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lnleiding 

Dit afstudeerproject is gestart in een atelier dat zich bezig heeft gehouden met de Westelijke Tuinsteden. 
Dit gebied is ontworpen in het begin van de twintigste eeuw door Cornelis van Eesteren volgens de 
stedebouwkundige principes van de modernen. Het is na de oorlog gebouwd als uitbreidingswijk voor 
Amsterdam. Het ontwerp van de Westelijke Tuinsteden werd gekenmerkt door een grote focus op het 
ideaal van een collectieve samenleving en een nadruk op de hygiene van de leefomgeving. Het plan vormt 
een reactie op de toegenomen groei van de stadsbevolking die aan het einde van de negentiende eeuw 
tot overbevolking en onhygienische stedelijke leefomstandigheden leidde. De compacte opbouw van de 
negentiende-eeuwse steden was niet langer voldoende om de toegenomen urbanisatie en industrialisatie 
te kunnen weerstaan. De collectieve samenleving die de modernisten voor ogen hadden blijkt echter in de 
huidige individualistische maatschappij een sprookje. De modernistische stedebouwkundige structuur doet 
als oud en versleten aan. 

Op het moment is het gebied onderhevig aan een grootschalige herstructureringsopgave. Deze 
opgave richt zich vooral op een toenemende diversiteit van de bevolking door een groot deel van de 
sociale huurwoningen te slopen en te vervangen door koopwoningen of huurwoningen in het duurdere 
segment. Als atelier hebben we onze vraagtekens gezet bij deze strategie. Naar onze mening wordt 
er te weinig onderzocht wat de mogelijke potenties van de modernistische structuur zelf zijn, en lijkt de 
gekozen strategie op veel plaatsen zich alleen te richten op het planten van nieuwe wooneilanden in die 
bestaande structuur. Het atelier heeft zich binnen de opgave dan ook niet gericht op de aantasting van de 
woonmassa, maar is op zoek gegaan naar een manier waarop nieuw stedelijk programma kan warden 
ingepast in de bestaande structuur van de Westelijke Tuinsteden. Binnen die opgave heeft het atelier een 
infrastructurele lus als uitgangspunt genomen. De lus is als kader genomen waarbinnen de individuele 
projecten ontworpen zijn. De lusstructuur schept de mogelijkheid een geschakeld voorzieningenpakket 
te realiseren dat een toevoeging biedt aan de monofunctionele opzet van de Westelijke Tuinsteden en 
tegelijkertijd deze voorzieningen koppelt aan het regionale netwerk, waardoor het gebied de gelegenheid 
krijgt zich te profileren ten opzichte van omliggende gebieden. 

De persoonlijke strategieen moeten gezien warden als casestudies waarbij een mengsel van regionale 
en lokale (regilokale) voorzieningen binnen het kader ontworpen worden. Op deze manier wordt de 
werking van de lusstructuur vanuit verschillende kanten bekeken en kan de werking van de lus als geheel 
onderzocht worden. 
Binnen mijn individuele opgave heb ik onderzocht in hoeverre een architectonische bewerking van de 
groene open bare ruimte van het gebied bij kan dragen aan deze strategie. Daartoe heb ik de grootste 
groene ruimte van het gebied, namelijk het Sloterpark, als onderzoeksgebied genomen. lk heb ingezoomd 
op vijf plekken binnen dit park en onderzocht hoe op deze plekken een nieuw stedelijk programma 
ingepast kan warden dat een relatie aangaat met de lus maar tegelijkertijd ook inhaakt op de enscenering 
en programmering van de lokale omgeving. 

Mijn persoonlijke strategie biedt een oplossing voor het probleem van orientatie en identificatie van de 
open bare ruimte van de modernistische stad en bekriliseert de puur rationele manier van ontwerpen van 
de modernen. Er wordt gezocht naar een strategie om archilectonische spanning op te bouwen om zo het 
probleem van orientatie tegen te gaan. En er wordt gezocht naar een strategie om de openbare ruimte 
aan groepen en individuen toe te eigenen om zo het probleem van identificatie tegen te gaan. Uiteindelijk 
ontstaat er een ervaringsroute waarin de bezoeker een fysieke beleving van het landschap en de stad 
ondergaat en waarin de openbare ruimte van een menselijke schaal wordt voorzien. 
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02 Samenvatting 

2.1 lnleiding 
In dit project wordt een oplossing aangedragen voor de problemen van orientatie en identificatie die 
ontstaan bij de modernistische stedenbouw. In de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam wordt een 
ensceneringsroute gecreeerd waaraan vijf verschillende architectonische objecten liggen. Deze objecten 
bemiddelen tussen de stad en het landschap en tussen de stedelijke schaal en de menselijke schaal. Het 
ervaringslandschap dat ontstaat zorgt er voor dat de Westelijke Tuinsteden zich in het regionale netwerk 
kunnen profileren. 

Op het moment zijn de Westelijke Tuinsteden van Amsterdam onderhevig aan een grootschalige 
herstructureringsopgave. De huidige strategie richt zich op een toenemende diversiteit van de bevolking 
en een formalisering van de overvloedige openbare ruimte. Een groat deel van de sociale huurwoningen 
wordt daarvoor vervangen door koopwoningen of huurwoningen in het duurdere segment. Delen van 
de continue openbare ruimte warden omgevormd tot klassieke formele parken. Er wordt daarbij echter 
nauwelijks onderzocht wat de mogelijke potenties en kwaliteiten van de modernistische structuur zelf zijn. 
Binnen dit project is er gezocht naar een manier waarop de bestaande structuur van de Westelijke 
Tuinsteden gebruikt kan warden om nieuw stedelijk programma in te passen. 

2.2 Aanleiding 
Mijn kritiek op de Westelijke Tuinsteden richt zich vooral op het feit dater geen plekken ontstaan in de 
openbare ruimte van de moderne stad. Alles lijkt weg te vloeien in die openbare ruimte. Er ontstaan 
nauwelijks plekken die mee kunnen spelen in een spannende enscenering voor de Westelijke Tuinsteden. 
De beleving van de stad en de openbare ruimte is dan oak erg eenzijdig. Er is vrijwel geen onderscheid 
merkbaar tussen het groen binnen een open bouwblok en het groen in een park. Oat is een van de 
redenen waarom je je zo moeilijk kan orienteren binnen de Westelijke Tuinsteden. Om dat gebrek aan 
orientatie op te lossen zou de groene openbare ruimte meer gedifferentieerd moeten warden. 

Qua gebruik is het groene deel van de openbare ruimte oak weinig uitnodigend. Gebruiksplekken als 
speeltuintjes en trapveldjes liggen als verloren objecten in de grate schaal van het geheel. Mede daardoor 
is met name de sociale controle op deze plekken nauwelijks aanwezig en ontstaan er weinig plekken die 
uitnodigen tot een aangenaam verblijf. Er is een tussenschaal nodig tussen die gebruiksplekken en de 
enorme schaal van het landschap. 
Bovendien is de groene ruimte slecht onderhouden, er wordt steeds minder geld beschikbaar gesteld voor 
het onderhoud van de overvloedige openbare ruimte. Het vele groen is vaak zo dicht begroeid dat plekken 
verborgen liggen achter groene schermen. De overheid en de bewoners zelf voelen zich steeds minder 
verantwoordelijk voor de openbare ruimte. Was vroeger de openbare ruimte van iedereen, tegenwoordig is 
deze van niemand. De bewoners kunnen zich niet meer identificeren met hun directe woonomgeving. Om 
dit probleem van identificatie op te lossen moet gezocht warden naar een manier om de ruimte weer meer 
bij individuen en groepen te betrekken. 

Dit project is dus tweeledig: het gaat ten eerste over de enscenering van de openbare groene ruimte in de 
stad en ten tweede gaat het over het gebruik van die openbare ruimte door individuen en groepen. 

2.3 Theorie 
De tweeledigheid van dit project komt oak naar voren in de theorie die ik bestudeerd heb. Colin Rowe's 
collagetechniek, waarbij naar type, tijd en ontwerp heterogene, incidentele architectonische objecten 
warden samengevoegd tot een collage, is uitgangspunt voor de enscenering van het ontwerp. De 
'objects trouve', zoals Rowe zijn incidentele architectonische objecten noemt, kunnen gebruikt warden als 
architectonische beeldtypen. leder beeldtype be"invloedt in een compositie de beleving van de omgeving 
op een andere manier. In dit ontwerp warden verschillende beeldtypen middels een route aan elkaar 
geschakeld. Door de schakeling van verschillende beeldtypen ontstaat een belevingsroute, een pad met 
verschillende scenes waarover de bezoeker zich als toeschouwer kan voortbewegen. De verschillende 
scenes zorgen voor een differentiatie van het Sloterpark en geven het gebied meer karakteristieke 
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orientatiepunten. De beeldtypen die worden ge"introduceerd zijn: terras, rondpoint, hippodroom, strand en 
havenkam. 

De recreatieve megastructuren van Candilis-Josic-Woods zijn in het ontwerp uitgangspunt geweest bij 
het denken over het gebruik van de openbare ruimte. Hun onderzoeken naar de individuele toeristische 
ervaring in een meervoudig gebruikt landschap zijn op dit moment weer actueel. Zij zochten naar manieren 
om plekken in de collectieve ruimte tijdelijk af te zonderen van die collectieve ruimte. Zo kon een individu 
een deel van die ruimte tijdelijk opeisen en meer tot zijn eigen ruimte maken. Tegelijkertijd was er zo 
binnen een openbare ruimte sprake van intimiteit en van confrontatie van verschillende individuen met 
elkaar. In het huidige debat komt die wens ook weer nadrukkelijk naar voren. Er is behoefte aan intimiteit, 
een gevoel van veiligheid en herkenbaarheid in de openbare ruimte. En tegelijkertijd is een openbare 
ruimte pas een goede openbare ruimte als er ook uitwisseling mogelijk is tussen verschillende groepen en 
individuen. 

Het verhaal over beeldtypen en het verhaal over de individuele ervaring komt in di! project samen. De 
'objects trouve' in di! project zijn als geheel onderdeel van de collectieve schaal van het landschap. 
Wanneer je echter inzoomt zie je dat ze meerdere plekken in zich herbergen die door verschillende 
groepen opgeeist kunnen worden. Binnen een object worden verschillende plekken aangeboden 
waartussen door groepen en individuen bewust gekozen kan worden. Al bewegend door een object zoekt 
een individu die plek uit die hem he! meest aangenaam lijkt. Op deze manier word! de toeschouwer die 
zich voortbeweegt over he! 'scenic path' een acteur die op een bewuste manier een plek kiest waar hij 
recreeert. De groene openbare ruimte in de Westelijke Tuinsteden word! op deze manier omgevormd van 
een decor waartegen de stad zich spiegelt tot een podium waarop de stad zich presenteert. 

2.4 Gebied 
De structuur van het gebied kan opgevat worden als een schotse ruit: rode vlakken met groene, blauwe en 
zwarte lijnen verbeelden daarin de bebouwing met daar overheen een groenstructuur, een waterstructuur 
en een infrastructuur. Deze structuur ken! echter een puur rationele opzet waarbij de delen van de schotse 
ruit een ge"isoleerde positie ten opzichte van elkaar innemen. Vooral in he! geografische centrum van de 
Westelijke Tuinsteden is de scheidende werking van de elementen sterk aanwezig. Di! gebied heb ik dan 
ook gekozen tot onderzoeksgebied. 
De Sloterplas, een plas met een lengte van twee kilometer bevindt zich in di! geografische centrum, 
maar werkt zelf niet als centrum. De plas verdwijnt achier een dichtbegroeid groen scherm. Vaak ben 
je op een paar tientallen meters van de plas verwijderd maar is dat niet waarneembaar. Op plekken 
waar de plas wel even waarneembaar is verdwijnt deze ook weer net zo snel achier de bomen, zodat 
er geen overzicht mogelijk is, geen orientatie op he! gebied. De infrastructuur om deze plas heeft een 
verhoogde ligging en vormt daarmee een barriere tussen de wijken en de plas. De versnipperde en 
ongedefinieerde groenstructuur om de plas onderscheidt zich in vormgeving en programma nauwelijks van 
de groenstructuur in de wijken. 

De Sloterplas heeft dus een ge"isoleerde ligging ten opzichte van de omringende stad. Oat heeft ook 
een kwaliteit omdat he! daarmee een gebied op zich is waar je je terugtrekt uit de drukke stad. Maar 
tegelijkertijd is er nergens overzicht en dus ook geen toezicht vanuit de stad mogelijk op di! gebied, 
daardoor is er vrijwel geen sociale controle in he! gebied aanwezig. 
Bovendien schuren de stedelijke ervaring en de landschappelijke ervaring op di! moment langs elkaar 
heen. Ze gaan nergens een relatie met elkaar aan terwijl de belevingswaarde van he! Sloterplasgebied wel 
een toegevoegde waarde kan hebben op de dagelijkse beleving van de bewoners van de Tuinsteden. 

Mijn hypothese is dat de stedelijke ervaring en de landschappelijke ervaring elkaar kunnen versterken. Di! 
kan bewerkstelligd worden door he! beter bereikbaar en zichtbaar maken van plekken in he! Sloterpark 
vanuit de stad en door toevoeging van een stedelijk programma aan de Sloterplas. 
Tussen de rustige wandelgebieden om de Sloterplas ontstaan dan drukkere verblijfsgebieden waar de 
mensen uit de stad naar toe getrokken worden. 
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2.5 Plekken binnen het gebied 
Binnen de opgave is een infrastructurele stedebouwkundige figuur als uitgangspunt genomen. Deze figuur 
heeft de vorm van een lus die op twee plaatsen aantakt op de A 10 en een schakeling is van een aantal 
hoofdinfrastructurele wegen om de Sloterplas. De lusstructuur schept de mogelijkheid een geschakeld 
voorzieningenpakket te realiseren dat een toevoeging biedt aan de monofunctionele opzet van de 
Westelijke Tuinsteden en tegelijkertijd deze voorzieningen koppelt aan het regionale netwerk. 

De lus is opgevat als een 'scenic path'. Dit is een term uit de Engelse landschapsarchitectuur. In de 
Engelse tuinen werd een slingerend pad gecreeerd waarover je als bezoeker door het landschap kon 
wandelen. In die tuinen was een landhuis aanwezig dat als hoofdmotief in verschillende ensceneringen 
aan zo'n pad werd waargenomen. Het hoofdmotief in dit project is de Sloterplas die vanuit verschillende 
delen aan de lus zichtbaar gemaakt wordt. Op vijf plekken wordt de lus aan de plas gekoppeld. Deze 
plekken zijn zo gekozen dat ze tevens geschakeld warden aan de vier wijken die om de plas liggen en aan 
de groene wig die zich tussen twee van deze wijken bevindt. Zo krijgen deze vijf gebieden een kop aan de 
plas. Doordat de centrale geografische ligging van de plas zichtbaar wordt gemaakt biedt deze strategie 
een oplossing voor het probleem van orientatie in de Westelijke Tuinsteden. 

De vijf plekken hebben al enigszins het karakter van verblijfsgebieden, echter onderscheiden ze zich 
nu nog te weinig van hun omgeving en van elkaar. Het Sloterpark is een eenzijdige ruimte, zonder echt 
duidelijke karakteristieke plekken. Bovendien zijn deze plekken ook te weinig programmatisch geladen om 
als echt aantrekkelijke verblijfsplekken te dienen. 
lk wil de verblijfskwaliteiten van de vijf plekken verbeteren door ze programmatisch te laden en ik wil de 
karakteristieken van de plekken uitvergroten zodat ze zich meer onderscheiden van hun omgeving en 
daarmee het Sloterpark duidelijk verschillende sferen geven. 

De lus werkt in deze strategie niet meer als barriere, maar juist als route naar de plas toe. De 
barrierewerking wordt ook verminderd doordat de objecten die ik introduceer op de vijf plekken een 
enscenering aangaan met de achterliggende gebouwen en groene massa's. leder object kan zo gezien 
warden als balkon van de achterliggende wijk: het terras voor Slotervaart, het rondpoint voor Osdorp, het 
hippodroom voor de groene wig, het strand voor Geuzeveld en de havenkam voor Slotermeer. 

2.6 Gebruik 
De keuze voor het programma is voortgekomen uit de lokale omstandigheden van ieder object. Daarbij 
spelen formele en informele activiteiten die daar plaats vinden een rol. De kwaliteit van het groen in 
de Westelijke Tuinsteden is dater overal informele activiteiten plaats kunnen vinden als picknicken, 
barbecuen, vissen, zonnen, zwemmen. Vanuit je woning kun je zo naar een plek in het landschap lopen 
om daar dat soort activiteiten te ondernemen. Oat idee van continuHeit wil ik ook in mijn objecten een 
plaats geven: ze maken onderdeel uit van het continue landschap en iedereen kan er direct komen vanuit 
dat landschap. 
Echter zijn mijn objecten niet alleen plekken voor informele activiteiten, maar ook een formeel programma 
moet een rol spelen. Het formele programma werkt als attractor en brengt zo de levendigheid en sociale 
controle van de stedelijke ruimte in het landschap. Met het formele programma wordt ook de financiering 
en het beheer van de objecten duidelijker. Het formele programma nestelt zich in zijn omgeving en takt 
aan bij het program ma in de buurt van het object. 

In een object kunnen meerdere groepen tegelijkertijd hun plek vinden: een deel kan voor een picknick 
gebruikt warden, een ander deel als plek waar een groep jongeren samenkomt, een ander deel wordt 
weer gebruikt door een aantal vissers als steiger en aan weer een ander deel kan een boot aanmeren. Op 
bepaalde delen van de dag, week of jaar zullen andere groepen domineren dan op andere delen van die 
dag, week of jaar. 

2.7 Vormgeving 
De objecten als geheel sluiten aan bij de schaal van de omgeving. De objecten zelf bestaan weer uit 
onderdelen van een kleinere schaal en sluiten daarmee aan bij de menselijke schaal. Die delen zijn 
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gebaseerd op de houding van mensen in het landschap. 
De objecten als geheel hebben een heldere begrenzing waardoor ze mee kunnen spelen in de 
enscenering met de stedelijke elementen . Het zijn autonome objecten die contrasteren met he! 
omringende landschap en als componenten binnen een compositie met de omliggende bebouwing kunnen 
samenwerken. 

