haven 

verhuist van de Oosthaven naar de Rietlanden, 

waar het Oostelijk Havengebied ontstaat. Ten 

zuiden hiervan huisvest het abattoir & de 

veemarkt. In 187 6 wordt het Noordzeekanaal 

geopend. Deze laatste ingreep maakt een 

nieuw systeem van schoonspoelen van de 

grachten noodzakelijk. Het Lozingskanaai 

wordt gegraven waarbij een smalle strook 

land het kanaal van de Nieuwe Vaart scheidt: 

het Zeeburgerpad. Een stoomgemaal aan het 

einde van het Lozingskanaai moet de grachten 

gaan schoonspoelen. 
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Amsterdam is bij uitstek een waterstad, bekend en vermaard om haar grachtengordel. Het water heeft alleen ook de nodige 

problemen veroorzaakt. Met iedere stadsuitbreiding kwam er meer water bij en werd watervervuiling een steeds groter probleem. 

Ook zijn ha,·en en industrie noodgedwongen steeds weer verhuist naar de nieuwe rand van de stad, rafelranden achterlatend. 

I 900'-1940: VoLKSBUURTEN. 

In de eerste helft van de 20e eeuw komt het 

Oostelijk Havengebied tot bloei. Er worden 

extra eilanden aangeplempt om in ruimte te 

voorzien. De vele havenarbeiders worden 

gehuisvest in nieuwe volksbuurten, waarvan 

de Indische Buurt er een is. De Zuiderzee 

wordt ingepolderd tot IJsselmeer. Omdat 

het stoomgemaal Zeeburg niet voldoende 

capaciteit heeft, wordt het vervangen door een 

elektrisch gemaal met ruimte voor een extra 

vierde waterpomp. 

Positie in de Stad 

2009: STEDELIJKE TRANSFORMATIE. 

Anno 2009 zijn het Oostelijk Havengebied 

en het abattoirterrein getransformeerd naar 

nieuwe woonbuurten. De Indische Buurt 

verandert door stadsvernieuwing naar een 

gewilde woonbuurt. Alleen het Zeeburgerpad 

is overgeslagen in alle ontwikkelingen. Het 

laatste bedrijventerrein in de stad lijkt vergeten 

door stadsplanners. 

(vrij naar: Heijdra, 2000) 

2020 & LATER: ToEKOMST. 

Toch zijn gemeente en stedenbouwkundigen 

bezig met het ontwikkelen van een scenario 

voor dit gebied, dat over vijf tot vijftien jaar 

in werking moet treden. Dit to.ekomstbeeld 

schetst een stukje Amsterdam met weinig 

fantasie, zoals er al vele stukjes zijn en bij zullen 

komen. Bedrijvigheid blijft, maar slechts in 

de plint. Daarbovenop meerdere woonlagen, 

waarschijnlijk geordend in stedelijke 

bouwblokken. Het gebied wordt opgepoetst, 

'ongeregeldheden' [foto tuinen] zijn niet meer 

zijn toegestaan. Waarschijnlijk staan aan de 

kade overal hekken, om valpartijen in het water 

te voorkomen. De loopplanken en vlonders 

naar de woonboten zijn allemaal gelijk, 

omdat ze aan de allernieuwste regels moeten 

voldoen. De woonarken zijn waarschijnlijk 

ook genormaliseerd, van materialisering van 

de gevels, maatvoering tot de positie van het 

toiletraam aan toe. 

I: I 00 . 000 
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HYPOTHESE 

20 I 0-2020: TussENTIJD. 

Voor het zover is, zal het Zeeburgerpad nog 

lange tijd in onzekere staat verkeren. Het duurt 

lang voordat een nieuw bestemmingsplan 

van kracht gaat en uitvoering laat nog 

langer op zich wachten. De blik is gericht 

op de toekomst, terwijl het gebied in de 

Tussentijd ook van betekenis kan zijn. In deze 

tussenliggende periode wordt vrije ruimte op 

een marginale manier gebruikt. Marginaal in de 

zin van heimelijk, verborgen, ondergronds en 

kleinschalig. Denk aan illegale wietkwekerijen 

die zo nu en dan worden opgerold, de verkoop 

van drugs en seks in de avonduren en meer 

gereguleerd met een broedplaats die de 

gemeente er tijdelijk heeft gevestigd. 

In de komende jaren komt er alleen maar meer 

vacante ruimte bij . Bedrijven worden door de 

gemeente weggepest omdat ze ongewenst zijn, 

vertrekken naar Amsterdam Oost, waar vrije 

ruimte in overdaad is, of houden simpelweg 

op met bestaan omdat de levensduur op is. 

Er komt ruimte vrij voor activiteiten in de 

Tussentijd, die ook van nut kan zijn voor de 

omgeving. Het zou interessant zijn als het 

proces van de Tussentijd ook meegenomen 

wordt in een 'uiteindelijke' ontwerp van de 

strook zelf, zodat er een continue geschiedenis 

van het Zeeburgerpad ontstaat. 

STELLINGNAME. De afwijkingen en 

onvolkomen-heden geven het Zeeburgerpad 

een eigen karakter. Juist die eigenheid maakt het 

pad aantrekkelijk voor hardlopers, wandelaars, 

fietsers en bewoners. Dit afstudeerproject 

werkt dan ook niet vanuit een probleem, maar 

vanuit de kansen die het Zeeburgerpad biedt. 

Er wordt gezocht naar de sociale en ruimtelijke 

kwaliteiten, die de plek tot Rafelrand maken. 

Vervolgens staat de vraag centraal; hoe 

die kwaliteiten vast te houden, maar toch 

ontwikkeling te laten plaatsvinden? In dit 

casestudy project dient het Zeeburgerpad als 

metafoor voor al die plekken in Tussentijd. 

De plek wint weinig met nieuwe absolute 

blauwdrukken die worden gemaakt voor 

een verre toekomst, zonder naar het nu te 

kijken. Er wordt dan ook geen vervangend 

toekomstplan aangedragen, maar gezocht naar 

een alternatieve benadering van de ruimte 

in de Tussentijd. Wanneer die benadering 

voldoende kwaliteit oplevert, kan deze worden 

opgenomen in toekomstscenario's. 
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INTER ME Z 
TussENT 

z 0 

J D 

De 'Tussentijd' is de vaak langdurige tijdspanne 

waarin gebieden wachten op toekomstig 

gebruik. Dit is erg breed, vele gebieden zullen 

namelijk ooit in de toekomst wel een keer een 

ander gebruik voorzien. Met de Tussentijd 

wordt hier de periode bedoeld waarin voor 

een gebied nieuwe toekomstplannen worden 

gemaakt tot aan oplevering van deze plannen. 

Dit is gelijk aan de benadering van Lindeman 

en Schutte (2009). Zij verwijzen met het woord 

Tussentijd naar 'de periode tussen sloop en 

nieuwbouw.' 

In deze tussenliggende periode moet iedereen 

even doorbijten en afzien. Vooral nu, in de 

nasleep van de financiële crisis, veel stedelijke 

projecten een langere looptijd hebben. Dit 

houdt ook in dat de periode van afzien langer 

duurt, namelijk onderhoud en investeringen 

in en aan de openbare ruimte en gebouwen 

worden tot een minimum beperkt. Niemand 

weet tenslotte waar verdere bezuinigingen, 

aanpassingen en etc. toe zullen leiden. Het 

actief benutten van de Tussentijd kan juist 

hier alternatieven bieden. 

T RANS VAA L Zoals de aanpak in de 

herstructureringswijk Transvaal in Den Haag. 

Intermezzo: Tussentijd 

Het laboratorium voor de Tussentijd zoekt 

alternatieve concepten voor stedelijke gebieden 

in transformatie, met de wijk Transvaal als 

casestudy. Hier werd en wordt nog steeds op 

vernieuwende wijze het overschot aan lege 

ruimte gebruikt. Zo was de wijk een jaar lang 

onderdeel van het grootste hotel ter wereld: 

Hotel Transvaal. In slooppanden of nog niet 

verkochte of verhuurde nieuwbouw bevonden 

zich hotelkamers. De straten vormde de 

hotelgangen en bestaande restaurants de horeca 

van het hotel. Bewoners werden gastheer of 

-vrouw. (Lindeman & Schutten, 2009) 

Bij de projecten in Transvaal is op voorhand 

duidelijk wanneer deze projecten zullen 

eindigen, namelijk met oplevering van de wijk. 

Het laboratorium heeft dan ook vooral als doel 

het 'sociale geheugen' van de wijk te behouden. 

Vaak zie je dat in de periode tussen sloop en 

nieuwbouw veel mensen (gedwongen) uit hun 

wijk vertrekken. Dit slaat een gat in het sociale 

weefsel van een wijk. Als vervolgens de wijk is 

opgeknapt moet dat weefsel zich weer van voor 

af aan opbouwen. Door de Tussentijd actief 

te gebruiken met de overgebleven bewoners 

wordt een sociaal vangnet ingesteld. 

