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THE fUNJFOLDED URBAN LANDSCAPE 
Ontwerp van een hotel aan de Sloterplas 



Voorwoord 
De opgave van dit afstudeerproject was zeer interessant. De Westelijke 

Tuinsteden beslaan een groot gebied en met zijn typische Modernistische 

stedebouw was het een uitdagend onderwerp. De Westelijke Tuinsteden 

hebben mij vooral geboeid, omdat het maar een van de weinige stedelijke 

gebieden zijn met zo veel groen midden in de stad. Desondanks wordt dit 

gebied nu negatief afgespiegeld door de problemen die in de loop van de 

tijd zijn ontstaan. Het afstudeerproject is het resultaat van een zoektocht 

naar de relatie tussen architectuur en het open landschap. Oat het ontwerp 

uiteindelijk het landschap zelf zou worden heeft tot een verrassend geheel 

geleidt. Het was een interessant leerproces, omdat enerzijds een eigen 

opgave geformuleerd moest worden en anderzijds het afstudeerproject op 

verschillende schaalniveaus moest worden uitgewerkt. 

Tot slot wil ik graag mijn, begeleiders, studiegenoten en vrienden bedanken 

voor hun steun en vooral mijn ouders die het met hun steun mogelijk 

hebben gemaakt mij in deze positie te brengen. 
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Samenvatting 
Dit verslag behandelt het resultaat van het afstudeerproject uit het 

afstudeeratelier, Architectural Design & Urban Cultures; Parkstad 2015, dat 

zich heeft gericht op de Westelijke Tuinsteden. De Westelijke Tuinsteden zijn 

uitbreidingswijken van Amsterdam die in de jaren 50 en 60 zijn opgebouwd. 

Tegenwoordig staan de Westelijke Tuinsteden in een slecht daglicht en is 

het gebied langzaam aan het verpauperen. De kenmerkende stedebouw 

en de problemetiek van het gebied geven aanleiding nieuwe oplossingen 

aan te dragen op zowel stedebouwkundig als architectonisch niveau. Het 

afstudeeratelier heeft als uitgangspunt de de Westelijke Tuinsteden te 

revitaliseren. 

Met het afstudeeratelier is een strategie ontwikkeld, waarbij de kwaliteiten 

van de Westelijke Tuinsteden naar voren worden gehaald en die worden 

ingezet om het gebied een nieuwe impuls te geven. De strategie bestaat 

uit een 'Lus'-structuur, die opgebouwd is uit enkele bestaande hoofdwegen 

in het gebied. De 'Lus' sluit zeer goed aan op het regionale netwerk, 

dat aansluit op gebieden als Schiphol, de Zuid-as, Centrum Amsterdam, 

Amsterdamse haven, etc. In dit netwerk hebben de Westelijke Tuinsteden 

de potentie zich als zelfstandige stad te gaan profileren. Aan de 'Lus' komen 

voorzieningen te liggen die het gebied nu tekort komt, ze zullen voor betere 

orientatie en meer diversiteit zorgen. Deze voorzieningen zullen zowel op 

regionaal alsop lokaal niveau hun functie vervullen. 

Vanuit de strategie heeft elke student van het afstudeeratelier individueel 

een locatie bepaald aan die 'Lus' en daarbij zijn afstudeerproject verder 

uitgewerkt. Ik heb me met mijn afstudeerproject vooral op de Sloterplaspark 

gericht. Het afstudeerproject bestaat uit meerdere onderdelen. Eerst is er een 

nieuwe visie van het Sloterplaspark ontwikkeld. Vervolgens is de zuidoever 

van de Sloterplas tot kade omgevormd. Voor de gehele zuidkade is een 

antwerp gemaakt. Tot slot is er op de zuidkade een hotelontwerp gemaakt 



Allereerst is er literatuuronderzoek gedaan, waarbij de typische stedebouw 

van de jaren 50 en 60 grondig is bestudeerd. In het ontwerpproces is 

gezocht naar de kwaliteiten in het gebied, oplossingen voor specifieke 

problemen, randvoorwaarden en de koppeling met de bestaande stad . 

Door op verschillende schaalniveaus architectonische oplossingen aan te 

dragen is geprobeerd met het afstudeerproject daadwerkelijk iets voor de 

Westelijke Tuinsteden te betekenen. 