In de vormgeving van de vijf objecten wordt er niet teruggegrepen naar klassieke middelen, maar er wordt 
gezocht naar een vormgeving die zowel eigenlijds is als aansluiting vindt bij de modernistische stad. 
De vormgeving van de ge'fntroduceerde objecten wordt gebaseerd op een fascinatie voor de 
modernistische stempeling. In de Westelijke tuinsteden gebeurt in plattegrond het volgende: gebouwen 
vormen stempels, stempels vormen ensembles en een aantal ensembles vormen velden. Die stempeling 
vind ik fascinerend in plattegrond, he! levert grafisch een interessante abstracte tekening op. Echter 
wanneer deze stempeling simpelweg geextrudeerd wordt blijft er weinig over van de fascinerende 
motieven in plattegrond. De stempeling komt dan rucksichtslos over. De herhaling is dan eerder saai dan 
interessant. Er word! geen architectonische spanning gebouwd. He! is een puur rationele manier van 
ontwerpen . 

In mijn ontwerp heb ik met behulp van een beperkt aantal middelen de plattegrond van de architectonische 
objecten vormgegeven. Vervolgens ben ik met die middelen gaan varieren. De variatie die ontstaat met 
behulp van een materialenpalet en een objectencatalogus biedt niet alleen visuele afwisseling maar biedt 
ook fysieke keuzemogelijkheden aan de bezoeker. De visuele ervaring word! zo ook een fysieke ervaring . 
De bezoeker is daarmee niet alleen de onbewuste toeschouwer van he! landschap maar ook de bewuste 
acteur in dat landschap. 

Zoals de abstracte planplattegrond is vormgegeven met een beperkt aantal middelen , zo wordt dat idee 
ook doorgezet in de ontworpen details. Dit maakt dat het project vanaf de schaal van de stad tot en met de 
schaal van het detail doordacht is. Op alle niveaus word! zo een prikkelende ervaring bewerkstelligd. 
Met behulp van de details is de abstracte planplattegrond dus vertaald naar een vijftal ontwerpen: Het 
terras is een flaneerruimte geworden waar gebarbecued kan warden, he! rondpoint is een grate houten 
vlonder met zwembaden, he! hippodroom is een informele aanvulling op de formele sportvelden in dat 
gebied, he! strand bevat een aantal golfbrekers waarop auto's parkeren en een uitzicht hebben over de 
totale Sloterplas, de havenkam is een transferium die middels hellingbanen en paviljoentjes bemiddelt 
tussen he! aanleggen van boten, het parkeren van auto's en he! recreeren in het gebied. 

De vijf geschakelde objecten samen vormen een waar ervaringlandschap. Wanneer het danker word! 
springen bij de verschillende objecten lampen aan zodat de objecten ook 's avonds gebruikt en beleefd 
kunnen warden. Wanneer je 's avonds aan de plas staat zie je dus als het ware vijf lampen aanspringen 
tegelijk met de lampen die in de flatgebouwen in de achterliggende wijken aangaan. Zo ervaar je 's avonds 
hoe de vijf nieuwe plekken onderdeel uitmaken van de omringende stad. 

i3 
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03 Thema's en begrippen 

Een aantal begrippen komen steeds weer terug in dit verslag. Met behulp van die begrippen en een 
aantal thema's ben ik het ontwerpproces ingegaan. De thema's vormen tegengestelde begrippenparen. 
In een ontwerp zal Mn kant van zo'n begrippenpaar de overhand hebben, de andere kant zal echter 
nooit volledig uitgevlakt warden. Tijdens het ontwerpen heb ik de juiste balans gezocht tussen die 
begrippenparen die past bij de plek en de tijd waar(in) de architectonische objecten zich bevinden . 
Hieronder volgt een lijst met beschrijvingen van de begrippen en thema's die ik gebruikt heb. 

3.1 Openbare ruimte: intimiteit en confrontatie 
Openbare ruimte is in feite een ruimte die voor iedereen vrij toegankelijk is: openbaar is wat niet prive is. 
Openbare ruimten zijn ruimten die door mensen met verschillende achtergronden warden gewaardeerd als 
plaatsen van gedeelde ervaring. In de 19° eeuwse stad waren deze ruimten helder gedefinieerd : pleinen, 
parken en straten. De modernen braken echter radicaal met deze klassieke openbare ruimten. 
In de hedendaagse stad bestaat de openbare ruimte ook uit meer dan die pleinen , parken en straten. Er 
zijn allerlei nieuwe ruimten die ook voldoen aan de bovengenoemde 'gedeelde ervaring' van verschillende 
groepen. Vaak zijn dat zelfs ruimten die eigenlijk in strikte zin niet openbaar zijn : privaatbeheerde 
collectieve ruimten zoals bijvoorbeeld bibliotheken of stations. Deze semi-openbare ruimtes kunnen in 
feite niet meer als 'openbare ruimtes' omschreven warden . De term 'publiek domein' wordt vaak voor 
dit soort plaatsen gebruikt in pl a a ts van de term 'open bare ruimte'. Publiek domein is te omschrijven 
als "die plaatsen waar uitwisseling tussen verschillende maatschappelijke groepen plaats vindt" [4b]. 
Met uitwisseling wordt dan niet alleen de 'gezellige ontmoeting' bedoeld die op terrasjes plaats kan 
vinden, maar het is eerder een confrontatie met gedrag van anderen . Door de nabijheid van anderen 
groepen krijgt de vanzelfsprekende eigen kijk op de werkelijkheid even concurrentie van andere visies en 
levensstijlen. Daarbij is het niet nodig dat iedere groep in die ruimte even nadrukkelijk aanwezig is, juist de 
dominantie van een bepaalde groep produceert een publiek domein ervaring. Bij een goed publiek domein 
zou die dominantie niet tot verdringing van bepaalde andere groepen moeten leiden. Publiek domein 
veronderstelt altijd de mogelijkheid om bepaalde codes te doorbreken. Wanneer een ruimte uit meerdere 
sferen bestaat, kan de ene groep een belangrijke plek domineren terwijl op een andere plek in die ruimte 
een andere groep kansen krijgt zich te uiten. In huidige publieke ruimtes , waarin een grate behoefte aan 
'veiligheid ' is, zou er gezocht moeten warden naar een combinatie van het gevoel van veiligheid en de 
confrontatie met anderen. 
In de Westelijke Tuinsteden is de openbare ruimte in overvloed aanwezig. Echter zijn er nauwelijks 
echte plekken in die ruimte die door groepen ingenomen kunnen warden. Daarmee zijn publiek domein 
ervaringen zeer vluchtig. Het gevoel van veiligheid is ook nauwelijks aanwezig: het vele dichtbegroeide 
groen vormt een scherm waardoor geen overzicht mogelijk is. 
In dit project ben ik op zoek gegaan naar een strategie om ruimtes te ontwerpen die zowel voorzien in 
uitwisseling en confrontatie met anderen als de benodigde intimiteit bieden voor een veilig gevoel. 

3.2 Landschap - stad 
Landschap en stad . Dit zijn twee begrippen die niet makkelijk in een korte definitie zijn te omschrijven. 
Zeker omdat ze ook steeds meer naar elkaar toe zijn gegroeid sinds de Middeleeuwse stadsmuren niet 
meer bestaan . De modernisten hebben de betekenis van het tegengestelde begrippenpaar helemaal 
op scherp gezet omdat ze het landschap letterlijk de stad binnenhaalden met het streven naar een 
hygienische groene ruimte. Met behulp van het vingermodel is getracht het landschap onderdeel te laten 
warden van de stad in de Westelijke Tuinsteden. Echter is het landschap nooit echt onderdeel geworden 
van die modernistische stad, het zijn in feite nog steeds twee entiteiten die langs elkaar schuren volgens 
het principe van functiescheiding . 
In huidige ontwikkelingen wordt steeds vaker over de stad gesproken in termen als 'stedelijk landschap', 
'landschapsstad' en 'parkstad'. Oat zie je ook in het feit dat de landschapsarchitectuur een steeds 
belangrijkere discipline geworden is die zich niet alleen maar bezig houdt met het landschap, maar ook 
met de openbare ruimte in de stad . Daarmee krijgen de disciplines architectuur en landschapsarchitectuur 
een overlap. Binnen dat overlappend gebied kunnen architecten leren van landschapsarchitecten en 
andersom: Het landschap kan als een architectonische ruimte gelezen worden waarvan de componenten 
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Links openbere ruimte met een lendschappelijke ori/Jntalie, rechts een openbere ruimta met een stede/ijka ori/Jntatia. 
In de Westelijke Tuinsteden representeert hat gras hat landschap an de standaard batontege/ van 30 x 30 cm de stad. 

als autonome objecten met elkaar een compositie aangaan. Tegelijkertijd kan het landschap gezien 
worden als een gelaagde landschappelijke ruimte die in feite nooit af is maar middels over elkaar gelegde 
transformaties continu bewerkt wordt. Op plekken waar die gelaagdheid in de stad merkbaar wordt kan de 
stad ook gelezen worden als landschap. 
lk ben op zoek gegaan in dit project naar een manier om het landschap meer bij de stad te betrekken. 
Door stad en landschap op een slimme manier te laten overlappen ontstaan er op de eerste plaats 
spannende ontmoetingen, maar op de tweede plaats krijgen beide ook de voordelen van elkaar mee. De 
belevingswaarde van het landschap wordt onderdeel van de stad en de culturele levendigheid en sociale 
controle van de stad worden onderdeel van het landschap. 

3.3 Bepaald - onbepaald 
Het bestaande landschap in de Westelijke Tuinsteden dicteert geen enkele vorm van gebruik. Oat is een 
kwaliteit, het laat de bezoeker vrij. Het heeft ook een nadeel: doordat er niets echt bepaald is ontstaan er 
geen plekken met een heldere betekenis. Daardoor ontstaat er een gebrek aan orientatie en identificatie: 
waar ben je en op wiens plek ben je? 
lk ben gaan zoeken naar de grens van het bepaalde en onbepaalde. Het ongedwongen door de ruimte 
bewegen is een kwaliteit die ik wilde behouden. Op iedere plaats in de openbare ruimte is de mogelijkheid 
om daar informele activiteiten plaats te laten vinden zoals picknicken, barbecuen, kampvuur maken, 
balletje trappen, zonnen, etc. Echter op sommige plaatsen zal die informele sfeer wat meer formeel 
gemaakt moeten worden om echte plekken te laten ontstaan. 
De vraag is waar de balans moet liggen van het onbepaalde tegenover het bepaalde, en het informele 
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anonieme, monolilische woonblokken in de neulrale openbara ruimte van de Westelijke Tuinsteden 

tegenover het formele. Die balans heb ik gevonden door mezelf de vraag te stellen: Wanneer wekt een 
plek een bepaalde cultuur op? Dus: Wanneer krijgt een plek zo veel betekenis dat bepaalde groepen en 
individuen zich aangetrokken voelen tot zo'n plek? Door te ontwerpen met die vraag in mijn achterhoofd 
kwamen er enkele randvoorwaarden naar boven: zo'n plek wordt namelijk bepaald doordat het mensen 
moet uitdagen/prikkelen om er heen te gaan, daarom moet het ook bereikbaar zijn en een textuur of 
ondergrond hebben waarop verblijf mogelijk is. Als het ontwerp aan die voorwaarden voldoet wordt de 
plek meer bepaald maar blijft er ook een zekere onbepaalde sfeer aanwezig: het is geen dogmatisch 
functionalisme, maar individuen en groepen worden vrij gelaten de plek op hun manier te interpreteren en 
te gebruiken. 

3.4 lndividueel - collectief 
De Westelijke Tuinsteden zijn ontworpen in een tijd dat het collectief nog boven het individu stond. Alie 
mensen werden gezien als gelijkwaardig en dat moest ook tot uiting komen in de gebouwde omgeving. 
Collectieve woonblokken in een openbare ruimte die voor iedereen toegankelijk was worden echter nu 
opgevat als anonieme woonblokken in een anonieme ruimte. Die anonimiteit heeft een negatieve lading in 
een tijd waarin veel wordt gesproken over gevoelens van veiligheid. 
Daar waar vroeger de openbare ruimte van iedereen was is deze ruimte tegenwoordig van niemand meer. 
Dat heeft gevolgen voor het beheer van de ruimte. Omdat de bewoners zich niet kunnen identificeren met 
de openbare ruimte hebben ze ook niet het gevoel dat deze ruimte van hen is en zullen ze niet zo snel de 
verantwoordelijkheid voor het beheer op zich nemen. Omdat de ruimte ook nergens bij lijkt te horen, niet 
bij een wijk, niet bij een woonblok, is ook niet duidelijk waar de sociale controle vandaan moet komen. 
Het beheer en onderhoud van de ruimte ligt in principe ook in handen van de gemeente, maar deze 
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wil geen grote bedragen meer stoppen in de overvloedige openbare ruimte. De herstructurering van 
de Westelijke Tuinsteden is op het moment dan ook gericht op een afname van het groene oppervlak. 
Bovendien worden delen van de openbare ruimte omheind. Hekken betrekken zo delen van de openbare 
ruimte bij bouwblokken of transformeren delen tot formele parken. Met deze robuuste hekwerken wordt de 
kwaliteit van de continue ruimte echter verlaten. 
In dit project wordt gezocht naar een manier om de continu'lteit van de ruimte te behouden, maar wel 
aan te sluiten bij de huidige behoeften van veiligheid, identiteit en beheer. Het moet duidelijk zijn waar de 
plekken bij horen. lk wil dit niet bereiken door het plaatsen van hekken als scheidingswanden, maar door 
in vormgeving en enscenering te zoeken naar aansluiting bij de aangrenzende bebouwing en activiteiten. 
Delen van de openbare ruimte moeten toegeeigend kunnen worden door groepen of individuen. Daar 
waar in de jaren '60 het idee van privatisering in woongebouwen actueel was kunnen die ideeen nu ook 
toegepast worden op de openbare ruimte. 

3.5 Verwachte - onverwachte 
Door de manier van stempelen waarmee de Westelijke Tuinsteden zijn ontworpen ontstaan er velden 
waarin met herhaling een bepaald ritme wordt gemaakt. Een ritme geeft overzicht, ritme benadrukt ook 
een beweging en richting en ritme is vooral niet onverwachts. Daarmee wordt er met ritme ook geen 
spanning opgebouwd. 
Variatie daarentegen geeft keuzemogelijkheid. Variatie is de uitzondering op de regel. Met behulp 
van variatie binnen een ritme kun je spanning opbouwen. Een onverwacht element wordt namelijk 
ge'lntroduceerd. In dit project is een vormgevingsstrategie gekozen die nog wel iets van de herhaling en de 
stempeling in zich heeft, maar die ook het onverwachte introduceert. 
Niet alleen de stempeling vlakt het onverwachte uit in de Westelijke Tuinsteden. Ook de functiescheiding 
haalt alle spanning uit de stad. Door het naast elkaar leggen van de verschillende functies met daartussen 
wegen en vaarten als scheidingsmiddelen ontstaan er geen spannende plekken waar verschillende 
werelden met elkaar in aanraking komen, maar ontstaan er klinische werelden die met de realiteit van het 
echte leven niets van doen hebben. lk heb gezocht naar een strategie waarbij spanning opgewekt wordt 
door verschillende lagen over elkaar heen te leggen en aan elkaar te koppelen middels een enscenering. 

ensemble 

3.6 Stedelijke schaal - menselijke schaal 
De Westelijke Tuinsteden zijn ontworpen met behulp van oversized wegprofielen en een overvloed aan 
openbare ruimte. Kleinere objecten lijken op te lossen in deze grote landschappelijke schaal, als verloren 
objecten liggen ze in de ruimte. De vloeiende schakeling van voortuin naar buurtgroen naar parkstroken 
naar stadsparken naar Sloterpark is wel bedacht, maar in belevingswaarde verschillen deze verschillende 
ruimten nauwelijks: de inrichting is eenzijdig, van hierarchie is nauwelijks sprake. 
In dit project is gezocht naar een duidelijkere koppeling tussen de menselijke schaal en de schaal van de 
stad. 
In feite sluit de lusstructuur aan op de schaal van het stedelijk netwerk en schakelt dus de regio aan 
de Westelijke Tuinsteden. De objecten die ik introduceer in dit project schakelen de lus aan plekken 
aan de Sloterplas. Binnen die plekken wordt er weer geschakeld naar elementen die vormgegeven 
zijn met behulp van de houding van een persoon in het landschap. Deze schakeling is merkbaar in de 
infrastructuur: van de lus wordt geschakeld via een afslag naar een infrastructuur die zich in het object 

19 



thema's en begrippen 

20 

bevindt. Maar deze schakeling is tevens merkbaar in vormgeving: de objecten zijn als het ware 'de 
balkons' van de achterliggende wijken. Deze balkons nemen bepaalde afmetingen over van de gebouwen 
en groene massa's uit die wijken en gaan als beeldtype een compositie aan met de elementen uit die 
wijken . Binnen die objecten gaan de kleinere elementen als bankjes en steigers met elkaar een compositie 
aan. 

tu in 

strooktuinen 

buurtgroen 

parks/rook 

voortuin 

woonstraat 

buurtplein 

'· 
wijkslraal 

stadsstraat 

huidige schskeling van verschillende schaa/niveaus is we/ bedacht, maar wordt. nauwelijks 
beleefd door de eenzijdige inn·chling van de verschillende niveaus [4a p. 233) 





theorle 

22 

04 Theorie 

De ontwerpen zijn tweeledig: ze introduceren ten eerste een nieuwe enscenering van grootschalige 
objecten in de stad en ten tweede introduceren ze een nieuw gebruik van de openbare ruimte. 
Met betrekking tot de enscenering heb ik een theoretische onderbouwing gezocht bij Colin Rowe en in 
recentere teksten van o.a. Clemens Steenbergen over architectuur en landschap. 
Met betrekking tot het gebruik van de openbare ruimte heb ik een theoretische onderbouwing gezocht bij 
Candilis-Josic-Woods en in recentere teksten van o.a. Hajer en Reijndorp over het publieke domein. 