Voorde ur van een van de hotelkarners 
van Hotel TransvaaL [8] 
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U RBA N PI 0 NEE RS. Daartegenover staat 

de aanpak van Urban Pioneers op vacante 

plekken in Berlijn. Pioneers experimenteren 

met en op 'vergeten plekken'. Plekken die in 

onbruik zijn, in 'rauwe' staat, tijdelijkongeschikt 

voor commerciële toepassingen . Deze plekken 

worden m eerste instantie geëxploiteerd 

voor eigen behoeftes. Voor een deel van de 

gebruikers is de bijbehorende levensstijl, in 

caravans, woonboten en woonwagens, namelijk 

een kans om anders te zijn, om een andere 

y, 

manier van wonen en werken te creëren. Toch 

gaat exploitatie van de plek vaak gepaard 

met een vorm van commercieel gebruik om 

aanvullende inkomsten te genereren. Een 

bekend voorbeeld is het 'Oststrand' aan de 

Spree, op een oud industrieterreinen. Ooit 

begonnen als klein initiatief van een groep 

alternatieve mensen, maar ondertussen zo 

populair dat er alleen nog maar 'gewone 

burgers' en toeristen te vinden zijn. Horeca en 

evenementen zorgen voor inkomsten. 

(Overmeyer, Klaus & Studio UC. 2007) 

De crux van Berlijn is dat het gebruik van 

de Tussentijd zo'n positieve waardestijging 

tot gevolg heeft, dat dit ook meteen de 

doodsteek is voor deze projecten. Door 

deze waardestijging worden de gronden weer 

bijzonder aantrekkelijk voor gemeente en 

projectontwikkelaars, die vervolgens nieuwe, 

dure en vooral permanente projecten hier 

plannen. Hiermee is de cirkel weer rond, want 

Pioneers gaan op zoek naar andere vergeten 

plekken. 

CONTINUÏTEIT. De Tussentijd kan ook 

als continu gegeven opgevat worden, dus iets 

dat zich niet alleen bevindt tussen besluit tot 

sloop en herbouw van een stadswijk of stopt als 

nieuwe plannen over een plek worden gelegd. 

Initiatieven kunnen ook vooruit lopen op de 

besluiten om een gebied op de schop te nemen 

en kunnen ook na het transformatieproces 

worden voortgezet. Door in de Tussentijd 

al ingrepen te plaatsen, ontstaat een soort 

katalysatorwerking, zoals ook in Berlijn te zien 

is. Deze ingrepen kunnen laagdrempelig zijn, 

zoals de aanpak van de openbare restruimte. 

Een ander mogelijkheid is om plekken of 

pockets aan te wijzen voor publieke functies 

om ook in de tussenliggende periode het gebied 

aantrekkelijk te houden. Een combinatie en 

wisselwerking tussen beide mogelijkheden zou 

ideaal zijn. 

Door voortdurend aan gebieden te sleutelen 

en te werken ontstaat dan ruimte voor meer 

specifieke, lokale kwaliteiten. Dit is nodig 

om een generieke opzet en uitstraling die 

veel transformatiewijken nu kenmerken te 

voorkomen. 

Zeeburgerpad; lngrqx·n in een R~tfelrand 
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Analyse Mens 

MENs 
0 p HET ZEEBURGERPAD 

Kwalitatief onderzoek is gebaseerd 

op het verkrijgen van betrouwbare 

informatie over wat er leeft onder 

bepaalde doelgroepen en waarom. 

Veldwerk dient als uitgangspunt. Door 

observaties en informele gesprekken 

wordt informatie verzameld over wie 

welke ruimte gebruikt en de manier 

waarop dat gebeurt. Door middel van 

interviews en projectieve technieken 

wordt de betekenis van de ruimte voor 

de gebruiker achterhaald. 

Alledaags gebruik van de ruimte. 
Twee buurtbewoners staan met 
elkaar de laatste buurtnieuwtjes 
door te nemen. 

Met behulp van kwalitatief onderzoek 

is het mogelijk om een plek te kunnen 

begrijpen. Er komen zaken naar voren 

die ruimtelijk onderzoek alleen nooit 

zou kunnen tonen. Het wordt duidelijk 

wat het alledaagse gebruik is, welke 

verhalen achter de ruimte schuil gaan. 

Ook oneigenlijk gebruik laat zich zien. 

Ruimte die een bewoner, passant of 

bedrijf zich toe-eigent. De alledaagse 

ruimte toont zich. 
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s 0 c A L E G E S C H E D E N s 

Aan het Zeeburgerpad liggen homogene 

groepen gebruikers ten grondslag. Het pad is 

ingericht naar industrie en bedrijvigheid, met 

de werkende mens alsgebruiker van de plek. In 

de loop der jaren is de bewoner een groter deel 

gaan uitmaken van de gebruikers van de strook 

en heeft daarmee een grotere stem gekregen. 

Door de betere aansluiting van de strook op 

de omgeving is het gebied ook voor reguliere 

gebruikers als een fietser, hondenuitlater of 

hardloper bruikbaar geworden. 

De eerste decennia na de totstandkoming 

van het Zeeburgerpad kwamen vooral 

ondernemers die op het Zeeburgerpad een 

bedrijf vestigden. Hierbij namen ze soms hun 

gezinnen mee. De bedrijven waren gerelateerd 

aan de veemarkt, het abattoir en de haven. 

Denk aan huidenzouterij, (koffie of huiden) 

opslag, wagenloods, paardenstal, maar ook 

werkplaatsen. 

Vervolgens komt 1n de jaren '20 een nieuwe 

groep gebruikers op het Zeeburgerpad: 

de bewoners van het eerste woondorp van 

Amsterdam, het Zeeburgerdorp. Een plek 

waar de 'ontoelaatbaren' wordt geleerd 

goede bewoners te worden en een regelmatig 

gezinsleven te leiden. Als de heropvoeding 
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slaagt, kunnen ze recht krijgen op een gewone 

gemeentewoning (Wijnen & Visscher, 1991). 

In 1944 wordt het dorp, net als alle overige 

bebouwing op het Zeeburgerpad, afgebroken 

door de Duitsers om een vrij schootsveld te 

verkrijgen. 

Na de tweede wereldoorlog komen nieuwe 

bedrijfspanden met slechts een enkele 

bedrijfswoning terug. Dit in het kader van 

het in 1943 opgestelde bestemmingsplan. 

Voor het plangebied geldt de "Verordening 

voorschriften ex art. 43 der Woningwet voor 

de Industrieterreinen" uit 1943. Volgens deze 

Verordening heeft het Zeeburgerpad een 

bedrijfsbestemming, waarbij slechts enkele 

dienstwoningen met een vrijstelling zijn 

toegestaan (Gemeente Amsterdam, 2003). 

Hierdoor blijft de ondernemende arbeider 

voorlopig de belangrijkste gebruiker van dit 

gebied. 

Toch komen m de jaren '50 langzaam meer 

bewoners aan het pad. Het bestemmingsplan 

rept namelijk niet over de bestemming van het 

water. Zodoende is het mogelijk dat de eerste 

woonbootbewoners zich aan het pad vestigen. 

Het gebied verandert hiermee geleidelijk van 

karakter en krijgt ook alledaagse trekken. 

L' i t s p r a k e 11 u i t i 11 te r ,. i e w s m e t 

ge bru ike r s ,. :1 n h et Zee burg erpa d. Er 

u· e r d ge v r a a g d h e t Z l' e h u !").( <: r p 'l d t e 

t r per e n. 

Bovendien geeft de aanleg van meerdere 

bruggen het pad een betere ontsluiting en 

wordt alternatieve routing over het pad 

mogelijk. 

Vandaag de dag is het Zeeburgerpad een 

stukje stad met een rijke mix van verschillende 

gebruiken en groepen gebruikers: de bewoner, 

de werker en de incidentele bezoeker. Juist 

de gelijktijdige aanwezigheid van deze 

gebruikersgroepen maakt dit gebied tot 

meer dan een industrieterrein, meer dan een 

woonbuurt: Een stedelijk onderdeel van de 

stad. 

/,l"l'hurgerpad; lngrept:n in L'en Ra fL·I rand 



werk,wonen,maardanineenongebruikelijkemix b d .. . t ·nt· 
een e riJVenterrem maar dan met U I JeS en groen 

een mix van dingen als woonboten eng reen en bedrijven en werkplaatsen 

gewoon, die ene straat waar ik altijd doorheen 
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G E B R U K & 

Anders dan het bestemmingsplan doet 

vermoeden, wordt het pad positief gewaardeerd 

door haar gebruikers. leder weliswaar op zijn 

eigen manier. Dit schept de verwachting dat 

het pad de nodige kwaliteiten te bieden heeft. 

Met behulp van observaties en interviews is 

geprobeerd te achterhalen wat het gebruik 

en betekenis van het Zeeburgerpad is in het 

dagelijks leven van haar gebruikers. 

De openbare ruimte van het pad wordt door 

veel verschillende gebruikers op diverse 

manieren benut. Het is er druk, zowel voor 

een bedrijventerrein als een woonbuurt. 