Voor het Sloterplaspark is een plan ontwikkeld waarbij problemen met 

orientatie, herkenbaarheid en toegankelijkheid worden aangepakt. De 

zuidoever wordt een belangrijk onderdeel van het park. Het moet daar als 

een van de twee entreegebieden gaan dienen. In het antwerp wordt de 

oever als een karakteristiek gebied uitgewerkt, waarbij het tot kade wordt 

omgevormd en vele stedelijke elementen in zich opneemt. De verschillende 

elementen van de 'functionele stad' die in het AUP strikt werden gescheiden, 

worden in het antwerp van de kade als lagen over elkaar heen gelegd. Dit 

zorgt voor een nieuwe morfologie met een houten toplaag die alles bij 

elkaar houdt. De houten laag vormt een artificieel landschap dat plekken, 

activiteiten en stromingen in zich opneemt. 

Op de kade komen gebouwen die zowel stedebouwkundig als programmatisch 

een binding met de bestaande wijk aangaan. De gebouwen hebben 

verschillende recreatieve voorzieningen (indoor), zoals een sportcomplex, 

zonnestudio, horeca en een hotel. Deze voorzieningen kunnen gekoppeld 

worden aan de (bestaande) voorzieningen in en rond de Sloterplas 

(outdoor). Zo wordt er een volledig pakket van recreatieve voorzieningen 

in het park aangeboden en wordt het park tot een groat recreatiecentrum 

omgevormd, waarmee de Westelijke Tuinsteden zich kunnen profileren. Het 

hotel zal op architectonisch niveau verder worden uitgewerkt. 

In het hotelontwerp staat de beleving van het landschap centraal. Het 

antwerp van het hotel bestaat uit een golvend daklandschap dat een 

onderdeel vormt van de kade. De vormgeving van het hotel is ontstaan door 

de houten toplaag te snijden en te vouwen. Met behulp van deze techniek 

kunnen in het antwerp grenzen, plekken en de circulatie bepaald worden. 

Bezoekers van de kade kunnen via het daklandschap zitgelegenheden, 
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een cafe en een restaurant bereiken. De functies van het hotel worden via 
dit landschap ontsloten, zodat hotelbezoekers via het landschap de lobby 

en de hotelkamers kunnen bereiken. Dit kan door middel van verhoogde 

straten die door de transformatie van het landschap zijn ontstaan. De 

openbare ruimte en prive ruimte liggen dicht naast elkaar. In het antwerp 

is op verschillende manier gekeken hoe deze van elkaar gescheiden konden 

worden. De hotelkamers hebben een prachtig uitzicht over de Sloterplas en 

het houten daklandschap wordt ervaren als het plafond. 

In het antwerp van de kade en het hotel liggen oplossingen besloten voor 

de problemen van de Westelijke Tuinsteden. Op verschillende manieren 

worden het landschap en de bebouwing met elkaar betrokken, daarbij 
worden tevens oplossingen aangedragen met betrekking tot privacy 

en openbaarheid. Met behulp van de ontwerpstrategie is getracht een 
nieuwe invulling te geven aan de overvloed aan open ruimte. De ruimte 

die oorspronkelijk als collectieve ruimte diende en nu geen bestemming 

meer heeft, wordt nu tot een publieke ruimte omgevormd waar men op 
verschillende manieren kan recreeren. 
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De Westelijke Tuinsteden 
De laatste jaren zijn de Westelijke Tuinsteden een belangrijk onderwerp 

van gesprek voor architecten en stedebouwkundigen geworden. Het gebied 

dat ten westen van Amsterdam is gelegen, heeft steeds meer te kampen 

met sociale en economische problemen. Dit gebied is een typische vorm 

van stedebouw, waarbij de gedachte van de 'Functionele Stad' sterk naar 
voren komt. De uitbreidingswijken zijn aan de rand van verschillende steden 

in de jaren 50/60 opgebouwd om mensen meer Iicht, Iucht en ruimte te 

geven in tegenstelling tot de bestaande, overvolle, onhygienische steden. 

Deze uitbreidingswijken, waaronder de Westelijke Tuinsteden, zijn nu in 

een neerwaartse spiraal terecht gekomen en hebben veel overeenkomende 

problemen. Het imago verslechterd dooreen sterke toe name van onveiligheid, 
het te kleine aanbod van grotere woningen, beheerproblemen van het vele 

groen en het eenzijdige woonmilieu. Het gevolg is dat mensen met hogere 

inkomens wegtrekken en de verpaupering nog verder toeneemt. 