De vraag komt op of dat de theorie van Rowe verenigbaar is met de ideeen van Candilis-Josic-Woods. 
Seiden komen in de jaren '60 - '70 met een vergelijkbare kritiek op het modernisme. Hun uitwerkingen 
verschillen echter op de schaal van de stad wel degelijk. Waar Rowe een duidelijke postmoderne houdin 
aanneemt, vertonen de projecten van Candilis-Josic-Woods nog wel een overlap met het modernisme. 
lk heb in dit project uit beide theorieen juist die delen gedestilleerd die elkaar aanvullen in plaats van 
tegenspreken. 

4.1 Kritiek op het modernisme 
Alie culturen hebben orientatiesystemen ontwikkeld. Dat zijn ruimtelijke structuren die voorzien in de 
ontwikkeling van een helder beeld van de omgeving. Vaak zijn deze systemen gebaseerd op, of ontstaar 
uit, de aanwezige topografische gegevens. Een zwak systeem bemoeilijkt het gevoel van orientatie, je 
voelt je verloren. 
In tegenstelling tot de moderne stedenbouw is de stedelijke ruimte met name in de middeleeuwen 
gedefinieerd. De openbare ruimte was een ontmoetingsruimte gekoppeld aan bepaalde bouwwerken. 
De richting en de vorm van deze ruimte werd, in tegenstelling tot de moderne stedenbouw, bepaald door 
de aanwezige topografie en de geschiedenis. Deze tijdsgebonden 'stedenbouw' leidde tot een hierarchie 
van plekken die een herkenbare positie in de stad innamen. De herkenbaarheid van deze plekken, droe~ 
bij aan het begrijpbaar maken van de stedelijke ruimte. Tegenwoordig zijn deze plekken vooral nog in 
fragmenten aanwezig. 

Een ideaal van de moderne stedenbouw, het oplossen van de problemen die gepaard gingen met de 
industrialisatie, werd gezocht in de niet-plaatsgebonden orientatie op lucht en licht. Het resultaat was 
een collectief woongebouw, vrij in het groene landschap, de ideale woonomgeving. Deze eenzijdige 
functionele benadering liet de plek en zijn identiteit buiten beschouwing. Samen met een gebrek aan 
hierarchie ontstond er een overvloed aan openbare ruimte. Dit resulteerde in een stedelijke ruimte waari1 
de bewoner zich niet kon orienteren of zich mee kon identificeren. 

Colin Rowe levert in zijn boek 'Collage City' kritiek op deze punten met betrekking tot de moderne stad. 
Over Ville Radieuse van Le Corbusier schrijft hij: ''.A city which, in its complete projection, was almost 
literally imagined as becoming non-existent." [3e] In het open plan van Le Corbusier kun je overal komen 
maar ben je er dan ben je nergens. Twintig passen in een willekeurige richting leiden nooit tot een ander 
beeld. 
De gebouwen staan in de continue ruimte en in tegenstelling tot de 19" eeuwse stad kunnen in deze 
ruimte geen plekken ontstaan omdat er geen inkadering mogelijk is volgens Rowe. De stad verliest zijn 
stedelijke structuur in de stadsontwerpen van de modernen. Rowe vergelijkt de plattegrond van een 
negentiende eeuwse stad met een plattegrond van een stad van de modernen: waar in de negentiende 
eeuwse stad de massa domineert, is in de modernistische stad juist de leegte dominant. 
Het modernisme had de opvatting dat architectuur en landschap autonome entiteiten zijn, waartussen 
geen specifieke verhouding bestaat. Het landschap werd gedacht als achtergrond, een decor voor de 
architectuur. De architectuur is neutraal van karakter, waardoor het landschap juist op de voorgrond tree~ 

Dit komt tot uiting in de manier waarop ze de architectuur presenteerden in tekeningen: voor de ontworp~ 

gebouwen tekenden ze vaak een struik of hangende tak. Rowe: "Great blocks of dwellings run through ti 
town. What does it matter? They are behind the screen of trees." [3e] 
Rowe wil het landschap niet los zien van de stad. Hij vergelijkt de stad met een tuin. In zijn Roma
interrotta project werd een collage gemaakt voor een denkbeeldig ontwerp voor Rome waarbij onder 



theorle 

' •4\\ 
==-z . -'C" .. J L 
-. -- . -_\.;--; .. --.:.-..::~-.s:c: ---:...:::-:--

Le Corbusier, Ville Radieuse [3e p. 51) 

andere concepten werden gebruikt die in de ltaliaanse en Franse tuin zijn ontwikkeld. In die tuinen 
wordt uit verschillende componenten een samenhangende architectonische compositie opgebouwd. De 
verschillende beeldtypen worden in die tuinen en in het Roma-interrotta project ingezet als focuspunten en 
schakelobjecten. 

Ook het bureau Candilis-Josic-Woods had kritiek op het feit dat het landschap als decor werkte. Bij de 
door hen ontworpen toeristische megastructuren werd het landschap niet meer beschouwd als een voor
of achtergrond, maar vormt het een conditie voor de ontwikkeling van het ontwerp: de morfologie van 
het landschap wordt sturend en de hierarchie tussen architectuur en landschap verdwijnt. Architectuur 
en landschap maken bij hen deel uit van eenzelfde systeem dat wordt gekenmerkt door gelaagdheid. 
Architectuur werkt daarin als de generator voor de ontsluiting van het landschap. Het over elkaar heen 
schuiven en verbinden van verschillende functionele structuren wordt bij hen een belangrijk ontwerpthema. 
Zij tasten het landschap zelf niet aan, maar maken het object onderdeel van het landschap: morfologische 
en infrastructurele lagen van het landschap lopen in hun gebouwen door. 

De toeristische megastructuren van Candilis-Josic-Woods werden geplaatst in de open ruimten aan zee 
of in de bergen . Het zijn , wanneer je uitgezoomd kijkt, nog steeds objecten die in het landschap staan en 
in een compositie nauwelijks relatie aangaan met omringende compositorische elementen. In een open 
landschap werken hun projecten daarmee prima, maar wanneer deze in de stad geplaatst worden blijken 
ze toch nog erg veel overeenkomst te vertonen met projecten uit het modernisme. 
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4.2 Enscenering van de stad 
In een gebied als het Sloterpark is het de vraag hoe nieuwe objecten daar geplaatst kunnen worden . Mijn 
project vertoont grote overlap met de ideeen van Candilis-Josic-Woods, maar zoals zojuist al gezegd is, 
vind ik dat hun gebouwen zich op het niveau van compositie te weinig aantrekken van hun omgeving . Op 
het vlak van enscenering komen de ideeen van Colin Rowe voor een deel terug in mijn objecten. 

Rowe pleit voor een collagetechniek, een ontwerp gerichte benadering van de stad , opgevat als een 
collage van naar type, tijd en ontwerp heterogene, incidentele architectonische objecten. Architecten 
hoeven die objecten volgens hem niet opnieuw uit te vinden. De geschiedenis van de stedenbouw bevat 
een schat aan voorbeelden van architecten die overtuigende oplossingen hebben gevonden voor het 
invoegen van eigentijdse architectuur in de bestaande stad. Hij eindigt het boek 'Collage City' met een 
reeks 'objects trouve' die als herkenbare beeldtypen ingevoegd kunnen worden in de collage van de stad . 
Hier gebruikt hij onder andere concepten die werden ontwikkeld in de ltaliaanse en Franse tuin . Zo'n tuin 
is een architectonische compositie , die is opgebouwd uit verschillende componenten die in samenhang 
met elkaar staan. Elk van de componenten ontleent zijn ruimtelijke werking aan die componenten van de 
compositie waarmee hij is verbonden. In de stad van de modernen zag Rowe deze samenhang niet. 
En in de Westelijke Tuinsteden zie ik die samenhang niet. Zoals Rowe de concepten van de Franse en 
ltaliaanse tuin gebruikte om samenhang in de stad te creeren heb ik ook gezocht naar een manier om 
landschapsarchitectonische concepten te gebruiken. lk kwam terecht bij de Engelse landschapstuin. 
Hier worden architectonische en landschapsarchitectonische beeldtypen gebruikt in combinatie met een 
meanderende infrastructuur. Zo wordt in de Engelse landschapstuin een belevingsvolle ensceneringsroute 
gecreeerd. 

Deze 'scenic paths' komen terug in dit project als infrastructuur om de Sloterplas. De lus die we als atelier 
als uitgangspunt genomen hebben beschouw ik als zo'n scenic path. In de Engelse landschapstuin 
kronkelt zo'n pad langs verschillende taferelen. Die taferelen worden steeds gevormd door enscenering 
van gebouwen, velden en boommassa's, waarbij het hoofdgebouw in zo'n tuin steeds een terugkerend 
motief is, dat op verschillende manieren waargenomen wordt. In mijn ontwerp kan de Sloterplas als dat 
terugkerende motief gezien worden. 

'Prior P8rl<' ontworpen door Capability Brown, hat landhuis is vanuit meerdere p/ekken in ver
schillende ensceneringen waar le nemen {bron: wikipedia) 
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De nieuwe objecten, die componenten van de verschillende scenes vormen, zijn vormgegeven met behulp 
van bestaande beeldtypen. lnspiratie voor deze beeldtypen heb ik gehaald uit het boek 'Architectuur 
en landschap' van Clemens Steenbergen [5b]. In dat boek worden ltaliaanse, Franse en Engelse 
landschapstuinen grondig geanalyseerd en uiteengerafeld in verschillende beeldtypen. Steenbergen pleit 
ervoor om deze beeldtypen te transformeren naar hedendaagse ontwerpen die een strategische ligging 
in de stad zouden moeten krijgen. De herkenbaarheid van deze plekken, draagt volgens hem bij aan 
het begrijpbaar maken van de stedelijke ruimte. Het probleem van orientatie in de moderne stad wordt 
daarmee opgelost. Ook het probleem van identificatie wordt opgelost omdat de beeldtypen een relatie 
aangaan met hun omgeving en zo bij delen van die omgeving horen. 
De beeldtypen kunnen fragmenten zijn van een gebouw, park, object, veld , wijk of stad. Steenbergen 
spreekt niet van een collage maar van een montage van beeldtypen in de hedendaagse stad . 

Montagelandschap van Amsterdam doer Clemens Steenbergen [bron: 5c) 
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4.3 Gebruik van de openbare ruimte 
Voor een onderbouwing van het gebruik van de objecten in mijn project stap ik terug naar de ideeen 
van Candilis-Josic-Woods. Hun experimenten resulteerden naast de eerder genoemde herdefinitie van 
de modernistische relatie tussen architectuur en landschap ook in een nieuwe relatie van de collectieve 
schaal van het landschap en de individuele aard van de toeristische ervaring . 

Die nieuwe relatie kwam voort uit het feit dat met hun toeristische megaprojecten een nieuwe markt werd 
aangesproken die in tegenstelling tot die van de massawoningbouw veel meer consumentgericht was: 
"architectuur was niet meer repressief, maar diende juist tot bevrijding van de massa". [3h] 
Collectiviteit werd niet meer opgevat als permanente identiteit, maar als een tijdelijke belevenis. Ze wilden 
in deze projecten een vorm van stedelijkheid realiseren die gebaseerd was op tijdelijkheid en op de 
individuele beleving van een meervoudig gebruikt landschap. 
Nieuwe relaties tussen het individu en het collectief worden verkend . Deze nieuwe relaties komen voort 
uit een groeiende behoefte van mensen in de jaren vijftig en zestig om zich terug te trekken in de private 
woning. Deze beweging van terugtrekking of afzondering werd door Lefebvre 'privatisering' [3h] genoemd. 
Privatisering is het proces waarbij verschillende levenssferen van elkaar gescheiden raken, met name de 
scheiding tussen wonen en werk. De massatoerismeprojecten , die door de Franse staat bedacht waren als 
tegenpolen van het werkterrein illustreren deze ontwikkeling goed. Het doel van vakantie werd beschouwd 
als het 'privaat huisvesten' van mensen op een bepaalde plek. Het bureau van Candillis, Josic en Woods 
was een bureau dat zich bezig heeft gehouden met deze privatisering. Hun massatoerismeprojecten zijn 
onderzoeken naar de relatie tussen het nieuwe woonideaal van privatisering en het natuurlijke landschap. 
In hun Belleville-project wordt de complexe relatie tussen de collectieve schaal van het landschap en 
de individuele aard van de toeristische ervaring nader uitgewerkt. Ze ontwerpen daarin terrassen die 
intermedieren tussen het publieke en het private. De terrassen waren collectieve terrassen, maar door het 
openzetten van grote ramen -die als terrasscherm konden worden gebruikt- kon een stukje terras meer 
privaat gemaakt worden. Zodra de ramen werden gesloten werd de private toeristische ervaring beeindigd 
en de collectieve schaal van het terras in ere hersteld. 
In al hun projecten wordt de relatie tussen de kleine menselijke maat en de grote schaal van de 
processen, technieken en infrastructuur van de modernisering voortdurend ter discussie gesteld. Daarmee 
leverden ze kritiek op het modernisme waarin de menselijke schaal uit het oog verloren was. 
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Belleville project Candi/is-Josic-Woods [3g p.355] 
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Hun thema's als anonimiteit tegenover identiteit en het collectief tegenover het individu zijn oak de laatste 
jaren weer actueel. De inrichting en het gebruik van de openbare ruimte is aan het veranderen. Die 
veranderingen hebben te maken met een 'strijd' tegen de zogenaamde 'ongewenste bezoekers', groepen 
die zogenaamd buiten de maatschappij staan. "Het gevoel van angst van de middenklasse omtrent de 
eigen veiligheid, zorgt ervoor dat de openbare ruimte getransformeerd wordt naar een gecontroleerde 
semi-private zone." [4b] Dit wordt mogelijk gemaakt door de technologische ontwikkelingen, zoals 
camerabewaking, maar oak fysieke ingrepen als omheiningen, sluitingstijden en het openbreken van 
begroeiing voor doorzicht. 
Bij het ontwerpen van de huidige openbare ruimte is het volgens Sharon Zukin de kunst "to frame 
encouters that are both intimate and intrusive" [4b]. Dat vraagt om plekken waar je tegelijkertijd een 
individuele en een collectieve ervaring hebt. Een voorbeeld is het schouwburgplein in Rotterdam. Hajer en 
Reijndorp zien het schouwburgplein als goed publiek domein: "Het plein creeerde de basis voor een nieuw 
schouwtonee/ van verschillende groepen jongeren die op en vooral aan de rand van het p/ein p/ekken 
hebben veroverd waar zij zichzelf met hun specifieke leefstijlen tentoonstellen: breakdancers op het p/ein, 
de parade van Antiliaanse jeugd op vrijdag- en zaterdagavond aan de rand van het p/ein, meidengroepen 
die clusteren op de lange banken tegenover de megabioscoop." [4b] Verschillende groepen vinden 
hun eigen plek op het plein en hebben daar hun eigen individuele ervaring, tegelijkertijd warden ze oak 
geconfronteerd met de andere groepen. 
Een ander voorbeeld is Tompkins Square, een klein parkplein in New York. Het was een verblijfplaats 
geworden van zwervers, alcoholisten en junkies. De problemen daar zijn aangepakt met een nieuwe 
inrichting: namelijk het plaatsen van hekken. Hekken markeren een plaats, waar een bepaald gebruik 
en gedrag warden verondersteld. Verschillende stedelijke 'stammen' hebben daarna de verschillende 
plekken toegeeigend: "de zwervers op de bankjes fangs de paden, de hondenbezitters op een omheind 
zaagselveldje, de jongeren in een basketbalkooi, de gezinnetjes ieder op hun eigen omheinde grasveldje". 
{4b] Hoewel de hekken een erg letterlijke vertaling zijn van het (door Hajer en Reijndorp) zogenoemde 
concept 'framing', maken ze het publiek domein wel begaanbaar voor meerdere groepen die naast elkaar 
kunnen leven, maar tegelijkertijd oak met elkaar geconfronteerd warden. 

Tompkins Square Park, New York {4b p. 120) 
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Waar de schermen op het terras bij Candilis-Josic-Woods de plekken markeren en zo een code vormen 
voor het individuele gebruik van die plek, zo zorgen de hekken op Tompkins Square ook voor een bepaald 
gebruik op die plek. Ook in de Westelijke tuinsteden worden op dit moment hekken geplaatst om parken 
meer tot formele parken te maken. Daarmee gaat echter een kwaliteit verloren : de Westelijke Tuinsteden 
breken namelijk radicaal met de concepten van de klassieke stedelijke ruimte. In de tijd dat de Westelijke 
Tuinsteden werden ontworpen , golden de binnensteden, met hun klassieke openbare ruimte, als bedompt 
en onhygienisch. Deze stad was toen toe aan een forse sanering . Het bewijs dat het anders en beter kon 
waren de tuinsteden. 
De vraag rijst dus of er geen eigentijdsere en meer gebiedseigen middelen denkbaar zijn om de 
overvloedige openbare ruimte in de Westelijke Tuinsteden wat meer le formaliseren . In dit project ben ik 
gaan zoeken naar dat soort middelen. 

Bovendien werpen de projecten van Candilis-Josic-Woods de vraag op hoe de verschillende 
schaalniveaus van de stedelijke omgeving weer aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Zij hadden kritiek 
op het modernisme omdat daarin de verschillende schaalniveaus losgekoppeld waren door de processen 
van modernisering. Zij wilden deze opnieuw met elkaar in verband brengen. Hun gebouwen kunnen ook 
gezien worden als onderdeel van een netwerk. Door de grootte van de gebouwen kon de infrastructuur 
doorlopen in het gebouw en aantakken op de verschillende private 'cellen '. Zo stonden deze private 
ruimtes letterlijk in contact met de lokale en regionale infrastructuur. 
Door koppeling van de verschillende schaalniveaus word! in principe de menselijke schaal onderdeel van 
de grotere stedelijke schaal. Dal idee komt ook naar voren in het Scenic Path XL, waar de lus schakelt 
tussen het Sloterpark en de regio en de objecten schakelen tussen de lus en de elementen op menselijke 
schaal. De verschillende infrastructuren van het Sloterpark en van de wijken worden in de objecten aan 
elkaar geschakeld . 

