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~~~----~--~--~-----------VOORWOORD __ ~ 
Dit verslag is het eindresultaat van mijn afstudeerproject voor de gecombineerde master in Architecture en 
Urban Design & Planning aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Het project was intensief, leerzaam, 
maar bovenal razend interessant. Zonder de hulp en steun van anderen had ik het nooit gered. Ik wil dan 
ook een aantal mensen bedanken. 

Allereerst aan mijn afstudeerbegeleiders: Gijs Wallis de Vries, Hüsnü Yegenoglu en Bruno de Meulder voor 
alle inspiratie, tips, wijze woorden en het bijsturen in de goede richting. Daarnaast wil ik Gijs Wallis de Vries 
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dank verschuldigd aan: Han Lörzing voor de begeleiding over landschapsarchitectuur, Rijk Blok voor het ad
vies over constructie en Reinder Rutgers voor de aanwezigheid bij mijn begincolloquium. De secretaresses 
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Pletting voor het beplantingsadvies. 

Mijn onofficiële atelier dank ik voor de inspirerende en vooral ook gezellige brainstormsessies. Natuurlijk 
ook mijn andere studiegenootjes die ik niet allemaal ga noemen. Jullie weten wel wie ik bedoel. Hetzelfde 
geldt voor mijn vrienden. Bedankt voor de steun, hulp en alle leuke en gezellige momenten waarbij ik mijn 
gedachten kon verzetten en kon ontspannen. 

Tot slot mijn ouders en mijn zus voor alle steun, hulp en voor alle leuke afleidingsactiviteiten in deze intense, 
leerzame tijd en gedurende de rest van mijn studie. Wouter, voor je geduld, je begrip, de onvoorwaardelijke 
steun en het meedenken. 
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Research problem 
According to a forecast by DRO Amsterdam, 4,9 billion people in the world will live in cities by 
2030. An adaption in the use of space is necessary in the forms of: compaction, intensification or 
mixed- use of space. An example is a multifunctional accommodation, which can be used plural at 
different times by different groups for a variety of functions. Because of the poor conneetion with 
surrounding public space, the public use by different groups is low. On the other hand, the public 
domain often functions poorly because of the lack of connections with surrounding buildings. 
The public domain and the multifunctional accommodation could cooperate in a better way. The 
connecting area is essential to this. 

Case Transvaal 
As the capital of the Netherlands, Amsterdam will especially face these issues of spatlal use, both 
in the city centre and in residentlal areas. An example is the Transvaalbuurt, in the east quarter 
of Amsterdam. The Transvaalbuurt is a residentlal area with a high density. On three sides the 
neighborhood is physically separated from the surrounding areas by a railway and a canal. logether 
with the Indische buurt the Transvaalbuurt is designated as a problem district. The problems can 
be divided into social based and spatlal based. The social problems arebasedon the economical 
situation, the crime rates, unemployment and safety issues. The spatlal problems are related to the 
accessibility, the number of facilities and the quality of the urban space. 

Strategy 
In three steps the Transvaalbuurt will be redeveloped. The first step is the improvement of the 
accessibility. On theeast side of the neighborhood lies the Polderweggebied, the new centre of 
theeast quarter of Amsterdam. A central axis connects this area with the central Krugerplein and 
the west node of the Transvaalbuurt . Both locations will be developed to stimulate more public 
movement along the central axis. When more movement arises, the facilities in the neighborhood 
can then be stimulated. Entrepreneurs can invest in facilities in the ground floors ofthe buildings 
on the axis. The third step is the improvement of the quality of the urban space. 
This strategy improves the accessibility and the quality of public space and attracts facilities and 
visitors. Plans for the Krugerplein are already being developed, therefore, the focus in this project 
lies on the west node of the Transvaalbuurt. 

Westnode 
The Westnode is situated nearby a major Street: the Wibautstraat, the Ringvaart canal, the Amstel 
river and the Amstel train station. 
The accessibility and the strategie location make the Westnode an ideal place for a development 
in the Transvaalbuurt. The area consists mainly of urban wasteland. lt Is divided through to the 
erautstraat and cut off from the surrounding area by the 5m high railway. 



~~~~~~~~~~~~~~~~--SUMMARY __ 
The Wibautstraat will be moved to the west side of the railway. The railway will partly be replaced 
by two rail bridges. The central axis, named in this project as the Pretori us-as, will be connected 
with the renewed Wibautstraat. There will also be a new pedestrian connection, the carpet, with 
the Amstel train station. 

Urbanlandscape 
The Westnode will be a public domain, a meeting and gathering place, for both residents of the 
Transvaalbuurt and for visitors from surrounding areas. The redevelopment of the Westnode will 
consistof a mixed-use multifunctional buildingand an urban park. The environmental characteristics 
determine a new urban plan whereby the mixed-use building will be located in the northern sector 
whilst the park will be located on the south side of the area. To conneet the park with the building, 
an urban landscape will be developed as a transition zone. This urban landscape consists of a 
uniform plate which transfarms to different functions and the environment. The urban landscape 
transfarms into environmental elementsin the park such as: stairs, ramps, flowerbeds and into the 
pedestrian carpet, a square, two pavilions and the multifunctional building. 
The upper layer of the plate consistsof freestone, and the lower layer of anthracite bricks. An area 
with a uniform character arises, which is easily accessible and which offers a variety of urban 
spa ces. 

Multlfunctional accommodation 
To attract visitors during the whole day, it is important that the building consists of a variety of 
functions. From the Transvaalbuurt, there is a need for mixe-use rooms and different forms of hotel 
and catering services. The functions that will contained within the mixed-use building are: a bakery 
school, a conference centre, a hotel and various catering services. The building arises from the 
urban landscape. The freestene layer will be transformed in the floors of the building while the walls 
will be created out of the bricklayer. An atrium with a glass facade will be created in the front half of 
the building, trom which visitors can look out over the urban landscape. Linked to this atrium are 
the functions. A route through the atrium brings visitors toa restaurant at the top floor. From this 
route people will have different views over the surrounding areas and the urban landscape. The 
bullding facades refer to the style of the Amsterdam school in which many of the buiidings in the 
Transvaalbuurt are built. The glass facade will be made from structural glass elements. 

The urban landscape offers, with the building and the park, a new varied and uniform public domain 
for the Transvaalbuurt in Amsterdam and creates a link with the surrounding area. 
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------~~~~--------~-INLEIDING_ 

De keuze voor het onderwerp: de invloed van meervoudig ruimtegebruik op het gebruik van de openbare 
ruimte, komt voort uit verschillende invloeden. 

De eerste aanleiding voor dit onderzoek is het symposium dat ik met vijf medestudenten heb georganiseerd 
voor studievereniging VIA. Het onderwerp van dit symposium was: "24 uur in de stad". Centraal stond de 
vraag hoe middelen als: intensivering, hybride systemen, verdichting en meervoudig ruimtegebruik toegepast 
in de tijd, een nieuwe dimensie aan de stad van de toekomst kunnen geven. 

Hiervoor heb ik met verschillende professionals in het vakgebeid gesproken waaronder: Martijn Boer, 
alumni van de TU/e, afgestudeerd op meervoudig ruimtegebruik en Maurits de Hoog,hoogleraar meervoudig 
ruimtegebruik aan de TU Delft. Daarnaast is hij senior stedenbouwkundige bij DRO Amsterdam. Zijn boek 
"nieuwe ritmes van de stad· heeft als startpunt gediend voor dit afstudeeronderzoek. 

Daarnaast komt de keuze van dit onderwerp voort uit mijn eigen ervaringen. Omdat ik opgegroeid ben in 
een 'new town', ben ik bekend met de problemen die ontstaan zijn op het gebied van levendigheid, activiteit, 
functionaliteit en veiligheid. Ik ben me gaan interesseren hoe deze problemen zijn ontstaan, door mij te 
verdiepen in de totstandkoming van deze stad. 

Bovenal heeft de openbare ruimte altijd al mijn grootste interesse gehad. Via het bestuderen van dit onderwerp 
wil ik meer leren over de werking van de openbare ruimte en hoe het architectonische en stedenbouwkundig 
ontwerp hier een positieve bijdrage aan kunnen leveren. 

Dit afstudeeronderzoek behandelt zowel het publiek domein als openbare gebouwen. Beide voorzieningen 
dienen een groot publiek. Een goed openbaar gebouw is eigenlijk een publiek domein met een schil 
eromheen. Hoe kan zo'n gebouw dan toch als openbare plek werken? Hiervoor is een wisselwerking met 
het publiek domein essentieel. Zonder publiek domein zijn er geen mensen om naar het gebouw te gaan. 
Anderzijds geldt dat zonder voorziening die mensen aantrekt het publiek domein niet werkt. 

In dit onderzoek ga ik opzoek naar de schakel tussen publiek domein en openbare gebouwen. Allereerst 
kijk ik naar de theorie en de bestaande oplossingen. Daarna onderzoek ik als casestudy de Transvaalbuurt 
in Amsterdam. Na het inwinnen van al deze informatie maak ik zelf een ontwerp waarin deze schakel, het 
publieke domein en het openbare gebouw uitgewerkt worden. 
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1 ONTDEKKEN 



~BEGRIP-P-EN------------------~~----------~ 

Publiek domein = die plaatsen waar een uitwisseling tussen verschillende maatschappelijke groepen 
mogelijk is en daadwerkelijk plaatsvindt. (Hajer en Reijndorp, 2000). Deze uitwisseling vindt niet alleen 
plaats via direct contact: het daadwerkelijk communiceren met mensen. Minstens zo belangrijk is het 
passieve contact: het horen en zien van aanwezigen. De aanwezigheid van mensen trekt anderen naar het 
publiek domein. (Gehl, 2006) 

Openbaar gebouw = gebouw dat een functie heeft voor een publiek groter dan de directe gebrUikers zoals 
bewoners of werknemers van het gebouw. 

Meervoudig ruimtegebruik = een verzamelbegrip voor het meerdere malen benutten van de ruimte. (lta 
Luten, Habiforum, 2000). 

• Dit gebruik kan meerdere malen in de tijd gebruikt worden. Een parkeergarage kan büvoorbeeld 
overdag voor kantoren gebruikt worden en 's nachts door bewoners. 
• Ruimtes kunnen ook door verschillende functies gebruikt worden, zoals een gymzaal van een 
school ook als theaterzaal kan dienen. 
• Ook kunnen verschillende doelgroepen gebruiken maken van dezelfde ruimte. Twee verschillende 
religies kunnen dezelfde kerkruimte gebruiken. 

Meervoudig ruimtegebruik ontstaat vooral op basis van sociaal-economische factoren en vanwege 
ruimtebeperking. 
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Steden heb ben een enormeaa ntrekki ngskracht. 
Volgens een prognose van DRO Amsterdam 
leven in 2030, 4,9 miljard mensen ter wereld 
in steden. De stad vraagt om ruimte. Ruimte 
voor uitbreiding is er in Nederland nauwelijks, 
vooral in de stad wordt de ruimte schaarser. 
Een aanpassing in de vorm van verdichting, 
intensivering of meervoudig gebruik van de 
ruimte is nodig. 

Deze oplossingen zijn in ruimtelijk en 
sociaaleconomisch opzicht erg effectief. 
Er wordt effectief met beschikbare ruimte 
omgegaan om aandegroeivanstedente kunnen 
voorzien. In de praktijk blijkt het ontwerp van 
gebouwen waarin meervoudig ruimtegebruik 
een hoofdrol speelt echter nog niet tot een 
optimaal resultaat te leiden. De gebouwen 
zijn ontworpen op een goedwerkende interne 
circulatie en programmaclustering, maar de 
relatie tussen gebouw en zijn omgeving laat nog 
wel eens te wensen over. Ze worden al snel een 
naar binnen gekeerd eiland in de omgeving. 
De publieke werking van het gebouw blijkt niet 
altijd goed tot uiting te komen. 

Een voorbeeld van gebrek aan publieke werking 
zijn de brede scholen waar een groot hek 
omheen staat, zoals te zien in het afbeelding 
1 op bladzijde 12. De meest publieke functie 
hier is het schoolplein, welke door meerdere 
groepen op meerdere momenten van de dag 
gebruikt zou kunnen worden. Hier kunnen 
echter na schooltijd geen kinderen op het 
speelplein spelen, omdat deze afgesloten 
wordt met een hek. Het gebouw zelf wordt in de 
avond ook vaak door niemand bezocht behalve 
de kleine doelgroep waarvoor een specifieke 
activiteit is gepland. 

1.1 Probleemstelling 

Terwijl brede scholen ontworpen worden als 
publieke gebouwen waarin voor verschillende 
groepen mensen functies verzameld worden, 
blijken de ruimtes meestal toch voor een 
specifieke functie op een specifiek tijdstip van 
de dag ontworpen te zijn. De publieke werking 
van een dergelijk multifunctioneel gebouw 
blijkt nog niet voldoende tot uiting te komen. 

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen 
waarom de werking van publieke gebouwen 
nog niet optimaal is. Enerzijds valt hierbij te 
kijken naar het gebouw zelf. De vormgeving en 
indeling hiervan bepalen voor een groot deel 
de werking. Als een gebouw een uitnodigende 
entree heeft zal men eerder geneigd zijn het 
gebouw daadwerkelijk te betreden. Maar 
niet alleen de entree van het gebouw draagt 
hieraan bij. Ook het beeld dat mensen via de 
gevels van het gebouw krijgen draagt bij aan 
de openbaarheid. Een gesloten gevel toont 
mensen niet wat er zich binnen afspeelt en 
of zij geacht worden om hiervan gebruik te 
maken. Als men een glimp kan opvangen van 
wat er binnen gaande is, welke activiteiten er 
plaats vinden en wat zij hier kunnen doen, dan 
krijgen zij eerder de behoefte om hieraan deel 
te nemen. 

Echter, niet alleen het gebouw zelf is 
verantwoordelijk voor de mate waarin mensen 
uitgedaagd en uitgenodigd worden om hiervan 
gebruik te maken. Er is een veranderinggaande 
in de mate waarop mensen deel uitmaken 
van het publieke leven in de stad. Dit is zowel 
van invloed op publieke gebouwen als op het 
publiek domein. 
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Ondanks dat er steeds meer mensen in 
steden gaan wonen, wordt de mens steeds 
individueler. Mensen zijn steeds meer op 
zichzelf aangewezen. Dit vertaalt zich in een 
radicale privatisering van het leven van de 
mens en het verval van het openbare leven 
in de stad, zoals beschreven door Richard 
Sennett in "the fall of public man". 

Hij beschrijft voornamelijk de wijze waarop de 
mens zich steeds meer terugtrekt in hun eigen 
domein: hun eigen woning. Dit verschijnsel 
wordt ook beschreven door René Booomkens 
in 'Een drempelwereld'. Hij onderzoekt een 
nieuwe oplossing voor de drempelwereld 
tussen het privé domein en het netwerk van de 
stad. Hier wordt bewust gekozen voor het begrip 
'netwerk van de stad', want het publieke leven 
vindt zich niet meer zomaar overal op straat 
plaats. Mensen creëren op deze manier hun 
eigen netwerk van verblijfseilanden in de stad, 
zoals beschreven door Hajer en Reijndorp. 

Waar mensen vroeger naar de sportschool 
en de supermarkt om de hoek gingen, 
kiezen ze nu meer voor locaties op afstand. 
Door een toenemende mobiliteit, zowel per 
auto, per fiets als met het openbaar vervoer 
kunnen zij eenvoudiger op een snelle manier 
reizen. Een groter keuzeaanbod draagt ook 
bij aan het creëren van het uitbreidende 
persoonlijke netwerk van domeinen voor hun 
dagbesteding. Op deze manier kiezen ze vaak 
voor tijdsbesteding verder van hun normale 
leefomgeving. Het is bijna net zo gemakkelijk 
om nu je vrije middag bij een evenement door 
te brengen als op het plein om de hoek. 
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Vanwege het reisgedrag, wat meestal niet 
te voet, plaatsvindt vermindert de mate van 
uitwisseling in de directe woonomgeving zowel 
actief als passief. 
Een nadelig gevolg is dat het publiek domein 
hierdoor steeds meer aan betekenis verliest. 

Het verlies van een actief publiek domein 
zorgt voor minder interactie op straat. Mensen 
gebruiken de straat als beweegruimte, maar 
steeds minder als verblijfsruimte, in deze 
tijd waarin het leven van de mens steeds 
hectischer wordt. 
Het meervoudig te gebruiken publiekgebouw en 
het publiek domein zijn dus onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Een slecht werkend publiek 
domein zorgt ervoor dat de publieke instelling 
weinig bezoekers trekt. Daartegenover staat 
dat de aanwezigheid van een doelgerichte, 
openbare instelling met een toegankelijk 
karakter kan zorgen voor een actief publiek 
domein. Essentieel is het koppelgebied tussen 
publiek gebouw en publiek domein. 
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1.2 State of the art 

Het actieve leven op straat is al zichtbaar sinds 
de Griekse tijd waarin het publieke leven, de 
publieke sfeer zich afspeelde in de Agora. 
Het hedendaagse begrip publiek domein 
behandeld de uitwisselingtussen verschillende 
maatschappelijke groepen. Maar blijft deze 
vorm van uitwisseling ook plaatsvinden in 
een maatschappij der individuen? Wat is de 
hedendaagse visie over de ontwikkeling van de 
ruimte? 

Op 30 oktober 2009 organiseerde het NAI 
een symposium met als titel architectuur 2.0. 
Centraal stond de vraag welke kwaliteitsslag 
de architectuur van nu moet bieden. Ole 
Bouman, directeur van het NAI, sprak over 
zeven hedendaagse opgaven van de architect 
namelijk: voedsel, gezondheid, sociale 
cohesie, energie, waardecreatie, ruimte en tijd. 
Waardecreatie van gebouwen door meervoudig 
gebruik van de ruimte en in de wijze van 
clustering van het programma in de tijd waren 
de elementen die mij hierin aanspraken. 

De opgaven waardecreatie, ruimte en tijd 
kwamen ook terug in het symposium dat ik 
op 2 december 2009 met studievereniging 
VIA organiseerde. Het onderwerp van dit 
symposium was: "24 uur in de stad". Centraal 
stond de vraag hoe middelen als: intensivering, 
hybride systemen, verdichting en meervoudig 
ruimtegebruik toegepast in de tijd een nieuwe 
dimensie aan de stad van de toekomst kunnen 
geven. 