Observaties laten de meest uiteenlopende 

alternatieven zien: mensen maken een ommetje 

met of zonder hond, een postbode brengt de 

post rond, joggers houden hun conditie op peil, 

vuilnismannen doen in hun stadsafvalwagen 

alsof ze hard aan het werk zijn, fietsers nemen 

de recreatieve route naar huis, een klusser 

haalt nog wat extra verf of bouwmateriaal, 

een man is aan zijn motor aan het klussen en 

de buurvrouwen staan bij te kletsen op straat. 

In de middagpauze zetten werklui hun stoel 

buiten om in de zon hun boterham op te eten. 

Tussen dit alles door is het een komen en gaan 

van auto's, busjes en een enkele vrachtwagen, 
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G E B R U K E R 

met behoorlijke snelheden. De vrije ruimte van 

het pad is dan ook eigenlijk geheel naar deze 

laatste gebruikers ingericht, het profiel bestaat 

vooral uit parkeren en de weg. Een trottoir is 

niet eens over de gehele strook aanwezig maar 

daar waar wel, is ze slechts één meter breed. 

Kinderen zijn dan ook nauwelijks te zien in de 

ruimte, alleen aan hand van ouders. 

's Avonds en tn het weekend heerst een 

oase van rust. Er is bijna geen autoverkeer, 

want de werklui en consumenten zijn naar 

huis. Keerzijde is, dat wanneer ook nog de 

schemering invalt, het gevoel van veiligheid 

afneemt. 

Er is een verschil in vestingkeuze tussen 

bewoners en werkenden. Bewoners kiezen 

voor de rust ten opzichte van de drukke 

binnenstad, het rommelige karakter en de 

mogelijkheid om op straat te klussen of 

bijvoorbeeld een parkeerplaats als tuin te 

gebruiken. Uit de interviews blijkt dat er wel 

degelijk sprake is van een sociale band tussen 

bewoners. De bewoners ervaren het pad als 

een eiland, weliswaar met op- en afritten, maar 

met bijbehorende saamhorigheid. Ze lopen 

niet de deur bij elkaar plat, maar staan wel 

voor elkaar klaar. 

l : i t ~ p ra k ~ n u i t i n t e n · i e w s m e t 

gebruiker s van het Zeebu r gc rpa d. Er 

werd g n · r <\ a g d naar h et g e b rui k y a n 

ruimt~ <\all e n bij het Z e e b urge rpa d . 

De groep werkenden is verdeeld tussen 

werkgevers en werknemers. De ondernemers 

hebben bewust gekozen voor een 

industrieterrein tegen het stadshart aan, dat 

toch goed bereikbaar is. De werknemer heeft 

vooral voor een bepaald bedrijf gekozen en 

de locatie is een bijkomstigheid. De creatieve 

zielen in de broedplaatsen hebben weinig te 

kiezen wat locatie betreft. Hun vestingmotief 

is gebaseerd op de aanwezigheid van een 

goedkope beschikbare ruimte. Ten slotte 

zijn er nog de incidentele gebruikers zoals 

postbodes en consumenten. Die zijn hier 

omdat ze er moeten zijn ongeacht de inrichting 

van de ruimte. De recreatieve gebruiker als 

een fietser, wandelaar of jogger kiest weer wel 

bewust om zich hier op te houden, vanwege de 

verschijning van de ruimte. 

Over één ding zijn alle gebruikers het eens. 

De strook is méér dan een bedrijventerrein 

en méér dan een woonstraat. Er heerst een 

prettige vorm van wanorde, onder andere 

omdat hier verschillende functies en gebruikers 

zo dicht bij elkaar zitten. Er wordt niet te 

moeilijk gedaan over afwijkende bezigheden 

en mensen. Ze noemen het zelf een rafelrand 

midden in de stad. 

/ .edJurg-ctvad; l n~ rcpcn in c c,:n Ra felrand 



Vroeger toen ik nog een hond had, I i et ik hier 
Nu vind ik het ideaal dat ik hier buiten mijn ding kan 
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TOE·EIGENING 

Toe-eigening van de openbare ruimte is een 

vorm van gebruik, die overal in bepaalde mate 

plaatsvindt. Het is een vorm van oneigenlijk 

gebruik (Franck & Stevens, 2007), die toeneemt 

naarmate mensen zich er meer op hun gemak 

voelen. Daarbij is niet de inrichting bepalend, 

maar de mensen die de mogelijkheden 

benutten. 

Toe-eigening ontstaat als mensen het potentieel 

van de ruimte herkennen. Ook is er een zekere 

mate van creativiteit en vastberadenheid nodig 

om gebruik te maken van het aanwezige en al 

dan niet nieuwe elementen toe te voegen. Dit 

is goed te zien op het Zeeburgerpad. Strikt 

toezicht ontbreekt hier en mensen waarderen 

de ruimte, voelen er zich op hun gemak. ledere 

gebruikersgroep, op verschillende momenten 

van de dag, verovert delen van de openbare 

ruimte. 
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D elen van de kade van het 
Zeeburgerpad worden volledig 

toegeeigend door de gebruikers van 
het pad. Hier is toe-eigening door 

woonbootbewoners te zien 

Zeebutgerpad; Ingrepen in een Rafelrand 



KADETUIN 

De kadetuin is an sich een charmante vorm 

van toe-eigening van de openbare ruimte. 

Bewoners veroveren stukjes kade door 

potten, planten, etc. te plaatsen. Deze vorm 

is permanent. 

Analyse Mens 

B EWONERS 

gebruik 

sporen 

frequentie 

wonen, klussen, tuinieren 

kadetuinen 

dagelijks 

''Als ik een toekomstbeeld naar mijn ideaal zou geven, dan zou ik eerst die oranje dingen slopen. 

Verder mag alles op zijn beloop worden gelaten, met wat meer groen." 

B UURTGESPREK 

Het buurtgesprek is eigen aan een woonbuurt. 

Het gesprek vindt doorgaans plaats tijdens het 

werken aan de tuin of klussen op straat. Deze 

vorm is zeer tijdelijk en komt meerdere malen 

per dag voor. 

W AND 

De wand is een doorgeschoten kadetuin, niet 

meer aantrekkelijk. Bewoners schermen hun 

privédomein volledig af en daarmee ook de 

relatie tussen straat en water. Helaas is deze 

vorm ook permanent. 
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STRAATETALAGE 

De straatetalage ontstaat wanneer bedrijven 

aan het pad hun (koop)waar buiten te kijk 

zetten. De vorm is tijdelijk. Alleen wanneer 

het weer het toelaat èn het bedrijf geopend is, 

is de straatetalage te bewonderen. 
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WERKENDEN 

gebruik 

sporen 

frequentie 

werk 

geparkeerde auto 

(werk) dagelijks 

''Wat ons betreft, voldoet de plek wel. En ook voor onze klantenkring. Aan de ene kant heb je de 

stad en aan de andere kant heb de ringweg. Mensen zijn dat ook gewend, die zouden dat, denk ik, 

heel zonde vinden als dat weg zou gaan." 

RECLAME 

Reclameborden zijn eigen aan een gebied waar 

goederen of diensten verkocht worden. Ze zijn 

een middel om meer zichtbaarheid te krijgen. 

Deze toe-eigening vindt plaats op werkdagen 

tijdens openingsuren. 

LUNCH 

Lunch en pauzes worden, als het weer het 

toelaat, zoveel mogelijk op straat gehouden. 

Trottoir, stoelen of vensterbanken worden 

gebruikt als zitvlak. Deze vorm is zeer tijdelijk 

en komt, bij droog en zonnig weer, meerdere 

malen per dag voor. 

Zecburgerpad; Ingrepen in een Rafelrand 



S TRAATVERKOOP 

De straatverkoop vindt daar plaats waar genoeg 

vrije ruimte is en voldoende potentiële klanten 

voorbijkomen. Ze vindt op zeer onregelmatige 

tijdstippen plaats. 

Analyse Mens 

IN CIDENTELE G ER BU IKERS 

gebruik 

sporen 

frequentie 

wandelen, fietsen, hardlopen, post bezorgen, straatverkoop 

geparkeerde auto, hondedrol 

incidenteel 

" De inrichting van het pad is niet slecht, er zou alleen een voetpad moeten zijn. Een combinatie 

van trottoir en fietspad ofzo, maar daarvoor zal het hier wel te smal zijn. " 

GRAFFITI 

Graffiti is een vorm van toe-eigening die 

aangenaam kàn zijn, mits op de goede plek 

en zorgvuldig uitgevoerd. Je ziet dan ook dat 

zorgvuldig uitgevoerde tags permanent blijven, 

terwijl snelle simplistische tags snel worden 

weggewerkt. 

I LLEGALE ZAK EN 

Daarnaast vindt er nog een rijtje aan illegale 

zaken plaats aan het pad. Met enige regelmaat 

wordt er een wietplantage opgerold in een 

van de leegstaande panden en 's avonds 

biedt het slecht verlichte en weinig sociaal 

gecontroleerde pad ruimte aan drugsverkopen 

en seksuele handelingen in auto's 
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Analyse Ruimte 

RUIMTE 

AAN HET ZEEBURGERPAD 

Na kwalitatief onderzoek volgt bestudering van de ruimte van het pad. 