Bellevilleprojecl van Candi/is-Josic-Woods neeml de morfologie en de infraslructuur van de omgeving in zich op {3g p.357] 
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05 Analyse gebied 

5.1 Schotse ruit 
De groene openbare ruimte van de Westelijke tuinsteden maakt onderdeel uit van de zogenaamde 
'Schotse ruit' . Dit is een metafoor die inzicht geeft in de ruimtelijke opbouw van dit gebied. De ruit is 
opgebouwd uit rode vlakken waar groene, blauwe en zwarte lijnen doorheen lopen. De rode vlakken 
kunnen als de bebouwingsvlakken gezien worden, de groene lijnen omvatten de groenstructuur, de zwarte 
lijnen de infrastructuur en de blauwe lijnen de waterstructuur. 

Het rode gebied is opgebouwd uit velden. De bouwstenen voor de velden zijn ensembles, die op hun 
beurt weer bestaan uit stempels. Een stempel bestaat uit enkele gebouwen. Er is zo sprake van een open 
verkaveling die bestaat uit een continue opeenvolging van hoven. Deze strategie leidt in plattegrond tot 
een overzichtelijke ordening met een fascinerend patroon, maar door deze manier van indelen ontstaat er 
geen duidelijk ruimtelijke enscenering die voor architectonische spanning of orientatie in het gebied zorgt. 

De blauwe en de zwarte delen van de ruit zijn wat dat betreft meer structurerend als de rode vlakken 
door hun duidelijkere hierarchische opbouw. Hoewel de infrastructuur niet zo helder is uitgevoerd als 
in het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) van Van Eesteren bedoeld was, is er wel een onderscheid te 
maken in regionale ontsluiting, hoofdontsluiting, secundaire en tertiaire ontsluiting. De hoofdinfrastructuur 
van het gebied kan eveneens grofweg worden opgedeeld in parkways en stadstraten . De parkways 
bevinden zich redelijk ge·isoleerd van het gebied , de stadstraten zijn meer in het gebied ingebed. Deze 
hoofdinfrastructuur treedt veelal op als gebiedscheidende assen. Deze barrierewerking zien we vooral bij 
de (verhoogde) parkways en is het meest aanwezig bij de infrastructurele assen van de spoorverbinding 
en de A 10. Met name de grote verbindingsassen zijn verantwoordelijk voor een duidelijke zone ring van het 
gebied . Dit geldt ook voor de lus die we als atelier als uitgangspunt genomen hebben. De lus bestaat uit 
een aantal al bestaande parkways die vooral het Sloterplasgebied van de omliggende wijken scheiden. 
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De waterstructuur bestaat uit plassen, vijvers, grachten, kanalen en sloten. Het heeft vooral waterberging 
en recreatie als functie . De Sloterplas heeft een centrale ligging temidden van de wijken . De plas is van 
drie kanten te benaderen via vaarten. Deze vaarten zijn weer gekoppeld aan omliggende grachten en 
kanalen. Echter is een geheel vrije doorvaart vanaf die omliggende waterwegen niet mogelijk omdat 
het gebied twee meter lager is uitgevoerd dan gepland was. Daardoor ligt het gebied dus 2 meter lager 
ten opzichte van het centrum van Amsterdam en moet je dus een sluis door om vanaf bijvoorbeeld de 
Amsterdamse grachten naar de waterwegen in de Westelijke Tuinsteden te komen. 
Het water geeft nog de meeste orientatie in het gebied van de delen van de Schotse ruit. Dit is doordat 
er lange zichtlijnen ontstaan over het water. Vooral op de bruggen over de kanalen, sloten en vaarten en 
aan de kade van de Sloterplas heb je opeens een beter overzicht over de opbouw van het gebied . De 
desorienterende werking van de niet plaatsgebonden moderne stedebouw is hier minder aanwezig. 

In het (ALIP) waren de groene gebieden bedoeld als buitenruimten van de stad , als verbindingsroute 
van de Tuinsteden met de Sloterplas en met het landschap buiten de stad. Daarnaast dienden ze om de 
verschillende Tuinsteden als afzonderlijke stedelijke eenheden herkenbaar te houden. Het was dus tegelijk 
structurerend , verbindend, ordenend, leidend en ruimtewerkend bedoeld. In de realisatie is dat minder 
goed tot uiting gekomen. Oil komt onder andere doordat het wijkgroen en de parken veel meer versnipperd 
zijn uitgevoerd. 
Doordat het zo versnipperd is, is het ook niet duidelijk welke groene delen samen een geheel zouden 
moeten vormen . Parken zijn daardoor in feite niet te onderscheiden van buurtgroen. De samenhang is 
minder duidelijk dan bedoeld was en het groen werkt daardoor minder structurerend. 
Bovendien is het op veel plekken zo dichtbegroeid dat de groene delen vaak alleen nog maar scheidend 
werken . 
Het idee was dat je vanuit je tuin via de strooktuinen, het buurtgroen en de parkstroken naar een stadspark 
kon wandelen of fietsen. Daardoor ontstaat wel een continu informeel landschap. Een landschap dat 
ieder individu in vol le vrijheid laat. Het is een onbegrensde ruimte vol mogelijkheden waar allerlei 
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informele activiteiten plaats kunnen vinden. Zo'n openbare ruimte die op ieder schaalniveau deel uit 
wil maken van het totale ontwerp is echter kwetsbaar voor sociaal-economische veranderingen. De 
bevolkingssamenstelling is niet meer zo homogeen als in de jaren vijftig. Er vindt dan nu ook wrijving 
plaats tussen de veranderende bevolkingssamenstelling en de sociaal-culturele codes waarmee 
de openbare ruimte in de jaren vijftig is ontworpen. Het idee van gemeenschappelijkheid is door de 
heterogenisering van de bevolking verdwenen. "Was vroeger het groen van iedereen, nu is het van 
niemand". [4a] 
Daarbij komt nog het praktische probleem dat de overheid steeds minder geld beschikbaar wil stellen om 
de overvloedige openbare ruimte te onderhouden. Achterstallig onderhoud en verloedering zijn op een 
aantal plekken dan ook dominant aanwezig. 

door slecht onderhoud en een gebrek aan voorzieningen zijn veel plekken rondom de Sloterplas in verloederde staat 

5.2 Sloterplas 
De Sloterplas is uitgegraven op de plek waar ooit een meer heeft gelegen, het Slotermeer. Dit meer was 
ontstaan uit een veenstroom, de Slochter, die zich in de Middeleeuwen verbreedde tot een langgerekt, 
lichtgebogen meer, waarin de meandervorm van de veenstroom nog herkenbaar was. Het Slotermeer 
werd in 1644 drooggemalen en verkaveld. Deze Sloterdijkermeerpolder werd in het AUP benoemd tot 
recreatieplas en werd dus weer uitgegraven. In een plantekening van het AUP uit 1934 werd de vorm van 
de droogmakerij bijna rechtstreeks overgenomen. In het uiteindelijke ontwerp zijn ook de oevers bewerkt. 
De vorm van de Sloterplas is dus niet geheel bedacht, maar in feite ontstaan uit de Sloterdijkermeerpolder. 
Dat gegeven is ook nu duidelijk terug te zien: de omliggende wijken hebben qua vorm niets van doen 
met de vorm van die polder. Op dat punt gaat de plas dus geen relatie aan met de wijken of andersom en 
heeft de plas dus een ge'isoleerde positie ten opzichte van zijn omgeving. De ligging in het centrum van de 
wijken wordt dus totaal niet uitgebuit. 
Tijdens de realisering bleek dat het zandpakket onder de eerste laag van klei en zand goed te gebruiken 



was voor ophoging van de woongebieden er omheen. In eerste instantie werd voorgesteld om het terrein 
tot boven boezempeil 0,7m +NAP op te hagen. Zo zou het watersysteem aansluiten bij het bestaande 
systeem van de stad en waren er geen extra voorzieningen nodig geweest om de hoogteverschillen te 
overbruggen. Het zandpakket onder de kleilaag werd tot 30 -NAP afgegraven, de maximale diepte tot 
waar de zuiger kon komen. Na de tweede wereldoorlog was de situatie economisch en maatschappelijk 
veranderd. Er ontstond gebrek aan zand . uiteindelijk werd gekozen voor ophoging tot 0,8m -NAP. De 
Sloterplas heeft dus een eigen waterpeil en staat in open verbinding met de belangrijkste vaarten van de 
Tuinsteden. Zij vormen een apart poldersysteem, dat door middel van drie sluizen is gescheiden van de 
ringvaart van de Haarlemmermeer in het zuidwesten , de Van Tienhovengracht aan de noordzijde en de 
Schinkel aan de oostzijde. Daarmee is de Sloterplas geTsoleerder komen te liggen dan oorspronkelijk de 
bedoeling was. 

analyse 

links: veenmeer Slotermeer op een kaart uil 1610 {2b p.9}, rechls: droogmakerij Sloterdijkermee in 1930 {2b p.23} 

veenmeer Slotremeer droogmakerij Slolerdijkermeer vonn van het recrealiemeer in 
AUP 1934 

Slolerplas 2007 {2a p. 23] 
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5.3 Sloterpark 
In ontwerp en uitvoering is het Sloterpark eigenlijk als drie aparte parken op te vatten. De ontwerpen 
hiervoor zijn weliswaar gebaseerd op het totaalplan uit 1952, maar door verschillende ontwerpers 
uitgewerkt. De uitvoering van het park verliep in verschillende stadia. Het onderdeel dat het eerst werd 
aangepakt was het strandbad langs de Westoever waar tegenwoordig het Sloterparkbad ligt. Een dichte 
boombeplanting moest beschutting geven tegen de westenwinden. 
In 1961 werd het beplantingsplan voor de oostoever van de plas gemaakt. Dit parkgedeelte was bedoeld 
als vogelgebied, en niet voor intensieve recreatie. Het langgerekte park, ontworpen door Jan Willem van 
der Meeren, doet modernistisch aan door de geblokte bospartijen. De aanleg was in 1965 klaar. 
Egbert Mos en Henk Barkhof ontwierpen de westoever als reactie op het modernisme in 'neoromantische' 
stijl, gerelateerd aan het ontwerp van het Rembrandpark, met vloeiende quasi natuurlijke vormen. De 
westoever werd begin jaren 70 opgeleverd. 
Toen in 1971 werd begonnen met een ontwerp voor het gedeelte ten noorden van de Allendelaan, 
ontstond hiertegen weerstand vanuit de bevolking. Men vond dat het gebied waar inmiddels spontane 
natuur was ontstaan, moest blijven zoals het was. Het gebied is nu grotendeels dichtgegroeid. 
Door deze verschillende stijlen in het park vormt het Sloterpark niet een duidelijk geheel. De ruimtelijke 
inrichting langs de oevers van de plas is bovendien nergens visueel betrokken op de overkant. Daardoor 
gaan er ook geen zichtlijnen over de plas die er een samenhangende ruimte van kunnen maken. 
Het idee voor het gebruik van het park was dat het publiek van de wijken in de Westelijke Tuinsteden via 
groene routes naar de noord- en zuidboulevard zouden lopen, dat ze elkaar daar zouden ontmoeten en 
vervolgens gebruik zouden maken van de parken aan de west- en oostzijde van de Sloterplas. Ook vanuit 
Amsterdam eindigt de weg - die begint bij de Dam - bij de noordboulevard. Er is hier ook een grote lege 
parkeerplaats aan de plas, maar deze ligt zo verborgen en is zo slecht onderhouden dat deze niet werkt 
als aantrekkelijke parkeerplaats om je auto neer te zetten en vervolgens in het park te gaan wandelen. 
Het Sloterpark heeft verder ook geen voorzieningen om een lang verblijf aangenaam te maken, aangezien 
er geen toiletten, sportfaciliteiten, steigertjes en dergelijke aanwezig zijn. 
Ook heeft het park weinig allure, de kade is veelal begroeid met riet en heeft een modderige overgang van 
land naar water. Tussen de bomen groeien vele struiken die de doorkijk totaal belemmeren. 

5.4 De stad rondom de Sloterplas 
De Sloterplas werd in het structuurplan aangewezen als centrale ruimte van de Westelijke Tuinsteden, 
maar is niet als zodanig ontworpen. Eigenlijk is er sprake van het omgekeerde: de positie van de 
stedelijke rasters van de vier tuinsteden is gerelateerd aan de landschappelijke hoofdelementen aan de 
buitenranden van het plangebied in plaats van aan de Sloterplas. Pas in de laatste fase van de uitvoering 
werden twee van de vier Tuinsteden met de plas verbonden doordat overlappingen van de rasters met 
de Sloterplas aan de noordoostelijke en zuidwestelijke zijde stedebouwkundig uitgewerkt werden. Aan de 
zuidwestelijke zijde is een hoek van de Sloterplas in de richting van het raster van Osdorp gelegd. Aan de 
noordoostelijke kant heeft de noordboulevard de richting van de zwaartelijn van de drie grote flats en ligt 
de haven in het raster van Slotermeer. 
De centra van de wijken liggen ook niet aan de rand van de plas, maar in het hart van het raster, behalve 
bij Osdorp. Het centrum heeft daar een plein als hart, maar er is geen rechtstreekse visuele relatie tussen 
het plein en de plas. 
De overgang van stad via park naar water is in de architectonische uitwerking slechts beperkt gebleven 
tot enkele hoge accenten aan de plas. Deze contrasteren met het lokale raster van de tuinsteden en gaan 
diagonaal over de plas een relatie met elkaar aan. De lange zijdes spelen in dit spel totaal niet mee. 
De belangrijkste wegen, die richting de Sloterplas gaan zijn voor het merendeel afgeblokt, ze bieden 
geen uitzicht op de plas doordat ze tegen een gebouw of bospartij aanlopen. De groene marge tussen 
de rand van de stad en het water werkt als bufferzone die de stedelijke bebouwing afschermt van de 
plas in plaats van landschapsarchitectonisch te bemiddelen tussen de stadsrand en het landschap, 
met spannende contrasten, afwisselende zichten naar binnen en buiten, etc. De stedelijke bebouwing 
wordt zo afgeschermd van haar geografisch en landschappelijk centrum. Het zichtbaar maken van de 
centrale ligging van de Sloterplas ten opzicht van de omringende stad zou een duidelijkere orientatie en 
belevingswaarde aan het gebied geven. 
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de rasters van de vier wijken om de S/olerp/es hebben geen of nauwelijks re/alie met hel Sloterperk 
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geografisch cenlnim is niet zichlbaar vanuit de belengrijkste wegen door een barri9ffewerl<ing van de /us, de groene- en de gebouwmassa's 

links de Le/y/aan met aan weerszijde dichte groene schermen, rechls de 811rgemeesler R~l/straal met ean weerszijden gebouwen die hel zicht op 
de S/oterples belemmeren 
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5.5 De vijf gekozen plekken 
De plekken die ik gekozen heb zijn plekken waar nog geen duidelijke enscenering tussen de stad, de 
infrastructuur, het landschap en de Sloterplas aanwezig is. Deze verschillende lagen zijn vooral van elkaar 
gescheiden. Door de stad meer zichtbaar te maken in het landschap en het landschap meer zichtbaar 
te maken vanuit de stad kunnen er spannende plekken ontstaan waar de landschappelijke laag en de 
stedelijke laag niet meer naast elkaar liggen, maar over elkaar heen. De ontmoeting van de stedelijke 
steer en de landschappelijke steer zorgt voor een hogere belevingswaarde van het gebied . 
Hier volgt een analyse van de vijf gekozen plekken. 
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Piek 1: Einde van de Lelylaan. 
Op deze plek komt de lus aan bij de Sloterplas en heb je vanaf de lus ook plotseling een zicht op de totale 
plas. Dit sublieme moment is echter vluchtig omdat de Sloterplas ook weer even snel verdwijnt achter 
een bossage. De aankleding van de plek voelt stedelijk aan door de ondergrond van asfalt. Echter wordt 
die stedelijkheid niet manifest in bijvoorbeeld een stedelijk programma of een koppeling met de stedelijke 
ruimte aan de andere zijde van de lus of met het nabij gelegen Osdorp centrum. 
Het asfalt houdt ook abrupt op aan de Sloterplas, waar een hoogteverschil van 1,5 meter fysiek contact 
met de plas onmogelijk maakt. Het is dus een asfalttapijt zonder programma en zonder relatie met de 
omgeving. 

de p/ek , gezien vanaf de kant van Osdorp centrum de asfattvlakte 
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Piek 2: Osdorp aan de Sloterplas. 
Op deze plek vormt de lus een barriere tussen de stad en het landschap. Niet alleen de lus, maar ook een 
reeks bomen belemmert het contact tussen de openbare ruimtes van Osdorp centrum en de openbare 
ruimtes aan de Sloterplas. Aan de Sloterplas ligt een uitstulping van de kade welke bemiddelt tussen een 
vaart uit Osdorp en de Sloterplas, maar niets doet met Osdorp centrum zelf. Aan deze openbare ruimte ligt 
een paviljoen dat zich afkeert van deze ruimte doordat er geen openingen in het paviljoen zijn aan deze 
kant. Bovendien keert het zich om dezelfde reden af van Osdorp centrum. Dit paviljoen is enkel gericht op 
het uitzicht over de plas. 

het paviljoen met daarachter de 'uitstulping' 
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Piek 3: Groene wig aan de Allendelaan. 
Op deze plek is een open ruimte aanwezig tussen de lus en de Sloterplas. Dit is een van de weinige 
plekken waar de relatie tussen lus en plas zo bewust lijkt ontworpen. Echter zijn er nu een aantal heggen 
geplaatst aan de kant van de lus, waardoor de zichtlijn nu belemmerd wordt. De open ruimte tussen lus 
en plas is ook het middelpunt van dit gebied dat als een Engelse landschapstuin ontworpen is. De paden 
lopen rondom deze openbare ruimte. De ruimte heeft echter onduidelijke randen en is van zo'n formaat 
dat het niet als middelpunt werkt. Een focuspunt in het midden van deze ruimte zou de enscenering van 
dit gebied beter definieren. Op het moment ligt er in deze ruimte een heuvel met een kunstwerk, deze is 
echter alleen zichtbaar vanuit een beperkt gebied en niet vanaf de lus of vanaf de meeste paden rondom 
de centrale ruimte. 