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Een van de sprekers op dit symposium 
was Maurits de Hoog. In zijn boek "Nieuwe 
ritmes van de stad", kijkt hij naar de ritmes 
van Amsterdammers in verschillende 
tijdsdimensies en onderzoekt hij de stromingen 
van verschillende groepen mensen, variërend 
van werkende Amsterdammers, forensen en 
toeristen, tot kleinere stromingen als zwervers, 
kinderen, gevangenen en gepensioneerden. 
Hij geeft inzichten hoe verschillende groepen 
mensen in Amsterdam integreren in het 
gebruik van de stad. 

Het gebruik van de stad is al eeuwenlang een 
thema dat mensen bezighoudt. Het verlies van 
betekenis van het publiek domein ontstaat 
niet alleen door de individualisering van de 
maatschappij, maar ook door de fysieke 
betekenis van de bebouwde leefomgeving. 
Waar vroeger de plint van de bebouwing gevuld 
was met kleine ondernemingen, zijn deze 
functies nu gecentreerd in superconcentraties. 
Sommige van deze plekken kennen een 
samensmelting van functies en fungeren 
tegelijk als publiek domein. Bekende 
voorbeelden hiervan zijn winkelcentra als 
Bataviastad in Lelystad, waar winkels, horeca, 
cultuur en sfeer worden samengevoegd. 
Het samensmelten van functies op deze 
multifunctionele plekken wordt ook wel 
implosion genoemd door de Amerikaanse 
econoom Ritzer. Deze plekken zijn tijdelijk 
publiek domein. Er zit een sluitingstijd 
aan. Net als in een winkelcentrum waar de 
mensenmassa verdwijnt bij het sluiten van de 
winkels. 

Van sommige van deze hybride plekken is 
het wel de vraag of ze werkelijk als publiek 
domein bestempeld kunnen worden. Zo heb 
je soms een toegangsbewijs nodig zoals 
voor festivalterreinen of is het op bepaalde 
tijden alleen toegankelijk voor bepaalde 
doelgroepen. De vraag ontstaat hierbij of deze 
domeinen werkelijk deel uitmaken van het 
leven in de stad of dat zij enclaves vormen. 

Mijn interesse in de werking van steden en 
dan voornamelijk in het gebruik van publiek 
domein is gegroeid, omdat ik opgegroeid 
ben in Lelystad, Nederlands eerste "New 
Town". Deze stad is volgens verschillende 
stedenbouwkundige concepten bedacht. De 
stad kent nog niet de werking van het publiek 
domein, zoals het werkt in veel andere steden. 
Het centrum is jarenlang alleen bevolkt 
geweest wanneer de winkels open zijn, dus 
de openbare ruimte werd voor een klein deel 
van de tijd gebruikt. Er was echter nauwelijks 
sprake van interactie. Is de afwezigheid van 
publiek domein afhankelijk van de bewoners, 
de morfologie, het gebrek aan historie of van 
andere facetten? 



4 Links: Lelystad op een lege zondag in 2007 
5 Boven: Lelystad op een zaterdagmiddag in 2011 



Transvaalbuurt Amsterdam 
Een stad die bekend staat om de op grote 
schaal aanwezigheid van publiek domein is 
Amsterdam. De gewenste en daadwerkelijke 
interactie vindt plaats op verschillende types 
openbare ruimte van station tot Vondelpark en 
vanaf de Dam tot in de Wibautstraat. Natuurlijk 
zijn er ook plekken in Amsterdam waar deze 
interactie minder voorkomt. Ook kan er sprake 
zijn van ongewenste interactie, als criminaliteit 
of andere onveiligheiden op straat. Een plek 
waar veel veiligheidsproblemen bestaan, is de 
Transvaalbuurt in Amsterdam. Deze buurt is 
samen met de Indische buurt uitgeroepen tot 
Vogelaarwijk. 

Deze Transvaalbuurt kent een heldere 
stedenbouwkundige opzet met een 
kenmerkende architectuur. Dat geldt echter 
niet voor de openbare ruimte. Daarnaast heerst 
er een gebrek aan voorzieningen. Het plaatsen 
van nieuwe en meer gevarieerde voorzieningen 
zou veel voor de kwaliteit van de buurt en het 
leven op straat kunnen betekenen. 

Programmatisch nieuwe functies inbedden in 
een bestaande wijk met een hoge dichtheid 
is ruimtelijk gezien vrijwel alleen mogelijk 
als oudere gebouwen vervangen worden. 
Een wijk als de Transvaalbuurt kent een 
hoge bevolkingsdichtheid . Ruimtelijke gezien 
kunnen nieuwe functies alleen ingebed worden 
door woningen te slopen of door in de schaarse 
openbare ruimte te bouwen. Dit laatste is geen 
optie en om te voorkomen dat de gehele wijk 
door grootschalige sloop haar oude karakter 
verliest is het creëren van hybride gebouwen 
een logisch gevolg. 
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Meervoudig ruimtegebruik in gebouwen wordt 
om twee belangrijke redenen ingezet. Allereerst 
bieden zij een ruimtelijke en economische 
oplossing voor de explosieve groei die steden 
op dit moment doormaken. Een positief punt 
is dat het tegemoet komt aan het streven 
van mensen om zo efficiënt mogelijk met hun 
tijd om te gaan. Zo blijkt uit het onderzoek 
"duizend dingen op een dag" van het ruimtelijk 
planbureau in mei 2004. 

Een voordeel aan hybride gebouwen is dat deze 
dankzij hun veelzijdigheid aan voorzieningen 
toegankelijk zijn voor verschillende groepen 
mensen. De interactie die kan ontstaan tussen 
bezoekers van deze verschillende functies 
kunnen enorm verschillen in leeftijd, stijl, klasse 
en cultuur. Dit kan zowel positieve als negatieve 
gevolgen hebben. Kleine ontmoetingen 
kunnen leiden naar goede contacten of zelfs 
vriendschappen. Soms helpen zulke contacten 
mensen in unieke situaties of helpen ze 
mensen hoger op de sociale ladder, zo blijkt 
uit de essay "ontmoeten doet ertoe" van 
Talja Blokland. Maar er zijn natuurlijk ook de 
bekende ongewenste confrontaties tussen 
rivaliserende bendes of culturen. 

't Karregat 
Het gebruik van de invloed van interactie op 
sociale ontwikkeling in ruimtegebruik is niet 
iets nieuws. De architect Frank van Klingeren 
bouwde de Meerpaal in Dronten in 1967. In dit 
evenementencomplex dat gebouwd is als een 
overdekt plein kwamen verschillende functies 
samen, waaronder de weekmarkt, sport, 
theater en evenementen, die intern niet van 
elkaar werden gescheiden. Hetzelfde principe 
heeft hij toegepast in 't Karregat in Eindhoven. 

Het Karregat is begin jaren 70 door architect 
Frank van Klingeren ontworpen . Het gebouw 
kenmerkte zich als een zeer open gebouw. 
In deze open ruimten konden verschillende 
activiteiten door elkaar heen lopen. Het 
had een parapluachtige dakconstructie 
met een buitenwand. Het gebouw deed 
dienst als buurtgebouw waarin winkels, 
een café, een supermarkt, een bibliotheek, 
gezondheidsvoorzieningen en een 
basisschool zich onder een dak bevonden. 
Deze voorzieningen konden elkaars ruimtes 
gebruiken. 

"Zo deed de bar dienst als wachtkamer 
voor de huisarts. Voor patiënten 
en cafébezoekers stond buiten de 
bibliotheek een leestafel mettijdschriften 
om ook buiten openingstijden de krant te 
kunnen lezen. De bibliotheek was tevens 
schoolbibliotheek en de rekenlessen 
op school werden in de supermarkt in 
praktijk gebracht." (NA/) 

De afgelopen jaren is het gebouw, vanwege 
de chaotische indeling, regelmatig verbouwd. 
Zo kwamen er scheidingswanden en aparte 
ingangen. Ook nu ligt er een plan voor 
herontwikkeling. Van Klingeren had als doel 
om de maatschappij te sturen in het gebruik 
van gebouwen. Het doel van dit gebouw was 
ontklonteren; openbaarheid en ontmoeting 
centraal stellen door het weghalen van muren 
en het mengen van functies. Hij zag het gebouw 
niet als af bij de oplevering, maar als start voor 
constante verandering en aanpassing aan het 
gebruik en de gebruikers, zoals te lezen in het 
boek "Hinder en ontklontering: ". 



6 't Karregat tijdens beginperiode 7 't Karregat tijdens beginperiode 8 't Karregat anno 2010 

9 't Karregat anno 2010 



Sinds 1997 is intensief en meervoudig 
ruimtegebruik pas echt op de agenda gebracht 
door het ministerie van VROM. Zij kwamen 
met 'Stir' het stimuleringsprogramma intensief 
ruimtegebruik. Dit is tot op heden een belangrijk 
onderwerp op de rijksagenda. Ook in de 5e 
Nota Ruimte werd het nog veelvuldig genoemd. 

Tussen 1999 2009 was Habiforum 
een belangrijk kennisnetwerk waarin de 
vraagstukken van 'complexe ruimtelijke 
vraagstukken' onderzocht werden. In 
verscheidene thema's, waaronder meervoudig 
ruimtegebruik, zijn onderzoeken gedaan. Maar 
deze clustering van functies beslaat over het 
algemeen alleen het gebouw, de openbare 
ruimte wordt buiten beschouwing gelaten. 
Dat terwijl de relatie met het publiek domein 
essentieel is voor de toegankelijkheid en de 
interactie in het gebouw. Het mengen van 
functies in ruimte en tijd kan in het gebruik 
van de openbare ruimte worden doorgezet. 
Deze ruimte biedt ultieme mogelijkheden voor 
interactie en daarmee het tegengaan van de 
individualiteit. 
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Timorplein 
In september 2007 is op het Timorplein in 
de Indische buurt het gebouw Timorplein 
heropend. Deze oude ambachtsschool is 
omgebouwd naar een voorzieningencluster 
voor de buurt en trekt bezoekers van buiten de 
wijk. Er is ruimte gekomen voor ondernemers 
en er heeft zich een hostel gevestigd. 
Daarnaast is er een congresruimte en ruimte 
voor cursussen. De grootste trekker is Studio 
K, een overdekte evenementenruimte met 
een restaurant, café, bioscoop en theater- en 
concertruimte. De verschillende functies in het 
gebouw kunnen gebruik maken van elkaars 
voorzieningen. Vooral hetcafé en hetrestaurant 
worden hiervoor gebruikt. Op een vrijdagavond 
in april zit het hele plein voor het gebouw en 
het terras van het café vol met mensen. Het 
gebouw biedt een scala aan stageplekken 
en bijbaantjes voor jongeren in de buurt. Het 
Timorpleingebouw heeft een positieve bijdrage 
geleverd aan de herwaarderingvan de Indische 
buurt. 

Ruimte voor openbaarheld 
De daadwerkelijke openbaarheid van een 
publiek gebouw start met de aansluiting op 
het publiek domein. Het voorbeeld van het 
Timorpleingebouw toont de interactie met de 
straat en het terras op straat. Vaak ligt bij een 
hybride, openbare instelling de nadruk echter 
op het functioneren van het gebouw 'an sich'. 
Dit komt vooral tot uiting in het boek "ruimte 
voor openbaarheid'. Interessant hierin zijn de 
22 voorbeeldprojecten, waarin grotendeels de 
nadruk ligt op de interne configuratie. Enkele 
projecten zien het belang van de openbare 
ruimte en gaan hier een directe relatie mee 
aan. Wel rijst de vraag op in hoeverre de 
ontwerpers rekening houden met het groter 
geheel van de stad en met de uiteindelijke 
doelgroep: de gebruikers. 
Het probleem in daadwerkelijke openbaarheid 
van een publieke instelling en het gebrek 
aan interactie met het publiek domein is te 
herkennen in verschillende voorbeelden van 
openbare instellingen. 



10 Studio K 11 Het hostel 

12 Studio K 13 Het Timorplein gebouw 



Voorbeeld brede school 
Een veel toegepaste vorm van een hybride 
gebouw is een brede school. Hierin delen 
meerdere instellingen zoals, scholen, een 
bibliotheek, kinderopvang, buitenschoolse 
opvang en buurthuis bepaalde voorzieningen 
en ruimtes. Bekende voorbeelden die 
functioneel worden toegepast zijn: 
• Meervoudig gebruik presentatiehal 
• Gymzaal 
• Speelvelden 
• Bibliotheek 
• Parkeerplaats 1 fietsenstalling 
Een brede school kent vele voorzieningen, 
maar vaak zijn deze voorzieningen gericht op 
een bepaalde doelgroep. Ook zijn bepaalde 
voorzieningen alleen bereikbaar op bepaalde 
tijden en zorgt het samenvoegen van functies 
niet voor interactie, maar voor afwisseling. 
Het is vooral economisch interessant. 
Rondom het gebouw is er weinig sprake van 
Hybriditeit, want het schoolplein wordt enkel 
door schoolkinderen gebruikt en is buiten de 
schooltijden meestal niet te gebruiken, omdat 
het meestal van de straat wordt gescheiden 
door een hek. Het schoolplein is hier een 
private plek, terwijl het als publiek domein voor 
de buurt kan dienen. 

Voorbeeld verzorgingstehuis 
Een verzorgingscentrum optimaliseert het 
gebruik van het gebouw voor bewoners. 
Vanwege de dalende mobiliteit van bewoners 
worden voorzieningen als de kapper, de 
buurtwinkel en culturele voorzieningen naar 
binnen het gebouw gehaald. Een groot nadeel 
hiervan is echter dat de uitwisseling met de 
buurt, het buurtcentrum en de plaatselijke 
supermarkt degradeert tot een minimum. 
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Voorbeeld buurtcentrum 
Een buurtcentrum diende vroeger als 
spilcentrum voor buurtbewoners. Verschillende 
activiteiten konden hier plaatsvinden, maar 
mensen konden ook gewoon binnen lopen 
voor een kop koffie of voor ander sociaal 
gebruik. Tegenwoordig functioneren de meeste 
buurtcentra volgens strikte schema's. Er is 
minder budget voor buurthuizen en er zijn 
steeds minder mensen die als vrijwilliger willen 
en kunnen werken in een dergelijk centrum. Dit 
betekent dat een buurtcentrum niet meer altijd 
open is, maar alleen bij bepaalde activiteiten. 
Vaak zijn dit activiteiten voor een bepaalde 
doelgroep, zoals taalles voor allochtonen of 
computerles voor ouderen. Het gebouw levert 
dus activiteiten voor bepaalde doelgroepen, 
maar is niet meer zo openbaar en toegankelijk 
voor iedereen. 

Ruimtelijk gezien zitten deze gebouwen goed 
in elkaar en levert het veel op. De situering is 
helder en er is een grote mate van veiligheid. 
In een dergelijke openbare instelling vindt veel 
ontmoeting plaats. Maar is deze uitwisseling 
niet alleen herkenbaar in de interne beweging 
van het gebouw? Ontbreekt niet totaal 
de relatie met het publiek domein die de 
voorwaarde zijn voor het functioneren van 
een publieke instelling. Fungeren dergelijke 
openbare gebouwen sociaal gezien niet als 
enclaves in de stad? 

J· {k; vt/w-
ln het boek "ruimte voor openbaarheid" 
komen drie conclusies naar voren over de 
wisselwerking tussen openbare instelling en 
publiek domein. Ten eerste blijkt het lastig 
om met de vormgeving te laten zien dat een 
gebouw een openbare functie heeft. Daarnaast 
rijst de vraag wat voor bijdrage het gebouw aan 
de context levert. De derde vraag behandelt 
de kwestie in hoeverre programmatische 
clustering het collectieve gebruik van de ruimte 
tussen de programmaonderdelen in een 
gebouw stimuleert en hoe deze vorm kri~ gt. 

Geconcludeerd wordt dat voor deze vorm van 
ontwerpen een wisselwerking tussen architect, 
stedenbouwkundige en opdrachtgever 
noodzakelijk is. En deze wisselwerking vraagt 
om een integraal ontwerp. Een ideale opgave 
voor een afstudeerproject in architectuur en 
stedenbouw. 



1.3 Onderzoeksplan 

In dit onderzoek ga ik op zoek naar nieuwe 
oplossingen om een schakel te vinden tussen 
het publiek domein en openbare gebouwen, 
zodat beiden niet enkel op zichzelf staan, 
maar elkaar versterken en daardoor beter 
functioneren als publieke voorziening. 

Het doel van dit onderzoek is dan ook: 

Het verbeteren van de relatie tussen publiek 
domein en multifunctionele gebouwen in 
een stedelijk gebied, zodat de plek, zowel in 
de gebouwen als rondom, interactie biedt en 
toegankelijk is voor iedereen. 

Hiervoor kan ik enerzijds de theoretische 
benadering gebruiken die hiervoor is 
weergegegeven. 
Anderzijds ga ik aan een case study werken 
om daadwerkelijk te zien waar de problemen 
liggen en hoe deze, zowel ruimtelijk als sociaal, 
opgelost kunnen worden. Hiervoor is het 
noodzakelijk om analyserend onderzoek te 
doen naar de fysieke en sociale werking van 
de gekozen plek. 

Als subject voor deze case study heb ik 
gekozen voor de Transvaalbuurt in Amsterdam. 
Deze werkt door de fysieke barrieres in 
de omgeving als enclave in de stad. De 
Transvaalbuurt kent veel problemen, vooral op 
het gebied van sociaal gebruik en vraagt om 
een grootstedelijke aanpak. De hoge dichtheid 
van de wijk vraagt om een multifunctionele 
inpassing van nieuwe voorzieningen. 

Het doel van het behandelen van de casestudy 
Transvaalbuurt is: 

Het verbeteren van de toegankelijkheid en het 
functioneren van de Transvaalbuurt door zowel 
de omgeving als de interne kwaliteiten aan te 
versterken. 

Het volgende hoofdstuk behandelt een 
kennismaking met en een analyse van de 
Amsterdamse buurt. 

In het tweede deel van dit project ga ik de 
gevonden informatie omzetten in een ontwerp 
Dit ontwerp bevat zowel een ontwerp voor een 
multifunctioneel gebouw als voor het publiek 
domein om de werking van beide functies en 
de schakel ertussen aan het licht te brengen. 
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Amsterdam is de stad waarop het onderzoek, 
dat geformuleerd is in de probleemstelling, 
gebaseerd is. In dit onderzoek, waarin wordt 
voorspeld dat in 2030 meer dan de helft 
van de wereldbevolking in steden leeft, 
wordt gekeken naar de gevolgen voor onze 
hoofdstad. Als deze voorspeling uitkomt, 
zal onderzocht moeten worden hoe al deze 
mensen gehuisvest kunnen worden in de stad 
en op welke wijze er genoeg plek gecreëerd 
:kan worden voor alle benodigde voorzieningen. 