Met behulp van typologieën en ritmieken wordt duidelijk hoe het pad in elkaar steekt. 

Verschillen tussen water en landzijde zijn groot, maar kennen ook onverwachte 

overeenkomsten. Er heerst een afwijkende orde, die haar karakteristiek bepaalt. 

D e uitzondering op de orde van het pad geeft bijzondere plekken prijs. Het pad laat 

daar zien dat het toch over alle facetten van de stad beschikt. Hier wordt het contrast 

getoond: extravert tegenover introvert, openbaar tegenover privé, open tegenoYer 

gesloten. Het zijn de pockets die afwijken, die de overgang naar de stad kunnen 

vormen. 

P rofiel van het 
Zeeburgerpad richting 
Funenkade. Het beeld 
toont de vrije ruimte, 
tussen bebouwing en 
water in. 
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TYPOLOG E 

De ruimte van het pad wordt verkend door allereerst de ruimte op te delen in drie domeinen: de bebouwing op land, de waterzijde 

met boten en de vrije ruimte tussen beide in. Binnen deze opdeling word en de aanwezige typologieën bekeken op microstedelijk 

niveau. Hierbij ko m t de m assa aan bod en de \·erhouding tussen gebouw en stedelijk weefsel. 

,....."." "...."., ,...."" 

Loods 

Huis 

Kantoorpan d 
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Be bouwi ng . Het van ongme kale en 
openbare pad is, door toe-eigening van grond 
bebouwd geraakt. De bebouwing is gelegen aan 
de noordzijde en bestaat uit drie typologieën. 
De loods is de meest voorkomende 
bebouwingssoort en samen met het 'huis ' 
ook de originele bebouwing van het pad. Een 
loods wordt gebruikt als werkplaats of voor 
opslag van materialen. De loods is slechts 
één tot twee bouwlagen hoog. In oppervlak 
strekt ze van straat tot water; 20 tot 22 meter 
diep en tussen de 13 tot 60 meter breed. Op 
het pad komen types voor met platte daken, 
zadeldaken en gebogen daken. Op het dak zijn 
dikwijls dakramen toegepast voor daglicht. 
Het woonhuis komt maar een enkele keer 
voor, ingegeven door het bestemmingsplan, 
dat slechts een 'enkele dienstwoning met 
vri jstelling' voorschrijft. Het huis telt 2 tot 
3 verdiepingen, is 6 tot 13 meter breed en 
maximaal 10 meter diep. De ruimte rondom 
wordt opgevuld door aangebouwde loodsen. 
Woonhuizen hebben een plat- of zadeldak. 
Sinds enkele decennia is aan het pad het 
kantoorpand toegevoegd als bebouwingstype, 
in de regelmaat als vervanging van loodsen. 
Het kantoorpand kent in oppervlak daardoor 
de grootte van één of de som van meerdere 
loodsen. Doordat het aantal verdiepingen 
tussen de drie en vijf ligt, wordt het 
grondoppervlak beter benut. Deze bebouwing 
heeft altijd een plat dak. 
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Boten. Het water aan de zuidzijde van 
het pad is domein voor boten, waarbij het 
binnenvaartschip de eerste boot aan het pad 
was. Het schip is ingericht op het vervoer van 
goederen voor de verschillende bedrijven aan 
het pad. De goederen worden vervoerd in het 
ruim, dat gelegen is in de buik van het casco. 
Tegenwoordigworden alle bedrijven aan het pad 
over land bevoorraad en hebben woonboten 
de plek van de vrachtboten ingenomen. De 
woonboot is een verzamelnaam voor alle 
boten, die zijn ingericht om op te wonen en 
dit ook als hoofdfunctie hebben. 
Woonschepen zijn binnenvaartschepen 
verbouwd tot woonhutten. Het scheepscasco 
is nog intact, maar het vrachtruim is vervangen 
door woonruimte. De twee woonschepen die 
nog aan het pad liggen hebben respectievelijk 
de afmetingen 30 x 5 meter en 18 x 3,3 meter. 
Het wooncomfort van woonschepen is lager 
dan bij de woonark, die dan ook de woonboot 
heeft verdreven. 
Een woonark is een betonnen casco met 
opbouw. Woonarken zijn er in verschillende 
vormen. Het merendeel aan het Zeeburgerpad 
telt slechts een verdieping en heeft een plat 
dak. [foto wb] Een enkele ark lijkt meer op een 
traditioneel woonhuis. [foto wb Ton] De arken 
hebben een lengte tussen de 9,6 een 26 meter 
en een breedte tussen de 3,4 en 8,1 meter. 

Analyse Ruimte 

Woonschip 

Woonark 
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Pad 

Kruispunten 

--------'--J p ~L...---- - -

Plein 

Snede 
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Vrije ruimte. De lege, onbebouwde 

ruimte, tussen bedrijven en woonboten in, is 

de vrije ruimte. 

Het eerste type is het pad, 10 tot 12 meter breed 

en bijna volledig ingericht naar de automobilist. 

Weg en parkeren nemen het grootste deel 

van het profiel in. Slechts een smal trottoir 

van een meter breed en de kadesteen zijn 

voor andere gebruikers dan automobilisten 

bedoeld. Aan de zuidzijde geven bomen en 

tuinen van woonbootbewoners kleur aan het 

pad. Deze tuinen dringen op verschillende 

plaatsen de openbare orde binnen. Hier 

hebben woonbootbewoners zich stukken kade 

toegeëigend. Aan noordzijde gebeurt op enkele 

plekken hetzelfde. Hier nemen ondernemers 

(tijdelijk) delen van parkeerplaatsen in, om 

hun waar uit te stallen of reclame-uitingen te 

plaatsen. 

Op een viertal plekken wordt het pad 

doorkruist door infrastructuur. Hier ontstaan 

het tweede type open ruimte, de kruispunten. 

Drukke plekken die de levensaderen van het 

pad vormen. Dit zijn namelijk de plekken waar 

omwonenden en anderen het pad op kunnen 

komen. 
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Daarnaast zijn er nog twee zonderlinge type 

vrije ruimte, namelijk het plein en de snede. Ze 

komen beide niet veel voor. Het plein ontstaat 

wanneer tussen bebouwing of woonboten een 

gat ontstaat. De snede is vergelijkbaar, zij het 

van geheel andere dimensie. Het is weliswaar 

een gat tussen bebouwing of woonboten, 

maar maximaal enkele meters breed. De gaten 

hebben altijd al bestaan. 

ExTRAcT. De typologieën op en aan het 

pad zijn rechtstreeks te herleiden op de 

geschiedenis en bestemmingsplannen van de 

gemeente. 

In de bestemmingsplannen en richtlijnen 

is op het land slechts ruimte voor bedrijven 

met een enkele dienstwoning en op het water 

kan worden gewoond. Hierdoor ontstaat 

een enigszins monotoon beeld, dat wordt 

onderbroken door kruispunten. 

:\nalv:-.c Ruimt<.· 



R T M E K 

De opdeling in drie domeinen is ook van toepassing op de verschillende ritmieken nn 

het pad. D e bebouwingszijde, waterzijde en vrije, openbare ruimte kunnen los van 

elkaar bekeken worden, m aar de logica van het ene domein is slechts te achterhalen 

al s de andere twee in achterhoofd worden gehouden. 

Verkavelinger"itmiek 
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Bebouwingszijde . Het van origine kale 

en openbare pad is niet van bovenaf verkaveld, 

maar door toe-eigening bebouwd geraakt. 

Hierbij is slechts een strook aan de zuidzijde 

vrijgelaten voor verkeer en bereikbaarheid. 

De resterende diepte wordt benut voor 

bebouwing. Kavelgroottes zijn door gebruik 

ontstaan en varieerden in breedte van 13 tot 

25 meter. In de loop der tijd zijn meerdere 

kavels samengevoegd. Voor de bruggen, die 

later zijn toegevoegd aan het pad, hebben 

kavels en bebouwing moeten wijken. Hier 

zijn in de ritmiek lege plekken ontstaan. 

Enkele bedrijven houden delen van het kavel 

onbebouwd voor opslag. 
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Openbare ruimte De infrastructuur, die 

dwars over het pad gaat, geeft het hoofdritme 

van de openbare ruimte aan. Op grofweg gelijke 

afstanden wordt het pad driemaal doorsneden 

door gelijkvloerse dwarswegen, wat kruisingen 

oplevert. Een spoorwegviaduct zorgt voor een 

vierde doorkruising. Vanuit de westzijde komt 

een oprit rechtstreeks op het pad aan en het 

pad wordt beëindigd met een cul-de-sac. 