zichl richling de Stolerplas vanaf de ius zichl vanaf de plas richling de grasvlakle en de /us 
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Piek 4: Strand aan de parkeerolaats van de Sloterolas. 
Deze plek is ingesloten door de haven, het zwembadgebied en een parkeerplaats. Deze drie gebieden 
hebben weinig allure. De haven bevat een aantal functies die geherbergd zijn in gebouwen die veel 
weg hebben van een bouwvakkerskeet. Het zwembadgebied wordt afgeschermd door een lelijk hek en 
dichtbegroeide bossen. De parkeerplaats, die ooit ontworpen is als de parkeerplaats van de Sloterplas, is 
slecht onderhouden, staat vrijwel helemaal leeg en wordt gedomineerd door het vuil naast de afvalbakken 
die aan de rand zijn geplaatst. 
Er is nu op de plek zelf een strandje aanwezig dat echter zeer klein is en waarvan de kade grotendeels 
begroeid is met riet en brandnetels. Dit dee! ligt aan de Sloterplas en biedt zicht over de totale lengte van 
de plas. Deze plek heeft het nadeel dat bij storm hier het water op kade slaat en deze kade ook weg zou 
slaan wanneer hier alleen strandzand zou liggen. De kade is nu verstevigd met een stenen rand tussen 't 
gras en het water. 

de parl<.eerpleats aan de /us hel strandje en de begroeide kade 
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Piek 5: Haven aan de noordboulevard. 
Aan de noordzijde van de Sloterplas is geen enkele relatie tussen de plas en de lus, terwijl hier wel de 
lus dichtbij de plas komt. De flatgebouwen en de dichtbegroeide bossen vormen een dicht scherm tussen 
de lus en de plas. Een boulevard, die begint bij het paviljoentje aan de rotonde, eindigt hier ook in de 
dichtbegroeide bossen. Op de plek zelf loopt een pad aan de kade dat door de bomen volledig wordt 
afgeschermd van zijn omgeving en daarmee geen aangename steer geeft om te verblijven. De kade is hier 
afgeschermd van het water door een wand van 3 meter hoogte. De plek heeft daarmee het uiterlijk van 
een bastion. 

de noordbou/evarrl met op het einde het bossage dat het zicht vanaf de 
/us richting de plas be/emmert 

de bestaande haven met links het bossage dat het zicht naer de p/as 
belemmert 
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06 Strategie 

6.1 Lusstructuur 
De Westelijke Tuinsteden zijn op dit moment onderhevig aan een grootschalige herstructureringsopgave. 
Deze opgave richt zich vooral op een toenemende diversiteit van de bevolking door ruim 13.000 sociale 
huurwoningen te slopen en te vervangen voor koopwoningen of huurwoningen in het duurdere segment. 
Het atelier heeft zijn vraagtekens gezet bij deze strategie. In onze visie wordt er te weinig onderzocht wat 
de mogelijke potenties van de modernistische hardware zijn, en lijkt de gekozen strategie op veel plaatsen 
zich enkel te richten op het planten van hedendaagse wooneilanden in de bestaande structuur van het 
gebied. 
De opgave die wij onszelf gesteld hebben heeft zich dan ook niet expliciet gericht op de aantasting van 
de stedebouwkundige woonmassa, maar we gaan op zoek naar een manier waarop nieuw stedelijk 
programma kan warden ingepast in de bestaande structuur van de Westelijke Tuinsteden. 
Voor de inpassing van nieuw stedelijk programma heeft het atelier een kader ontworpen waarbinnen 
de verschillende individuele projecten vallen. Dit kader betreft een lusstructuur binnen de bestaande 
hoofdinfrastructuur. De lusstructuur wordt gevormd door bestaande wegen, namelijk de Cornelis Lelylaan, 
de Meer en Vaart, de PresidentAllendelaan en de Burgemeester Roellstraat. Aan de twee uiteindes van 
de lus wordt een koppeling gemaakt met de ringweg A 10. De lusstructuur schept de mogelijkheid een 
geschakeld voorzieningenpakket te realiseren dat een toevoeging biedt aan de monofunctionele opzet 
van de Westelijke Tuinsteden.Tegelijkertijd koppelt het deze voorzieningen aan het regionale netwerk, 
waardoor het gebied de gelegenheid krijgt zich te profileren ten opzichte van omliggende gebieden als 
Amsterdam Centrum, de Zuid-as, Schiphol en het havengebied. ledere persoonlijke strategie is in meer 
of mindere mate gekoppeld aan deze lusstructuur. De persoonlijke strategieen moeten gezien warden als 
case-studies die de werking van de lusstructuur vanuit verschillende kanten bekijken. Door de vergelijking 
kan de legitimiteit en de werking van de lus als geheel onderzocht warden. 

links wordt de bestaande infrastructuur weergegeven, rachts de infrastructuur zoa/s die aangepast moet warden om de plekken direct bereikbaar le maken 



strategle 

De lus is naast een bindend element ook een scheidend element. Door de verhoogde ligging van 
de Lelylaan en de Roellstraat worden de wijken aan de ene kant van de lus gescheiden van het 
Sloterplasgebied dat zich aan de andere kant van de lus bevindt. Ook de Allendelaan vormt door zijn 
brede profiel een barriere tussen de voorzieningen als sportcentrum, de hogeschool en de heemtuin aan 
de ene kant en het Sloterplasgebied aan de andere kant van de lus. Mijn persoonlijke strategie richt zich 
op het plaatsen van objecten in het Sloterpark die als aanvulling gezien kunnen worden op het gebied aan 
de andere zijde van de lus. De stad wordt zo als het ware uitgebreid in het park en de lus kan dan juist 
gezien worden als nieuwe manier om plekken in dat park beter te bereiken vanaf de buitenzijde van de lus. 

Cl 
!! 
m 

concepttekening waarin de verschi/lende arcMectonische objeclen als knooppunten van de verschil/ende infrastructuren worden weergegeven 

47 



strategle 

48 

6.2 Sloterplas als hart 
Het Sloterplasgebied is een daadwerkelijk ander gebied dan de woongebieden in de Westelijke 
Tuinsteden: het is namelijk meer gericht op de beleving en is niet ontworpen op alleen puur functionele 
principes. Echter werkt deze beleving niet mee in het dagelijks leven omdat de Sloterplas een ge·isoleerde 
ligging heeft ten opzichte van de omliggende wijken. Deze ge"isoleerde ligging heeft een aantal factoren 
als oorzaak: Ten eerste de weg rondom de plas die als een barriere werkt tussen de wijken en de plas. 
Ten tweede de dichtbegroeide bomenmassa rondom de plas. Ten derde sluit de plas niet aan op de 
infrastructuur van de auto, er zijn nauwelijks parkeerplekken en de parkeerplekken die er zijn, zijn zo 
slecht onderhouden dat ze niet aantrekkelijk zijn om er je auto te parkeren. Mensen die niet uit de directe 
aanliggende wijken komen zullen echter wel meer van het Sloterpark gebruik gaan maken. De strategie 
voor de aanpak van deze wijken is er nu namelijk op gericht dat er verdichting plaats vindt en daarmee zal 
er ook minder groen in de wijken zelf aanwezig zijn. Dus de druk op het Sloterpark zal daarmee ook groter 
worden. 

Mijn strategie zorgt er voor dat er van de centrale ligging van de Sloterplas nu ook op een architectonische 
manier gebruik wordt gemaakt. De Sloterplas vormt zo samen met het Sloterpark het blauw-groene hart 
van de Westelijke Tuinsteden. De lus kan in deze metafoor gezien worden als een van de aders naar het 
hart toe vanuit de rest van het lichaam (de Westelijke Tuinsteden) en andersom, als een slagader die je 
ook weer snel terugbrengt naar een plek in dat lichaam . De nieuwe plekken zijn niet alleen te bereiken 
vanaf de lus, maar ze zijn ook geschakeld aan een wandel en skateroute die rond de Sloterplas loopt, 
het zogenaamde 'Rondje Sloterplas'. Het Rondje Sloterplas kan in de metafoor gezien worden als een 
van de kransslagaders die het bloedt door het hart laten stromen. Vanuit de omliggende wijken is deze 
ronde goed te voet of per fiets te bereiken. Via het rondje Sloterplas worden de bezoekers van het park 
'rondgepompt' van plek naar plek. 
Bovendien spelen ook de vaarten naar de plas de rol van aders naar het hart toe. De meeste gekozen 
plekken zijn ook vanaf het water te bereiken . De plekken zijn zo dus geschakeld aan het gehele 
infrastructurele weefsel van de stad . 
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6.3 Plekken 
De 5 verschillende plekken zijn gekozen om hun gebrek aan koppeling tussen stad en landschap. ledere 
plek heeft echter ook potenties in zich. Die potenties kunnen met behulp van transformaties uitmonden in 
kwaliteiten. De strategie is in eerste instantie gericht op het transformeren van de aanwezige potenties van 
de plek in kwaliteiten. 
In tweede instantie worden er ook elementen toegevoegd. Deze elementen bemiddelen tussen de grote 
schaal van de plek en de menselijke schaal. Hierin is gezocht naar een manier om die kleinere elementen 
te schakelen zodat ze samen een groter object vormen en niet als verdwaalde objecten in het landschap 
komen te liggen. Deze grotere objecten zijn in feite architectonische beeldtypen die allemaal op een 
andere manier omgaan met hun omgeving: er ontstaat vijf keer een ander type enscenering. 
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Door toevoeging en rangschikking van de elementen wordt de plek dus niet alleen getransformeerd, maar 
wordt de plek ook meer autonoom waardoor de plek dus als object mee kan werken in een compositie 
met omliggende componenten . De objecten ontlenen als beeldtypen hun ruimtelijke werking aan die 
componenten van de compositie waarmee ze zijn verbonden. 
De manier van rangschikken van de kleinschalige elementen is een spel van herhaling en variatie 
geworden. Door variatie ontstaan er grotere en kleinere elementen en verschillende ritmes. Op iedere plek 
is gezocht naar het juiste ritme en de juiste verhouding van de verschillende elementen. 
De ligging van de vijf objecten is zo gekozen dat ze een kop vormen voor de achterliggende wijk: het 
terras voor Slotervaart, het rondpoint voor Osdorp, het hippodroom voor de groene wig, het strand voor 
Geuzeveld en de havenkam voor Slotermeer. 
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beeldtype: terras 

beeldtype: rondpolnl 
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) 

beeldlype: strand met go/fbrekers 
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Piek 1: Einde van de lelylaan. Beeldtype: Terras. 
Om het moment van het plotselinge zicht op de plas vanaf de lus te versterken wordt hier een parallelweg 
ge"lntroduceerd waar de auto wordt afgeremd. Het stedelijke karakter van het asfalttapijt wordt 
programmatisch aangevuld met een aantal drive-in restaurantjes. Het hoogteverschil met het water wordt 
uitgebuit door trapsgewijs at te dalen naar de plas waardoor een terrasvorm ontstaat. Het geheel wordt 
gekoppeld aan de achterliggende wijk door de infrastructuur van de wijk op twee plaatsen onder het talud 
van de lelylaan door te laten lopen naar het terras. Het terras wordt ingeklemd tussen deze twee wegen. 

De elementen die ingezet worden zijn: parkeervlakken, houten vlonders, plantenborders en banken. Met 
die elementen is een compositie gemaakt die een overgang maakt van collectieve ruimten naar individuele 
ruimten. Een driedeling ontstaat: je kan als automobilist kiezen of je langs een drive-in restaurant rijdt en 
vervolgens weer naar de lus rijdt. Of je parkeert bij een drive-in restaurant en loopt vervolgens naar de 
banken aan het water. Of je parkeert bij een bank en neemt door je auto daar te parkeren dus bezit van die 
plek, daarbij kan je eventueel ook nog eerst langs een drive-in restaurant zijn gereden. 
Het ritme van de elementen versterkt de parallelbeweging langs de lus. 

Het geheel gaat een compositie aan met de achterliggende wijk door het overnemen van de richting 
van het grid uit de wijk. Het terras wordt ingeklemd tussen het talud van de lus aan de achterkant, 
twee bospartijen aan de zijkanten en de Sloterplas aan de voorkant. Het beeldtype terras koppelt de 
achterliggende bebouwing aan fysiek aan de plas en benadrukt de morfologie van het terrein. 
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Piek 2: Osdorp centrum aan de Sloternlas. Beeldtype: Rondpoint. 
Het plein aan de rand van Osdorp centrum en de uitstulping aan de kade worden visueel op elkaar 
betrokken door het verwijderen van de reeks bomen en het verplaatsen van de uitstulping. De vorm van 
deze uitstulping wordt behouden , zodat deze op een vloeiende manier blijft bemiddelen tussen de vaart 
en de plas. Doordat deze vorm nu uitvergroot wordt bemiddelt het dus ook tussen de plas en Osdorp 
centrum. Het paviljoen krijgt een centrale ligging in het object: de open voorkant grenst nu aan de nieuwe 
openbare ruimte. 

De elementen die ingezet worden zijn : houten vlonders, ligweides en zwembaden. De overgang tussen 
het collectieve landschap en de individuele ervaring wordt vormgegeven door een variatie in grootte van 
ligweides en zwembaden. Als automobilist kom je binnen via een lus waaraan je direct kan parkeren . 
Vervolgens kun je kiezen voor grotere of kleinere zwembaden en voor grotere of kleinere ligweides. Ook 
met de boot kun je hier aanmeren aan een meer private steiger of in de meer collectieve havens. 
Het ritme van de elementen versterkt de lusbeweging die je met de auto maakt. 

Het geheel gaat een compositie aan met het plein van Osdorp centrum, de vaart, het paviljoen en de 
gebouwen aan de rand van het centrum. Twee wegen vanuit Osdorp vormen de verbinding met de autolus 
in het object, vanaf die wegen is het object te bereiken net zoals vanaf de lus en de Sloterplas. Door 
deze centrale ligging op een plek waar verschillende wegen bijeen komen is het beeldtype dat ontstaat 
te vergelijken met het landschapsarchitectonische beeldtype 'rondpoint' . Het beeldtype 'rondpoint' kan 
omschreven worden als een schakelpunt van verschillende richtingen, een punt ter orientatie. Dit rondpoint 
wordt ingeklemd tussen de lus, de vaart, een bossage en de Sloterplas. 
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Piek 3: Groene wig aan de Allendelaan.Beeldtype: Hippodroom. 
De zichtlijn naar de Sloterplas wordt versterkt door het object in de lengte langs de zichtlijn te leggen. Door 
het object in het midden van de open ruimte te plaatsen werkt het als focuspunt vanuit de paden random 
die ruimte. Het kunstwerk wordt verplaatst naar een plek waar het meer afstand kan nemen van het 
nieuwe object zodat het zijn autonome positie in het landschap behoudt. 

De elementen die ingezet warden zijn: sportvelden, hekken, banken, fietsenrekken en parkeerplaatsen. 
De overgang tussen het collectieve landschap en de individuele ervaring wordt vormgegeven door een 
hek. In dit hek warden banken en fietsenrekken verwerkt. Je parkeert je auto of fiets aan het hek en maakt 
vervolgens gebruik van een bank in het hek waar je kan gaan picknicken of naar het sporten kan kijken 
op de velden. Ook kan je je auto parkeren aan het hek en vervolgens gebruik maken van het grasveld om 
daar te picknicken of iets dergelijks. 
Het hek bepaald het beeld van het geheel. Door het ritme van de palen in het hek wordt de zichtlijn 
benadrukt. Ook benadrukt het hek de vorm van het hippodroom doordat het de contour volgt. 

De vorm van het geheel refereert naar het beeldtype 'hippodroom'. Een hippodroom omlijst een 
programma en impliceert beweging: een eindloze cyclische rondgang. Dit hippodroom gaat een compositie 
aan met de omliggende boomgroepen die de open ruimte omkaderen. Het hippodroom wordt ingekaderd 
tussen een pad aan de kant van de weg en een pad aan de kant van de Sloterplas, aan de lange zijdes 
kaderen bestaande boomgroepen het hippodroom in. 
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Piek 4: Strand aan de parkeerplaats van de Sloterplas. Beeldtype: strand 
Het op het zuiden gericht zijn van deze plek wordt benut door hier het strand te vergroten, zo wordt 
een plek gevormd waar je in de zon kan liggen. Het zand wordt beschermd tegen wegspoelen door het 
plaatsen van golfbrekers. Door de parkeerplaats door te trekken naar het strand kun je je auto direct op 
het strand parkeren en heb je vanuit je auto zicht over de totale plas. Niel alleen bij zonnig weer is deze 
plek dus aantrekkelijk. Door de parkeerplaatsen door te trekken naar het strand krijgt het strand ook een 
stedelijke laag en wordt zo verbonden met de stad. 

De elementen die ingezet worden zijn autopieren, vissteigers, parkeerplekken en ligplekken. Deze liggen 
in een bepaald ritme naast elkaar. De overgang tussen het collectieve landschap en de individuele 
ervaring wordt bepaald door dit ritme. Er ontstaan namelijk plekken waar een aantal parkeerplaatsen 
naast elkaar liggen en plekken waar de parkeerplaatsen een meer individuele ligging hebben. Er zijn 
dus plekken waar groepen aan het strand kunnen staan en plekken waar je met een auto aan het strand 
kan staan. De autopieren vormen de meest individuele parkeerplekken. De vissteigers vormen de meest 
individuele verblijfplekken voor wandelaars. De pieren en steigers worden ondersteund door betonnen 
kolommen die de golfbrekers vormen. Het ritme van de pieren benadrukt ook hier weer de rijrichting van 
de auto. Doordat ze de kade volgen benadrukken ze tevens de meanderende vorm van deze kade. 

Het landschapsarchitectonische beeldtype dat hier de boventoon voert is 'de golfbreker'. Deze golfbrekers 
werken hier ook als pieren. Een pier dramatiseert de beweging waarbij je jezelf losmaakt van de kade en 
het uitzicht over het water. Het geheel kan onder het beeldtype strand worden geplaatst. 