Als grootste stad van Nederland krijgt 
Amsterdam in zijn geheel te maken met de 
nieuwe concepten betreffende ruimtecreatie. 
Onze hoofdstad heeft als doelstelling om 
in 2040 als metropool de competitie aan 
te kunnen gaan met steden als Milaan, 
Barcelona, Stockholm, Hamburg, München 
en Kopenhagen. In deze visie gaat een 
regio uiteenlopend van Zaandam tot aan 
Almere samenwerken als een metropool. 
Deze volledige regio moet op de nieuwe 
visie gaan anticiperen en meer als een stad 
gaan fungeren. Niet alleen het centrum met 
zijn veelzijdigheid aan voorzieningen komt 
in aanmerking voor nieuwe vormen van 
ruimtecreatie. Ook in omliggende woonwijken 
is een hoop ruimtewinst te behalen. 

Een voorbeeld hiervan is de Transvaalbuurt. 
Deze wijk is gelegen in stadsdeel Amsterdam 
Oost en maakt deel uit van de 20e eeuwse 
uitbreidingsgordel. De wijk is tussen 1904 en 
1931 gebouwd. De Transvaalbuurt is gebouwd 
alswoonwijkmeteen hogedichtheid bestaande 
uit voornamelijk volkswoningbouwblokken. 

blz 26: 14 Het Krugerplein in 1942 

Links: 15 De ligging van de Transvaalbuurt in Amsterdam en in 

stadsdeel Oost. 

De wijk is aan drie kanten fysiek gescheiden 
van de rest van de stad door een spoorlijn 
aan de noord- en westzijde en de Ringvaart 
aan de zuidzijde. Aan de oostzijde wordt de 
Transvaalbuurt gescheiden van het voormalig 
Oestergasterrein via een drukke weg, de 
Linneausstraat. Het vormt als het ware een 
enclave in de stad. 

In de Transvaalbuurt hebben in de loop der 
jaren heel wat veranderingen plaatsgevonden. 
De bevolkingssamenstelling is tweemaal bijna 
volledig veranderd. Daarnaast zijn er een 
aantal opvallende verschuivingen geweest in 
het voorzieningenaanbod. In de beginjaren 
bestond de wijk vooral uit een woonfunctie, 
maarwaren er in de plinten veel voorzieningen. 

16 De Transvaalbuurt en de omliggende buurten. 

2.1 Amsterdam 

Lokale ondernemers gebruikten de plint 
voor winkels en voor het aanbieden van 
hun diensten als bijvoorbeeld kleermaker, 
schoenmaker of naaister. Tegenwoordig zijn er 
nog maar weinig voorzieningen aanwezig en 
is het aanbod eenzijdig. Opvallend is wel dat 
er fysiek weinig grootschalige veranderingen 
zijn doorgevoerd. Op gebouwniveau zijn enkele 
gevels veranderd en een aantal woningen 
samengevoegd. Op stedenbouwkundig niveau 
zijn er enkel veranderingen in het gebruik van 
de openbare ruimte. Deze openbare ruimte 
heeft steeds meer plaats moeten maken voor 
infrastructurele voorzieningen. 
De opbouw van de wijk en de veranderingen 
door de jaren heen zijn samengevat in de 
paragraaf Historisch TransvaaL 
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2.2 Historisch Transvaal 

tot 1850 
Tussen de Amstel en de Zuiderzee lag een 
veenachtig landschap. Aan het zuiden begrenst 
door de Zuiderzee en aan de noordzijde door 
het IJ. Het gebied behoorde tot Amstelland 
en werd voornamelijk gebruikt voor vee in 
de periodes dat het niet overstroomde door 
dijkdoorbraken in de Diemerzeedijk naar de 
Zuiderzee. De percelen in het gebied werden 
gescheiden door sloten. Op enkele plaatsen 
lagen huizen op terpen in een lintbebouwing. 

Amsterdam is een snel groeiende handelsstad. 
In 1663 wordt de stad uitgebreid met de 
aanleg van de Singelgracht en daarbij horende 
stadwallen. Dit is dan de noordelijke begrenzing 
van het veengebied dat nu onder de naam 
Nieuwer Amstel bekend staat. Het gebied 
wordt voornamelijk gebruikt als wandelroute 
richting de sporadische nederzettingen. Dit 
gebeurd over de dijk en over de Oeterwalerweg 
( de huidge Lineausstraat) die van het dorpje 
Houtewaal (locatie waar nu Artis ligt) richting 
een veer over het Watergraafsmeer loopt. 

Na de drooglegging van de huidige 
Watergraafsmeer in 1629 moet ook het 
veengebied bemalen worden. Er komen 
molens en het land wordt bedijkt en zo 
transformeert het veengebied tot polder, de 
Overamstelse of Oeterwalerpolder met als 
nieuwe zuidgrens de Ringvaart boven de 
voormalige Watergraafsmeerpolder. 
Nadat er gebouwd wordt in de voormalige 
Watergraafsmeer, wordt de Oeterwalerweg 
steeds drukker gebruikt. Er ontstaan herbergen 
en pleziertuinen langs deze weg. Daarnaast 
komen er steeds meer buitenverblijven tussen 
de weilanden. 

blz 30: 17 De Transvaalbuurt vanuit de lucht. 
blz 31: 18 De Transvaalbuurt in zin omgeving. 
Links: 19 Amsterdam in 1795 



Tussen de sporen 
De polder wordt pas echt een stedelijk gebied 
met de aanleg van de spoorweg tussen Utrecht 
en Amsterdam in 1843. Deze liep over de 
huidige Wibautstraat. Het Weesperpoortstation 
was het kopstation en lag in de polder aan de 
Singelgracht 

Tevens was er een goederenstation en 
lag er vanuit het station een goederenlijn 
naar de havens in Amsterdam-Oost. Het 
eindstation hiervan was sinds 1882 het 
Sint Anthoniedükstation en vanaf 1896 het 
iets zuidelijker gelegen Muiderpoortstation. 
Dit oostelijke spoor werd later in gebruik 
genomen als doorgaande reizigersroute 
richting Hilversum. Met de in gebruik name 
van het centraal station in het IJ in 1889, 
werd de verbinding tussen het Rhijnspoor 
en het Oostspoor in gebruikgenomen. De 
spoorlijn vormt bij de splitsing naar het 
vroegere Weesperpoortstation de noordelijke 
en westelijke begrenzing van de huidige 
Transvaalbuurt Het Weesperpoortstation werd 
in 1939 gesloopt na het in gebruik nemen 
van het Amstelstation in 1937. Het spoor 
dat tussen deze 2 stations liep is vervangen 
door een autoweg. Dit werd het begin van de 
Wibautstraat. 

Met de aanleg van de eerste spoorlijn richting 
het Weesperpoortstation in 1843 raakte de 
Overamstelse polder onder de aandacht van 
het Amsterdamse gemeentebestuur. Er werd in 
eerste instantie echter niet aan woningbouw, 
maar aan functies als: bierbrouwerijen, 
begraafplaatsen en fabrieken gedacht. De 
bekendste hiervan is de in 1885 gebouwde 
Oostergasfabriek, die nog steeds aanwezig is 
op het huidige Oesterpoortterrein en nu dienst 
doet als zwembad. 

Uitbreidingsplannen 
Pas in 1862 komen de eerste plannen 
voor woningbouw met het ontwerp van 
de arts Samuel Sarphati die deze locatie 
wilde gebruiken om zijn visie voor betere 
levensomstandigheden voor Amsterdammers 
op te projecteren. In dit plan is nog geen 
invulling voor de huidige Transvaalbuurt 
meegenomen. Het plan wordt alleen rondom 
het paleis voor Volksvlijt gebouwd. De rest 
wordt niet waargemaakt, omdat het plan te 
duur is. 

Hierna krijgt stadsingenieur J.G. van Niftrik 
de opdracht om een uitbreidingsplan voor 
Amsterdam te maken. Dit plan was een 
concentrische uitbreiding. De arbeiderswijken 
werden gekenmerkt door een geometrische 
opzet. In de voormalige Overamstelse polder 
werden voornamelijk ruime bouwblokken 
gepland. In de hele uitbreiding was veel ru imte 
voor groen, brede wegen en ruime pleinen. 

20 Historische spoorlijnen Amsterdam 

De uitbreiding van Amsterdam is uiteindelijk 
gerealiseerd volgens het uitbreidingsplan van 
Jan Kalft, de toenmalige directeur van publieke 
werken, in 1875. Dit plan was goedkoper dan 
het plan van Van Niftrik en minder radicaal. 
Zo zijn de geplande plantsoenen verdwenen. 
In Oost is er ruimte voor het Oosterpark. 
Daarnaast stamt het gridpatroon met gesloten 
bouwblok in de Oesterparkbuurt van dit plan. 
Er was hier echter ook nog geen aandacht voor 
de huidige Transvaalbuurt 
De eerste wijken die buiten de Singelgracht 
zijn gebouwd waren van zeer slechte kwaliteit. 
De woningwet van 1902 maakte hier een 
einde aan. Deze wet zorgde voor verbetering 
van woonnormen en maakte het mogelijk dat 
kwalitatief slechte woningen gesloopt mochten 
worden. Daarnaast stond in de woningwet 
dat steden groter dan 10.000 inwoners een 
uitbreidingsplan moesten maken. 

21 plan Kalff 1875 



22 plan Serlage 1903) 

23 Transvaalbuurt anno 2010 



De invloed van Berlage 
In 1903 is er door Hendrik Petrus Serlage een 
stratenplan getekend voor de ontwikkeling van 
de Transvaalbuurt, die toen nog Afrikaanse 
buurt heette. Dit stratenpatroon was minder 
gebaseerd op de aanwezige slotenstructuur, 
dan de eerdere afgewezen plannen. De 
afwüking kwam vooral door de geplande pleinen 
en plantsoenen, welke verbonden werden 
door een hoofdroute (de Pretoriusstraat). De 
zijstraten zijn van een veel kleinere schaal. Het 
stratenpatroon buigt mee met de spoorlijn aan 
de westkant en sluit op vier punten aan op de 
omgeving via spoorwegovergangen. Aan de 
noordzijde van de buurt is langs de spoorlijn 
een plantsoen gepland. 

De Transvaalbuurt is tussen 1903 en 1930 
aangelegd gebaseerd op de plannen van 
Berlage. In de loop der jaren is steeds meer 
afgeweken van zijn plan. Dit is goed terug te 
zien. Aan de zuidoostzijde waar begonnen is 
met bouwen komt de huidige morfologie goed 
overeen met het originele plan, terwijl het aan 
de noodwestzüde, wat als laatste gebouwd is, 
sterk afwijkt. 

In de tijd van de ontwikkeling van de 
Transvaalbuurt werd de volkswoningbouw 
gesubsidieerd vanuit de overheid. Dit 
leidde tot de oprichting van diverse 
woningbouwverenigingen waaronder de 
Algemene Woningbouwvereniging. 
In de Transvaalbuurt komt voornamelijk 
volkswoningbouw voor. Serlage ontwierp de 
eerste bebouwing, twee symetrische gebouwen 
op de kop van de de Linnaeusstraat en de 
Pretoriusstraat, grenzend aan een halfrond 
pleintje dat als entree naar de wijk diende. 

Dit blok is in 1905-1906 opgeleverd. Daarnaast 
maakte hij in opdracht van de Algemene 
Woningbouwvereniging ook de bebouwing 
rond het Transvaalplein rond 1910. 

De bebouwing in de Transvaalbuurt wordt 
gekenmerkt door een grote diversiteit. Er 
waren veel verschillende opdrachtgevers en 
verschillende architecten die apart delen of 
blokken hebben ontworpen. Vanaf de jaren 
20 werd een deel van de wijk in de stijl van de 
Amsterdamse school gebouwd. Deze variëteit 
is nu kenmerkend voor de buurt. 

De buurt wordt ook gekenmerkt door 
de straatnamen die verwijzen naar de 
Boerenoorlog in Zuid-Afrika. Hier komt ook de 
naam van de wijk Afrikaanse buurt vandaan. 
De naam van de wijk veranderde al snel in 
Transvaalbuurt 
In 1931 wordt besloten om, vanwege 
de verkeersproblemen die ontstaan op 
spoorwegovergangen, hetspoor op een 5 meter 
verhoogd talud te plaatsen iets ten zuiden van 
de huidige spoorbaan. Dit gaat ten koste van 
het plantsoen in de Transvaalbuurt De vier 
spoorwegovergangen worden vervangen door 
drie tunnels, waarvan één enkel voor langzaam 
verkeer. 

24 Het gebouw op de kop van de Linnaeusstraat en de Pretoriusstraat. 



Bewoners 
Vanaf het begin wonen er veel Joodse mensen 
in Oost en vooral in de Transvaalbuurt. Tijdens 
WO 11 wordt dit nog versterkt omdat op last van 
de Duitse bezetters alle Joodse mensen naar 
de Transvaalbuurt moeten verhuizen. Vanuit 
deze wijk vinden ook veel deportaties plaats. 
Het grootste deel van deze Joden keert niet 
meer terug. 
In de Hongerwinter van 1944 worden veel 
huizen leeggeroofd. Vooral uit de leegstaande 
huizen van Joodse bewoners aan de westkant 
van de Transvaalbuurt wordt alles weggehaald 
wat maar als brandstof voor de kachel kan 
dienen. Deze woningen worden allemaal 
herbouwd na de oorlog. 

Vanaf de jaren '80 vindt op een aantal 
locaties in de buurt stadsvernieuwing plaats. 
Deze vernieuwing hield meer het tegengaan 
van verval van de woningen in, dan het 
daadwerkelijk vernieuwen van de wijken. In de 
Transvaalbuurt is een ingrijpende verandering 
de komst van buurtcentrum Dynamo, 
ontworpen door Pi de Bruin. 

De grootste verandering is de verandering 
in bevolkingsgroepen. Er komen steeds 
meer Marokkaanse, Turkse en Surinaamse 
bewoners. De eethuisjes en winkeltjes die 
nu gestart worden geven de buurt een nieuw 
karakter. 

Vogelaarwijk 
Op 22 maart 2007 maakte Minister Elia 
Vogelaar van Wonen, Wijken en Integratie 
een lijst bekend van 40 probleemwijken in 
Nederland. De Transvaalbuurt is samen met 
de Indische buurt aangewezen als één van 
deze wijken. 
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De probleemwijken worden ook wel 
aangeduid als krachtwijken, Vogelaarwijken 
of aandachtswijken. Voor deze wijken kwam 
extra geld beschikbaar om te investeren 
in verbetering van de bebouwing en het 
verbeteren van leefbaarheid. Zo werden in de 
Transvaalbuurt sociale huurwoningen verkocht 
om een meer diverse bevolkingssamenstelling 
te krijgen. Ook het investeren in de bestaande 
woningvoorraad had een positief effect. Er 
kwamen uit verschillende hoeken sociale 
initiatieven voor de buurt. 

Sinds de Transvaalbuurt benoemd werd als 
probleemwijk is er meer financiële steun van 
de overheid gekomen om deze problemen 
op te lossen. Dit geld is onder meer gebruikt 
voor projecten die meer veiligheid in de buurt 
bevorderden. Zo is er een antidrugs taskforce 
in het leven geroepen. 

In 2007 is er een wijkaanpak gepresenteerd 
onder de titel "trots op Transvaal". Een van 
de partijen die aan deze actie meewerken is 
woningcorporatie IJmere. Zij verbeteren de 
woningkwaliteit in ondermeer de blokken 
aan de Tugelaweg. In april 2010 is er een 
buurtbeheerbedrijf in de wijk geopend. 
Vanuit deze locatie worden veel initiatieven 
geopereerd om de leefbaarheid in de wijk te 
verbeteren. 

In de wijk zijn veel van deze initiatieven. 
Sommige gecoördineerd door bewoners, al dan 
niet verzameld in een bewonerscommissie. 
Andere initiatieven worden gestart in 
buurtcentrum Dynamo of vanuit stadsdeel 
Oost. 

Grootschalige plannen zijn er op de ver- en 
nieuwbouwplannen van IJmere nauwelijks. 
Stadsdeel Oost is al geruime tijd in overleg 
met bewoners van de Transvaalbuurt en 
ondernemers over de herinrichting van het 
Krugerplein. Hierbij is de ambitie om door 
middel van het toevoegen van voorzieningen in 
plinten en het herwaarderen van de openbare 
ruimte het Krugerplein meer te laten aansluiten 
op stadsniveau. Deze plannen zijn nog steeds 
in ontwikkeling. 
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2.3 Plannen en Ontwikkelingen 

Rondom de Transvaalbuurt zijn verschillende 
ontwikkelingen gaande. 



Overamstel ligt ten zuidwesten van de 
Transvaalbuurt. Deze voormalige polder 
aan de Amstel is de afgelopen vijftig jaar 
gebruikt als industrieterrein. Er liggen nu 
plannen om dit gebied om te transformeren 
in een grootstedelijk woon/werkgebied. Er 
komen woningen, voorzieningen, bedrijven en 
kantoren. 

Het Amstel station ligt ten zuidwesten van de 
Transvaalbuurt Aan de rand van het station 
begint de Wibautstraat. DRO is aan het 
overwegen of het hele gebied ruimtelijk op 
de schop moet, zodat het verkeersknooppunt 
meer als entreefunctie naar de stad kan 
dienen. 

De Amstel campus is de nieuwe campus van 
de Hogeschool van Amsterdam op de hoek 
van de Wibautstraat en de Singelgracht 
Dit is de locatie van het voormalige 
Weesperpoortstation. De campus wordt gevuld 
met studiegebouwen, studentenhuisvesting 
en recreatieve voorzieningen, waar ook andere 
kantoren aan de Wibautstraat van kunnen 
profiteren. 

Het Eenhoorngebied ligt aan de zuidkant van 
de Ringvaart en grenst visueel en via drie 
punten fysiek aan de Transvaalbuurt Een groot 
deel van het bedrüventerrein verdwijnt en er 
ontstaat ruimte voor een intensief mixed-use 
gebied waar woningen, werkunits, kantoren, 
een hotel en een school zijn gevestigd. 

Boven: 26 OverAmstel 
Midden: 27 Amstelcampus 
Onder: 28 Eenhoorngebied 

HetMuiderpoortstation is aan een opwaardering 
toe, zo concluderen de stadsdeelkantoren van 
Oost- Watergraafsmeer en Zeeburg. Op dit 
moment worden er plannen ontwikkeld om de 
veiligheid en aantrekkelijkheid van het station 
en zijn omgeving te verbeteren. Er zijn nog geen 
concrete plannen. 