Aan beide zijden van de weg kan worden 

geparkeerd. Gezien de vaste maat van een 

parkeerplaats, zou dit een regelmatig grid 

moeten opleveren. Aan de bebouwingszijde 

leveren de vele ingangen naar garages en 

opslag echter verstoring op. Aan de waterzijde 

ontstaat een afwijkend ritme door het lint van 

bomen. Deze bomen staan tussen de 11 en 

15 meter van elkaar verwijderd, waarbij het 

opvalt dat diverse boomsoorten willekeurig 

door elkaar staan. (wilg - linde - iep) Zieke 

lindebomen worden vervangen door andere 

bomen. 

Verdere ongeregeldheden ontstaan door 

(tijdelijke) toe-eigening van de openbare 

ruimte. Hier is zichtbaar wat het oneigenlijke, 

alledaagse gebrUik is van de openbare ruimte. 

Analyse Ruimte 

Infraritmiek 

• I I I I • 
Parkeerritmiek 
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Ritmiek tuinen 
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WATERZIJ oE. De zuidwaterzijde is in de loop 

der tijd volledig door woonboten ingenomen . 

Hierbij voeren arken de boventoon. Aan de 

oostzijde van het Zeeburgerpad zijn nog een 

tweetal woonschepen te vinden. Daarnaast 

wordt één plek aan binnenvaartschepen 

gesleuteld. 

Hetlint van botenligt,mettussenruimte,parallel 

aan de kade. Dit lint wordt enkel onderbroken 

door bruggen en het spoorwegviaduct. De 

ruimte tussen boten varieert van slechts 0,15 

tot wel 5,6 meter. De boten zijn in de regel 

slechts één verdieping hoog met plat dak, op 

een zevental boten met twee verdiepingen na. 

Iedere boot heeft bereikbaarheid vanaf de 

kade nodig, wat minimaal resulteert in een 

loopplank naar voordeur. De wateroccupatie 

volgt zodoende het ritme van entrees en 

boten. 

Op veel plekken is de loopplank vervangen 

door een vlonder om verblijfsruimte aan het 

woondomein toe te voegen. Op deze vlonders, 

maar ook op de aangrenzende kade, wordt 

vervolgens groen geplaatst. Ondermeer 

hiermee ontstaat vaak afscherming van het 

woondomein. Het groen resulteert dan in 

manshoge hagen, of er worden schuttingen 

en schuurtjes geplaatst. Niet alleen het 
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woondomein wordt zo afgesloten van zicht 

op de kade, ook het Zeeburgerpad wordt 

afgesloten van enig zicht op het water. 

ExTRACT. De omegelmaat van het pad geeft 

haar een logica, die afwijkt van de omgeving. 

Waar de omgeving voor grote delen op 

tekentafels is ontworpen, is het Zeeburgerpad 

opgebouwd en geordend naar de willekeur 

en wensen van de eerste gebruikers. Het pad 

op zich is hier al een voornaamste voorbeeld 

van. De opmerkelijke vorm en afmeting is te 

danken aan haar oorsprong; het pad is nooit 

bedoeld als woon- en werkland, maar als 

scheidingsdam tussen twee wateren. 



p 0 c K E T s 
Binnen de orde van het pad vallen afwijkingen direct op. H et zijn plekke n waar iets li jkt te ontbreken. Deze pockets tonen de 

ve rb orgen .kwaliteiten van de strook. Ze laten ieder op h un eigen manier haar ware aard zien: 

Daar waar meer ruimte tussen woonboten valt en toch een blik op het water mogelijk is. De kop en staart die 270° oriëntatie op 

water mogelijk maken. En plekken rondom de infrastructuur die dwars d oor het pad snijdt. 

60 

Watersnede . De watersnede valt 

tussen bebouwing of woonboten in. Het 

zijn de plekken die nog niet helemaal zijn 

dichtgeslibd. Hier is te zien dat de strook meer 

is dan een smal pad op een willekeurige plek. 

Er blijkt namelijk dat aan minimaal één zijde 

water grenst! Een landschap dat verder goed 

verborgen blijft. 

Het zicht op het water wordt ingekaderd door 

de omliggende boten of bebouwing, maar ook 

door opschietende tuinen en onkruid. Het lijkt 

dan ook slechts een kwestie van tijd tot ook 

deze doorkijken dichtgroeien. 
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Kruispunten . De kruispunten geven 

verbinding met het omliggende land. Hier 

wordt ingehaakt op de infrastructuur van 

de stad. Deze punten voeden de strook met 

gebruikers van buitenaf en zorgen zo voor 

extra leven. 

D oordat deze punten over de gehele breedte 

vrij zijn van bebouwing en begroeiing is hier 

duidelijk te zien dat het pad een geheel door 

water omgeven smalle landtong is. Bijna lijken 

dit de plekken met de meeste potentie, totdat 

een auto je omver rijdt. 

Analyse Ruimte 61 
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Eind en beginpunt Op de kop en staart 

van het Zeeburgerpad kun je genieten. Hier is weids 

uitzicht mogelijk en kan veilig ervaren worden dat 

de strook omgeven is door water. De ene zijde wordt 

echter nog omgeven door dichtgeslibde waterkades 

en de andere zijde is nog bebouwd. 

DE STAART ligt verborgen aan het 'einde' van 

het pad. Enigszins verscholen is het heerlijk rustig. 

Het zicht over de volle kade heen biedt vooral veel 

natuurschoon. Op zuid veel groen met een enkele 

woning ertussen en rechtdoor het Amsterdam

Rijnkanaal met daarachter het nog ruige, 

begroeide Zeeburgereiland. Op de voorgrond het 

StadsgemaaL Bijna zou je vergeten dat ten noorden 

industrieterrein Croquius ligt. 
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H ET BE G 1 N van de strook ligt tegen het 

stadscentturn aan. Hier heerst meer dynamiek en 

komen ook meer mensen langs. De kades zijn nog 

weinig begroeid en toegeëigend, waardoor hier 

onbelemmerd uitzicht mogelijk is op alles wat de 

stad te bieden heeft. Het panorama biedt de zo 

bekende Singelgracht, de Oostelijke eilanden met 

oude pakhuizen en de laatste korenmolen van de 

stad. De kop is weliswaar nog bezet, maar komt 

binnenkort vrij door de verttekkende ondernemer. 

Analyse Ruimte 

E xTRACT. De pockets zijn, wat potentie 

betreft, de juweeltjes van het Zeeburgerpad. 

Juist hier kun je krijgen wat op andere plekken 

aan het pad niet mogelijk is. Ze vormen 

contracten met de omgeving. Hier komen 

dingen die normaal gesproken onzichtbaar 

zijn, ineens in de belangstelling te staan. 

De aanwezige typologieën en ritmieken 

van het pad, in combinatie met de pockets, 

laten zien wat het ruimtelijk karakter van 

het Zeeburgerpad is. Het heeft een eigen 

schoonheid, die afwijkend is. Toch is ze zeker 

niet minder dan die van haar omgeving. 
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Tactiek 

TACTIEK 

In plaats van een strategie, wordt met een tactiek gewerkt. Tactiek is een term uit 

militaire context, waar het staat voor een flexibele en korte termijn oorlogsplanning, 

'Tactiek' staat voor een aanpak van de zwakke plekken. Men wordt gedwongen om 

het aanwezige in eigen voordeel aan te grijpen, door te wachten op een kans en deze 

snel en flexibel te benutten. 

Het grote verschil met een strategie is dat een tactiek flexibel en op korte termijn 

inzetbaar is. Er wordt gezocht naar de beste unieke oplossing \'oor die plek, voor 

dat moment. Een andere plek levert een ander resultaat, net als tijd de uitkomst kan 

veranderen. Er wordt niet uitgegaan van voorbedachte eindbeelden, maar van de 

kansen in het nu. 

Toe-eigening van '·rije 
ruimte door een ondernemer 
aan Zeeburgerpad 
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A A N p A K 

Voor een plek als deze, stel ik dat publieke, 

laagdrempelige ingrepen een goed middel is, 

om een extra impuls te geven aan het pad. Er 

kan enerzijds extra ruimte voor alledaagse zaken 

ontstaan, waarmee het sociale interactie onder 

gebruikers vast wordt gehouden of verbeterd. 

Anderzijds kunnen recreatieve, culturele en/ 

of sociale functies gebruikers naar het pad 

trekken die hier tijd doorbrengen. 

0NTWERPVRAAG. 

De ontwerpvraag 1s dan oo k hoe het 

Zeeburgerpad, in de periode van nu tot 

meuw bestemmingsplan, enerzijds ruimte 

kan behouden of zelfs kan uitbreiden voor 

alledaags gebruik en anderzijds hoe er nieuwe 

publieke activiteiten met nieuwe gebruikers 

ontwikkeld kunnen worden, zonder dat de 

karakteristieke elementen van het pad verloren 

gaan. 

Uit de analyses blijkt dat het Zeeburgerpad 

bepaalde kwaliteiten en kansen heeft. De 

grootste kans zit in het gebruik van de tijd 

tussen nu en nieuw bestemmingsplan m. 

Dit vooral om bewoners en gebruikers aan 

de strook vast te houden. In de Tussentijd 

verpaupert het pad niet en wordt doorgebouwd 

op de sociale samenhang die al aanwezig is. 