Parkstad 

Om de verpauperingen een halt toe te roepen is een overkoepelende 

organisatie Parkstad opgericht. Deze organisatie behartigt in de Westelijke 

Tuinsteden de be Iangen van de verschillende wijkcorporaties en de bewoners. 

Zij denken dat de oplossing ligt in een grootschalige herstructurering 
van wijken, waarbij bestaande blokken met 'te kleine' woningen worden 

gesloopt en daarvoor in de plek vervolgens totaal nieuwe bouwblokken 

worden ge'implementeerd. Ze richten zich op de mensen met een hoger 

inkomen en willen daardoor een zekere integratie tot stand brengen. 

Opgave 

Het afstudeeratelier heeft naar een andere aanpak gezocht om de Westelijke 

Tuinsteden voor verder verval te behoeden. Dit heeft het atelier geprobeerd 

te bewerkstelligen door het gebied opnieuw op de kaart te zetten. Niet 

door de problemen uit de weg te ruimen, door de bebouwing te slopen, 
maar juist door bestaande kwaliteiten te versterken. Het atelier heeft een 

strategie bedacht die zich richt op de bestaande wegenstructuur waarlangs 

nieuwe voorzieningen komen te liggen. Vervolgens heeft iedereen de 

opgave gekregen een locatie te bepalen die aansluit op de strategie van 

het atelier. 
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De Sloterplas ligt midden in de wijk en heeft vele kwaliteiten, zoals natuur, 

uitzicht en recreatieve voorzieningen. Met die kwaliteiten kan dit stadsdeel 

zich profileren, maar die kwaliteiten worden nu niet opgemerkt. Vooral de 

zuidoever van het Sloterplaspark heeft weinig verblijfskwaliteit. Door de 

zuidoever te ontwikkelen zal de Sloterplas veel sterker naar voren komen. 

De zuidoever en de Sloterplas zullen gemakkelijker te bereiken zijn en de 
oever zal tot een openbaar verblijfsgebied worden omgevormd waar mensen 

van het uitzicht kunnen gaan genieten. De oever zal een nieuwe invulling 
moeten krijgen om aansluiting met de wijken te versterken en zowel op 

lokaal als regionaal niveau het Sloterplaspark toegankelijker te maken. De 

voorzieningen op de kade zullen recreatieve functies in zich opnemen. In 
het antwerp zal gekeken moeten worden hoe landschappelijke en stedelijke 

elementen worden ingezet bij het antwerp van de kade. 

Op de kade komen verschillende voorzieningen die zich richten op recreatie, 

waaronder een hotel. Het hotel wordt de uiteindelijke architectonische 

ontwerpopgave. Het hotel komt komt in een mooie omgeving te liggen en 

het kan gemakkelijk met de andere voorzieningen verbonden worden. Het 

hotel zal op regionaal niveau het gebied naar voren brengen. Er is gekeken 

hoe het hotelontwerp op de kade wordt gepositioneerd en hoe het gaat 

functioneren. Door het opstellen van randvoorwaarden en het bedenken 

van concepten wordt een strategie voor het hotelontwerp bedacht. Privacy 

en uitzicht zijn belangrijke aspecten die in het antwerp meegenomen 

zullen worden. Uiteindelijk worden de hotelkamers tot aan het interieur 
ingericht. 

Voor het afstudeerproject is een engelse titel gekozen, omdat het woord 

[un]fold tweeledig op te vatten is. Ten eerst wordt 'fold' vertaald naar 

'vouwen', dat de ontwerpstrategie van het project samenvat. Ten tweede 

heeft het woord 'unfold' meerdere nederlandse vertalingen, zoals openbaren, 

openvouwen en blootleggen, dat meer refereert naar de nieuwe publieke 

ruimte op de kade. 



Doelstelling 

De Westelijke Tuinsteden metals centrum het Sloterplaspark op de kaart 

zetten door bestaande kwaliteiten te versterken. Hierbij wordt de beleving 

van natuur en landschap naar de voorgrond gebracht, waarbij nieuwe 

recreatieve voorzieningen en (landschaps)architectuur worden ingezet. 

De benadering van de open ruimte en de koppeling van de stad met het 

achterland, van het bestaande Algemeen Uitbreidingsplan van Comelis van 

Eesteren, heeft zijn waarde verloren. Het AUP zal geherinterpreteerd moeten 

worden en vervolgens omgevormd moeten worden naar de maatstaven 

van deze tijd. 