De pa roold riehoekligtaa n de noordwestzijdevan 
de Transvaalbuurt en wordt fysiek gescheiden 
door het spoor. Er ligt een voetgangerstunnel 
onder het spoor, maar deze wordt gebruikt als 
hangplek voor drugsdealers. In de driehoek 
staat het voormalige gebouw van de krant het 
Parool en de voormalige panden van Trouw en 
de Volkskrant. Joan Busquets heeft een nieuw 
stedenbouwkundig ontwerp gemaakt, waarin 
de volgende voorzieningen komen: woningen, 
bedrijvigheid, retail, parkeren en een nieuw 
driehoekig buurtplantsoen. Daarnaast is 
er ruimte voor herontwikkeling van het 
metrostation Wibautstraat. 

Het Polderweggebied is de locatie van de 
voormalige Oastergasfabriek en is negen 
ha groot. Het stedenbouwkundig plan van 
Soeters van Eldonk, maakt plaats voor 
een variatie aan voorzieningen waaronder 
600 woningen, een sportcentrum, 
een school, het stadsdeelkantoor, een 
boulevard, parkeergarages, bedrijfsruimten, 
een winkelcentrum, een danshuis, een 
muziekcentrum en horeca. Een aantal van 
de oude gebouwen blijft bestaan, maar het 
grootste deel bestaat uit nieuwbouw. 

Het Science park ligt ten zuidoosten van de 
Transvaalbuurt Dit gebied is naar een ontwerp 
van KCAP architects & planners, en Karres 
& Brands landschapsarchitecten ontwikkeld 
tot een gebied waarin wetenschappelijke 
kantoren, onderzoeksinstituten en 
onderwijsinstellingen gecombineerd worden 
met woningbouw, recreatie, sport en natuur. Er 
is een nieuw treinstation gekomen. Het gebied 
moet zich ontwikkelen tot kenniscentrum van 
Amsterdam. 

Wat betekent dit voor de Transvaal buurt? 
In stadsdeel Oost wordt dus veel gebouwd. 
Nieuwe ontwikkelingen geven een impuls aan 
het hele stadsdeel. Door het verbeteren van 
de woningkwaliteit stijgt de woningwaarde in 
de buurt. Nieuwe voorzieningen geven een 
impuls aan de activiteit in het gebied. Er moet 
echter opgepast worden dat een teveel aan 
voorzieningen niet juist het tegenovergestelde 
effect heeft. Een te groot aanbod kan er juist 
voor zorgen dat ze allemaal te weinig bezoekers 
trekken. 

Daarnaast is te bediscussiëren of het 
Polderweggebied een bijdrage levert aan de 
opleving van de Transvaalbuurt of dat het 
juist een bedreiging is. Een hoge concentratie 
voorzieningen in de nabijheid is handig voor 
de bewoners. Aan de andere kant kan de 
vraag gesteld worden of daardoor niet juist 
alle voorzieningen, en de daarbij horende 
interactie, in de buurt verdwijnen. De grootste 
basisschool, de Kraal, is al verhuisd van de 
Transvaalbuurt naar het Polderweggebied, 
waardoor veel kinderen elke dag de relatief 
drukke Linaeusstraat moeten oversteken. 

Boven: 29 De Parooldriehoek 
Midden: 30 Het Polderweggebied 
Onder: 31 Het Science park 



2.4 Problemen Transvaalbuurt 

Van probleemwijk tot levendige wijk 
Zoals eerder beschreven is de Transvaalbuurt 
in 2007 samen met de Indische buurt 
uitgeroepen tot probleemwijk. De problemen 
zijn onder te verdelen in ruimtelijke en 
sociale problemen. De ruimtelijke problemen 
hebben vooral betrekking op de druk op 
het publiek domein als gevolg van de hoge 
woningdichtheid. Er zijn te weinigverblijfs-en 
ontmoetingsruimtes in de openbare ruimte, 
maar er is bijvoorbeeld ook een gebrek aan 
ruimte voor parkeervoorzieningen. Dit heeft 
gevolgen voor de leefbaarheid in de wijk. 

Sociale prob~emen 
De sociale problemen bestaan voornamelijk 
op het gebied van economie en veiligheid. In 
de Transvaalbuurt werkten in 2006 slechts 
750 mensen. Dit komt door het gebrek aan 
werkgelegenheid in de buurt maar ook aan het 
werkloosheidsniveau. In de Transvaalbuurt en 
Indische buurt samen wordt bijna de helft van 
de uitkeringen in stadsdeel Oost uitgereikt, 
blijkt uit de Kei-wijkbeschrijving Transvaalbuurt 
In een gebied met een zodanig hoge dichtheid 
zorgt dit voor een hoop problemen. 

In 2009 woonden in de Transvaalbuurt circa 
9.500 mensen in circa 4.500 woningen. 
De bevolkingsdichtheid ligt ver boven het 
gemiddelde in het stadsdeel Oost. (bron: O+S) 

Het gebrek aan veiligheid komt voornamelijk 
voort uit drugsoverlast, het aantal hang
jongeren en de beperkte sociale cohesie 
tussen de bewoners. De Transvaalbuurt is een 
multiculturele wijk waar 65% van allochtone 
afkomst is. Dit is het op een na hoogste 
percentage in Amsterdam. 
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De meeste niet Westerse bewoners zijn 
Marokkaans, maar er wonen ook veel 
Surinamers en Turken. (bron: O+S) Een groot 
aantal van de voornamelijk vrouwelijke, 
allochtone bewoners beheren de Nederlandse 
taal niet of nauwelijks. Zij maken daardoor 
beperkt deel uit van het sociale leven en dit 
heeft weer tot gevolg dat de leefbaarheid in de 
wijk verslechterd. 

Sociologe Talja Blokland beschrijft in het essay: 
"ontmoeten doet er toe" hoe het herkennen 
van gezichten op plekken in de openbare 
ruimte en het voeren vansmalltalk gesprekken 
bij bushaltes, in winkels en op pleinen kunnen 
bijdragen aan vertrouwen in buurtgenoten, 
het meer thuis voelen in een buurt en het 
hebben van een hogere waardering van het 
veiligheidsgevoel. In de Transvaalbuurt zorgen 
sociale factoren als taalbarrières en ruimtelijke 
factoren als het gebrek aan ontmoetingsruimte 
voor een slechte bijdrage aan de leefbaarheid 
in de wijk. 

Aan desocia Ie problemen wordt a I veel,aandacht 
besteed. Het geld dat beschikbaar is gekomen 
voor de buurt, doordat het aangemerkt is 
als Vogelaarwijken wordt via verschillende 
initiatieven ingezet om sociale problemen op 
te lossen. Zo zijn er buurtwachters aangesteld 
om de veiligheid te verbeteren en wordt er door 
Urnere flink geïnvesteerd in het verbeteren van 
de woningkwaliteit Er worden zelfs enkele 
woonblokken vervangen. 

Initiatieven van buurtbewoners worden met 
hulp van buurtcentrum Dynamo geprobeerd uit 
te voeren, zodat er activiteiten in en voor de 
buurt plaatsvinden. Een voorbeeld hiervan is 
de jaarlijkse plantjesmarkt 

Het voorzieningenniveau blijkt lastig aan 
te pakken. Er zijn enkele lege panden van 
vertrokken ondernemers of verdwenen 
voorzieningen. Om leegstand tegen te gaan 
worden deze lege gebouwen toegewezen aan 
kunstenaars. Zodat deze tegen een laag tarief 
ruimtes kunnen huren om als atelier of studio 
te gebruiken. 

Ruimtelijke problemen 
De ruimtelijke problemen betreffen 
voornamelijk het voorzieningenniveau, de 
openbare ruimte en de bebouwing oftewel de 
bebouwde omgeving. 

De voornaamste ruimtelijke problemen zijn: 
• toegankelijkheid' 
• geblrek aan voorzieningen I activiteiten 
• kwaliteitsniveau publieke ruimte 

Deze ruimtelijke problemen worden in de 
volgende paragraaf geanalyseerd. 



KERNCIJEERS JRANSVAALBUURI ___________ ~=' 

Huishoudens 
• eenpersoonshulshouden 55% 

• gezinnen zonder kinderen lB% 

gezinnen mot kinderen 27% 

11 Antilliaans l'Yo 

11 Surinaams 13% 

11 Tur1<s 10% 

• Dveri~ N1et·Weatarse allochtonen 10% 

.• Nederlands 35% 

11 Overig Westerse allochtonen 12o/Q 
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Geslacht 

• mannen51% 

liJ vrouwen 49% 

Leeftijd 
11 0.15 17% 

111 15-25 16% 

• 25-45 36% 

45-65 24% 

[] 65• 7% 



2.5 Analyse ruimtelijke problemen 

Toegankelijkheid 
De Transvaalbuurt wordt aan bijna alle zijden 
fysiek afgesloten van de rest van de stad. Aan 
de noord- en westzijde door het spoortalud 
waarover het spoor van station Amsterdam 
Amstel naar station Amsterdam Centraal 
loopt. Aan de zuidzijde wordt de begrenzing 
gevormd door de Ringvaart. De oostzijde 
grenst aan de Linnaeusstraat, een belangrijke 
verbindingsweg. 

Er zijn vier grote toegangen naar de wijk. 
Aan elke kant is er een entree voor zowel 
gemotoriseerd als langzaam verkeer. De 
hoofdassen door de wijk kruisen elkaar op het 
centrale plein, het Krugerplein. Daarnaast is 
er een voetgangerstunnel vanuit de wijk naar 
de metrohalte Wibautstraat. Deze tunnel is al 
meerdere malen fysiek aangepakt, omdat het 
een verzamelplek is voor criminele activiteiten, 
waaronder drugshandel. 

De wijk wordt niet alleen fysiek, maar ook 
visueel afgesloten. Aan de zuidzijde, de kant 
van de Ringvaart is er vrij zicht over het water 
naar de tegenoverliggende Watergraafsmeer. 
De noord- en westzijde worden visueel 
afgesloten door het 6 meter hoge spoortalud. 

Veel Amsterdammers kennen de 
Transvaalbuurt slechts bij naam, maar zijn 
er nog nooit in geweest. Door de fysieke en 
visuele begrenzingen wordt de wijk nauwelijks 
gebruikt als doorgaande route richting andere 
wijken. Alleen de noordzuid-verbinding over 
de Maritzstraat en de Schalkburgerstraat 
wordt daarvoor gebruikt en kruist daarbij 
het Krugerplein. Op deze route rijdt ook een 
buslijn. In het plan van Berlage, dat te zien is 
op afbeelding 22, staat een tramlijn gepland 
op de oostwest georiënteerde as door de 
wijk. Deze sloot aan op alle grote pleinen en 
bracht zo levendigheid met zich mee. Er heeft 
inderdaad een tramlijn door de wijk gelopen. 
Van 1942 tot 1944 reed tramlijn 3 door de 
Wibautstraat naar het Krugerplein. Van 1945 
tot 1965 reed tramlijn 5 naar het Amstelstation 
en tussen 1961 en 1971 tramlijn 7. Daarna 
zijn de tramsporen opgebroken. 
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BEGRENZINGEN __________________ . 

34 De Wibautstraat 

37 De Ringvaart 

34 De spoorbrug over de Wibautstraat 

38 De Linnaeusstraat 

~~----~--------------. 

35 De spoorzone aan de Tugelaweg 



Voorzieningenniveau 
De voorzieningen worden behandeld per 
schaalniveau; het stadsdeelniveau en het 
buurtniveau. 

Rond de Transvaalbuurt liggen veel 
voorzieningen die functioneren op stadsniveau. 
Zo zijn er veel zakelijke voorzieningen aan 
de Wibautstraat en in het gebied rondom het 
Amstelstation. Op deze locatie bevindt zich 
ook het terrein van de HvA, maar deze zal 
binnenkort verhuizen naar de Amstelcampus. 

Aan de noord kantvan de wijk ligt het Oosterpark, 
dat op stadsniveau een recreatieve functie 
heeft. Dit komt mede door het aanliggende 
Onze lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG). Aan de 
noordoostkant van de Transvaalbuurt is de 
dagelijkse Dappermarkt 

Het Polderweggebied is nog volop in 
ontwikkeling en zal het nieuw hart vormen van 
stadsdeel Oost. Dit gebied is beschreven in 
paragraaf 2.3 Plannen en Ontwikkelingen. 

In de buurt functioneren de meeste pleinen 
op buurtniveau. Elk plein heeft zijn eigen 
karakteristiek waardoor ze voor de hele buurt 
aantrekkelijk zijn gemaakt. Deze pleinen zijn 
voor het merendeel echter niet gekoppeld 
aan omliggende gebouwen. Zelfs het plein 
aan de Joubertstraat gaat geen relatie aan 
met het aanliggende multifunctionele gebouw 
'de Verbinding'. Ook het Krugerplein gaat 
geen relatie aan met omliggende gebouwen, 
terwijl hier in verhouding veel voorzieningen 
op buurtniveau in de plinten aanwezig zijn. 
Op de oostwestas en de noordzuidas die 
elkaar kruisen op het Krugerplein zijn ook 
een aantal voorzieningen op buurtniveau te 
vinden. De voorzieningen in deze hoofdstraten 
en op het Krugerplein bieden een eenzijdig 
aanbod en bestaan voornamelijk uit: kleine 
winkels, kappers, belwinkels, horeca en 
enkele zorgvoorzieningen als huisartsen, 
fysiotherapeuten en tandartsen. In de rest van 
de wijk zijn nog enkele buurtvoorzieningen als 
het buurtcentrum, horeca, twee basisscholen 
en in de openbare ruimte speelplekken. 

De voorzieningen in de wijk dragen in geringe 
mate bij aan de dagelijkse behoeften, 
bieden weinig variatie en trekken nauwelijks 
bezoekers van buiten de wijk. Er is behoefte 
aan meer variatie in voorzieningen, waaronder 
zaalruimte voor de verschillende initiatieven 
die in de buurt zijn ontstaan om het imago 
van probleemwijk van zich af te schudden. 
Het buurtcentrum is hiervoor te klein en 'de 
Verbinding" te introvert. Ook is er behoefte aan 
meer variatie i1n horecavoorzieningen. 

39 Schaalniveaus 
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Parelketting 
Er zijn verschillende pleinen in de wijk die 
dienst kunnen doen als publiek domein. 
De pleinen hebben allemaal hun eigen 
kenmerken. De meeste zijn verbonden met 
de centrale as door de buurt. Ze vormen als 
het ware een parelketting van verblijfsplekken. 
De parelketting eindigt aan de oostkant 
aan een pleintje aan de Linneusstraat. 
Aan de westkant eindigt hij echter in twee 
nauwelijks gedefenieerde plantsoenen aan de 
Wibautstraat. Hier kan de parel nog gepolijst 
worden. 

Kwaliteitsniveau openbare ruimte 
Het probleem met de pleinen is dat zij 
nauwelijks relatie aangaan met de omliggende 
gebouwen. Er mist een overgangsgebied. 
Zoals Jan Gehl stelt in zijn boek: "life between 
buildings": 

"Een overgangsgebied, bijvoorbeeld 
semi-publieke voortuin (en het ontwerp 
hiervan), of keukendeur die uitkomt in 
voortuin bevorderen contact." 

Alleen de pleinen die dienst doen als 
speelruimte worden door jongeren actief 
gebruikt, maar niet door andere doelgroepen. 

In het ontwerp voor het stratenpatroon van 
de Transvaalbuurt had Serlage veel aandacht 
voor de openbare ruimte. Hij zei: 

'Pleinen moeten echter niet ontstaan 
als toevallige overblijfsels van een 
stratennet, zoals deze nu dikwijls blijken 
te zijn, maar als centrale uitgangspunten 
worden beschouwd.' 
(uit: stedelijk vernieuwingsplan Trasnvaalbuurt, 2004) 

In het plan warentweecentrale pleinen gepland 
op de plaatsen van het hudige Krugerplein en 
Steve Sikoplein. Het verschil is alleen dat er in 
zijn plannen grote voorzieningen als een kerk 
en een buurtcentrum op deze pleinen stonden, 
die de pleinen een functie toekenden en ze 
activeerden. Ook stond er in zijn plan een groot 
plantsoen gepland aan het spoor. Deze is er 
nooit gekomen. Toen Serlage zijn plan maakte, 
bevond het spoor zich nog op maaiveld niveau. 
Het is pas later op een 6m hoogtalud geplaatst, 
zodat het verkeer niet meer opgehouden werd 
bij spoorwegovergangen. 

De verkeersdoorstroming op stadsniveau is na 
de spoorverhoging verbeterd. Het voormalige 
spoortraject tussen Amsterdam Amstel en het 
Weesperpoortstation werd vervangen door de 
Wibautstraat en ook op de Linneusstraat liep 
de doorstroming beter. 
In de wijk zorgde het verkeer echter voor 
veel problemen. Sinds de meeste straten zijn 
ingericht als eenrichtingsweg en 30km zone 
is de verkeersoverlast verminderd, maar de 
hoeveelheid openbare ruimte is nog steeds 
beperkt door het aantal parkeerplaatsen op 
straatniveau in de wijk. 

42 De parelketting van verblijfsgebieden aan de Pretosius-as. 
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43 Het Joubertplein 

46 Het Afrikanerplein 

44 Het Transvaalplein 45 Het Steve Bikoplein 

47 Het Krugerplein 



Verbindingsassen 
Er zijn drie verbindingsstraten tussen oost en 
west. Allereerst is er de centrale as door de wijk. 
Deze as wordt in dit onderzoek genoemd als de 
Pretorius-as. Deze straat bestaat voornamelijk 
uit rijstroken, fietspaden en parkeerplaatsen. 
Er blijft nauwelijks stoep over. 

Aan de noord- en westzijde loopt de spoorzone, 
langs het spoortalud. Hier is meer ruimte, maar 
deze is begroeid en heeft verder geen publieke 
functie. 

De straat langs de Ringvaart bestaat uit een 
eenrichtingsweg met parkeervoorzieningen 
aan de waterkant, waardoor er vrijwel geen 
openbare ruimte overblijft om als publiek 
domein te dienen. 

48 Drie verbindingsstraten tussen oost en west 
met in het midden de Pretori us-as. 



49 Straatprofiel van de Transvaalkade aan de Ringvaart. 50 Beeld van de Transvaalkade aan de Ringvaart. 
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53 Straatprofiel van de Pretorius-as 2 . 54 Beeld van de Pretorius-as 2. 