HERINRICHTING OPENBARE RUIMTE. 

Er wordt extra gebruiksruimte aan het pad 

toegevoegd. Gebruikers van het pad krijgen 

meer ruimte ten koste van het nu nog over

gedimensioneerde autobeslag. Het wordt 

mogelijk voor langzaam verkeer om zonder 

gevaar het pad te gebruiken. 

Het bestaande profiel van de openbare ruimte 

wordt opnieuw ingericht met een neutrale 

basislaag. Toe-eigening blijft daarbij nog 

steeds mogelijk, maar de vorming van gesloten 

wanden wordt tegengegaan. Zo ontstaat er in 

de avonduren ook meer sociale controle op de 

openbare ruimte. Dit om het veiligheidsgevoel 

te verbeteren. 

AccENTEN. 

Aan de inrichting van de openbare ruimte 

worden accenten toegevoegd. Deze accenten 

benadrukken de ritmiek van de watersnede. 

Hiermee wordt het weer mogelijk het water te 

ervaren. 

TRANSFORMATIE POCKETS 

Vervolgens vinden op en rondom de benoemde 

pockets, op vacante plekken, ingrepen plaats. 

Hier wordt ruimte gemaakt voor publieke 

functies m typologieën, gebaseerd op 

aanwezige. Denk aan een buurtplek met horeca, 

drijvende tuinen, een kunstgalerij, moestuinen 

of een visplek. Dit om extra leven aan het pad 

toe te voegen, waarvoor deze plekken als een 

katalysator dienen. 
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Ontwerp 

ONTWERP 

Met de tactiek zijn een tweetal ingrepen mogelijk. 

Allereerst een ingreep in de openbare ruimte. De openbare ruimte wordt gebruikt 

door iedereen, maar is in bezit van de overheid. Doordat er maar één speler eigenaar 

is, kan er snel iets veranderd worden. De openbare ruimte bevat de types pad, kruising 

en snede. 

Ten tweede is het mogelijk in te grijpen ter plaatse van de pockets. Dat zijn de 

plekken die meer potentie dragen door hun ligging, zoals in de analyse Ruimte is 

aangetoond. Ze liggen aan het begin of eind van het Zeeburgerpad, of rondom 

dwarsinfrastructuur. Hier ontstaat dan het type plein met bebouwing erop. 

Een wisselwerking tussen beiden is vervolgens voor de hand liggend . 

Beeld van de heringerichte ruimte. 
Het pad heeft een nieuwe nasislaag 
gekregen, met enkele accenten erin. 
In de verte op rechts is de aangepakt 
pocket te zien . 
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ZEEBURGERPAD IN OMGEVING 
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H E T I D E E 

In de openbare ruimte en op de benoemde 

pockets, op vacante plekken, vinden 

laagdrempelige ingrepen in de Tussentijd 

plaats. De openbare ruimte krijgt nieuwe 

neutrale basislaag. Daarin worden accenten 

aangebracht. Delen van de openbare ruimte 

mogen vervolgens weer toegeëigend worden 

door de gebruikers en bewoners van het 

pad. Daarnaast wordt bij de pockets ruimte 

gemaakt voor publieke functie s. Dit om het 

Zeeburgerpad in de Tussentijd (en erna) meer 

leven te bieden, waarvoor deze plekken als een 

katalysator dienen. 

76 

Heringericht profiel openbare ruimte 
met in de verte zicht op een pocket 
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0 p E N B A R 

De neutrale basislaag behoudt ruimte voor 

het alledaagse handelen en bijbehorende toe

eigening van (woon)bootbewoners. Daarnaast 

krijgen ook de recreatieve gebruikers zoals 

wandelaars en joggers meer plek, met 

teruggewonnen uitzichten op het water. 

Als gevolg van dat alles wordt het autobeslag 

in het straatprofiel teruggedrongen. De rijweg 

wordt versmald waarbij gemengd gebruik 

van auto en fiets blijft. Een aantal vrije 

aangewezen kavels worden in de Tussentijd als 

parkeerterrein gebruikt, met de verwachting 

dat het verre toekomstbeeld parkeren onder 

bebouwing biedt. 

Ontwerp 

E R u M T E 

RUIMTE LIJK CONCEPT. Ruimtelijk gezien 

wordt het volgende gedaan: 

De typische lengte en smalte van het pad 

wordt benadrukt door sterke evenwijdige 

lijnen. Banden markeren de overgangen tussen 

langzaam verkeer en rijweg. Bovendien geeft 

een lijn van kadesteen het hoogteverschil 

tussen straat en verlaagde kade aan. 

MATER IALISE RING. De materialisering 

van de basislaag is neutraal en sober, in 

kade-achtige stijl. De rijweg bestaat uit rode 

baksteen keiformaat in keperverband, zoals 

de Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam 

in haar handboek voor de openbare 

ruimte voorschrijft (2009). De banden zijn 

doorlopend en van beton met donkere toeslag. 

De twee voetgangersdelen en de verlaagde 

kade bestaan uit grijsblauwe nat1,1ursteen. De 

voetgangersdelen zijn evenwijdig gelegd met 

de straat en de verlaagde kade ligt daar dwars 

op. 

(voor plattegronden, doorsneden en 

aanzichten: zie hoofdstuk Tekeningen) 

Materialen open b are ru i mt e 
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A c c E N T E N 

R U I H T E LIJ K C 0 N C E P T • Op de basislaag 

worden accenten aangebracht die de huidige 

ritmiek van woonboten en water ertussen 

benadrukken. Bomen met meubels komen 

op dit ritme te staan, in lijn met de kadeband. 

Hierdoor wordt de lager gelegen kade 

afgebakend per woonboot. Dit deel is vrij 

toe te eigenen door woonbootbewoners. 

Een standaard boommeubel biedt een 

verhoogd vierkant plateau rondom een boom. 

Hierop zijn variaties mogelijk, door ruimte 

of niveauverschillen aan het plateau toe te 

voegen. 

Op enkele plekken valt meer leegte tussen de 

woonboten in. Hier wordt het mogelijk om 

tussen de lijn van boten op het water door 

te breken. Er komen steigers die tussen de 

woonboten lopen en toegang bieden tot het 

water. 

In het ritme van de boten en bebouwing valt 

op enkele plekken een grotere leegte. Op het 

water valt af en toe een woonboot uit door 

ouderdom en op land ontstaat nu en dan een leeg 

kavel door een te vroeg gesloopt bedrijfspand. 

In plaats van deze plekken te laten voor wat 

ze zijn, worden deze vacaties in de Tussentijd 

tijdelijk openbare ruimte. Hier ontstaat plek 

voor een waterpark of buurttuin. Voorop 

staat dat ze 'groene' publieke ruimte beiden. 

De combinatie van bomen, meubels, steigers, 

waterparken en buurttuinen geven levendige 

accenten aan de neutrale basisinrichting. 

MATERIALISERING , De accenten geven extra 

kleur aan de sobere inrichting van de openbare 

ruimte. De boommeubels zijn uitgevoerd in 

een combinatie van het beton met donkere 

toeslag met hout. De steigers zijn van hout. 

De waterparken en buurttuinen hebben geen 

vastomlijnd materiaalgebruik, ze moeten 

vooral 'groen' zijn. 

(voor plattegronden, doorsneden en 

aanzichten: zie hoofdstuk Tekeningen) 
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Standaard boommeubel Variatie boommeubel 1 Variatie boommeubel 2 

\X'aterpark 
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p 0 c K E T s 

Ter plaatse van de pockets komen publieke 

trekkers. Deze ruimte wordt gereserveerd 

voor publieke functies zoals een buurtcafé, 

galerie, sloepenverhuur, panoramapunt of 
kanovereniging. 

De pocket zijn een bijzondere vorm van open 

ruimte. Gebaseerd op het type plein, maar 

dan met bebouwing erop. De trekkers zijn 

moderne versies van de aanwezige loodsen, 

kantoorpanden en boten. Ze lijken erop, maar 

in plaats van introvert en gesloten, zijn ze juist 

extravert en .open. 
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Schetsprincipe nieuwe 
bebouwing. Open, extravert 
en publiek toegankelijk 
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PocKET B uuRTCAFÉ. 

Aan de pocket op het begin van het 

Zeeburgerpad, de kop, komt buurtcafé 't 

Zeeburgerdorp. Een ontmoetingsplek, waarbij 

samenkomen en het uitzicht als doel gelden. 

Het is een plek waar de woonbootbewoners aan 

wal komen en zich mengen met omwonenden 

en toevallige passanten die zin hebben in een 

kop koffie, biertje of een goede maaltijd. Dit 

onder het genot van het geweldige uitzicht en 

een goed gesprek. Daarnaast zijn er enkele 

aanvullende voorzieningen, gebaseerd op de 

wensen en behoeften van omwonenden. 