Het bestuderen van de bestaande problematiek van de open en openbare 

ruimte en daarvoor nieuwe oplossingen aandragen. Het bepalen van 

plekken, zones en sferen en de bijbehorende grenzen. De relatie tussen 

prive en openbaar speelt bij het hotel een belangrijke rol. 
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In 1934 heeft Comelis van Eesteren een stedebouwkundig plan gemaakt 

om het toenmalige woningtekort in Amsterdam op te vangen: het Algemeen 

Uitbreidingsplan (AUP) van Amsterdam. De Westelijke Tuinsteden waren 

een onderdeel van dit plan. In het AUP werd een nieuwe manier van 

stedebouw ingezet die toen de mens moest verlichten. Tegenwoordig 

kampen de uitbreidingswijken met enkele typische problemen, die deels 

door het antwerp van het AUP zijn ontstaan. De laatste jaren is er een 

grate herstructurering van het gebied op gang gekomen, waarbij de 

overkoepelende organisatie Parkstad alles co6rdineert. 

Cornelis van Eesteren 
Van Eesteren (1897-1988) hield zich in zijn beginjaren vooral bezig met 

architectuur. In de jaren 20 kwam echter zijn fascinatie voor stedebouw 

boven drijven. Hij deed in die tijd veel onderzoek naar Berlage's benadering 

van de stad. Monumentaliteit en schilderachtige architectuur waren voor 

Berlage de combinatie om tot een goed stedebouwkundig plan te komen. 

Van Eesteren had veel geleerd van Berlage en nam veel ontwerptechnieken 

van hem over. Hierna ging Van Eesteren zich meer toespitsen op de 

problematiek van de stad. Tijdens zijn Prix-de-Rome reis liet hij zich door 

verschillende architecten (Adolf Laos, Van Doesburg, Ussitzky) inspireren. 

Later kwam hij met vele andere architecten in contact wat tot de ClAM 
leidde. Zij deden onder andere onderzoek naar drieendertig grate steden. De 

'oude' steden met hun organische structuur functioneerden volgens hen niet 

meer en moesten ingrijpend gewijzigd worden om de leefomstandigheden 

van de mens te verbeteren. De problematiek van de stad werd gevonden 

door middel van een zoektocht naar de elementen die de stad vonnen. De 

functionele gedachte, waarbij Van Eesteren de elementen van de stad op 

een nieuwe rationele manier inzet, legt de nadruk op de scheiding van die 

elementen. Het Tuinstadconcept was voor van Eesteren een zeer goede 

referentie, waarbij er naar een oplossing werd gezocht om de problematiek 

van de overbevolkte stad te verhelpen. Het concept werd daarom ook in 

zijn lezingenreeks meerdere malen aangehaald 

17 



18 

Tuinstad 

Ebenezer Howard was de grondlegger van het tuinstadconcept. In zijn boek, 

"Garden Cities of To-morrow" {1), wordt beschreven hoe nieuwe steden 

van 32.000 inwoners in het (gecultiveerde) landschap worden neergelegd 

om vooral de sociale coherentie weer terug te brengen. Als een tuinstad 

zijn maximale aantal inwoners had bereikt werd er een nieuwe tuinstad 

gemaakt. In figuur 2.1 is te zien hoe verschillende satelietsteden rond 

de bestaande stad werden gepositoneerd. Figuur 2.2 geeft weer hoe de 

tuinsteden werden opgebouwd. Er werden veel groene zones aangebracht. 

De publieke functies kwamen in het centrum. De fabrieken werden juist 

in de buitenste ring geplaatst, zodat de overlast (door verkeer) in de stad 
verminderd werd. Van Eesteren had andere ideeen bij het tuinstad- of 

tuindorpidee. "Naar zijn mening was het beter om de tuinstad te beschouwen 

als een onderdeel van een grootstedelijk geheel als een satellietstad met 

aile stedebouwkundige en sociale consequenties van dien. Het zou daarom 

juister zijn om de tuinstad te definieren als een voorbeeld van 'zoning'."(2) 

Lezingenreeks met lichtbeelden 

In 1927 hield Cornelis van Eesteren een lezingenreeks die een goed beeld 

geeft van zijn ideeen. De lezingen vatte de problematiek en het ontstaan van 

de bestaande stad goed samen. De lezingen werden met foto's (montages) 
begeleid die de opvattingen van Van Eesteren uitstekend uiteenzetten. 