Het strand gaat een compositie aan met de omliggende boomgroepen en met de gebouwen van de 
wijk aan de lus. Samen met deze componenten kadert het strand de open ruimte, gevormd door de 
parkeerplaats en de grasvlakte, in en definieert deze ruimte daarmee beter. Het strand werkt in feite net 
als het terras als een overgang van de achterliggende wijk naar de Sloterplas. 
Het strand zelf wordt ingeklemd tussen een bastion en een bossage. 
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Piek 5: Haven aan de noordboulevard. Beeldtype havenkam. 
Door het doorzetten van de richting van het grid uit de wijk aan de noordzijde van de lus worden die wijk 
en de Sloterplas directer op elkaar betrokken. Het hoogteverschil aan de kade van 3 meter wordt benut 
door het object een verdieping te geven die vloeiend verbonden wordt met het waterniveau middels een 
aantal hellingbanen. Een bossage wordt verwijderd zodat vanaf de lus een zichtlijn naar de plas ontstaat. 

De elementen die ingezet warden zijn: houten vlonders, ligweiden, parkeerplaatsen, paviljoens en 
opbergboxen. Deze elementen vormen samen een compositie waarbij de meer private onderdelen 
op waterniveau geplaatst zijn en de collectieve ruimten zich op het niveau van de straat bevinden. 
De hellingbanen bemiddelen tussen deze twee. De meer private ruimten bevatten opbergboxen, 
parkeerplaatsen en aanlegplaatsen voor boten. 
Het ritme van de pieren en de paviljoens benadrukt de zichtlijn en de rijrichting van de auto. 

De hellingbanen zijn de belangrijkste beeldtypen in dit object. Het beeldtype 'hellingbaan' wordt ingezet 
om op een vloeiende manier een hoogte te overbruggen en is onderdeel van een route. De hellingbanen 
hier benadrukken de overgang naar het landschap. Het parkeren en het wandelen warden hier in een 
vloeiende lijn met elkaar verbonden. De continuneit van het landschap wordt zo benadrukt door de 
hellingbanen. De paviljoens bemiddelen tussen het wandelen en parkeren als verblijfsgebieden waar je 
voor of na gebruik van het landschap wat kunt eten of drinken. 
Het geheel kan onder het beeldtype 'havenkam' geplaatst warden. Het ritme van de pieren benadrukt bij 
dit beeldtype de zichtlijn naar het uitzicht over de plas. 
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de 4 e/ementen ven de schotse ruit liggen ge1so/eerd t.o.v. e/kaar, de 
geintroduceerde beeldtypen werl<en verbindend tussen deze 4 e/ementen 

het terras koppell de achterliggende wijk aan de Sloterplas d. m. v. een 
onderdoorgang onder de /us en d.m. v. een trapsgewijze morlologie 

het rondpoint koppell de wegen uit de wijk, de /us en de vaarroutes aan e/kaar d.m. v. 
een lusvorm die a/s focuspunl werl<t, een grote trap koppell de /us aan de plas 

choreografie voor het terras: ontmoeting tussen 
het autoverkeer en het langzame verkeer 

choraografie voor hel rondpoint: ontmoeting tussen 
het autoverkeer en het Jangzame verl<eer 



het hippodroom vormt hel midde/punt van de open ruimte die zich aan beide 
kanten van de /us bevindt, door zijn /engte benadrukl hel de zichllijn vanaf de /us 

naar de S/oterplas 

-

het strend begrenst de open ruimle die gevormd wordt door de e/ementen om 
de parkeerp/aats aan beide kanten van de /us, het koppe/t deze ruimte aan het 

uitzicht over de voile lengte van de Sloterplas 

• .= - -~ . . 

de haven wordt gekoppeld aan een kruispunt dat de haven verbindt met de 
achterliggende wijk, de hellingbanen vormen een vloeiende overgang tussen 

de wijk en het Sloterpark I de Sloterplas 

strategle 

choreografie voor hel hippodroom: ontmoeling tussen 
hel autoverkeer en het /angzame verkeer 

choreografie voor het strend: ontmoeling tus
san het autoverkaer en het langzame verkeer 

choreogrefie voor de havenkam: ontmoeting tussen 
het autoverkeer en hat langzame verkeer 

63 



strategle 

64 

6.6 Programma 
De keuze voor het programma is voortgekomen uit de lokale omstandigheden van ieder object. Daarbij 
spelen formele en informele activiteiten die daar plaats vinden een rol. De kwaliteit van het groen in de 
Westelijke Tuinsteden is dater in principe overal informele activiteiten plaats kunnen vinden als picknicken, 
barbecuen, vissen, zonnen , zwemmen. Vanuit je woning kun je zo via het landschap naar een plek toe 
lopen om daar dat soort activiteiten te ondernemen. Die gebruiksplekken zijn onderdeel van het continue 
landschap. De objecten in dit project maken ook onderdeel uit van die continu'iteit van het landschap. 
Echter zijn mijn objecten niet alleen informele plekken, maar ook formeel programma speelt een rol. Dit 
programma sluit zo veel mogelijk aan bij het recreatieve karakter van het Sloterpark en de Sloterplas. Het 
formele programma geeft ook de sociale controle en levendigheid over een plek die hier in de Westelijke 
Tuinsteden zo wenselijk is. Dit programma nestelt zich in zijn omgeving op 5 verschillende manieren. 

informele acliviteilen kunnen zich in de Weslelijke Tuinsleden overal afspelen: 
de openbare ruimte is een continue informele ruimte 

Piek 1: Einde van de lelylaan. Programma: parkeren, flaneren en eten. Titel: terras. 
De stedelijke steer van deze plek komt nu nog niet tot uiting in het gebruik van de plek. Door het plaatsen 
van een aantal drive-in restaurantjes wordt hier stedelijk programma ge'introduceerd dat wel past bij 
de huidige inrichting met asfalt. De drieledigheid in structuur komt ook terug in een drieledigheid in het 
programma: paviljoentjes met openbare parkeerplekken vormen het eerste deel, vervolgens zijn het 
parkeerplekken met bijbehorende terrassen die het tweede deel vormen, het derde deel vormen de 
kleinere terrassen die door wandelaars te gebruiken zijn. 
De paviljoens zijn kleine drive-in restaurantjes die gelegen zijn aan een openbaar terras. De restaurantjes 
bieden niet veel zitplekken aan, maar zijn vooral gericht op de drive-in functie en bevatten daarom 
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verhoudingsgewijs meer oppervlak aan keuken dan aan zitgelegenheid. De paviljoens kunnen 
verschillende soorten restaurants herbergen, zeals een snackbar, een hamburgertent, een chinees, een 
sushibar, etc. De terrassen waaraan geparkeerd wordt verschillen in grootte, bij de gratere terrassen 
kunnen ook meerdere auto's parkeren. De kleinere terrassen aan het water zijn bereikbaar voor 
wandelaars en ze grenzen aan aanlegplekken voor boten. De bezoeker van een terras kan zich zo'n terras 
helemaal toe-eigenen door het parkeren van zijn auto en het uitstallen van bijvoorbeeld picknickspullen 
of barbecuespullen op de tafels. De inrichting met o.a. as-afvalbakken schept de mogelijkheid dat een 
dergelijke plek gebruikt wordt als barbecueplek. Barbecuen is een van de activiteiten waaraan hier in de 
Westelijke Tuinsteden grate behoefte is. 

gebruik van de plekken: hipp-Odroom met sportveld, rondpoint met zwembad, 
strand met eutopier, terras met bbq-plekken 

Piek 2: Osdoro centrum aan de Sloterolas. Programma: aanmeren. pootje baden en zwemmen. Titel· 
rand point. 
Een verblijf in de stad wordt nu niet snel aangevuld met een verblijf aan de kade van de Sloterplas, terwijl 
een koppeling van die twee Qsdorp centrum aantrekkelijker kan maken. Qsdorp centrum is uniek in 
zijn ligging; niet veel winkelcentra hebben een ligging aan een meer. Deze Jigging wordt in het ontwerp 
uitgebuit door een verblijfsplek aan de plas te maken. De verblijfplek wordt ingericht als een grate 
drijvende houten vlonder met kleine hoogteverschillen zodat randen ontstaan waarop gezeten kan warden. 
Bolen kunnen hier aanmeren om gebruik te maken van het centrum of van de vlonder. Delen van de 
vlonder zijn ingericht als ligweide, zodat in de zomer deze plekken gebruikt kunnen warden voor picknick 
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of om te zonnen. Daarbij aansluitend werken delen van de vlonder als zwembad. De variatie is gezocht in 
verschillende afmetingen van de baden en de ligweiden. Zo ontstaan er een kleiner bad dat als peuterbad 
gebruikt kan warden, een grater recreatie I relaxbad en een nag grater bad waar baantjes getrokken 
kunnen warden. 
Het bestaande paviljoen in het centrum van de vlonder voorziet in voorzieningen als kleedruimtes en 
douches. Daarnaast kan een van de twee huidige restaurants in het paviljoen behouden blijven. 

Piek 3: Groene wig aan de Allendelaan. Programma: parkeren. soort en picknick. Titel: hippodroom. 
Deze plek wordt al sporadisch gebruikt als picknickveld. Het picknickveld heeft echter nauwelijks 
voorzieningen als prullenbakken of een toilet wat een lang verblijf mogelijk zou maken, in de nabijheid zijn 
oak geen openbare gebouwen aanwezig die daarin zouden kunnen voorzien. 
Aan de overzijde van de Allendelaan is wel een sportcomplex aanwezig en een heemtuin. Het 
sportcomplex ligt las van het park en las van de stad doordat het gescheiden is met een aantal vaarten. 
Een informeler sportveld dat meer relatie heeft met het park is op deze plek een perfecte uitbreiding van 
het formele sportveld . 
Het ontwerp bestaat uit een basketbalveld, twee tennisvelden, twee voetbalvelden en een skateronde. 
De tennisvelden en voetbalvelden hebben de afmetingen van respectievelijk een 'Krajiceck tennisbaan' 
en een 'Johan Cruyf court'. Dit zijn twee type informele sportvelden die al in verscheidene steden zijn 
ge"lntroduceerd door deze twee oud-sporters. 
Aan het begin van de hippodroom staat een paviljoentje waar op kleine schaal voorzieningen in aanwezig 
zijn als toiletten, douches en kleedruimtes. Tevens is hier een informatiepunt aanwezig waarin informatie 
gehaald kan warden over het Sloterpark en meer specifiek de heemtuin. Een dergelijk paviljoen is al 
gepland in dit gebied en kan op deze manier een mooie aanvulling zijn voor het hippodroom aangezien 
deze niet alleen puur op het sporten is gericht, maar oak op het gebruik van de groene weide als 
verblijfgebied. Oak werkt het hippodroom als parkeerplaats voor een wandeling in het park of om rondje 
Sloterplas te skaten. 
Het paviljoen werkt als sociale controle element aangezien je altijd eerst hierlangs komt als je van het 
hippodroom gebruik maakt. Je auto kan je parkeren aan de buitenzijde van het hippodroom, grenzend aan 
de sportvelden en grenzend aan de weide. Zo werkt het object oak als ontsluiting voor het landschap. 

Piek 4: Strand aan de parkeerplaats van de Sloterplas. Programma: parkeer en relax. Titel: strand. 
Op deze plek is al een klein strand aanwezig. Oak een grate parkeerplaats is aanwezig. Seide hebben 
echter weinig allure: het strand is erg klein en de kade staat vol met riet en brandnetels. De parkeerplaats 
is erg groat, staat altijd vrijwel helemaal leeg en is slecht onderhouden. Door ze aan elkaar te koppelen 
ontstaat er een strand waar geparkeerd kan warden, die koppeling schept al een bepaalde luxe. Zadra je 
parkeert eigen je jezelf een stukje strand toe dat zich naast de auto bevindt. De auto vervangt daarmee 
in feite het gebruikelijke windscherm. Er zijn verschillende parkeerplekken aanwezig: individuele 
parkeerplekken met aan de zijkant een stukje strand, collectieve parkeerplekken met aan de voorzijde een 
stuk strand en individuele parkeerplekken op een aantal pieren. Een pier werkt als een uitzichtpunt over 
het water waar je het 'jezelf losmaken' van de kade extra ervaart. Het strand is ingericht met een grastegel 
die varieert in de hoeveelheid doorgelaten gras. Zo warden plekken voor de auto gescheiden van plekken 
waar wandelaars en fietsers zich bevinden. Voor wandelaars en fietsers zijn er oak nag langere pieren, die 
kunnen werken als vissteigers of aanlegsteigers voor boten. Een aantal parkeerplekken kunnen warden 
afgezet en in de zomer zijn deze beschikbaar om een ijscowagen en tijdelijke kleedhokjes te herbergen. 

Piek 5: Haven aan de noordboulevard. Programma: aanmeren, opslag en drinken. Titel: havenkam. 
De bestaande haven heeft weinig allure: de boten liggen aan kleine houten steigertjes, de voorziening 
zijn geplaatst in gebouwtjes die meer weg hebben van een tijdelijke bouwvakkerskeet. Bovendien is de 
haven door een aantal rijen bomen en een aantal flats afgeschermd van de lus en van de aangrenzende 
wijken. De haven ligt wel in de richting van het grid van die wijken, dat is echter niet waarneembaar. Door 
de haven door le trekken tot aan de lus wordt die samenhang met de wijken weer zichtbaar gemaakt. 
De havenkam bestaat uit een vijftal pieren. Deze pieren werken aan de onderzijde als opslagruimte en 
aan de bovenzijde als verblijfsruimte. In de opslagruimte bevinden zich parkeerplaatsen, aanlegplaatsen 
en opbergboxen, deze kunnen gehuurd warden. De parkeerplaatsen werken als parkeerplaatsen voor 
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mensen die gaan recreeren aan de Sloterplas. Tevens werkt deze haven als een transferium aangezien de 
tram en de bus richting het centrum van Amsterdam op deze plek aan de lus een halte hebben. Bovendien 
werkt het als een meetingpoint waar je met iemand die een boot bezit afspreekt om hier je auto neer 
te zetten en vervolgens verder te varen over de Sloterplas en via de vaarten richting het centrum van 
Amsterdam. Deze functie als meetingpoint wordt aangevuld met een cafe aan het begin van de eerste 
pier. De functie als haven wordt aangevuld met een havenmeesterkantoor op de kop van de laatste 
pier met daarboven een bar met uitzicht over de Sloterplas. Verdere voorzieningen op de andere pieren 
kunnen zijn : een restaurant waar je een hapje eet na of voor een wandeling of vaartocht; een gebouw 
waarin de waterscouting, die nu in een van de 'tijdelijke' keten zit, gehuisvest kan warden; en een gebouw 
waarin het watersportcentrum gehuisvest wordt. 

6.7 Beheer 
De nieuwe plekken geven het gebied meer allure en als individu kun je jezelf tijdelijk een luxe plek 
toe-eigenen . Je kan je auto altijd dichtbij de recreatieve plek parkeren waar je wil verblijven. Dal geeft 
een bepaald comfort: spullen die je wil gebruiken, zoals bijvoorbeeld een barbecue, hoef je niet eerst 
honderden meters het park in te dragen. Ook schept dit een bepaalde veiligheid : de auto staat niet 
onbeheerd op een parkeerterrein in de Westelijke Tuinsteden, maar op een plek waar je zelf je auto 
in de gaten kan houden. De aankleding van de objecten geeft de plekken meer allure en een hogere 
belevingswaarde . 
De vraag is wie deze luxe plekken kan onderhouden en financieren . Op dit moment wordt er steeds 
minder geld door de gemeente beschikbaar gesteld voor het onderhoud van de overvloedige openbare 
ruimte, de strategie van Parkstad is er dan ook op gericht om de hoeveelheid openbare groene ruimte 
te verminderen . De overheid en de bewoners zelf voelen zich steeds minder verantwoordelijk voor de 

pubfiek-privata samenwerking waarbij de verschiflende programmaonderdelen door 
verschilfende instanties warden beheerd 
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openbare ruimte. Was vroeger de openbare ruimte van iedereen, tegenwoordig is deze van niemand. 
Het plan van Parkstad is nu om delen van de ruimte om te vormen tot formele parken door het plaatsen 
van hekken. Daarmee wordt echter teruggegrepen naar klassieke middelen. Als deze strategie van 
Parkstad betekent dat de klassieke openbare ruimte met drukkere straten, gezellige pleinen en compacte 
stadsparken weer als voorbeeld dienen, dan is de vraag of daarmee niet een kwaliteit verloren gaat en 
we weer een slap in de tijd teruggaan . Als ontwerper zou je volgens mij juist moeten zoeken naar nieuwe 
manieren om de ruimte in te richten die passen bij de hedendaagse inrichting van de samenleving. In de 
tijd dat de Westelijke Tuinsteden werden ontworpen, golden de binnensteden, met hun klassieke openbare 
ruimte, als bedompt en onhygienisch. Deze stad was toen toe aan een forse sanering. Het bewijs dat het 
anders en beter kon waren de tuinsteden . 
De grootste kwaliteit van de openbare ruimte in de Westelijke tuinsteden is dat de onbepaalde stedelijke 
en landschappelijke ruimte overal voelbaar is en om alle objecten heen vloeit. Deze vloeiende ruimte 
is op die manier een kwaliteit, maar past niet meer in zijn huidige hoedanigheid bij de hedendaagse 
maatschappij . Daarin wordt een overvloed aan groen vaak als onveilig beschouwd. 