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55 Straatprofiel van de Spoorzone 1 56 Beeld van de Spoorzone 1 

57 Straatprofiel van de Spoorzone 2 58 Beeld van de Spoorzone 2 



De Transvaalbuurt heeft, net als veel andere 
wijken die aangewezen zijn als probleemwijk, 
een slechte naam gekregen. Het heeft echter 
ook een heleboel te bieden. Een groot deel 
van de Amsterdammers kent de wijk bij 
naam, maar is er nog nooit geweest. Dat komt 
enerzijds doordat de wijk veel Amsterdammers 
niks te bieden heeft. Anderszijds weten veel 
stadsgenoten niet wat zij in de buurt kunnen 
aantreffen. 

Architectuur 
Dankzij Berlages stratenplan zijn er bijzondere 
plekken ontstaan met een verscheidenheid 
aan pleinen vol potentie. Zijn tijdgenoten, 
waaronder Jan Gratama, gaven de 
Transvaalbuurt een speciaal architectonisch 
karakter. Nog steeds staat de buurt bekend 
om zijn waardevolle gebouwen in de stijl van 
de Amsterdamse school. Karakteristieken van 
de Amsterdamse school, die te herkennen 
zijn in deze gebouwen zijn: het gebruik van 
baksteen, versieringen (in natuursteen) op 
de gevel, bijzondere hoekoplossingen, ritmiek 
in de gevel, laddervensters, horizontaliteit, 
oriëntatie op de omgeving, en steile daken die 
soms voorzien zijn van een torentje. Daarnaast 
bestaan, zoals in een groot deel van Amsterdam, 
veel Amsterdamse schoolgebouwen uit vijf 
verdiepingen. Op de vijfde verdieping bevonden 
zich vroeger de bergingen. De gevel week hier 
sterk af van de andere verdiepingen, vaak 
doordat de gevelopeningen hier veel kleiner 
zijn. 
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Multicultureel 
In 2009 is het nieuwe multifunctionele centrum 
"de Verbinding" gebouwd naar een ontwerp 
van architectenbureau Marlies Rohmer in 
een stijl dat een mengeling vormt van de 
Amsterdamse school met Arabische invloeden. 
De Arabische invloeden in dit gebouw zijn 
toegevoegd als gebaar naar de multiculturele 
samenleving in de wijk. Tweederde van de 
bewoners in de buurt is van niet Nederlandse 
afkomst. Het grootste deel van de bewoners 
is van Marokkaanse, Surinaamse en Turkse 
komaf. Zoals te zien is op afbeelding 32 wonen 
er mensen uit alle windstreken. Dit levert een 
gevarieerde en gezellige samenleving op. 

Kwaliteiten 
De Transvaalbuurt ligt op een goed bereikbare 
locatie. Er liggen verschillende wijken omheen 
en grenst aan de westkant zowel aan de 
Wibautstraat als aan hetAmstel station district, 
waar dagelijks veel bezoekers naar toe komen. 

Samen met zijn karakteristieke uitstraling en 
multiculturele karakter zou het een ideale 
plek zijn om een publieke functie werkende 
op verschillende schaalniveaus van de stad te 
ontwikkelen. Als deze ontwikkeling plaatsvindt 
aan de westkant van de Transvaalbuurt kan 
het een stimulering zijn voor beweging door de 
wijk en activiteit in de rest van de wijk. 



59 Schoolgebouw Kraaipanstraat (1920 -1923, architect: J. Gratama) 

62 Omgeving Kraaipanstraat (1920 -1923, architect: J. Gratama) 

60 Architectuur in de Transvaalbuurt 61 "De Verbinding• (2009 architect: Marlies Rohmer) 

63 Architectuur in de Transvaalbuurt. Afrikanerplein 
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3 ONTPLOOIEN 



3.1 S rategle 

Uit de ruimtelijke analyse zijn een aantal 
hoofdconclusies te trekken. 

Toegankelijkheid 
Op het gebied van toegankelijkheid hebben de 
problemen vooral te maken met de ontsluiting 
en daarbij de fysieke afsluiting van de wijk en 
daarnaast met de mate waarin men uitgedaagd 
en uitgenodigd wordt om zich verder door de 
wijk heen te bewegen. 

Voorzieningenniveau 
De analyse van het voorzieningenniveau toont 
een gebrek aan de aanwezigheid van en variatie 
in voorzieningen. De aanwezige voorzieningen 
bieden enkel activiteit op buurtniveau en laten 
de Transvaalbuurt nergens aansluiten op het 
niveau van de stad. 

Kwaliteitsniveau publieke ruimte 
Ook aan kwalitatief publiek domein is een 
gebrek in de Transvaalbuurt De straten worden 
vooral gebruikt voor de verkeersdoorstroming. 
De ruimte die overblijft, wordt slechts minimaal 
gebruikt als stoep, omdat deze ruimte ook 
nog ingenomen wordt door: parkeerplaatsen, 
fietsenstallingen, vuilcontainers en bomen. 
Op (de centrale as:) de Pretorius-as wordt 
deze ruimte een enkele keer geclaimd door de 
aanwezige voorziening in de plint. De pleinen 
missen over het algemeen activiteit, wat 
voorkomt uit de afwezigheid van aangrenzende 
voorzieningen. 

blz 56; 64 Schetsen van de ontwerpvisie 
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De aanpak van de wijk moet plaatsvinden 
op sociaal en ruimtelijk niveau. Enkel een 
sociaal ontwikkelingsplan of alleen een 
stedenbouwkundig ontwerp leiden hier niet 
tot het gewenste resultaat. Een koppeling 
van beide is noodzakelijk. Hiervoor wordt een 
strategie ontwikkeld, die stap voor stap bepaalt 
op welke punten verbeteringen moeten worden 
nagestreefd. Deze punten kunnen dan leiden 
tot nieuwe ontwikkelingen. 

Stap voor stap benadering 
Zoals uit de analyse bleek zijn de grootste 
problemen aanwezig op het gebied 
van toegankelijkheid, het gebrek aan 
voorzieningen en het kwaliteitsniveau van de 
publieke ruimte. Een grootschalige aanpak 
van de wijk is financieel gezien lastig van 
de grond te krijgen in deze tijden. Maar 
vooral fysiek gezien is er weinig ruimte voor 
grootstedelijke veranderingen. Veel van de 
bewoners waarderen de Transvaalbuurt als 
woonwijk en willen deze karakteristiek graag 
behouden. Er is wel vraag naar meer activiteit 
en ondernemingen, maar hierbij hoeft niet de 
hele wijk geactiveerd te worden. Een strategie 
waarbij een stap voor stap benadering 
wordt toegepast kan de problemen in de 
Transvaalbuurt aanpakken. Deze stappen 
kunnen er voor zorgen dat delen van de wijk 
geactiveerd en gestimuleerd worden. 

Openheld 
De eerste stap voor de ontwikkeling is het 
verbeteren van de toegankelijkheid van de 
wijk. Om mensen uit te nodigen de wijk te 
betreden is het van belang de toegangen naar 
de wijk aantrekkelijk, veilig en toegankelijk te 
maken voor verschillende verkeersstromingen. 
Zowel de auto, de fietser als de voetganger 
moeten de wijk gemakkelijk kunnen betreden 
en daartoe uitgenodigd worden. Daarvoor is 
het noodzakelijk om mensen aan te trekken 
door een of meerdere plekken tot een zodanig 
niveau te ontwikkelen dat er zowel bezoekers 
van binnen als van buiten de wijk naar toe 
komen. 

Aan de oostkant grenst de Transvaalbuurt aan 
het voormalige Oostergasterrein. Zoals te lezen 
was in Ontwikkelingen Rondom wordt hieronder 
leiding van Soeters van Eldonk architecten 
een nieuwe wijk ontwikkeld genaamd het 
Polderweggebied. Deze wijk vormt het nieuwe 
centrum van stadsdeel Amsterdam Oost. De 
voorzieningen grenzen aan de Transvaalbuurt 
en bevinden zich op loopafstand. Nadeel is 
echter dat sommige voorzieningen, zoals een 
basisschool en winkels uit de Transvaalbuurt 
zijn gehaald om hier plaats te nemen. 

Om te voorkomen dat mensen alleen nog het 
nieuwe stadsdeelcentrum bezoeken en daarbij 
niet meer de Transvaalbuurt doorkruisen 
moet de Pretorius-as geactiveerd worden en 
moeten er activiteiten tegenover het nieuwe 
stadsdeelcentrum geplaatst worden. Er zijn al 
plannen om het het Krugerplein te activeren. 



Openen 
Er bestaan plannen om als aanjagervoor nieuwe 
activiteit een Foodcourt op Het Krugerplein te 
realiseren. Tien kleine ondernemers zullen daar 
eten aanbieden. Daarnaast wordt het plein ook 
fysiek aangepakt. De herinrichting bestaat 
uit de volgende punten: er komt eenduidige 
bestrating, het aantal parkeerplekken wordt 
verminderd en het centrale pleinvlak wordt 
verbeterd ten behoeve van buurtactiviteiten. 

Aan de westkant van de Transvaalbuurt ligt 
het President Steynplantsoen dat grenst aan 
de Wibautstraat en vlakbij het metrostation 
Wibautstraat en het Amstel station ligt. Deze 
plek is perfect bereikbaar en zou een goede 
uitvalsbasis kunnen vormen van waaruit 
mensen de Transvaalbuurt en vooral het 
Krugerplein bezoeken. Ook zou dit een poort 
kunnen vormen naar het Polderweggebied 
waarbij mensen over de centrale as, de 
Pretorius-as in de Transvaalbuurt bewegen. 
Andersom kan deze beweging ook geactiveerd 
worden. Bedrijvigheid dat op deze plek 
geplaatst wordt en activiteit biedt aan mensen 
van buiten de wijk kan bezoekers vanuit 
het Polderweggebied aantrekken, die dan 
wederom over de Pretorius-as bewegen en 
daarmee deze strook activeren. Deze as kan 
een actief verblijfsgebied worden, waarbij de 
rest van de wijk haar karakter als woonbuurt 
blijft behouden. Deze locatie kan in meerdere 
opzichten leiden tot meer activiteit en beweging 
in en door de Transvaalbuurt De locatie aan 
de westkant kan dan als tegenhanger werken 
van het Polderweggebied. Het vormt hier een 
knooppunt met de omgeving. Vanaf nu wordt 
dit gebied aangeduid als: "de Westknoop". 

65 De Westknoop en het Krugerplein activeren 
om de openheid te bevorderen. 



Ondernemen 
Zodra het Polderweggebied, Het Krugerplein en 
de Westknoop actiever bezocht worden zal ook 
het verkeer tussen de locaties opgang komen. 
De locaties bevinden zich allen op Pretorius-as 
door de wijk heen. 

Op deze as kan het ondernemersklimaat 
verbeterd worden. In de Pretoriusstraat aan 
de oostkant van het Krugerplein kunnen 
de bestaande ondernemingen profiteren 
van de nieuwe bezoekers, De lege panden 
kunnen weer opgevuld worden door nieuwe 
ondernemers. De westkant van het Krugerplein 
wordt gevormd door de Krugerstraat en de 
President Steynstraat. Op deze as bevinden 
zich maar enkele panden waarin commerciële 
functies zitten. Er kunnen meer gebouwen 
in de plint geschikt worden gemaakt voor 
bedrijvigheid. Ook de noordzuid georiënteerde 
Maritzstraat en Schalk Burgerstraat, die de 
centrale as kruisen op het Krugerplein kunnen 
herontwikkeld worden tot straten met actief te 
gebruiken plinten. 
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66 Nieuwe bewegingen leiden tot het 
ondernemen van nieuwe activiteiten. 

rechts: 67 Versterking van de openbare ruimte. 



Versterken 
De derde stap is het versterken van de kwaliteit 
van de openbare ruimte. Er is al een begin 
gemaakt op diverse pleinen. 
De herinrichting van het Steve Bikoplein 
is in 2003 afgerond. Dit plein heeft vooral 
een speelkarakter. Datzelfde geldt voor de 
Joubertstraat waar speelvoorzieningen zijn voor 
oudere jeugd. De plannen voor het Krugerplein 
zijn hiervoor beschreven. Op 26 maart 2011 
zijn op het Afrikanerplein en acht andere 
locaties in de buurt buurttuinen geopend die 
met buurtbewoners worden onderhouden. 
Daarnaast staat de herontwikkeling van de 
spoorzone aan de Tugelaweg op de agenda van 
het stadsdeel. 

De kleinere straten zouden nog heringericht 
kunnen geworden. Veel straten worden 
voornamelijk ingenomen door de auto. Ook 
geven beheerders van het stadsdeel aan dat 
vernieling van straatmeubilair in de buurt veel 
vaker voor komt dan elders in het stadsdeel. 
De overige straten zouden heringericht 
kunnen worden, waarbij meer gekeken wordt 
naar de behoeften van de bewoners en 
oplossingen gezocht kunnen worden voor de 
verkeersproblemen. 

Deze strategie verbetert de openbaarheid 
van de Transvaalbuurt, trekt activiteiten en 
bezoekers aan en verbetert de parels van de 
parelketting en de rest van het publiek domein. 
De plannen voor het Krugerplein zijn al in 
ontwikkeling. Om beweging over de Pretorius
as te bevorderen en vanuit de verschillende 
uitvalsbasissen mensen aan te trekken zal er 
een plan gemaakt worden voor de Westknoop, 
de westelijke aansluiting van de Transvaalbuurt 
op de rest van de stad. 



3.2 De werking van de Westknoop 

De westknoop vormt in de strategie zowel 
een eindpunt als een beginpunt van de 
Transvaalbuurt Als eindpunt vormt het een 
einde aan de door Serlage geplande Pretorius
as. Het biedt men een reden om zich vanaf 
de Linaeusstraat of het Krugerplein over deze 
as richting het westen te bewegen. Daarnaast 
fungeert de westknoop als beginpunt van de 
wijk. Het toont een poort naar de wijk vanaf 
de op stadsniveau werkende functies als: de 
Wibautstraat, de Amstel en het Amstelstation. 

Westknoop verkeersknoop 
De plek heeft een belangrijke functie als 
aantrekkingspunt. Een voordeel voor deze 
plek is dat het al zeer goed bereikbaar is. Het 
Amstelstation en de metrohalte Wibautstraat 
zijn op loopafstand en ook grenst het 
aan diverse uitvalswegen, waaronder een 
nabijgelegen aansluiting op de A10. De 
locatie wordt doorkruist door de Ringvaart 
die uitmondt in de Amstel. Het gebied wordt 
doorsneden door de Wibautstraat. 

Deze bereikbaarheid en de strategische 
werking van de plek maakt deze locatie 
ideaal als nieuw ontwikkelingsgebied voor 
de Transvaalbuurt Om deze ontwikkelingen 
mogelijk te maken moeten er eerst twee grote 
ingrepen plaatsvinden. Het gebiedt wordt nu 
doorsneden door de Wiba utstra at en afgesloten 
van omliggende buurten door middel van het 
spoortalud. Door deze twee grote barrières is 
er weinig ruimte voor ontwikkeling. Het bestaat 
nu voornamelijk uit een aaneenschakeling van 
restruimtes. 
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Barrièrewerking 
De eerste grote barrière betreft de Wibautstraat. 
Deze straat is gebouwd op de locatie waar 
het eerste spoor naar Amsterdam liep. Het 
spoor eindigde bij het Weesperpoortstation 
op de locatie van het huidige Weesperplein. 
Nadat het spoor was omgeleid richting het 
nieuwe station Amsterdam Centraal, is 
de voormalige spoorweg ingericht als een 
rechte, hoogstedelijke verkeersader. Door 
zijn langgerekte, brede profiel zorgt de straat 
voor een lange zichtlijn. Dit is niet het geval 
ter hoogte van de Transvaalbuurt Hier buigt 
de Wibautstraat af richting de rotonde op het 
Prins Bernhardplein. Deze rotonde vormt de 
aansluiting met verbindingswegen naar de 
A10, Amsterdam Zuid en Amsterdam Oost. 

De Wibautstraat wordt vormgegeven door 
grootschalige gebouwen met voornamelijk 
kantoorfuncties. Zo krijgt de straat een 
uniform beeld. De afbuiging ter hoogte van 
de Transvaalbuurt vormt ook hierop een 
uitzondering. 

68 De lange zichtlijn van de Wibautstraat. 

Hier wordt de straat aan de ene zijde begrensd 
door het spoortalud en aan de andere zijde 
door twee woonblokken. Deze vormen echter 
amper een wand, want er is ruimte tussen 
de straat en de woonblokken ingericht als 
plantsoenen. Het karakter van de Wibautstraat 
ter hoogte van de Transvaalbuurt wijkt enorm 
af van de rest van de straat. 

Het tweede probleem is het spoortalud. Met 
zijn hoogte van 5,5 meter neemt het een grote 
plaats in. Het spoor maakt een grote bocht aan 
de westkant van de Transvaalbuurt Hierdoor 
wordt de buurt ook aan de noordkant begrensd 
door het spoortalud. Tussen het Amstelstation 
en deze bocht gaan de metrolijnen die tussen 
de sporen lopen ondergronds. Om deze 
redenen is het spoortalud aan de westkant 
van de Transvaalbuurt extra breed en vormt 
het een extra grote barrière. Het spoortalud 
is in het bezit van prorail en is ontoegankelijk. 
De onderdoorgangen onder het spoor staan 
bekend als onveilige plekken. 

69 De metrolijn gaat tussen de sporen door onder de grond. 



70 De huidige ligging van de Wibautstraat in de Westknoop. 71 Nieuw voorstel voor de Wibautstraat en het spoor. 



Nieuwe verbindingen 
De verbinding tussen de Transvaalbuurt en 
de omliggende wijken wordt aan de westkant 
dus voornamelijk verh inderd door de twee 
grote barrières die gevormd worden door de 
Wibautstraat en het spoor. Ze zorgen beiden 
voor een fysieke barrière, maar het spoortalud 
zorgt door zijn hoogte ook voornamelijk voor 
een visuele barrière. Om allereerst meer zicht 
en meer verbindingen te maken is het van 
belang dat deze barrières aangepakt worden. 

Het spoortalud wordt tussen de tunnel 
van de Ringvaart en de huidige tunnel 
van de Wibautstraat vervangen door twee 
spoorviaducten. Vanwege de metrolijn die 
tussenbeide loopt is er een breedte van 
circa 22 meter tussen de sporen. Door twee 
viaducten te maken kan er licht vallen in het 
gebied tussen de sporen, zodat dit gebruikt 
kan worden voor functies. De spoorviaducten 
worden uitgevoerd in beton, zoals op meerdere 
plekken in Amsterdam Zuid en Oost. De brug 
wordt gedragen door dezelfde vorm kolommen . 