De rode draad in zijn lezing was de kritiek op de bestaande stad, het 

chaotische broeinest van mensen en gebouwen. Om de stad te verlichten 

van zijn overbevolking en de chaotische groei ervan te stoppen, opperde 
hij voor decentralisatie van de stad. Thema's als verkeer, landschap en 

recreatie, en zonering werden hier uitvoerig besproken. Uiteindelijk leidde 

dit tot de nieuwe stedebouwkundige elementen die Van Eesteren inzette. 

Hier vloeide een zeer abstracte stedebouw uit voort, waar het niet meer 

ging om de esthetiek maar om de methodiek van stadsplanning. 

Verkeer speelde in zijn lezingen ook een prominente rol. Dit was namelijk 

het middel wat in de toekomst de stad zou voeden en vormen. De straten 

moesten breder zijn en beter gestructureerd worden om een goede 

doorstroom te verwezenlijken. Het verkeer was een van de elementen die 

voor een zeer dynamisch stadsbeeld zou zorgen. Het beeld van de straat is 
niet Ianger belangrijk, maar juist zijn dynamiek. De straten in de bestaande 
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Figuur 2.1 Ebenezer Howard, Garden-City. 
no. 5, 1902 

Figuur 2.2 Ebenezer Howard, Garden-City. 
Grand Avenue, 1902 
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stad voldeden niet aan die eisen en veroorzaakten teveel overlast. Ook was 

Van Eesteren zich bewust van de gevolgen, die het opkomende autoverkeer 

en de decentralisatie van de stad voor het landschap zou gaan betekenen. 

In fig 2.3 is te zien hoe de moderne autoweg volgens van Eesteren het 

landschap zou gaan be"invloeden. De wegen zijn breed van opzet en zijn 

veel prominenter aanwezig. Door hoogte verschillen worden de kruisende 

wegen gescheiden en wordt een goede doorstroom mogelijk gemaakt. 

Recreatie was een belangrijk middel om van de mens een 'beter' mens te 

maken. Van Eesteren laat met verschillende beelden zien hoe het groen 

de stad in gebracht zou moeten worden . Het plan van Leberecht Migge, 

waar recreatievoorzieningen en het landschap als een duidelijke zonering 

worden ingezet, heeft veel invloed op Van Eesteren gehad. In het plan is 

met gestreepte arcering aangegeven waar zich de groene recreatiegebieden 

bevinden. Het heeft veel overeenkomsten met het AUP, dat mede door Van 

Eesteren is ontworpen. 

De tekening van de Zakenwijk die door Van Eesteren zelf is gemaakt, is 

een duidelijke weergave van al zijn ideeen waar hij voor stand. Het is een 

tekening waarop de stedenbouwkundige elementen op een rationele manier 

geordend worden. Het is geen werkelijk plan, maar een abstract beeld 

van een nieuwe stedebouwkundige ontwerpmethode. Deze tekening geeft 

zijn gedachtegoed goed weer over hoe de functionele stad zou moeten 

werken. 

In dit verslag worden de Westelijke Tuinsteden gezien als het werkelijk 

gerealiseerde resultaat van deze abstrahering van zijn gedachtegoed. Een 

duidelijke zonering en scheiding van elementen, waarbij het verkeer en de 

hoogbouw de hoofdtoon voeren. Het autoverkeer is duidelijk gescheiden door 

de wegenstructuur onder het (nieuwe) maaiveld te leggen en daaromheen 

groene omzomingen te leggen om geluidsoverlast te voorkomen. De 

voetganger kan zich vrij voortbewegen over het maaiveld, dat bestaat uit 

eilanden die aan elkaar zijn gekoppeld met voetgangersbruggen. 



Figuur 2.3 Van Eesteren, prijsvraagontwerp, 'Continuite' 

Figuur 2.4 leberecht Higge, Kiel Figuur 2.5 Comelis van Eesteren, 
Zakenwijk, 1926 
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Congres Internationaux d'Architecture Moderne (ClAM) 

Het ClAM werd in 1928 opgericht. Deze beweging bestond uit een groep 

architecten die zich meer ging richten op maatschappelijke en economische 

problemen en op zoek gingen naar nieuwe architectonische oplossingen. 