<f~ 
~ 

Schetsopzet gebouw: 
loods met kamers 

Ontwerp 

PROGRAMMA VAN EIS E N 

Binnenkomstkamers 

Een binnenkomstkamer markeert de overgang 

van buiten naar binnen en visa versa. De 

binnenkomstkamers bieden een sneak preview 

op wat het gebouw allemaal te bieden heeft. 

Ze zijn dan ook ruim en open. 

Eetkamer 

Een eetkamer als functie die de meeste 

bezoekers trekt. Hier kan men terecht voor een 

hapje en een drankje. De menukaart geeft een 

doorsnede van omwonenden. Er staan vooral 

no-nonsense en eerlijke Hollandse producten 

op de kaart, maar deze wordt aangevuld door 

een enkel Turks, Marokkaans en Surinaams 

gerecht. 

Woonkamer 

Een aparte woonkamer voor dat goede 

boek of voor een spelletje. Hier hangt een 

gemoedelijke sfeer, door een huiselijke 

inrichting. Luie stoelen en een bank zorgen 

voor een goede ondergrond om ontspannen 

een boek te kunnen lezen. Aan tafel ruimte 

voor een bordspel. In het grote raam met 

diepe nis kunnen buurtbewoners op hun kade 

uitkijken. Doordat de kamer niet te groot is, 

blijft de sfeer intiem. 

PC Kamer 

Een PC- kamer om internet op te kunnen. Veel 

woonbootbewoners hebben namelijk (nog) 

geen computer. Ook biedt deze kamer ruimte 

aan cursussen en studeermogelijkheden. De 

sfeer is hier neutraal, om niet te veel af te leiden. 

Afleiding is al te vinden in het uitzicht op het 

Funenpark aan de overzijde van de Nieuwe 

Vaart. Uitzicht op groen zou het studeren 

bevorderen (Gezondheidsraad & Raad voor 

Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek, 

2004). 

Vergaderkamer 

Op verdieping is er een vergaderkamer die 

vrij gebruikt kan worden. Hier zijn een aantal 

basisvoorzieningen, zoals tafel, stoelen en 

beamer aanwezig. Door het grote raam komt 

voldoende daglicht naar binnen, maar voor 

de gewenste concentratie biedt . dit uitzicht 

weinig afleiding. Deze kamer is te gebruiken 

door bijvoorbeeld een buurtvereniging of 

ondernemers van het pad die een afspraak met 

klanten hebben. 

Theaterkamer 

Ten slotte is er een aparte theaterkamer. Een 

grotere kamer voor optredens, fûmvertoningen 

of een kinderfeestje . . Het weidse uitzicht op 
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B o venaan z ic ht woonkamer 

de Singelgracht, Nieuwe Vaart en molen biedt 

een ongekend decor. Mocht dit ongewenst 

zijn, dan gaat het gordijn omlaag waar ftlms op 

getoond worden. Aan deze kamer zit een bar, 

die zowel theaterkamer als de ruimte erbuiten 

bediend. 

Restruimte 

Op de plek staat ontmoeting centraal. De 

restruimte, binnen èn buiten, is met uitstek de 

ruimte hiervoor. Aangezien alle kamers en het 

gebouw worden ontsloten vanuit de restruim te, 

is dit de plek waar de verschillende gebruikers 

84 

elkaar zullen tegenkomen. De restruimte 

heeft geen bepaald gebruik. De ruimte kan, 

afhankelijk van wie de kamers gebruikt en hoe, 

meerdere functies op zich nemen. Toe-eigening 

speelt een belangrijke rol. Zo is ze de ene keer 

tentoonstellingsruimte, horend bij de lezingen 

die in de theaterkamer worden gegeven. 

Later is ze borrelruimte, na de lezingen. Ook 

kan ze uitbreiding van de eetkamer zijn, of 

ondergrond voor een spellenmiddag. 

Zowel op maaiveld :f,ls op verdieping is er een 

bar aan de restruimte aanwezig. 

Impressie w oon kamer 

Terras 

Naast de ruimte in het gebouw is er ook ruimte 

rondom het gebouw. Aan westzijde bevindt 

zich een groot terras, waar het uitzicht op de 

Singelgracht, Nieuwe Vaart en molen op zich 

al voor voldoende sfeer zorgt. 

Waterkade 

De waterkade is het verlaagde maaiveld aan 

noordzijde. Hier is ruimte voor bootjes 

en sloepen om aan te meren, waarna de 

opvarenden in het buurthuis of op het terras 

wat kunnen drinken of eten. 
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Bouwtekening \·an een van de eerste 
loodsen aan het Zee bu rgerpa d [1 0] 

Kenmerkende const ru ctie van de loods. 
Sinds de invoering van stalen portalen, 
is aa n d e bouwwijze weinig veranderd. 
[11] 

Intermezzo: Typologie Loods 

N T E 

L 
R 

0 

De eerste bebouwing op het Zeeburgerpad, 

aan het eind van de 19e eeuw, is bestemd 

voor haven- en abattoirdienende bedrijven. 

Deze panden zijn vaak ook voorzien van een 

woondeeL De bedrijvigheid houdt vooral 

opslag en werkplaatsen in. Dit gebeurt in 

loodsen. Hierbij zijn de eerste loodsen nog 

geheel in hout uitgevoerd met mansarde

of zadeldaken. De loodsen zijn nog niet 

'kavelvullend', er is nog restruimte aanwezig 

rondom de bebouwing. Door 1 of 2 zijdes 

(gedeeltelijk) open te laten en af te sluiten met 

hekwerk komt er licht binnen èn is de waar 

goed te bezichtigen. 

In de Tweede Wereldoorlog is het pad totaal 

leeggeruimd. Bij de heropbouw komen nieuwe 

kavelvullende loodsen aan het pad te staan. De 

woonfunctie op land verdwijnt nagenoeg. Bij de 

nieuwe loodsen maken de houten constructies 

plaats voor stalen portalen, die aan binnen en 

buitenzijde zichtbaar zijn. De loodsen zijn 

duidelijk niet bedoeld voor publiek, wat terug 

te zien is aan de introverte en gesloten panden. 

Vier blinde muren houden iedereen buiten, 

alleen als een (rol)deur op~nstaat, is er iets te 

zien van de binnenwereld. Een enkele variant 

biedt een ramenband onder het dak met lage 

M 

0 

E 

D 

z 
s 

z 0 

kap of plat. Lichttoetreding vindt plaats door 

lichtgoten bovenop het dak en de al dan niet 

aanwezige ramenband. Bovendien kunnen TL

lampen het nodige extra licht verzorgen. 

Een enkele vaak nieuwere loods is, in plaats 

van werkplaats of opslag, een winkel. Hierbij 

is de gevel aan straatzijde meer open, dat wil 

zeggen dat er delen transparant als etalage zijn 

uitgevoerd. 

O p slagloods aan het Zeeburgerpad m et, 
ver rasend genoeg, een open gevel. [12] 

85 



I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
joDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

ce,·elaanzicht waterzijde 

Plattegrond loods 

Gevelaanzicht straatzijde 
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Zeeburgerpad huisnummer 23 

Voorbeeld van een bestaande loods 
aan het Zeeburgerpad. Het gebouw 
introvert. Alle vier de gevels zijn 
gesloten. Het kavelvullende pand wordt 
enigzins verlicht door de dakgoot op 
het dak. 

D aglich ttoetre ding 

Zeeburgerpad; Ingrepen in een Rafelrand 



RUIMTELIJK CONCEPT 

Het ontwerp van de plek van het buurtcafé is 

een variant van het type plein, in stijl van de 

opzet van de openbare ruimte van het pad. 

Het gebouw borduurt als type voort op de 

aanwezige loodsen. 

Het gebouw is een modern type van de loods. 

Een groot verschil met de bestaande loodsen 

aan het pad is dat het gebouw niet kavelvullend 

is en open & extravert. Drie zijdes van het 

gebouw zijn van glas, de zijde grenzend aan 

het buurgebouw voegt zicht naar de gesloten 

muur van zijn buurman. Aan de loods worden 

verschillende kamers toegevoegd, met ieder 

een eigen functie en uitzicht. 

ONTWERP. 

P L E 1 N. De totale plek is opgevat als een 

plein. Dit is namelijk in de eerste plaats een 

lege ruimte in de lijn van de bebouwing. 

Net als bij de inrichtingvan de openbare ruimte 

bestaat het plein uit een neutrale basislaag met 

daarop enkele accenten, waarbij het gebouw 

als accent overduidelijk is. Een buurtgebouw 

aan de oostzijde vormt een hoge muur aan de 

oostzijde. Aan deze muur klimmen planten 

naar boven om de grens vriendelijker te 

Ontwerp 

maken. Een lijn van kadesteen geeft de west

en noordgrens van plein aan. Ook wordt in 

deze lijn het hoogteverschil overbrugd van 

plein naar verlaagde bootjeskade. Op het ritme 

afgeleid van het gebouw komen accenten in 

de vorm van bomen met meubels. Dit in lijn 

met de kadeband, zoals in het straatprofiet 

Midden op dit plein, aan straatzijde, komt het 

buurtcafé te staan. 