Deze vorm is te zien op afbeelding 65. Doordat 
het spoor nu op een spoorviaduct ligt en 
gedragen wordt door kolommen ontstaat er 
een directe verbinding onder het spoor door. 
Deze verbindingen zijn zowel fysiek als visueel. 

De Wibautstraat wordt ter hoogte van de 
afbuiging bij de Transvaalbuurt tot aan de 
rotonde verlegd naar de westkant van de 
nieuwe spoorviaducten. Hierdoor komt hij 
in het verlengde van de rest van de straat te 
liggen, waardoor de gehele Wibautstraat meer 
als één continu lichaam gaat functioneren. 

Het voordeel hiervan is dat er aan de oostkant 
van de spoorviaducten een grote ruimte 
vrijkomt die gebruikt kan worden voor nieuwe 
ontwikkelingen. Dit gebied loopt vanaf de 
Wibautstraat tot aan de rotonde bij het Amstel 
station . De Wibautstraat sluit nu aan op de 
meester Treublaan die in het verlengde ligt van 
de rotonde. Deze plannen passen uitstekend 
binnen de plannen van DRO Amsterdam. In 
Plan Amsterdam 05 2010 worden de plannen 
beschreven om van de verkeersbarrière die 
de Wibautstraat nu is een stadsboulevard te 
maken. 

Door deze ingrepen ontstaat er een gebied 
aan de westkant van de Transvaalbuurt dat 
gebruikt kan worden voor herontwikkeling. De 
verbindingen met de omliggende wijken wordt 
visueel mogelijk en fysiek sterk verbeterd. 
De vrijgekomen ruimte sluit aan op de 
Transvaalbuurt Belangrijk bij de inrichting 
van het gebied is het creëren van goede 
verbindingen. 

De Loper 
Om de Transvaalbuurt goed bereikbaar te 
maken wordt de Pretorius-as doorgetrokken 
onder de spoorviaducten en direct aangesloten 
op de nieuwe Wibautstraat. Dit zorgt wel 
voor een scheiding van het nieuw verworven 
ontwikkelingsgebied in een noord en zuidzone. 
De verbinding tussen deze zones zal gemaakt 
worden door de nieuwe toegangsweg, de Loper. 
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De Loper wordt de nieuwe verbinding tussen 
de ontwikkelingslocatie, de Transvaalbuurt 
en het Amstel station. Het volgt de oude loop 
van de Wibautstraat en vormt daardoor een 
goede verbinding met het Amstel station. Deze 
verbinding bestaat uit één materiaal en is 
voornamelijk bedoeld voor voetgangers, maar 
kan ook gebruikt worden door fietsers. De 
loper krijgt ter hoogte van de Transvaalbuurt 
de hoogte mee van de huidige brug, namelijk 1 
meter boven maaiveld. 

Hierdoor wordt de historische loop extra 
geaccentueerd en hebben mensen meer het 
idee dat ze op een "rode loper" lopen, een 
nieuwe entree naar de wijk. De structuur 
van de Loper wordt extra geaccentueerd door 
de plaatsing van Bolesdoorns. Hierover is in 
paragraaf 4.2 Het Mandelapark meer te lezen. 

72 De Kolommen. die toegepast worden in Amsterdam Zuid 
en Oost. komen terug in de Westknoop. 



Drempel 
De Loper onderbreekt de verbindingsweg 
tussen de Transvaalbuurt en de Wibautstraat. 
De Loper functioneert hier als een soort grote 
drempel waar de condities van een woonerf 
gelden. De auto is hier te gasten kan alleen met 
lage snelheid de drempel over. Met de drempel 
wordt de snelheid uit het gemotoriseerde 
verkeer gehaald en kunnen voetgangers 
gemakkelijk oversteken. 

73 De Loper verbindt het Amstel station met het 
nieuwe plein en het multifunctionele gebouw. 

Westknoop ver bi ndingsknoop 
Er staat in paragraaf 3.2 beschreven dat de plek 
goed bereikbaar is met de auto, trein, metro en 
fiets. De voetgangersverbinding met hetAmstel 
station zal verder worden gestimuleerd met 
behulp van de nieuwe Loper. In het ontwerp 
zal een nadruk gelegd moeten worden op de 
verbinding met de naastgelegen Wibautstraat. 
Het doorbreken van de spoorbarrière biedt ook 
mogelijkheden om een doorgaande verbinding 
langs de Ringvaart te maken in de richting van 
de Amstel. 

Naast het verknopen van verkeersstromingen 
biedt de locatie ook de gelegenheid om 
de verschillende karakteristieken van de 
omgeving te koppelen. Een voordeel hiervan 
is dat deze karakterisiteken, wanneer ze met 
elkaar verbonden worden, meer onder de 
aandacht van de mensen komen. Zo kan de 
doorbrekingvan hetspoortalud zorgen voor een 
verbetering van de doorgaande verbinding van 
de Ringvaart. Hierdoor ontstaat er een betere 
relatie tussen de Amstel en de Ringvaart. Een 
doorgaande route voor wandelaars en fietsers 
over de Ringdijk wordt zo gestimuleerd. 

Groenvoorzieningen kunnen visuele 
verbindingen versterken. Een bomenrij of 
reeks van gelijksoortige bloemperken kan deze 
continuïteit bewerkstelligen. Deze principes 
worden aan de oostwest georiënteerde 
Ringdijk toegepast, maar ook bij de 
vernieuwde noordzuid-verbinding die vanuit de 
ontwerplocatie naar het Amstel station loopt. 

De locatie leent zich bij uitstek als 
verbindende plek en kan omliggende wijken 
als: de Weesperzijde, de van der Kunbuurt, 
het Eenhoorngebied en de zone rond het 
Amstel station, kennis laten maken met de 
Transvaalbuurt Deze buurten hebben allen 
hun eigen karakter. Waar de Transvaalbuurt 
vooral een multiculturele woonbuurt is met 
veel kinderen, wonen in de Weesperzijde vooral 
hoog opgeleide jonge autochtonen zonder 
kinderen . Het Eenhoorngebied is voornamelijk 
een bedrijventerrein waar ook woningen en 
enkele voorzieningen als hotel Casa 400 te 
vinden zijn. Er wonen veel jonge mensen, 
voornamelijk laag opgeleiden. Het aandeel 
autochtonen is groot. De van der Kunbuurt 
bestaat voornamelijk uit bedrijvigheid en 
onderwijs. Dit laatste komt door de aanwezige 
HvA, een middelbare school en verschillende 
gebouwen van het ROC. In deze buurt wonen 
relatief weinig mensen. De mensen die er 
wonen zijn voornamelijk jonge autochtonen 
en Westerse allochtonen zonder kinderen. 
Er staan veel studentenwoningen. Aan de 
Wibautstraaat bevindt zich voornamelijk 
bedrijvigheid. 
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74 De verbindingen met de omgeving. 
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Een veelzijdig programma 
De gunstige ligging van de ontwikkelingslocatie 
biedt mogelijkheden om er een verblijfspiek 
van te maken voor diverse gebruikers. Hiervoor 
is het belangrijk dat de plek een functie krijgt 
die mensen uitnodigt en ze een doel geeft om 
het te bezoeken, er doorheen te bewegen en er 
te verblijven. 
De plek moet een functie krijgen die zowel voor 
bewoners als voor mensen die in de omgeving 
werken, voor autochtonen en allochtonen, voor 
zowel jong als oud en arm als rijk, aantrekkelijk 
is. 

Daarnaast is het belangrijk dat de nieuwe 
functie een aanvulling biedt voor de 
Transvaalbuurt 
De ontwerplocatie ligt aan de rand van de 
buurt, maar gaat er wel deel van uitmaken. 
Het is daarom belangrijk dat de plek een 
functie heeft die voor de bewoners van de 
Transvaalbuurt aantrekkelijk is en dus werkt op 
buurtniveau. Uit de analyse van de ruimtelijke 
problemen in paragraaf 2.5 blijkt dat er vraag is 
naar activiteiten op stadsniveau, zodat er meer 
bezoekers van buitenaf naar de buurt komen. 

Uit die analyse blijkt verder dat er in de buurt 
behoefte is aan dagelijkse activiteiten en er 
vooral op het gebied van horeca en zaalruimte 
winst te behalen valt. Ook is er een gebrek aan 
kwalitatieve verblijfsruimtes. Dit zijn allemaal 
functies die wenselijk zijn op de nieuwe 
locatie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er 
ruimte komt voor al deze functies en dat het 
aantrekkelijk is voor alle soorten bezoekers? 

Variatie in verblijfsklimaten 
In paragraaf 1.1 is gesteld dat het publiek 
domein en publieke gebouwen onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn. 

"Een slecht werkend publiek domein 
zorgt ervoor dat de publieke instelling 
weinig bezoekers trekt. Daartegenover 
staat dat de aanwezigheid van een 
doelgerichte, openbare instelling met 
een toegankelijk karakter kan zorgen 
voor een actief publiek domein." 

Om zowel mensen naar het gebied te trekken 
en daar te houden worden er dus zowel een 
publiek gebouw als een nieuw publiek domein 
ontwikkeld. 

Het publiek domein wordt een openbaar 
toegankelijk gebied, dat onderdeel van de 
verbindingsroute is. Vooral de loper kent 
deze functie. Daarnaast wordt dit ontwikkeld 
tot publiek domein, waarin verschillende 
verblijfspiekken ontstaan zodat er voor 
verschillende groepen in de omgeving een 
verblijfspiek ontstaat. Het reageert hierbij op 
de vraag naar verblijfspiekken en biedt de 
mogelijkheid om zowel voor de buurt als de 
omgeving iets te betekenen terwijl het deze 
mensen ook koppelt. Het publiek domein 
sluit aan op de parelketting van kleinschalige 
openbare ruimtes die aan de Pretorius-as 
geschakeld zijn. Daarnaast sluit het aan op het 
meer stedelijke karakter van de Wibautstraat. 
De locatie krijgt dus zowel een stedelijk als een 
kleinschalig karakter. 

3.3 Ontwerpvi ie 

Het publieke gebouw zal verschillende functies 
huisvesten die allen aansluiten op een deel 
van de omgeving. Deze functies kunnen, 
zoals beschreven in paragraaf 1.2, van elkaar 
profiteren, elkaar versterken en zorgen ervoor 
dat er verschillende groepen mensen naar 
het gebouw en daardoor ook naar het publiek 
domein komen. 

Maar welke functies trekken verschillende 
groepen mensen aan, dragen bij aan het 
activeren van het publiek domein, vormen een 
aanwinst voor de Transvaalbuurt, werken zowel 
op buurtniveau als stadsniveau en kunnen 
van elkaar profiteren in een multifunctioneel 
gebouw? Het antwoord is culinaire bedrijvigheid 
als restaurants, cafe 's of andere soorten 
horeca. 

67 



Eten verbindt 
Wat we eten komt steeds meer in de 
belangstelling te staan In een onderzoek van 
het foodservice instituut is onderzocht wat de 
nieuwste internationale trends betreffende 
eten zijn. Hieronder vallen: eten uit andere 
culturen, bewust & biologisch eten en halal 
eten. In Plan Amsterdam 05 van 2010 wordt 
voedsel in de stad als thema behandeld. 
Daarin staat het volgende citaat: 

'Bewustwording uit zich in Amsterdam 
in een groeiende belangstelling 
voor 'stadslandbouw', winkels en 
restaurants met lokale producten en 
boerenmarkten.' 

Eten is een activiteit die dagelijks en gedurende 
de hele dag plaatsvindt. Daarnaast is het 
een aangelegenheid die voor alle groepen 
gebruikers in de omgeving noodzakelijk is en 
ze daarnaast ook juist samen kan brengen. 
Eten slaat een brug tussen culturen. De 
multiculturele Transvaalbuurt is daarom bij 
uitstek geschikt als centrum gerelateerd aan 
eten. 

Een multifunctioneel menu 
Om gedurende de dag mensen te kunnen 
aantrekken is het belangrijk dat er een 
combinatie van functies komt die op 
verschillende momenten mensen aantrekken. 
In de visie is gesteld dat de verschillende 
functies allen op een deel van de omgeving 
aansluiten. Daarnaast zijn ze allemaal 
gerelateerd aan eten. Vanuit de Transvaalbuurt 
is er vraag naar zaalruimte, variatie in horeca en 
mogelijkheden voor dagelijkse boodschappen. 
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Door al deze randvoorwaarden is de keuze 
gevallen op de functies: 
• de banketbakkersschool van het ROC 
• een zalencentrum 
• een hotel 
• een boerenmarkt 
• horecagelegenheden. 

De banketbakkersschool bevindt zich nu 
ten zuiden van de Ringvaart en boven de 
voormalige Renaultgarage. Het gebouw waarin 
de school gehuisvest is, is erg verouderd. 
Ook is er vraag naar meer ruimte. De school 
heeft een eigen restaurant waar de leerlingen 
werken. De leerlingen van de school kunnen 
bijvoorbeeld ook eten maken voor het hotel en 
hapjes voor evenementen in het zalencentrum. 
Deze functie is vooral overdag actief. 

Vooral vanuit het buurtcentrum in de 
Transvaalbuurt is er vraag naar zaalruimte 
voor diverse gelegenheden, zoal feestjes, 
vergaderingen en optredens van verschillende 
buurtclubjes. Het zalencentrum kan hiervoor 
een oplossing bieden. Daarnaast kunnen de 
zalen ook gebruikt worden voor vergaderingen 
of congressen van omliggende bedrijven. Ook 
is er een grote, multifunctionele zaal aanwezig 
die gebruikt kan worden voor theater, films, 
lezingen en feestjes. Deze zaal kan ook gebruikt 
worden door de school. Het zalencentrum is 
zowel overdag als 's avonds in gebruik. 

Het hotel sluit aan bü de functie van het 
zalencentrum. Het biedt een plek om te 
overnachten voor het bedrijfsleven in de buurt. 
Ook voor gewone bezoekers kan het interessant 
zijn vanwege de gunstige ligging nabij trein
en metrostation en A10, waardoor zowel het 
historische stadscentrum bedrijvengebieden 
en Amsterdam Zuid goed te bereiken zijn. 
Er zijn in de omgeving, behalve Casa 400, 
weinig locaties om te overnachten. Dit hotel 
kan een kleinschalig alternatief worden. Het 
hotel kan profiteren van het zalencentrum 
voor conferenties en activiteiten en van de 
horecagelegenheden voor ontbijt en diner. Het 
hotel is voornamelijk 's nachts in gebruik. 

Er zullen verschillende horeca-gelegenheden 
in het gebied komen die allen een verschillend 
moment van de dag in gebruik zijn. Hierbij 
valt te denken aan een koffiebar, lunchroom, 
restaurant en eetcafé. De leerlingen van de 
school kunnen hier bijvoorbeeld stage lopen of 
op projectbasis werk voor verrichten. 

De markt bij het gebouw is een boerenmarkt 
die in het weekend plaatsvindt. Het biedt 
boeren uit de omgeving van Amsterdam een 
gelegenheid om hun producten bij een grote 
doelgroep onder de aandacht te brengen en 
speelt in op de trend waarin er veel vraag is 
naar eerlijke en biologische producten. De 
markt is geheel gerelateerd aan eten en gaat 
op deze wijze geen concurrentiestrijd aan met 
de nabijgelegen Dappermarkt 



De functies kunnen zowel op buurtniveau als 
op stadsniveau werken. Voor de buurt betekent 
het dat er op korte afstand horeca gerealiseerd 
wordt, er nieuwe werkgelegenheid ontstaat 
en dat ze in het weekend boodschappen 
kunnen doen op de markt. De verschillende 
instanties in de buurt kunnen gebruik maken 
van de zaalruimte, maar ook buurtbewoners 
zelf kunnen deze gebruiken, als bijvoorbeeld 
feestzaal. Daarnaast kunnen ze profiteren 
van het nieuwe publieke verblijfsklimaat. De 
omliggende wijken kunnen ook gebruik maken 
van het zalencentrum, de horeca, de markt en 
de nieuwe verblijfsruimte. Het bedrijfsleven 
in de omgeving kan vooral profiteren van het 
zalencentrum, de hotelvoorziening en de 
horeca. 

Zo is er voor de verschillende groepen 
gebruikers in de omgeving een aantrekkelijke 
voorziening op de nieuwe locatie. Door het 
samenbrengen van verschillende mensen 
ontstaat de mogelijkheid van nieuwe 
ontmoetingen en verbindingen. De functies 
worden op verschillende momenten van de dag 
gebruikt en kunnen veel van elkaar profiteren. 

• 
• • • 

• • • I 

bezoeken 

• • • • • samenwerken 

76 De relatie tussen gebruikers en functies. 
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D zalencentrum 
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11 park 

11 markt 

11 bezoekers 
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3.4 Conceptstudi 

Nu er bepaald is welke functies het gebied 
kunnen versterken en er besloten is dat er 
zowel ruimte komt voor een multifunctioneel 
gebouw als een openbare verblijfsruimte, kan 
er gekeken worden naar de inrichting van de 
Westknoop. 

Uitgangspunten 
Om de inrichting te bepalen is het goed om 
te kijken wat de plek nu precies te bieden 
heeft. De plek wordt aan de west en noordkant 
omsloten door de nieuwe spoorbrug, die zich 
op een hoogte van 5,5m bevindt. Hieronder 
is ruimte voor ontwikkeling en is er één 
grote verbinding met de Wibautstraat. Aan 
de oostkant bevinden zich de voorste twee 
blokken van de Transvaalbuurt Aan de 
zuidkant loopt de Ringvaart. De locatie wordt 
door de toegangsweg naar de buurt verdeeld 
in twee delen. 

Om te zorgen dat de nieuwe ontwikkelingen 
daadwerkelijk bij de buurt gaan horen is het 
belangrijk dat deze bij het oude stratenplan 
aansluiten. 

In bijna de hele Transvaalbuurt is er vanuit 
de Pretoius-as aan de noordkant uitzicht op 
het spoor en aan de zuidkant uitzicht op het 
water. Als je over deze as beweegt ben je je 
altijd bewust van deze begrenzingen van de 
wijk. Deze karakteristiek van de buurt zal op 
de locatie ook benadrukt worden. 

Zowel het multifunctionele gebouw als de 
nieuwe publieke verblijfsruimte vragen om veel 
ruimte. Door de tweedeling ontstaat er aan de 
noordkant een deel waarbij er grotendeels 
onder het spoor ruimte is. 