De architecten, onder wie Van Eesteren, stimuleerden elkaar met nieuwe 

ideeen waaruit een nieuwe denkwijze is voortgevloeid. Van Eesteren was 

nauw betrokken bij deze groep architecten, waar hij bij het vierde Congres 

de voorzitter van werd. Uit de Congres volgde een verzameling van artikelen 

dat het 'charter van Athene' wordt genoemd. Het ordenen van functies in 

wonen, werken, verkeeren ontspanning waren de belangrijkste bevindingen. 

In het plan Ville Radieuse van Corbusier komen de sleutelfuncties, wonen, 

werken, verkeer en ontspanning, duidelijk naar voren. De verschillende 

zones (industrie, kantoren, woongebouwen, recreatie) hebben elk een 

eigen autonomie. 

"Stedebouw is de collectieve optelsom van de collectieve 

stadsfuncties, is niet esthetisch doch functioneel bepaald. 
De stedelijke functies moeten geordend worden naar wonen, 

werken, verkeer en recreatie." (3) 

Centraal stand de vraag wat de mens nodig had. Duidelijke eisen als Iicht, 

Iucht en ruimte kwamen hieruit voort. Door het gesloten bouwblok open 

te breken bleek dat toetreding van zonlicht in woningen veel beter is te 

verwezenlijken. Uiteindelijk heeft de CIAM-beweging ertoe geleidt dat 

hoogbouw en strokenbouw als nieuwe architectonische middelen werden 

aangewend. 



Figuur 2.6 La ville Radieuse, Le Corbusier, 1935 
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Algemeen Uitbreidingsplan, 1934 
In 1934 werd onder andere door Cornel is van Eesteren als stedenbouwkundig 

ontwerper, Theo van Lohuizen als stedenbouwkundig onderzoeker en L.S.P. 

Scheffer als afdelingshoofd het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) ontwikkeld. 

Het grootste deel van het plan is na de Tweede Wereldoorlog uitgevoerd. 
Dit plan had in vergelijking met voorgaande stedebouwkundige plannen 

een geheel nieuwe aanpak. Er werd niet meer zozeer naar het beeld van 

de straat gekeken (Berlage), maar naar de rationele aspecten van de stad. 
Er werd onderzocht wat de mens nodig had om maatschappelijk goed te 

kunnen functioneren. 

Het tuinstadidee was deels de basis voor het gehele AUP, maar wei op 

een andere manier. Er werd getracht verbindingen te maken met het 

agrarische achterland door lobben van groen de stad in te brengen. De 

uitbreidingswijken liggen als grate vingers tussen de groene lobben. Het 

vele groen was in die tijd een belangrijk gegeven in de stedebouw. Het 

diende als een grate collectieve ruimte, waarin men kon recreeren en tot 

rust kon komen. 

"Er kan niet genoeg op gewezen worden, hoe groat de waarde 
van zulke diep doordringende park- of groenstroken voor de 

toekomstige stad zal blijken te zijn. Het gevoe/ van openheid, 
de samenhang tusschen land en stad is zoowel uit psychisch a/s 
hygienisch opzicht noodzakelijk om de bewoonbaarheid van de 

stad, die anders maar a/ te zeer tot een eindelooze huizenzee 

uitgroeit, te bevorderen." (4) 

Het stedebouwkundige uitwerking van het plan zou de mens mogelijk 
veranderen in een beter mens. Een hygienische omgeving, waar een 

belangrijk concept van Iicht, Iucht en ruimte de hoofdtoon voert, zou daar 

tot bijdragen. Dit was een reactie op de onhygienische, overbevolkte stad 

Amsterdam dat door de industrialisatie enorm veel mensen naar zich toe 

had getrokken. Het AUP bevat zeer duidelijke Modernistische opvattingen. 
Veel ruimte werd gecreeerd, zowel binnen de waning als er buiten. Er werd 

een gestandaardiseerde architectuur ingezet, die het evenwicht moest 

brengen op sociaal vlak. Per persoon werd berekend hoeveel oppervlak aan 
woningruimte er precies nodig was en hoeveel afstand er overbrugd moest 

worden om werk, recreatie en buurtvoorzieningen te bereiken. De stedelijke 
ruimte werd in verschillende zones opgedeeld, namelijk wonen, werken, 

verkeer en recreatie. De functiescheiding was nodig om te voorkomen dat 



Figuur 2. 7 Van Eesteren, Westelijk deel AUP, 1934 

Figuur 2.8 Van Eesteren, AUP, vogelvluchtperspectief, 1934 
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mensen overlast zouden hebben van het verkeer en de industrie. 