1. lege pocket 

L 

2. rand accentueren 

3. accenten toevoegen 

4. gebouw als accent 

Schetsopzet ontwerp plein 
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Opzet ontwerp Buurtcafé 

Bestaande, kavelvullende, gesloten loods 

1. Verschaling loods 

2. Aanpassen ritmiek: portalen 

3. Gevels openen 

88 

4. Kamers met diverse functies en uitzichten 

5. Combinatie open loods met kamers 

........ 

6.1 Extra ritmiek 

6.2 Horizontale geleding 

GEBouw. Ritmiek is ook bij het gebouw als 

ontwerpinstrument toegepast, te beginnen bij 

de constructie. Op een regelmatig grid van vijf 

meter staan stalen portalen, die aan de binnen

en buitenzijde van het gebouw doorsteken. 

Een extra zesde portaal - met dak - biedt een 

overdekte overgang van binnen naar buiten. 

Gevel en dak voegen zich naar het ritme 

van de portalen. Hierbij ontstaat aan de 

noord en zuidzijde, in de geveldelen tussen 

twee portalen, een tweede en derde ritme in 

de gevel. Het tweede ritme is verticaal van 

de ramen, duidelijk aanwezig door de ruim 

gedimensioneerde houten stijlen. Het derde, en 

laatste is dat van de horizontale staalprofielen 

die het glas op hoogte houden. 

De westzijde van het gebouw is op vergelijkbare 

manier ingevuld, zij het tussen de kolommen 

en ligger van één portaal in. Tussen de 

portalen, met overstek, liggen de daken. Daken 

boven gevels nemen het ritme over van de 

raamstijlen, door insnijdingen. Het dak boven 

de buitenruimte blijft als één geheel. 
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Vervolgens zijn de verschillende kamers 

toegevoegd, uitgevoerd als meer of minder 

gesloten boxen met één hoofduitzicht. De 

binnenkomstkamers hebben de hoogte van 

een grote fabrieksdeur om de entreefunctie te 

markeren en zicht te geven op wat het gebouw 

allemaal biedt. De Theaterkamer heeft ook 

extra hoogte, om de ruimte meer allure te 

geven. De overige kamers zijn gelijk in hoogte. 

De afmetingen van de kamers zijn aangepast 

naar functie. 

(voor plattegronden, doorsneden en 

aanzichten: zie hoofdstuk Tekeningen) 

De kamers zijn op zichzelf staande boxen, 

uitgevoerd in Lenotec- en Lignatuurpanelen. 

Deze panelen bestaan uit vurenhouten planken 

die met de platte kanten kruiselings verlijmd 

zijn. De verlijming zorgt voor homogeniteit 

en grote constructieve stijfheid, volgens de 

leverancier vergelijkbaar met prefab beton. 

In de massieve panelen zijn eenvoudig 

wandopeningen te maken. 

Isolatie zit aan de buitenzijde, waarna de boxen 

worden afgestuukt. 

De kamers op maaiveld zijn boxen die op 

fundering staan. Daarnaast zijn er twee kamers 

op verdieping. De grote theaterkamer hangt 

Ontwerp 

aan IPE-liggers die bevestigd zijn aan de 

hoofdportalen. De vergaderkamer steunt op de 

buitenmuur en is door middel van trekstaven 

bevestigd aan fundering en constructie in 

het gebouw. Buiten ontstaat daardoor een 

vervreemdend effect van de ver uitstekend 

box die nergens aan lijkt te hangen of op te 

steunen. 

(voor details: zie hoofdstuk Tekeningen) 

Voorbeeld van gebruik van de 
materialen Lenotec en Lignatur. Met 

de m assieve elementen is het mogelijk 
een volledig gebouw uit te werken. fxx] 

In de Caballerofabriek 
in D en Haag zijn boxen, 
bestaand uit lenotec
platen, opgehangen aan 
bestaande constructie 
fxx] 
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theaterkamer 

restruimte 

bar 

terras 

waterkade 

binnenkomstkamers 

eetkamer 

woonkamer 

PC kamer 

vergaderkamer 

Zeeburgerpad; Ingrepen in een Rafelrand 



Isometrie gebouw 

Ontwerp 
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ZICHT VANAF HET ZEEBURGERPAD OP BUURTCAFÉ ' T ZEEBURGERDORP . 
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ZICHT OP DE STRAATZIJDE VAN BUURTCAF É 1 T ZEEBURGERDORP. 
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ZICHT VANUIT DE RESTRUIMTE OP DE IE VERDIEPING 
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ZICHT VANAF DE IE VERDIEPING OP DE ENTREE VAN DE THEATERKAMER EN DE RESTRUIMTE BENEDEN 
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ZICHT OP DE TRAP EN RESTRUIMTE 

96 Zeeburgerpad; Ingrepen in een Rafelrand 



ZICHT VANUIT HET RESTAURANT OP DE SINGELGRACHT 
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ZICHT VANAF HET TERRAS OP HET GEBOUW 
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ZICHT VANAF HET fUNEN OP BUURTCAFÉ 'T ZEEBURGERDORP 
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Het ensemble \' all waterkadc, het plein en gebouw vormt in zijn totaliteit b uu rtcafé 

't Zeeburgerdorp. !<:en nieuwe, maar toch hekend \·oorkomende plek. Samen m et het 

nieuw ingerichte pad en de andere pockets, zorgt het buurtcafé \'oor extra l ev en op 

en aan het 7.eeburgerpad. 

Het Zeeburgerpad, die rommelige plek midden in de stad met een raijetoe aan mensen en dingen. Ik loop 

daar, op weg naar 't Zeeburgerdorp om in het zonnetJe één, twee, of misschien wel meer, hard verdiende 

biert;es te gaan drinken. Ondertussen neem ik alles goed in me op. Alle potten en planten, mensen, gettren en 

klanken. Mensen die op straat staan te klussen of de laatste buurroddel met elkaar doornemen. Een tweetal 

jonge vrouwen rent langs, in training voor de halve marathon. Fietsers die op hun dooie gemak, neurz'è'nd, over 

straat fietsen. Groepjes werkmannen zitten rondom en op boommeubels lunch en onzin te nuttigen. Auto s 
schieten voorbij om bij de doe-het-zelfzaak de laatste klusbenodigdheden te kopen. Aan de waterkade staan 

de prachtigste bloemen en planten in vele potten en kruiken. Een winkel heeft zijn waar buiten uitgestald 

en draait zachtjes vergeten klasiekers. Net rook ik nog afgewerkte olie, bij de scheepsmotoren reparatie, nu 

alweer Pom met Kip- een lekker Surz'naams gerecht-. 

Ik zie het buurtcafé al liggen, of beter gezegd, de woonkamer en de uitstekende zwarte portalen. H et 

buurtcafé zie ik een paar seconden later. Eerst loop ik om het gebouw heen, ik ben wel benieuwd wat er aan 

de andere kant te zien is. Daar ligt een booije aangemeerd. Kinderen spelen met het hoogteverschil en in de 

bomen. Het is nog wat koud om op het grote terras te gaan zitten, dus loop ik naar binnen. Daar is het 

onverwacht licht en ruim. Boxen breken de hal wat op en vormen hoekjes, waar je net 1vat lekkerder zit. Ik 

ga zitten aan het raam, voor dat weidse uitzicht, en bestel een bierije. 

Het Zeeburgerpad heeft duidelijk een opknapbeurt gehad, maar zoveel is er nou ook weer niet veranderd. Ja, 

de straat ziet er beter uit en er zjjn minder auto s. En ja, s avonds lijkt het veiliger en ik kan zonder bang 

te zjjn voor voorbijrazende auto s lopen. Maar mensen voegen nog steeds zelf de rafels toe. Goddank ... Er 

valt nog steeds veel te horen, te ruiken en te zien. 





TEKENINGEN OPENBARE RUIMTE 

SITUATIE BUURTCAFÉ 
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Tekeningen Openbare Ruimte 
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PROFIEL 

REGELMAAT 

.. 1:200 
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Tekeningen Openbare Ruimte 
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PROFIEL 

STEIGER 

.. 1:200 
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AANZICHT 
KADE OP WATER & WOONBOTEN 
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AANZICHT 
WOONBOTEN 
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AANZICHT 

OosTZIJDE 
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AANZICHT 

WESTZIJDE 

Tekeningen Buurtcafé 't Zeeburgerdorp 
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AANZICHT 

NOORDZIJDE 
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AANZICHT 

ZUIDZIJDE 
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LENGTEDOORSNEDE 
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LENGTEDOORSNEDE 2 
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0 ETA L l a 

Stal en portaal (Ligger) 
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DETAIL lb 

Stalen kozijn 

Stuc 

'Lenotec' -wand 

Afwerkvloer 

Stabiliteitskoppeling 
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Ophanging 'LenoTec' -vloer 
Theaterkamer aan Stalen por 

· (alleen t.p.v. het Portaal) 
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DETAIL 2 

128 

'Lenotec' -wand 

Dubbel glas 

Mahoniehouten kozijn 
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