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Dit deel is daarom donkerder en minder 
geschikt als publieke buitenruimte en meer 
geschikt om te bebouwen. Het zuidelijke deel 
heeft een groter oppervlak dat niet besloten 
wordt door het spoorviaduct. Dit deel grenst 
aan de Ringvaart wat mooie vergezichten 
oplevert. Daarnaast bevindt het zich aan de 
zonnige kant van de locatie. Dit deel is dus 
meer geschikt als openbare ruimte. 

Door al deze uitgangspunten bij elkaar op te 
tellen ontstaat er al gauw een indeling waarbij 
het multifunctionele gebouw geplaatst wordt 
aan de noordkant en de openbare ruimte aan 
de zuidkant van de locatie. 

77 Zicht op spoor en water in de Transvaalbuurt 

Hierna volgen enkele afbeeldingen van de 
conceptstudies die aan de hand van de 
gestelde uitgangspunten gemaakt zijn. Bij elke 
afbeelding staat een korte beschrijving van 
de argumenten, de gemaakte keuzes en de 
redenen waarom deze ruimtelijke concepten 
uiteindelijk niet gekozen zijn. 

De concepten zijn: 
de driehoek 
de boemerang 
de open boemerang 
de ring 
de pijlpunt 
de loper omsloten 
het stadslandschap 



De driehoek 
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De driehoek sluit met zijn buitengevels aan 
op de Wibautstraat, de Transvaalbuurt en het 
park. Alles bevindt zich op een verdieping, 
zodat er veel relatie is met de omgeving en 
direct contact met voorbijgangers. 

De boemerang 

79 

De boemerang sluit aan de buitenkant aan op 
de Wibautstraat en de Transvaalbuurt Aan de 
binnenzijde is ruimte voor een plein, dat zich 
opent naar het park en de Pretorius-as. 

De open boemerang 
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Deopen boemerangsluitaan de buitenkantook 
aan op de Wibautstraat en de Transvaalbuurt. 
Aan de Wibautstraat wordt het gebouw 
opgedeeld in kleinere paviljoens die bestemd 
zijn voor horeca. Deze grenzen zowel aan het 
plein als aan de Wibautstraat. Er onstaat zo 
een betere doorgang naar de Wibautstraat. 
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De ring 
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De ring sluit met drie gebouwen aan op de 
Wibautstraat en de Transvaalbuurt Op de 
eerste twee verdiepingen is het open richting 
het park, de Wibautstraat en de Tugelaweg. De 
bovenste ring geeft het binnenplein een meer 
besloten karakter. Het spoor loopt tussen het 
gebouw door. 
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De pijlpunt 

82 

De ring sluit met drie gebouwen aan op 
de Wibautstraat en de Transvaalbuurt. De 
bovenste verdieping steekt boven het spoor 
uit. Het binnenplein is overkapt met een glazen 
dak. Hierdoor krijgt het plein een bijzonder 
klimaat. Door de kolommen aan de parkzijde 
wordt dit nog versterkt. 

De loper omsloten 
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De loper wordt midden door het gebied 
getrokken en sluit aan op de Wibautstraat. Er 
is een opening aan de kant van de Tugelaweg. 
Hierdoor ontstaan drie gebouwen, die 
aansluiten op de Wibautstraat en de 
Transvaalbuurt Het gebied heeft een open 
karakter. 



De conceptstudies hebben veel 
overeenkomsten. Ze zoeken allemaal 
aansluiting op de Wibautstraat en de 
Transvaalbuurt, de loper kruist door het 
gebied, de kant van het park is open en er 
wordt gezocht naar een binnenplein met een 
intiem karakter. De concepten missen echter 
de schakel tussen gebouw en openbare ruimte. 
Daarom is het concept van het stadslandschap 
ontwikkeld. 

De basisplaat 

Een stadslandschap als verbindende factor 
Het stadslandschap gaat uit van een 
totaalconcept voor zowel het zuidelijke 
als noordelijke deel van het gebied. Het 
landschap is de verbindende factor tussen 
de omgevingselementen. Het bestaat uit 
een uniforme plaat dat zich vormt naar de 
functies en omgeving. Zo vormt het trappen, 
hellingbanen, plantenbakken, waterpartijen en 
zelfs gebouwen. 

85 Concept voor het stadslandschap 

Door de vervormingen uit een enkele plaat 
ontstaat er, ondanks zijn tweedeling, een 
gebied met een uniform karakter, terwijl het 
wel aansluitpunten zoekt met zijn omgeving. 
Hierdoor is het landschap van alle kanten goed 
te bereiken en daardoor goed te doorkruisen, 
terwijl de gevormde elementen zorgen voor 
een gevarieerd verblijfsklimaat. Dit concept 
wordt in het volgende hoofdstuk geprojecteerd 
op de locatie van de Westknoop. 
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4 ONTSTAAN 



4.1 Het stadslandschap 

Het concept van het stadslandschap dient als 
basis voor de gehele ontwikkelingslocatie. De 
basisplaat, die verbindingen aangaat met de 
Amstel, het Amstel station, de Wibautstraat 
en de rest van de Transvaalbuurt, vervormt 
zich naar verschillende vormen, functies 
en verblijfspiekken zodat er een uniform 
landschap ontstaat waarin verschillende 
activiteiten kunnen plaatsvinden voor een 
variëteit aan mensen. 

Lagen 
Om te benadrukken dat er een uniform 
landschap ontwikkeld wordt, bestaat de 
gehele plaat uit eenzelfde materiaal. Er is 
gekozen voor duurzame materialen, omdat 
de locatie door weer en wind vrij kwetsbaar 
kan zijn. Daarom bestaat de toplaag van de 
landschapsplaat uit blauwgrijze hardsteen. 
Hardsteen heeft nauwelijks onderhoud nodig. 
Een ander voordeel is dat het bij nat weer 
een stroef oppervlak krijgt en dus uitermate 
geschikt is voor de openbare ruimte in het 
Nederlandse klimaat. De onderlaag van 
de landschapsplaat bestaat uit baksteen. 
Baksteen wordt overwegend toegepast in de 
omliggende gebouwen. Door de vervormingen 
komt de baksteen steeds te voorschijn. Het 
toepassen van dit materiaal zorgt ervoor dat 
de nieuwe ontwikkelingslocatie past bij de 
omgevingsgebouwen. De baksteen wordt 
toegepast in een antracietkleurige tint. Zo laat 
het door de tint zijn eigen karakter zien en sluit 
het mooi aan bij de blauwgrijze kleur van de 
hardsteen. 
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Indeling 
In de uitgangspunten is een indeling gemaakt 
tussen het zuidelijke en het noordelijke deel van 
de locatie, welke gescheiden worden door de 
toegangsweg naar de Transvaalbuurt Omdat 
het noordelijk deel zich meer in de schaduw van 
de spoorbruggen bevindt, komt hier het meer 
bebouwde deel. Dit deel zal bestaan uit een 
multifunctioneel, verdiept plein omsloten door 
enkele gebouwen. De omliggende gebouwen 
bestaan uit twee kleine horecapaviljoens en 
het multifunctionele gebouw. Over het plein 
en de paviljoens is meer te lezen in paragraaf 
4.3. Het multifunctionele gebouw wordt 
beschreven vanaf paragraaf 4.4. Vanwege zijn 
ligging en bezonning komt in het zuidelijke 
deel de nieuwe openbare verblijfsruimte. Deze 
openbare ruimte wordt het Mandelapark. 

Boven: 87 Indeling in park, plein, de Loper en gebouwen. 
blz 74: 86 schetsen 

Onder: 88 Antracietkleurige baksteen 
Uiterst onder: 89 Hardsteen 



90 Plankaart 



4.2 He a odelapark 

Het Mandelapark wordt het nieuwe publieke 
domein aan het einde van de parelketting 
van straten en pleinen die de Pretorius-as 
vormt. Het park fungeert niet als grootschalig 
stadspark en gaat daarom niet de concurrentie 
aan met het in Engelse landschapsstijl 
ontworpen, nabijgelegen Oosterpark. Het 
oppervlak van het Mandelapark is veel kleiner 
en fungeert voornamelijk als verblijfspiek met 
een meer stedelijk karakter. Dit wordt extra 
versterkt door de ligging nabij Wibautstraat en 
het spoor. Het biedt bezoekers de mogelijkheid 
om zich in een prettige, met groen aangeklede 
buitenruimte te begeven en tegelijkertijd altijd 
te voelen dat men zich in Amsterdam bevindt. 

Naamgeving 
De Transvaalbuurt en de namen van straten 
en pleinen verwijzen naar de vroegere kolonie 
Transvaal in Zuid-Afrika. Veel plekken kregen de 
namen van vrijheidsstrijders uit deze kolonie. 
Om te laten zien dat er een nieuwe plek 
ontstaat die aansluit bij de Transvaalbuurt, is 
er gekozen voor een verwijzing naar een meer 
hedendaagse Zuid Afrikaanse vrijheidsstrijder, 
Nelson Mandela. 
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Indeling 
In het midden van het Mandelapark ligt 
een openbaar grasveld, dat gebruikt kan 
worden voor diverse doeleinden. Enkele 
bomen zorgen voor beschutting. Rondom het 
grasveld bevinden zich diverse plantenbakken, 
zitelementen en een waterpartij. 

Aan de noordkant wordt het park visueel 
gescheiden van de verbindingsweg door middel 
van twee plantenbakken. Deze plantenbakken 
bevinden zich op een hoogte van een halve 
meter van het pad, zodat de rand van de bak 
tevens dienst kan doen als zitelement. Dit 
principe is bij meerdere plantenbakken in het 
park toegepast. 

De stadstuin grenst aan de westzijde aan de 
tunnelbuis van de metro, die langzaam afbuigt 
en onder de grond verdwijnt. Deze buis leent 
zich bij uitstek voor bekleding met groen. Het is 
geen doorgaande route, dus hogere planten of 
struiken, kunnen hier geplaatst worden, zonder 
dat zicht wordt belemmerd op achterliggende 
delen van het park. 

Tussen het grasveld en de metrobuis loopt 
een van de twee nieuwe spoorviaducten 
op een hoogte van 5,5m. Vanwege 
schaduwvorming groeien op deze locatie niet 
veel plantensoorten. Er is daarom gekozen 
om onder dit spoorviaduct een waterpartij te 
maken, met daarin enkele stapstenen, zodat 
bezoekers eenvoudig de andere kant kunnen 
bereiken. 

Aan de zuidkant van het stadspark loopt de 
Ringvaart. De Ringvaart biedt in oostelijke 
richting een interessant vergezicht. De 
westkant is de verbinding met de Amstel, maar 
hier wordt het zicht enigszins belemmerd door 
de metrotunnel en de verkeersbrug van de 
Wibautstraat. 
Aan de zuidzijde van de Ringvaart staat de 
huidige banketbakkerschool, maar deze wordt 
deels uit het zicht genomen door volgroeide 
kastanjebomen. Tussen het grasveld en de 
Ringvaart zit een verschil van een meter dat 
trapsgewijs afloopt. Deze traptreden doen 
dienst als zitelementen, waar mensen, zuidelijk 
georiënteerd, kunnen genieten van zon en 
uitzicht. 

De oostzijde wordt begrensd door een vijf 
verdiepingen tellend bouwblok. De loper die 
vanuit de richtingvan hetAmstelstation naar het 
plein loopt snijdt hier door het stadspark heen. 
De Loper wordt aan de oostkant geflankeerd 
door wederom twee plantenbakken. Daarna 
volgt een grasveld met enkele bomen die 
als een transitiezone tussen het park en het 
bouwblok fungeert. De parkeerplaatsen aan 
de straat zijn gebleven. Wel zijn er tussen de 
velden parkeerplaatsen bijgemaakt. 
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De Loper 
De Loper bevindt zich op een hoogte van 
één meter boven maaiveld. Dit is de hoogte 
van de brug voor de oude Wibautstraat over 
de Ringvaart. Deze hoogte is aangehouden 
zodat de loper echt "het rode loper effect" 
geeft en een verbinding vormt tussen het 
multifunctionele gebouw en hetAmstel station. 
Daarnaast vormt het bij de kruising met de 
verbindingsweg, vanwege zijn hoogte een 
drempel, waardoor de auto tijdelijk afgeremd 
wordt. De Loper eindigt aan de noordkant bij 
het multifunctionele gebouw. Het loopt aan 
de ene kant daadwerkelijk het gebouw in en 
vormt daar de vloer van het atrium. Hierover 
wordt in paragraaf 4.4 meer verteld. Een 
ander deel van de Loper wordt het terras van 
de horecagelegenheid in het multifunctionele 
gebouw. 

Aan de zuidkant van de brug vormt de Loper 
een verbinding met het Amstel station. Deze 
verbinding wordt versterkt omdat midden 
op de Loper een reeks van Bolesdoorns de 
routing benadrukken. Doordat ze op een 
afstand van 5m van elkaar geplaatst worden 
groeien de Bolesdoorns tegen elkaar aan. Aan 
de westkant wordt deze bomenreeks herhaald, 
om het lopereffect nogmaals te benadrukken. 
De Loper wordt enkele keren doorsneden door 
enkele horizontale verbindingen tussen de 
nieuwe toegangsweg met parkeerplaatsen aan 
de oostkant en het gebouw van de voormalige 
Renaultgarage aan de westkant. De Loper 
loopt geleidelijk af tot de hoogte van het Prins 
Bernardplein. Dwars over deze rotonde wordt 
de verbinding voortgezet tot aan de ingang van 
het Amstel station. Hierdoor hoeven mensen 
niet meer om de rotonde heen te lopen. 
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De mogelijkheid tot oversteken over de autoweg 
wordt gemaakt door middel van stoplichten. 

Materiaalgebruik 
De plaat bestaande uit een onderlaag van 
baksteen en een toplaag van hardsteen 
dient als basis voor het Mandelapark. 
Deze laag vormt als basis de paden in het 
park. Door de vervormingen ontstaan de 
trappen, hellingbanen, de waterpartij en 
de plantenbakken. Hierbij komt steeds een 
stuk van de baksteenlaag tevoorschijn. De 
hardstenen laag vormt tevens de rand van 
de plantenbakken. Door de afmeting van de 
hardstenen tegels van 40x40cm en de hoogte 
van de bak op 50 cm ontstaan er rondom de 
bakken zitelementen. 

Be 

92 materiaalgebruik in concept 
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Er kunnen enkele bomen in het gebied 
behouden blijven. Allereerst zijn dat vier 
Beuken die per paar geplaatst zijn aan de 
oostkant van de Loper. Daarnaast blijven 
ook de Kastanjebomen ten zuiden van de 
Ringvaart behouden. Op het grasveld blijven 
twee Eikenbomen staan. 

De nieuwe bomen die toegevoegd worden zijn 
voornamelijk meerstammige Berken (Betula). 
De Berk is een inheemse boom. Vanwege hun 
witte stammen geven ze een bijzonder contrast 
met de grijze tinten in het park. De dunne 
stammen, zorgen ervoor dat er gemakkelijk 
tussen de bomen heen gekeken kan worden. 
Deze Berken worden zowel op het grasveld 
geplaatst als in enkele plantenbakken. In de 
plantenbak ten westen van de Loper aan de 
Ringvaart komt een Treurwilg (Salix sepulcra lis) 
te staan. Deze fungeert als markeringspunt, 
omdat hij al van ver, vanaf zowel de Loper als 
over de Ringvaart, te zien is. Om het effect 
van de Treurwilg te versterken komt er aan de 
zuidzijde ook een Treurwilg. 

94-96 Bomen die behouden blijven in het gebied . 

97 Treurwilg- Salix Pendu la 98 Berk - Betula Utilis 99 Noorse Bolesdoorn-
Acer Platanoides Globosum 
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Beplanting 
De beplanting in de plantenbakken is 
uitgezocht op zowel onderhoudsvriendelijkheid 
als groenblijvendheid. Dit zorgt ervoor dat het 
park er met weinig moeite in alle seizoenen 
verzorgd uit blijft zien. De beplanting bestaat 
uit twee soorten. Enkele bakken worden 
gevuld met de kruipplant Pachysandra. Deze 
halfheester wordt niet hoger dan 20cm en is 
winterhard. In de winter blijft hij dus groen. 

De andere bakken worden gevuld volgens de 
methode van de Nederlandse tuinarchitect 
Piet Oudolf. Hij is vooral bekend vanwege 
zijn beplantingsplannen voor de High Line in 
New Vork, het Millennium park in Chicago en 
the Gardens of Remembrance in New Vork. 
De beplanting die hij toepast bestaat uit 
verschillende siergrassen en vaste planten. 
leder seizoen komen er andere planten op 
zodat er steeds een ander beeld tevoorschijn 
komt, zonder dat er lege plekken in de borders 
ontstaan. 

106 gras - Axonopus flsslfollus 107 Pachysandra Terminalis 

102 Cortaderia 103 Miscanthus 

104 Eupatorium atropurpureum 105 Miscanthus autumn light 

108 referentie Plet Oudolf 
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4.3 Het PretorJusplein 

Indeling 
Aan de noordkant van de verbindingsweg 
vormt het stadslandschap zich tot een plein. 
Dit plein ligt verdiept, op een halve meter 
onder maaiveld, zodat het een meer besloten 
karakter krijgt, maar wel goed overzichtelijk 
blijft. Doordat de Loper zich op een hoogte 
van 1m boven maaiveld bevindt is het totale 
verschil 1,5m. Dit hoogteverschil wordt door 
de vervorming van het landschap opgelost. 
Er ontstaan trappen, hellingbanen en 
plantenbakken in een ring rondom het plein. 

Jan Gehl stelt in zijn boek: "Life between 
buildings" dat pleinen geactiveerd worden 
als er omheen activiteit is. Mensen hebben 
dan een zo groot mogelijk overzicht, terwijl 
ze zelf meer met hun rug beschermd zijn en 
minder geobserveerd worden. Daarom is 
ervoor gekozen om een ring rondom het plein 
te maken waar mensen kunnen zitten en 
verblüven. 

Bebouwing 
Tussen de spoorviaducten, maar in de ring, 
komen twee paviljoens voort uit het landschap. 
Deze paviljoens hebben een hoogte van 4m. 
Ze doen dienst als horecapaviljoen en kunnen 
bijvoorbeeld plaats bieden aan een lunchcafé 
of koffiebar. De gebouwen ontstaan doordat het 
landschap opgetild worden. De muren worden 
dan ook gevormd uit de antracietkleurige 
baksteen. De hardstenen tegels lopen door 
in de vloer van de paviljoens. Waar een meer 
open binnenklimaat gewenst is, wordt een 
glazen omhulsel bestaande uit gevels en een 
dak over de hardstenen vloer geplaatst. 