Verkeer en recreatie werden zeer belangrijke elementen. De elementen 

werden in het AUP tot structuren omgezet die het gehele plan voor een 

groat deel zijn gaan bepalen. In tegenstelling tot de woonblokken vormden 

de structuren, water, groen en verkeer het belangrijkste onderdeel van het 
antwerp. Dit is goed af te lezen in de perspectieftekeningen in figuur, waarbij 

deze structuren gedetailleerd zijn weergegeven en de woonblokken/wijken 

juist als ongedifferentieerde volumes zijn afgebeeld. 

Huidige situatie, 2006 
De Westelijke Tuinsteden kampen de laatste jaren met veel problemen. De 

woningen zijn te klein en openbare ruimtes worden niet onderhouden en 

amper gebruikt. De hogere inkomensklassen trekken weg en er ontstaat 

langzamerhand een soort van achterstandswijk. De Westelijke Tuinsteden 
zijn daarom nu onderhevig aan een grate herstructurering van de wijk om 

de teloorgang van het gebied te stoppen. 

Bureau Parkstad is een overkoepelende organisatie die voor een groat deel 

de herstructurering in banen leidt. Zij is een organisatie die aile plannen van 

de wijkcorporatie en Amsterdam tot elkaar brengt in het Ontwikkelingsplan 
Parkstad 2015. De verschillende partijen kunnen zo gemakkelijker tot 

elkaar komen om afspraken te maken. De stedebouwkundige ontwerpen 

kunnen beter op elkaar afgestemd worden en er kan betere discussie en 

reflectie plaatsvinden. 

De herstructurering richt zich vooral op de woningvoorraad. Dit is te zien 

in figuur 2.9 hiernaast. Er wordt gekeken waar zich de grootste problemen 

in de wijk voordoen. Vervolgens wordt bepaald welke gebouwen behouden 

kunnen worden. Over het algemeen worden bestaande ensembles van 

blokken gesloopt, hier komt een nieuwe uitgesproken architectuur voor 
in de plaats. Zo ontstaat er een collage van verschillende architectonische 

interventies in het bestaande weefsel. Aan de ene kant is dit een logische 

oplossing, omdat de bestaande bebouwing een monotoon en saai karakter 

heeft. Aan de andere kant wordt de bestaande verkavelingstructuur van 

de Westelijk Tuinsteden zo erg aangetast dat zij afbreuk doet aan die 

structuur. Er wordt een nieuwe stedebouw ingezet van opzichzelfstaande 
bouwblokken die geen relatie aangaan met de bestaande kwaliteiten in het 



gebied. Dit leidt ertoe dat de verkavelingstructuur zijn kracht ver1iest. Veel 

plannen zijn al uitgevoerd en andere zijn nog in volle gang. Met behulp van 

de herstructurering wordt tevens geprobeerd de demografische structuur 

in de wijken te veranderen. De nieuwe interventies in de wijk moeten 

mensen van buitenaf aantrekken, waardoor een betere integratie tussen 

de verschillende bevolkingsgroepen ontstaat. 

\ . .. r ,_ 
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' 

-r-' 

Rguur 2.9 herstructureringsgebieden, Bureau Parkstad, 2005 
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Opvallende kenmerken van de Westelijke Tuinsteden zijn de overvloed 

aan open en openbare ruimte en en sterke hierarchische structuren. Deze 

worden geanalyseerd om te bepalen wat deze voor het gebied hebben te 

betekenen. 

Openbare ruimte 
Als de Westelijke Tuinsteden met het centrum van Amsterdam vergelijken 

wordt, valt op dat de verhouding tussen bebouwing en openbare ruimte 

tussen deze gebied enorm verschilt. De Westelijke Tuinsteden kunnen in 

dat opzicht als een inverse van Centrum Amsterdam gezien worden. Dit is 

op verschillende schaalniveaus te ervaren. 