Binnen dit project is er gezocht naar manieren om plekken te begrenzen en vervolgens aan groepen toe 
te eigenen zonder de continu'iteit van de openbare ruimte aan te tasten. De plekken zijn in feite steeds 
drieledig: ze zijn voor een deel een toevoeging en verbetering van de bestaande openbare ruimte en 
daarmee komt het beheer voor rekening van de gemeente. 
Voor een deel kunnen ze ook door een commerciele organisatie beheerd worden aangezien er paviljoens 
geplaatst worden die een horecafunctie kunnen herbergen. 
Omdat de nieuwe plekken een bepaalde mate van luxe creeren zullen de bezoekers van deze plekken ook 
bereid zijn hiervoor te betalen. De plekken zouden kunnen werken als een parkeergarage: de automobilist 
betaalt voor de luxe parkeerplekken. Oat vereist dater slagbomen bij in- en uitgang komen te staan. Een 
organisatie als Q-park is hier uitermate geschikt voor. Q-park beheert parkeergarages en biedt hun klanten 
een bepaalde luxe, zoals kiosken waar je iets te eten kan halen, een paraplu of kinderwagen kan huren, 
een krant kan kopen of zelfs je schoenen kan laten poetsen. Ook bij de bouw van de parkeergarages van 
Q-park wordt zelfs rekening gehouden met het uitzicht wat je vanuit een parkeerplek kan hebben. 
Dit project kan in feite gezien worden als een uitbreiding van dergelijke voorzieningen tot volledige 
recreatieve voorzieningen. 

Het beheer van de plekken kan uiteindelijk gebeuren via een publiek-private-samenwerking, waarbij 
de gemeente, de uitbater van de paviljoens en een parkeerorganisatie samenwerken om de plekken te 
onderhouden en te financieren. 
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07 Ontwerp 

Er is voor gekozen om de vijf verschillende architectonische objecten tegelijkertijd te ontwikkelen. 
Ontdekkingen die je dan bij de ene doet kunnen direct ook toegepast worden op de andere vier. Op die 
manier ontstaat dan een serie die onderlinge overeenkomsten vertoont. Door die overeenkomsten worden 
de verschillende plekken aan de Sloterplas op elkaar betrokken en wordt het Sloterpark meer tot een 
geheel gemaakt. 
Met behulp van een materialenpalet heb ik ook bewust naar die overeenkomsten gezocht. Het 
materialenpalet heb ik op de verschillende plekken verschillend toegepast: op de ene plek zullen bepaalde 
materialen meer tot hun recht komen dan op een andere plek, dus op de ene plek heb ik een bepaald 
materiaal veel gebruikt terwijl het op een andere plek maar zeer subtiel naar voren komt. 
Twee materialen voeren de boventoon: beton en hout. Het beton past bij de monolithische uitstraling van 
de gebouwen in de Westelijke Tuinsteden. Het hout wordt vaak gezien bij ontwerpen die aan de waterkant 
uitgevoerd worden. Met behulp van het materialenpalet heb ik abstracte plantekeningen gemaakt. 
Naast een materialenpalet heb ik ook een objectencatalogus gebruikt. Objecten als parkeerplaatsen, 
terrassen, ligweiden en vlonders komen in verschillende verhoudingen terug in de vijf architectonische 
objecten. Met behulp van deze objectencatalogus heb ik de abstracte plantekeningen ingevuld en die heb 
ik vervolgens met behulp van verschillende details uitgewerkt tot een ontwerp. 
Per architectonisch object heb ik gezocht naar een beperkt aantal details waarmee zo'n object gemaakt 
kan worden. 

parkeerplaats ligweide paviljoen 
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7.1 Terras 
De gebruikte materialen zijn hier asfalt, beton, hout, gras en bloemen. De gebruikte objecten zijn: vlond 
banken, plantenbakken, parkeerplaatsen en paviljoens. 
Met bovenstaande objecten en materialen is een configuratie samengesteld die over de terrasvorm is 
heen gelegd. Daardoor kijken de gebruikers van de verschillende terrassen over elkaar heen richting 
het water. De morfologie van het terras als geheel benadrukt het hoogteverschil tussen de kade en het 
waterpeil. De configuratie van de objecten en materialen benadrukt de beweging over de parallelweg. 
De auto's die aan de parallelweg geparkeerd worden benadrukken deze beweging ook nog eens doord 
ze op een licht hellend vlak geparkeerd worden, zo steken ze aan de kant van de weg nog net boven d1 
plantenbakken uit. Ze werken, wanneer er meerdere auto's staan geparkeerd, samen met het ritme var 
plantenbakken. 
Doordat er veel herhaling binnen de configuratie aanwezig is, is er voor gekozen om het beton in prefat 
vorm te monteren. Zo kunnen veel dezelfde strakke elementen gemaakt worden in de fabriek. Ook de 
funderingsbalken zijn prefab uitgevoerd. Deze balken zijn bevestigd op kleine funderingspalen . De wan 
van de plantenbakken, de banken en de tafels zijn weer bevestigd op de funderingsbalken. De afmetin! 
van de prefab elementen en de manier van bevestigen bepalen hier het uiterlijk van de terrassen . De 
afmetingen zijn zo gekozen dat de naden binnen een terras overal een zelfde vorm hebben en de strak 
hoeken benadrukken. 
Er is voor gekozen om de bevestiging middels zogenaamde in het werk aan te storten 'gains' te maken 
De stekeinden van de funderingsbalk komen in deze openingen terecht en worden aangestort via een ~ 
in de wand van de bank, tafel of plantenbak. De gaten worden zo gekozen dat ze of onder het ziteleme 
of onder het tafelblad of aan de binnenkant van de plantenbak gemaakt zijn. Zo bevinden deze gaten zi 
altijd uit het zicht en behouden de betonnen wanden het strakke uiterlijk. 
Bij de bevestiging van de houten latten op de betonnen elementen is rekening gehouden met het feit d< 
ze hufterproof moeten zijn. Met behulp van ingestorte boutankers kunnen de houten Jatten met een gro 
formaat schroef bevestigd worden. 
Het asfalt volgt de trapvorm van het terras op een vloeiende manier, de houten vlonders zijn in dit asfal· 
gedrukt. De wanden staan als het ware op deze houten vlonders. De banken hebben een houten zitvla 
dat als verspringing van de houten vlonder gezien kan worden. De bovenzijde van de betonnen tafels ii 
gelijk aan de bovenzijde van de wanden. Op deze manier staan de afzonderlijke terrassen als strakke 
elementen in het asfalt. 
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afva/bakken kunnen op aen subliele manier in de tafe/bladen 
verwerkt worden 

opbouwprincipe van het terrasmeubel met prefab funderingspalen, prefab 
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lampen kunnen onder de banken bevestigd worden weardoor de zwev
ende tafelbladen en zite/ementen benadrukl worden 
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7.2 Rondpoint 
De gebruikte materialen hier zijn asfalt, beton, hout en gras. De gebruikte objecten zijn: vlonders, 
ligweiden, parkeerplaatsen en trappen. 
Met bovenstaande materialen en objecten is gezocht naar een sprekende abstracte configuratie. Deze 
configuratie is gelegd over de bestaande landschappelijke uitstulping die bemiddelt tussen de vaart en dE 
Sloterplas. Door de uitstulping aan de kant van de vaart af te graven en deze grand aan de andere zijde ' 
weer bij te plaatsen wordt deze ruimte in contact gebracht met het plein van Osdorp centrum. Door deze 
grondverplaatsing krijgt oak het bestaande paviljoen een betere ligging aan deze openbare ruimte en keE 
het zich niet alleen maar af van Osdorp centrum. 
Aan de rand van de uitstulping wordt een lus van asfalt gelegd waarin zich een autobaan, een skatebaan 
en een wandelbaan bevinden. Aan de binnenzijde van deze lus bevinden zich parkeervakken, aan de 
buitenzijde wordt middels een betonnen trap het hoogteverschil tussen de kade en het waterpeil overbrui 
Aan deze trap ligt de configuratie van houten steigers, ligweiden en zwembaden. In feite bestaat de 
configuratie uit hoofdsteigers die op hun plaats gehouden warden door palen. Aan deze hoofdsteigers 
liggen houten vlonders en aan deze houten vlonders liggen weer de ligweiden. 
Door middel van een drietal details is deze configuratie te maken. Het eerste detail heeft betrekking op d1 
overgang van de betonnen trap naar de hoofdsteigers. Deze overgang is middels een scharnierende pla< 
gemaakt, het scharnier is vastgemaakt onder aan de betonnen trap en zo uit het zicht gelegd. Er ontstaa 
een strakke overgang tussen beton en hout als overgang tussen land en water. 
Het tweede detail heeft betrekking op de overgang van de hoofdsteiger naar de houten vlonders en naar 
de grotere ligweiden. Deze vlonders zijn aan een zijde scharnierend en aan de andere zijde met kettinge 
bevestigd . De scharnieren zijn redelijk fors uitgevoerd zodat ze de vlonders op hun plaats houden. De 
kettingen aan de andere zijde zorgen dat de scharnieren niet een al te grate kracht op zich moeten 
nemen. De hoofdsteigers zijn iets hoger uitgevoerd dan de vlonders zodat oak hier weer de scharnieren' 
kettingen uit het zicht kunnen blijven en je een strakke overgang hebt tussen steiger en vlonder. 
Het derde detail heeft betrekking op de overgang tussen de vlonders en de kleinere ligweiden. Deze 
overgang is vormgegeven door middel van kettingen en rubberen stootranden. De ligweiden liggen 
op deze manier las van de vlonders waardoor ze ruimte krijgen om mee le deinen op de golvende 
bewegingen van de Sloterplas. 
De vlonders blijven drijven door het gebruik van EPS platen. Oil zijn platen waarop al ontwerpen zijn 
gerealiseerd voor drijvende tuinen en drijvende kassen. Ze worden nu oak steeds vaker gebruikt als 
drijvende steigers in havens. Het materiaal heeft als nadeel dat niets echt bevestigd kan warden aan het 
EPS zelf, daarom moet het EPS als het ware ingepakt warden in een houten constructie waarop dan 
vervolgens de houten latten bevestigd warden. Het EPS heeft als voordeel dat het als drainerende laag 
kan werken. Dus het zand onder het gras van de ligweiden kan direct op het EPS geplaatst warden. 
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door de ge/aagde opbouw van trappen, schamieren, hoofd- en sub
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7 .3 Hippodroom 
De gebruikte materialen hier zijn beton, metaal, hout en grastegels. De gebruikte objecten zijn: hekken, 
sportvelden, banken en parkeerplaatsen. 
Er is een eenvoudige configuratie gebruikt in plattegrond: de sportvelden zijn achter elkaar geplaatst m1 
daaromheen parkeerplekken en daar weer omheen een rijbaan voor de auto met daarnaast een baan v 
skaters. 
Een spannende configuratie is gevonden in het ontwerp van een hek dat als scherm dient tussen de 
sportvelden en de parkeerplaatsen. De sportvelden zijn 1,2 meter onder het maaiveld gelegd zodat 
het hek niet veel hoger dan 2 meter hoeft te zijn. Het hoogteverschil tussen maaiveld en sportveld is 
middels een trapsgewijze overgang gemaakt. Zo ontstaat er een tribune. Met betonnen keerwanden 
wordt deze tribune op zijn plaats gehouden. Het hek wordt met boutankers en schroeven bevestigd op 
de buitenste keerwand. Bij het ontwerp van het hek is gezocht naar een ontwerpstrategie waarbij het hE 
niet als robuuste scheidingswand wordt ontworpen, maar meer als verblijfsgebied. De continuneit van h 
landschap moest in het ontwerp van het hek zichtbaar gemaakt worden. Het hek bemiddelt tussen het 
verblijven op de weide en het verblijven op de sportvelden. Daarom is er gekozen voor een meanderen 
vorm die soms de weide aan de ene zijde en soms de sportvelden aan de andere zijde bij het hek betre 
Het hek heeft zelf ook een verblijfsfunctie gekregen doordat er houten banken - als een soort van dug
outs - in zijn ge"integreerd. In het hek worden ook fietsenrekken ge·integreerd. Bij het zoeken naar een 
meanderende vorm hebben deze functies als uitgangspunt gediend voor de uiteindelijke kromming. De: 
kromming is bepaald door de hoogte van een fietswiel en de hoogte van een bank. 
Bij dit hippodroom is het de eerste plek aan de Sloterplas waar de auto echt het park binnenkomt. De 
auto betreedt hiermee dus het landschap en gebied dat eerst alleen toebehoorde aan de wandelaar en 
de fietser. lk heb gezocht naar een materiaal dat de auto op een subtiele manier toegang geeft tot het 
landschap. Dit heb ik gevonden in het gebruik van een tegel die voor een deel het gras doorlaat. De 
afmetingen van de tegel zijn dezelfde als de tegels die in de rest van de Westelijke Tuinsteden gebruikt 
worden in de stedelijke openbare ruimte, namelijk de grijze betontegel van 30 x 30. Die tegels zijn bewE 
zodat ze geschikt zijn gemaakt om er met een auto op te rijden, daarvoor moesten ze wat opgehoogd 
worden. Deze hoogte komt ook van pas voor de tegels waar gras doorheen groeit omdat dat de 
wortelgroei van het gras ten goede komt. Doordat het gras tussen de tegels doorschiet wordt de snelhe 
van de auto beperkt. Door tegels met verschillende inkepingen te gebruiken kan er een fascinerend 
patroon gelegd worden waarbij sporen ontstaan die de plaats van de auto dicteren. 
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er is gekozen voor een bepaalde curve die op meerdere manieren herhaald 
word!: afs fietsenrek, a/s bank en afs 'dug-out' 

de tegel bemiddell tussen voe/ganger en auto en tussen stad en fandschap 
het motief is gebaseerd op de stempefing van een aantaf verschillende tegels 

doordal in het midden twee sporen ontstaan word/ op deze manier de plek van de auto gedicteerd 



bestaande situatie n/euwe s/tuatie met hippodroom 

doorsnede situatie 1:1000 
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plattegrond hippodroom 1:1000 
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doorsnede 1:200 
detail 1:20 
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7.4 Strand 
De gebruikte materialen hier zijn beton, grastegels en zand. De gebruikte objecten zijn: pieren, steigers en 
parkeerplekken. 
Als uitgangspunt voor een configuratie heb ik vier stroken genomen: een strook waar de auto rijdt, een 
strook waar de voetganger en fietser over bewegen, een strook waar de auto kan parkeren en een strook 
waar de voetganger kan verblijven. De laatste strook is gemaakt van zand en vormt daarmee het strand. 
De andere stroken zijn gemaakt van de eerder genoemde betontegel. 
De betontegel die bij het hippodroom gebruikt is wordt hier dus ingezet als bemiddelaar tussen de auto 
en de voetganger. De tegel geeft door zijn herkenbare afmetingen van een stoeptegel aan dat dit eigenlijk 
gebied is voor de voetganger. Doordat met het leggen van een patroon sporen ontstaan die de afmetingen 
hebben van de wielas van een auto wordt duidelijk gemaakt dat de auto hier ook toegelaten wordt. 
De verschillende stroken worden op verscheidene plekken met een verschillende lengte richting het zand 
getrokken. Zo ontstaan er onder andere parkeerplekken direct aan het zand en kan je door je auto te 
parkeren een stuk strand opeisen. De auto werkt dan als een soort windscherm. 
De voetgangersstrook wordt op een aantal plekken doorgetrokken over het zand tot ver in het water. 
Daarmee ontstaan steigers waarop gevist kan worden of waaraan boten kunnen aanmeren. Dit motief van 
een steiger wordt vervolgens ook op de doorgetrokken autostrook toegepast, zo ontstaan pieren waar je 
je met je auto los kan maken van de kade en vervolgens een uitzicht hebt over vrijwel de voile lengte van 
de Sloterplas. Omdat het strandzand beschermt moet worden tegen het water van de Sloterplas bij storm 
is het nodig hier een aantal golfbrekers te plaatsen. lk heb in het ontwerp gezocht naar een vormgeving 
om die golfbrekers te verwerken in de pieren en steigers. De constructie van de pieren vormt een rij 
golfbrekers zoals je die ook bij strand aan zee ziet. 
Vervolgens heb ik de constructie ook doorgezet als railing. Een railing is nodig om te voorkomen dat de 
auto's in het water belanden, een vangrail dus. In de vormgeving van deze railing heb ik gezocht naar een 
manier waarop het losmaken van de kade en vervolgens het uitzicht over de Sloterplas gedramatiseerd 
kunnen worden. lk ontdekte dat de kromming van het hek die ik heb gebruikt bij het hippodroom ook 
hier van pas kwam. Door de kromming in te zetten wordt een gebaar gecreeerd waarbij de auto als het 
ware 'tussen haakjes' wordt geplaatst. Er ontstaat een soort van koker die leidt naar het uitzicht over de 
Sloterplas. Zo ontstaan fantastische plekken voor bijvoorbeeld een romantische date. De pieren leveren 
vooral ook 's avonds een mooi tafereel op wanneer de koplampen van de auto's over het water schijnen. 
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het constructie-element van de autopieren is zo vormgegeven dat het tegelijk golfbreker, constructie en vangrail is 
de vorm is gebeseerd op de vormgeving van he/ hek bij he/ hippodroom 

bij een pier maak je je /os van de kade en richt ja je naar het uitzicht over het water 
de gebogen constructie-elementen versterken deze beleving 

doordat de weg ook nog iets naar omhoog loopt zie je hoe de constructie-e/ementen even het uitz.icht 'vangen' 



bestaanda situatie nieuwe situatie met strand 

doorsnede situatie 1 :500 



plattegrond strand 1: 1000 

doorsnede 1:500 

detail 1:50 

doorsnede 1:500 
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7.5 Havenkam 
De gebruikte materialen hier zijn hout, beton en gras. De gebruikte objecten zijn parkeerplaatsen, 
opbergboxen, paden, ligweiden en paviljoens. 
Als uitgangspunt voor de configuratie heb ik pieren genomen die aan de buitenzijde een houten platform 
bevatten waaraan boten aangemeerd kunnen worden. Daarbinnen loopt een baan van asfalt waarover de 
auto kan rijden en daar weer binnen bevinden zich dan de parkeerplaatsen. 
Sommige parkeerplaatsen worden gevuld door een opbergbox. Deze boxen zijn zo geplaatst dat ze als 
constructie voor het dak werken. De opbergboxen werken bij de laatste pier ook als wand tegen het water 
dat bij storm hier over de houten rand heen slaat. Aan ieder begin van de pier zijn de boxen opengewerkt 
en worden ze doorgetrokken naar de eerste verdieping. Zo werken zeals trappenhuizen om een directe 
overgang van parkeergarage naar het landschap mogelijk te maken. 
Een minder directe overgang wordt gevormd door houten hellingbanen die leiden naar een ligweide op de 
eerste verdieping. De hellingbanen zorgen voor een vloeiende overgang van de meer private ruimten naar 
het collectieve landschap. Een doorzicht langs alle hellingbanen op waterniveau vanaf de eerste pier naar 
de laatste pier geeft ook een gevoel van een kunstmatig landschap, een havenlandschap. 
Niet alleen de hellingbanen bemiddelen tussen waterniveau en straatniveau, ook de paviljoens bemiddelen 
tussen deze twee. Alie paviljoens hebben namelijk op beide niveaus een entree. De entree op waterniveau 
is gekoppeld aan een terras; de hellingbanen lopen hierin over. 
De paviljoens zijn bewust per pier op een andere plek gezet. Zo kijk je vanuit het ene paviljoen langs alle 
andere paviljoens richting de Sloterplas. Het eerste paviljoen staat aan het begin van de pier en werkt 
hiermee ook als sociale controle instrument omdat alle bezoekers eerst hierlangs moeten gaan. leder 
volgend paviljoen staat steeds net iets meer richting het einde van de pier. Het laatste paviljoen heeft 
echter door deze configuratie een uitzicht op een bomenmassa. Dit paviljoen wordt daarom verhoogd tot 
een uitkijktoren die over de bomenmassa heen kijkt en waar je een uitzicht hebt over de hele Sloterplas 
en aangrenzende wijken. Hier ervaar je de lus met de objecten als geheel. Vooral 's avonds wanneer de 
lampen bij de verschillende objecten aanspringen zul je vanuit hier zien hoe de objecten samen onderdeel 
zijn van de aangrenzende stad. Deze uitkijktoren is tevens de voltooiing van een toren die Van Eesteren 
aan deze boulevard gepland had maar die er door geldgebrek nooit is gekomen. 
In detail is gezocht naar een dakopbouw die zowel het grasvlak als de houten hellingbanen en paden kan 
herbergen. Hiervoor is een IFB ligger gebruikt waartussen staalplaatbetonvloeren liggen. Op deze manier 
is een redelijk dunne dakrand mogelijk. De liggers steunen op de opbergboxen, de staalplaatbetonvloeren 
steunen op de liggers en op de vloeren worden de pakketten voor de ligweiden en voor de houten paden 
gelegd. De dakrand loopt taps toe zodat een dunne rand zichtbaar is. Deze rand wordt strak afgetimmerd 
met dezelfde houten latten als de paden en hellingbanen. Deze houten elementen kronkelen zo op een 
heldere manier om de ligweiden, paviljoens en opbergboxen heen en vormen daarmee een sprekend 
havenlandschap. 