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In het stramien van het stratenplan van de 
Transvaalbuurt, aan de oostkant van het plein, 
komt het multifunctionele gebouw voort uit het 
landschap. Hierover is in paragraaf 4.4 meer te 
lezen. Tussen het meest noordelijke paviljoen 
en het multifunctionele gebouw bevindt zich 
een parkeergarage van één verdieping. Deze 
staat in directe verbinding met het plein. Op 
het dak van de garage vormt zich nog een 
plantenbak. De parkeergarage is als het ware 
uit het landschap gehold. 

Meervoudig gebruik 
Het plein is voor verschillende doeleinden te 
gebruiken. Zowel de horecapaviljoens als de 
horecavoorziening in het multifunctionele 
gebouw hebben een terras aan het plein. Door 
de vervormingen tot plantenbakken en trappen 
ontstaan er diverse interessante zitobjecten. 
Deze vervormingen kunnen ook gebruikt 
worden als skate-object Het middendeel van 
het plein is vrij van vervormingen zodat het voor 
diverse doeleinden gebruikt kan worden. In het 
weekend bevindt zich hier de boerenmarkt, 
waarbij boeren uit de omgeving hun producten 
kunnen verkopen. Dit plein kan op andere 
momenten in de week gebruikt worden voor 
bijvoorbeeld buurtgerichte festiviteiten. 

115 Overview van het plein 





4.4 De Kopsteen 

Net als de horecapaviljoens komt het 
multifunctionele gebouw voort uit het 
landschap. De basisplaat wordt als het ware 
opgetild. De hardstenen toplaag wordt het 
dak en de muren worden gevormd door de 
antracietkleurige baksteen. De hardstenen 
tegels lopen door in de vloer van de paviljoens. 
Waar een meer open binnenklimaat gewenst 
is, wordt een glazen omhulsel bestaande 
uit gevels en een dak over de hardstenen 
basisplaat geplaatst. Dit omhulde eindpunt 
van de loper vormt een atrium. De hardstenen 
tegels aan het einde van de loper vormen dan 
de vloer van het multifunctionele gebouw. De 
Lopereindigt letterlük in het gebouw. De andere 
ruimtes in het gebouw worden uit het opgetilde 
landschap gehold. Daarnaast worden net als in 
de rest van het park trappen en plantenbakken 
uit het stadslandschap gevormd, die zich in het 
atrium bevinden. 

Oriëntatie 
De structuur van het stratenpatroon in de 
Transvaalbuurt bepaalt de buitenvorm van het 
gebouw. Het gebouw nestelt zich op deze wijze 
in de locatie, waarbij het zich oriënteert op 
de omgeving. De indeling en de gevel van het 
gebouw zijn afhankelijk van omgevingsfactoren 
als: spoor; bouwblokken; plein en park. 
Richting de wijk toont het zijn rustige, besloten 
kant om de woonfunctie in de bouwblokken te 
respecteren. Richting het spoor biedt het een 
inkijkje aan de treinreizigers. Aan de kant van 
het plein en het park opent het gebouw zich 
zowel visueel als fysiek. De entree bevindt 
zich op deze plek aan de Pretorius-as om 
een zo groot mogelijke openbaarheid naar 
buiten te brengen en te laten zien dat hier de 
Transvaalbuurt begint. 
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Het gebouw vormt als het ware de kop van de 
wijk en vormt zo een poort in de richting van de 
rest van de buurt via de Pretorius-as. Vandaar 
en vanwege het ontstaan van het gebouw uit 
de basisgesteenten van het stadslandschap, 
krijgt het de naam: "De Kopsteen". 

Een multifunctioneel gebouw 
In paragraaf 3.2 is gesteld dat het gebouw 
een combinatie van functies moet hebben om 
op verschillende momenten mensen aan te 
trekken gedurende de dag. 

Deze functies zijn allemaal gerelateerd aan 
horeca en eten. Vanuit de Transvaalbuurt was 
er vraag naar zaalruimte, variatie in horeca en 
mogelijkheden voor dagelijkse boodschappen. 
Door al deze randvoorwaarden was de keuze 
gevallen op de functies: banketbakkersschool 
van het ROC, een zalencentrum, een hotel en 
diverse horecagelegenheden. 



Indeling 
De indeling van het gebouw is gebaseerd op 
de mate van openbaarheid en op de oriëntatie 
op de omgeving. Het gebouw bestaat uit 
zes verdiepingen en is 17,5m hoog. De 
entreeverdieping bevindt zich op 1,5m boven 
maaiveld. Hierdoor is het vanaf de loper 
bereikbaar. Tussen de loper en het atrium 
in het gebouw zit een verschil van 0,5m, om 
te benadrukken dat het gebouw hier uit het 
landschap komt. Dit verschil wordt opgelost via 
een helling. 

De ondersteverdieping is vooralfacilitair gericht. 
Hier bevinden zich de technische ruimtes, 
schoonmaakruimtes, parkeervoorzieningen 
voor medewerkers en een fietsenstalling. 

De banketbakkersschool bevindt zich aan de 
noord en westzijde. Hierdoor heeft de school 
meer privacy en geen direct zonlicht. De school 
is verdeeld over verschillende verdiepingen, 
waarbij de entreeverdieping vooral algemene 
functies kent als: de receptie, conciërge, 
kleedruimte en kluisjes. De lokalen zijn over de 
andere verdiepingen verdeeld . 

Het hotel bevindt zich aan de noordoost 
en zuidoostkant. De meeste hotelkamers 
bevinden zich tegenover het bestaande 
bouwblok. Hierdoor hebben de kamers een 
rustige en koele ligging. Voor de woningen 
is het fijn dat ze een functie tegenover zich 
krijgen die vrijwel gelijkwaardig is en vooral niet 
te druk. Sommige hotelkamers en de lobby van 
het hotel bevinden zich aan de zuidoostzijde. 
Hier is veel zonlicht en een mooi uitzicht over 
de loper en het park. 

Het zalencomplex is voornamelijk noorderlijk 
georiënteerd. De zalen moeten gebruikt 
kunnen worden voor verschillende functies 
als: feesten, partijen en vergaderingen. Direct 
zonlicht is vaak niet wenselijk. Vooral de grote 
zaal die ook gebruikt kan worden als filmzaal 
en theaterzaal is hiervan afhankelijk. Een 
voordeel van deze oriëntatie is verder dat 
de aanliggende foyers zuidelijk georiënteerd 
kunnen zijn, waardoor ze zowel zonlicht krijgen 
als uitzicht hebben over het stadslandschap. 
De grote zaal bevindt zich op de begane grond, 
omdat het gemakkelijk te gebruiken moet zijn. 
Als de zaal bijvoorbeeld gebruikt wordt als 
theaterzaal, moet er achter de schermen een 
hoop gebeuren. Op deze verdieping bevindt zich 
de opslag, kleedkamers en de laadruimte voor 
vrachtwagens. De andere zalen bevinden zich 
op de bovenste verdieping en kijken daardoor 
net over de gebouwen in de Transvaalbuurt 
heen en bieden zo een kijkje in de wijk. 

D banketbakkersschool 

11 hotel 

D zalencentrum 

11 horeca 

117 Indeling van "de Kopsteen" 

In het gebouw komen 2 horeca-gelegenheden. 
Op de entreeverdieping is ruimte voor een 
eetcafé. Het voordeel van een eetcafé is dat 
het gedurende de hele dag in gebruik is. 
Mensen kunnen er ontbijten, lunchen, dineren 
of zomaar wat drinken al dan niet met een 
stukje gebak of een borrelhapje. Het eetcafé 
heeft een zuidelijk georiënteerd terras ,die zich 
op het andere uiteinde van de loper bevindt 
en uitkijkt over het plein. De keuken van het 
eetcafé bevindt zich op de onderste verdieping. 

Op de bovenste verdieping van het gebouw is 
er ruimte voor een restaurant. Dit restaurant 
bevindt zich aan de zuidoostzijde en heeft een 
ver uitzicht over het park. Het restaurant is 
zowel te bereiken per lift als via de routing door 
het atrium. 
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124 Doorsnedes aangegeven op plattegrond 
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Het Atrium 
Om de openbaarheid van het gebouw extra 
te benadrukken, gaat de Loper over in een 
atrium. Het atrium is omsloten door zowel 
een glazen dak als glazen gevels om richting 
alle verdiepingen een 'kijkje in de keuken' te 
bieden. De binnen- en buitenruimte zijn dus 
enkel gescheiden door een transparante gevel. 
De vloer van het atrium bevindt zich op de 
eerste verdieping. Vanaf hier kükt men dus uit 
over het plein en het Mandelapark. 

Aan het atrium bevinden zich op deze 
verdieping de entrees van de school, het 
zalencomplex en het hotel en het eetcafé. Ook 
is er via een trap en een lift een verbinding met 
de onderste verdieping. Daarnaast start hier 
de routing door het gebouw. 

Het stadslandschap vormt naast de 
verschillende bouwvolumes tevens trappen 
en plantenbakken. De openbare route door 
het gebouw brengt bezoekers over de trappen 
langs een extra terras van het eetcafé en 
verschillende plantenbakken omhoog. Deze 
plantenbakken vormen tevens een kruidentuin 
voor zowel de horecavoorzieningen als de 
school. 

De routing verandert steeds van richting 
waardoor de oriëntatie steeds verandert en 
daardoor het uitzicht over de rest van het 
stadslandschap. De wandeling eindigt op het 
terras van het restaurant, dat zich in het atrium 
bevindt. 
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Buitengevel 
Het gebouw sluit aan bij de stijl van de 
Amsterdamse school in de Transvaalbuurt. De 
karakteristieken van deze stijl zijn beschreven 
in pragraaf 2.5. Enkele karakteristieken zijn in 
de buitengevel van "De Kopsteen " toegepast 
als verwijzing naar de bijzondere architectuur 
in de rest van de wijk. 

Allereerst is er in grote mate baksteen 
toegepast in het gebouw. Het meer gesloten 
deel, dat voortkomt uit het landschap bestaat 
uit dezelfde antracietkleurige baksteen als in 
het stadslandschap gebruikt is. 

De gevels zijn aan alle zijden verschillend. Dit is 
afhankelijk van de oriëntatie op de omgeving, 
zoals beschreven onder het kopje "oriëntatie". 

De gevel kent een zelfde soort ritmiek als 
toegepast in de Amsterdamse school. Zowel in 
horizontale als verticale richting bestaat er een 
ritme in de gevelopeningen. Zo zijn verticaal 
gezien alle gevelopeningen boven elkaar 
geplaatst en horizontaal gezien bevinden ze 
zich op gelijke hoogte. 

Wel verschillen de gevelopeningen afhankelijk 
van de achterliggende functie. Zo is er uit de 
gevel af te lezen dat er verschillende functies 
afwezig zijn en het hier om een multifunctioneel 
gebouw gaat. 

96 

127 noordwestgevel 
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De horizontaliteit die zo benadrukt wordt in 
gebouwen van de Amsterdamse school komt 
ook in "De Kopsteen" terug. Dit is niet alleen 
te zien in de gevelopeningen, maar ook in het 
metselwerk. Het metselwerk ligt ter hoogte 
van de vloeroplegging 10 cm verdiept en krijgt 
een lichtgrijze tint, die mooi aansluit bij de 
antracietkleurige baksteen. 

Tot slot wijkt in "de Kopsteen" de gevel ter 
hoogte van de bovenste verdieping ook af van 
de rest. In dit geval komt het echter door de 
openheid van de achterliggende functie. Op 
deze verdieping bevinden zich de zalen van het 
zalencomplex en het restaurant. Deze ruimtes 
krijgen veel licht en hebben een hoogte van 
4.5 meter. De gevel wijkt hier dus af doordat 
er juist grotere gevelopeningen zijn toegepast 

129 Baksteenprincipe benadrukt horizontaliteit 

130 zuidwestgevel 

131 noordoostgevel 



Binnengevel 
De buitengevel wordtaan de binnenkantvan het 
atrium doorgezet. Het vormt dus letterlük een 
buitengevel waar het glazen omhulsel van het 
atrium tegen aangezet is. De gevelopeningen 
aan de buitengevel corresponderen met de 
binnengevel afhankelijk van de achterliggende 
functie. 
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Als knipoog naar de wijze waarop de gevels in 
de Amsterdamse school onderling afwijken, 
is er een klein verschil aangebracht tussen 
de buiten- en binnengeveL De speklaag die 
de horizontaliteit benadrukt vormt zich bij de 
binnengevel niet naar binnen, maar 10 cm 
naar buiten. 

132 binnengevel 

Gevelopeningen 
De gevelopeningen liggen diep in de muur. Het 
kozijn ligt verborgen achter de buitenmuur. 
Deze methode is ook toegepast door SANAA 
bij de Sollverein design school. 

134- 136 Impressie van "de Kopsteen· 

133 referentie gevelopeningSANAA-SoUverein design school 









137 visbuikvormige kabels 138 De staalkabels tussen de constructie schematisch 

139 spider 140 referentie vliegevels Valencia 



Draagconstructie 
De gevel wordt opgehangen aan een 
achterliggen draagconstructie. Deze bestaat uit 
stalen kolommen bestaande uit buisprofielen, 
die verbonden zijn aan stalen vakwerkliggers in 
het dak. De afbeelding hiernaast toont tevens 
de winterbanden van staalkabels, die tussen 
de kolommen en vakwerkliggers worden 
geplaatst om de stabiliteit van het gebouw te 
waarborgen. 

De draagconstructie in het atrium sluit aan 
op de betonnen draagconstructie in het 
meer gesloten deel van het gebouw. De 
draagconstructie in dit deel van het gebouw 
is gemaakt van beton. De structuur van de 
draagconstructie sluit aan bij de vormentaal 
van het gebouw. Het vormt als het ware 
een waaierstructuur, zoals te zien is in de 
afbeelding hiernaast. De aanwezigheid van 
dragende wanden zorgt voor de stabiliteit. 

141 constructieplan 

142 schematische weergave windverbanden 
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Detaillering 
Hieronder staan een 
toegepast worden in 
gebouw. 

aantal details die 
het multifunctionele 

na-isolatie 

bestaande spouwmuur 

waterkerende laag 

stelkozijn 

kierdichting 

Rechts: 143 detail spiderbevestiging verticaal 
Linksonder: 144 detail spiderbevestiging horizontaal 

Rechtsonder: 145 raamkozijn horizontaal 

aluminium kozijn 

isolerende b lazi 













..--------------------CONCLUSIE-. 

In dit afstudeerproject heb ik een onderzoek gedaan naar de schakel 
tussen het publiek domein en openbare, multifunctionele gebouwen. In 
de probleemstelling heb ik vastgesteld dat er steeds meer vraag is naar 
intensief ruimtegebruik. Daarbij kwam ik tot de conclusie dat openbare 
gebouwen vaak niet zo openbaar zijn en dat de relatie met het publiek 
domein vaak nauwelijks aanwezig is. 

Om te onderzoeken in hoeverre het nieuwe multifunctionele gebouw 
voldoet aan de wensen van openbaarheid onderwerp ik hem aan de 3 
gestelde voorwaarden uit het boek 'Ruimte voor openbaarheid', welke 
ik behandeld heb in hoofdstuk 1 'ontdekken'. 
De eerste voorwaarde behandelt het feit dat het lastig blijkt om met 
de vormgeving te laten zien dat een gebouw een openbare functie 
heeft. Ten tweede rijst de vraag wat voor bijdrage het gebouw aan de 
context levert. De derde voorwaarde behandelt de kwestie in hoeverre 
programmatische clustering het collectieve gebruik van de ruimte 
tussen de programmaonderdelen in een gebouw stimuleert en hoe 
deze vorm krijgt. 
De eerste voorwaarde is heel herkenbaar in Mde Kopsteen". Het glazen 
atrium biedt vanuit de omgeving een directe kijk in het gebouw. Er is 
zicht op de verschillende functies, maar vooral op de meest openbare 
functies als het eetcafé en het restaurant. 
De bijdrage aan de context komt ook naar voren in dit atrium. Het 
stadslandschap gaat vanaf de loper direct over in het atrium. Het 
gebouw komt letterlijk voort uit het stadslandschap waarbij het opgaat 
in het stratenplan van de Transvaal buurt. Daarnaast reageren zowel de 
functies als de gevels op de omgevingsfactoren als spoor, plein, park 
en Transvaalbuurt. 
Het stimuleren van het collectieve gebruik van de ruimte tussen de 
verschillende functies komt naar voren uit de thematische benadering 
van het multifunctionele gebouw. Omdat alles gerelateerd is aan horeca 
kunnen de functies zowel sociaal als fysiek van elkaar profiteren. 

Het doel van mijn onderzoek was: 

MHet verbeteren van de relatie tussen publiek domein en 
multifunctionele gebouwen in een stedelijk gebied, zodat de plek, 
zowel in de gebouwen als rondom, interactie biedt en toegankelijk is 
voor iedereen." 

Volgens mijn stelling zijn het publiek domein en openbare gebouwen 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

"Een slecht werkend publiek domein zorgt ervoor dat de publieke 
instelling weinig bezoekers trekt. Daartegenover staat dat de 
aanwezigheid van een doelgerichte, openbare instelling met een 
toegankelijk karakter kan zorgen voor een actief publiek domein. 
Essentieel is het koppelgebied tussen publiek gebouw en publiek 
domein." 

Dit koppelgebied heb ik neergezetals stadslandschap, datals basis dient voor 
het ontwerp van de locatie. Door een uniform stadlandschap te ontwikkelen 
dat verbindingen aangaat met de omgeving dient het hele gebied inclusief 
publiek domein en multifunctioneel gebouw als een soort van transitiezone, 
wat de overgang tussen beide vergemakkelijkt. 

De door de omgeving gestelde randvoorwaarden bieden zowel een kans als 
een beperking voor de uitwerking van dit concept. De kansen liggen op het 
gebied van binding met de context. De beperkingen zitten in het feit dat I ...,_ 
omgevingsfactoren er aan bijgedragen hebben dat het concept minder 
ver doorgevoerd kon worden in het uiteindelijke ontwerp. Als het concept 
verder doorgevoerd was zou de relatie tussen het publiek domein en het 
multifunctionele gebouw nog sterker neergezet worden. Ik heb ervoor 
gekozen om de omgevingsfactoren zwaarder te laten meewegen, zodat het 
concept goed uitgevoerd kan worden maar het plan ook goed binnen de 
locatie past. 
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