..... ,, 
I I I I I 



ontwerp havenkam 

106 





ontwerp havenkam 

een hedendaags stadslandschap 

108 



bestaande situatie 

doorsnede situatie 1:1000 

doorsnede 1 :500 





beloog 

112 

08 Betoog 

Dit project reikt op een aantal niveaus oplossingen aan voor het probleem van de openbare ruimte in de 
Westelijke Tuinsteden. 
De problemen bij de moderne stedenbouw van orientatie en identificatie worden opgelost, evenals het 
probleem van schaal in de Westelijke Tuinsteden. 
De oplossing wordt gevonden in het doorbreken van de modernistische functiescheiding. Stedelijk 
programma en stedelijke infrastructuur worden onderdeel gemaakt van het landschap. Een 
programmatische laag, infrastructurele laag en compositielaag koppelen het landschap aan de stad. 
Oat heeft voor zowel de stad als het landschap voordelen. De belevingswaarde van het landschap wordt 
zo ook onderdeel van de stad en de levendigheid van de stad wordt zo onderdeel van het landschap. 

De geografisch centrale ligging van de Sloterplas wordt op een slimme manier uitgebuit. De 
architectonische objecten zijn als een soort van stedebouwkundige balkons aan de wijken en aan de 
Sloterplas geschakeld. Die balkons, die als verschillende beeldtypen worden ge"fntroduceerd, werken 
allemaal op een andere manier in een compositie met de aangrenzende stad. Daardoor ontstaat een 
gedifferentieerd landschap. 
Bovendien bemiddelen deze architectonische objecten tussen de grote schaal van de stad en het 
landschap en de kleine schaal van de individuele plek. De beleving van deze schaalsprong komt naar 
voren in verschillende choreografieen die de bezoeker meenemen vanaf de lus naar een individuele plek. 

In vormgeving wordt er niet teruggegrepen naar klassieke middelen, maar er wordt gezocht naar een 
vormgeving die zowel eigentijds is als aansluiting vindt bij de modernistische stad. 
De vormgeving van de ge"introduceerde objecten wordt gebaseerd op een fascinatie voor de 
modernistische stempeling. Echter wordt deze stempeling zo bewerkt dat ze niet alleen in grafische, 
maar ook in architectonische zin spannend wordt. De variatie die ontstaat met behulp van een beperkt 
aantal middelen biedt niet alleen visuele afwisseling maar biedt ook fysieke keuzemogelijkheden aan de 
bezoeker. De visuele ervaring wordt ook een fysieke ervaring. De bezoeker is daarmee niet alleen de 
onbewuste toeschouwer van het landschap maar ook de bewuste acteur in dat landschap. Het landschap 
zelf is daarmee niet meer het decor waartegen de stad zich spiegelt, maar juist het podium waarop de stad 
zich presenteert. 

Zoals de abstracte planplattegrond is vormgegeven met een beperkt aantal middelen, zo wordt dat idee 
ook doorgezet in de ontworpen details. Dit maakt dat het project vanaf de schaal van de stad tot en met de 
schaal van het detail doordacht is. Op alle niveaus wordt zo een prikkelende ervaring bewerkstelligd. 
Het ervaringslandschap dat ontstaat met behulp van deze strategie zal niet alleen een positieve 
aantrekkingskracht hebben op de bewoners van de Tuinsteden, maar zal de Tuinsteden ook regionaal 
positioneren. De wens tot een meer gemeleerde bevolkingssamenstelling van het gebied wordt zo 
niet bereikt door middel van een uitbreiding van het aanbod op de woningmarkt, maar vanuit een 
programmatische toevoeging op de openbare ruimte. 

Uiteindelijk wil ik dit betoog eindigen met een citaat van Tschumi: "Daar waar de grenzen van verschillende 
vakgebieden opgerekt warden en overlap gaan vertonen ontstaan de meest interessante ontwerpen. "[5h] 
Mijn afstudeeropgave is ooit begonnen met het idee om een vijftal paviljoens te ontwerpen rondom de 
Sloterplas, ik stelde me een puur architectonische opgave voor. Maar met behulp van onderzoek en 
kritieken van begeleiders en medestudenten is het een veel meer gelaagd ontwerp geworden dat zich 
beweegt tussen architectuur, landschapsarchitectuur en design. 
Doordat ik uit die verschillende disciplines inspiratie heb gehaald is het een project geworden dat voor 
meerdere interpretaties vatbaar is. lk geef als ontwerper niet een enkelvoudige betekenis aan de objecten, 
maar geef juist de bezoeker een bepaalde vrijheid om de objecten naar eigen inzicht te interpreteren en te 
gebruiken. 
Zo ben ik een richting ingeslagen die ik in eerste instantie niet had voorzien, maar die mij wel bevalt en 
waar ik ook mee verder zou willen. Daarmee heeft mijn afstuderen mij een beeld gegeven van wat voor 
soort architect ik wil zijn. En daarmee denk ik dat ook het proces een geslaagd proces is geworden. 
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09 Proces en evaluatie 

Na de keuze voor de lus als stedebouwkundig uitgangspunt was het voor mij vrij snel duidelijk dat ik een 
serie wilde maken. Met een serie haal je niet de potentie van de lus op een punt naar boven, maar toon je 
aan hoe de lus als geheel kan werken. Het feit dat het Sloterpark zich niet als een geheel onderscheidde 
van zijn omgeving bracht me ook op de noodzaak van een serie die onderlinge overeenkomsten zou 
moeten vertonen. 
Het Sloterpark heeft dezelfde groene invulling als zijn omgeving en ook binnen in het park blijft de invulling 
overal hetzelfde. Een rondwandeling door het park is dan ook weinig spannend doordat je steeds dezelfde 
beelden tegenkomt. 
De vraag bij deze serie was dan ook: waarin zitten de overeenkomsten (tussen de architectonische 
objecten) om het Sloterpark wel als geheel te laten onderscheiden van zijn omgeving en waarin zitten de 
verschillen om meer differentiatie te krijgen binnen het eentonige beeld . 

In stappen ben ik gekomen tot het uiteindelijke ontwerp. In eerste instantie ben ik gaan onderzoeken wat 
die serie om de plas kon zijn . In eerste instantie heb ik gekeken of er een serie van paviljoens om de 
plas geplaatst kon worden. De verschillen binnen die serie zocht ik in de manier van benaderen van die 
paviljoens aan de Sloterplas vanaf de lus en in de manier van beleven van de plek vanuit het paviljoen. 
Het ritueel van je auto ergens parkeren, uitstappen, naar een paviljoen wandelen, je in, op of bij dat 
paviljoen vestigen en het beleven van de plek kan op verschillende manieren vormgegeven worden. Dat 
heb ik uitgewerkt in schema's met manieren van benaderen en photoshops met bestaande paviljoens op 
de gekozen plekken . Uit dit onderzoek kwam naar boven dat de paviljoens ook een duidelijke inkadering 
nodig hebben om niet als verloren en verborgen objecten in de grote schaal van het gebied te verdwijnen. 
Bovendien waren de paviljoens kleine speldenprikjes die niet direct het Sloterpark zelf differentieerden. lk 
kwam tot de conclusie dat ik het begrip 'paviljoen' verder op kon rekken . 
Het standaard type paviljoen heb ik daarop uiteengerafeld in verschillende functies die weer vertaald 
konden worden naar verschillende elementen die de functies afzonderlijk herbergen. Met deze elementen 
ben ik gaan onderzoeken hoe ik ze kon maken en waar ik ze kon plaatsen. Dat heeft geresulteerd in een 
zoektocht naar een strategie waarop ik die kleine elementen in de grote schaal van het landschap kon 
inkaderen. 
Het is eerst een intu"itief onderzoek geweest naar schaal, plek, compositie , materialisatie. De stap om van 
intu"itief ontwerpend onderzoek naar meer methodisch ontwerpen te komen heb ik uiteindelijk gezet door 
explicieter te gaan zoeken naar overeenkomsten tussen de verschillende objecten . 
Daarvoor heb ik verschillende grids getekend waarop ik op een snelle manier schema's kon tekenen 
waarin ik de overeenkomsten tussen materiaalgebruik aangeef. Door het tekenen van die schema's kwam 
ik er ook achter dat de elementen ook nog op andere manieren gerangschikt kunnen worden en dat 
bepaalde elementen die in het ene object aanwezig zijn ook in het andere object terug kunnen komen op 
een andere manier of in een andere verhouding. 
Uiteindelijk kwam ik op een aantal schema's die konden varieren binnen het grid. uit verschillende 
varianten heb ik die varianten gekozen die het best pasten bij de plek en die het meest sprekend waren. 

Een schema is een abstracte weergave van een idee, een ontwerp is een schema vervormd naar zijn 
situatie (plaats, tijd , sfeer, gebruik, etc.). Hoe abstracter een schema hoe beter, hoe realistischer een 
ontwerp, hoe beter. Schema's zijn modellen die helpen om keuzes te maken in het ontwerpproces. Bij het 
creeren van een strategie beweeg je tussen beide . Het gaat steeds om de vraag : "Tot welk niveau werk ik 
alles uit, hoe ver treed ik uit de schema's?" 
Op het moment dat ik de schema's op de omgeving ging betrekken kwam het ontwerpen echt op 
gang. Een eerste stap was de programmering van de plekken als aanvulling op het programma uit het 
achterliggende gebied en als aanvulling op de recreatieve sfeer van het Sloterpark. Een tweede stap was 
het denken over de manier waarop de objecten gebruikt en beheert konden worden . 
De belangrijkste stap van schema naar ontwerp werd uiteindelijk gezet door het op een andere manier 
zoeken naar een toegevoegde architectonische waarde dan ik normaal gewend was. Bij het ontwerpen 
van een gebouw kun je met grotere gebaren die toegevoegde waarde bewerkstelligen. Omdat de objecter 
in mijn afstudeerproject zulke minimale ingrepen zijn, is de uitdrukking van de details veel belangrijker. Die 
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uitdrukking moest nu gezocht worden met behulp van een 'designlaag'. 
lk heb gezocht naar materialen en vormen die passen bij de plek, maar ook bij de huidige trends. 
Uiteindelijk is het ontwerpen afgerond met het tekenen van een aantal details waarin de manier van maken 
van de elementen in de objecten duidelijk gemaakt wordt. Uiteindelijk zijn alle vijf objecten tot hetzelfde 
niveau uitgewerkt. 

Door een onderzoekende houding tijdens het proces ben ik uitgekomen op een reeks architectonische 
objecten die geen gebouwen zijn. Dit is een uitkomst die ik aan het begin van het proces niet voorzien had, 
maar die mij wel bevalt. lk denk ook dat in de toekomstige stad, die steeds meer uitgroeit tot een stedelijk 
landschap, deze manier van ontwerpen wel van pas zal komen. lk hoop dat ik in de praktijk deze manier 
van ontwerpen in kan zetten om interessante plekken in dat stedelijke landschap te creeren. 
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10 Literatuur en afbeeldingen 
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foto 's die ik zelf gemaakt heb staat geen bronvermelding. 

Van Eesteren en het AUP 
[1a] Bouwkunst, stijl , stedenbouw - Van Eesteren en de avant garde, Manfred Bock, Vincent van 

Rossem en Kees Somer, 2001 
[1 b] Het algemeen uitbreidingsplan Amsterdam - Geschiedenis en Ontwerp, Vincent van Rossem, 

1993 
[1c] De conceptie van onze hedendaagse nederzettingen en cultuurlandschappen, hun 

verschijningsvormen en uitdrukkingen, Corne/is van Eesteren, 1948 
[1d] Het idee van de functionele stad: een lezing met lichtbeelden, Corne/is van Eesteren, 1928 
[1 e] www.efl-stichting.nl 

Westelijke Tuinsteden en parkstad 
[2a] Parkstad Amsterdam, Clemens Steenbergen, Wouter Reh, Inge Bobbink, 2002 
[2b] Leven rond de Sloterplas, Louis Firet, 2001 
[2c] De parken van Amsterdam, Ernest Kurpershoek en Merel Ligte/ijn, 2001 
[2d] Oostoever Sloterplas, Hans lbelings, 2000 
[2e] www.geheugenvanwest.nl 
[2f] www.parkstadamsterdam.nl 

Het modernisme en kritiek op het modernisme 
[3a] CIAM, Volkshuisvesting en stedenbouw, Auke van der Waud, 1983 
[3b] Congres van Athene, C/AM, 1933 
[3c] Verklaring van La Sarraz, C/AM, 1928 
[3d] CIAM 'S9 in Otterlo, Oscar Newman, 1961 
[3e] Collage City, Collin Rowe en Fred Koetter, 1978 
[3f] Planning and design for leisure, Georges Candil/is, 1972 
[3g] Another Modern, The Post-War Architecture and Urbanism of Candilis-Josic-Woods, Tom 

Avermaete, 2005 
[3h] Landschap en massatoerisme, OASE nr. 64 
[3i] Waar te lopen en waar te rijden in onze hippe nieuwe kleren en onze glanzende nieuwe auto's, 

Smithsons, 1967 
[3j] http://odin.let.rug.nl/-kastud/histor 
[3k] http://www.arc1 .uniroma1 .it/saggio/Conferenze/Roma/lninterrotta.htm 

Openbare ruimte 
[4a] Het ontwerp van de openbare ruimte, Han Meyer, 2006 
[4b] Op zoek naar nieuw publiek domein, Maarlen Hajer & Arnold Reijndorp, 2001 
[4c] Contemporary Public Space, Un-volumetric Architecture, Aldo Aymonino, 2006 
[4g] New Public spaces, Sarah Gaventa, 2006 
[4h] www.skor.nl 

Landschapsarchitectuur 
[Sa] Tussen haard en horizon, Johan van der Zwar, 2004t 
[Sb] Architectuur en landschap, Clemens Steenbergen en Wouter Reh, 2003 
[Sc] Een park voor de 21ste eeuw, Susanne Piel en Evert Verhagen, 1998 
[Sd] Buiten plaats - [ont]spanningsveld, Eric van der Kooij, 2001 
[Se] Nederlandse landschapsarchitectuur, tussen traditie en experiment, G. Smienk. 1993 
[Sf] Land in zicht, een landschapsarchitectonische verkenning van de plek, Inge Bobbink, 2004 



proces en evaluatle 

[5g] Landschap en stedelijk groen, Han Lorzing, 2003 
[5h] Montagelandschap, het stadspark als actuele ontwerpopgave, Clemens Steenbergen en Eric van 

der Kooij, 1991 

Aanverwante literatuur 
[6a] Non-places, Marc Auge, 1992 
[6b] Nederland Netwerkenland, Luuk Boe/ens, 2000 
[6c] Variaties op een themapark, Michael Sorkin, 1992 
[6d] Genius Loci, Norberg-Schulz, 1979 
[6e] De stad op straat, Ries van der Wouden, Rene Boomkens, 1999 
[6f] Hetland in de stad, Dirk Sijmons, OASE 60, 2002 
[6g] Pret! Leisure en landschap, Tracy Metz,2002 
[6h] Accelerating Darwin, Adriaan Geuze, 1993 
[6i] Oat is architectuur, het kritisch apparaat, Hilde Heynen, 2001 

Detail en design 
[7a] Concrete Design, Sarah Gaventa, 2001 
[7b] The art of precast concrete, David Bennet, 2002 
[7c] Dictaat Constructief Ontwerpen 1, Frans van Herwijnen, 2000 
[7d] Dictaat Constructief Ontwerpen 5, Frans van Herwijnen, 2001 
[?e] www.hosper.nl 
[?f] www.isobouw.nl 
[?g] www.betonson.com 
[?h] www.centrum-hout.nl 

119 