Het wordt gelijk opgemerkt wanneer de Westelijke Tuinsteden vanuit 

Centrum Amsterdam worden benaderd. De grens tussen Centrum 

Amsterdam en de Westelijke Tuinsteden is keihard. Het is een abrupte 

overgang van besloten straten naar een grote groene open ruimte. In het 

midden van de Westelijke tuinsteden ligt de Sloterplas. Het centrum van 

dit gebied is een grote leegte waar niemand kan komen. Dit staat lijnrecht 

tegenover de massale drukte in Centrum Amsterdam. In figuur 3.1 is de 

grens tussen deze twee gebieden weergegeven, waarbij links duidelijk de 

leegte en rechts de massa te zien is. 

Op het schaalniveau van het stedelijke weefsel zijn de verschillen duidelijk 

te ervaren. De Westelijke Tuinsteden bestaan uit een open veld waar 

losstaande volumes op zijn geplaatst. Het is een informeel gebied waar je 

de vrijheid hebt overal te gaan en te staan waar je wilt. Het groen tussen 

de flats was vooral bedoeld voor de bewoners, maar dit groen is nu voor 

iedereen bereikbaar. Mensen kunnen zodoende geen eigen plek annexeren. 

Dit is een groot probleem in het gebied geworden. Tussen de strokenbouw 

zijn daarom vaak hekken geplaatst om het groen bij de flats te betrekken. 

Op andere plaatsen kan er gemakkelijk in de tuin van een anderen gekeken 

worden, omdat deze direct naast de openbare ruimte ligt. Daarom gaan 

mensen hun tuinen afschermen met bijvoorbeeld schotten, om hun privacy 

te waarborgen. 

Ivan Nio: .. De bedoe/de gemeenschappe/ijke ruimte voor 

iedereen is verworden tot gebieden die van niemand zijn. • (5) 
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In het Centrum Amsterdam is daarentegen zeer duidelijk bepaald welke 

gebieden van de inwoners zijn en welke gebieden voor iedereen. De 

plekken in de traditionele stad zijn duidelijk gedefinieerd. Pleinen openen 

zich vanuit de straat. De pleinen en plekken worden duidelijk begrensd, 

waarbij de grootte, het programma, de omgeving, etc. bepaalt wat er zich 

afspeelt. In de Westelijke Tuinsteden is dat zeer moeilijk te bepalen, omdat 

de grenzen niet vastliggen. 

Dit is oak op te maken uit de vormgeving van de verschillende 

verkavelingtypologieen. In de loop van de ontwikkeling van het AUP is de 

strookverkaveling naar haken omgevormd. Dit is enerzijds gedaan om meer 

typologieen te kunnen genereren, anderzijds lijkt het dat er geprobeerd is 

een bepaalde ruimte in te sluiten. Zodoende wordt een verschil gemaakt 

tussen de plek voor de bewoners tussen de haken en de ruimte daaromheen 
voor de algemene gebruiker. 

De openbare ruimte in de Westelijke Tuinsteden heeft vele problemen met 

zich meegebracht. Vroeger diende het als collectieve ruimte, maar door de 

verschuiving naar een meer individualistische maatschappij wordt het niet 

meer zo gebruikt. Het groen tussen de strookverkaveling is geen collectieve 

verblijfsruimte meer, maar dient nu als kijkgroen. 



Figuur 3.1 Verschil in open ruimte tussen Westelijke Tuinsteden en Amsterdam 

Figuur 3.2 Stedelijk weefsel Westelijke 
Tuinsteden 

Figuur 3.3 Stedelijk weefsel Centrum 
Amsterdam 
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Structuren 
Voor Van Eesteren waren de structuren in het AUP zeer belangrijk, dit 

is uit verschillende perspectieven af te lezen. De verkeerstructuur en 

groenstructuur zijn prominent aanwezig. De twee structuren hebben een 

hierarchische opzet en vloeien op verschillende schalen langs elkaar. Het 

bureau Must heeft dit duidelijk in beeld gebracht in figuur 3.4. Door de 

hierarchie in de wegenstructuur is het (voor de automobilist) goed voelbaar 

in welk gedeelte men zich bevindt. De hierarchie verloopt van stadstraat tot 

woonstraat en is op een zeer rationele manier gestructureerd. In figuur 3.5 

en 3.6 is zichtbaar hoe de hierarchische opbouw van de structuren verloopt. 

Ondanks de subtiele overgangen van stad tot straat is het niet duidelijk 

in welke gedeelte van de Westelijke Tuinsteden of wijk men zit, omdat 

deze door de monotone bebouwing veel op elkaar lijken. De groenstructuur 

van het AUP is in werkelijkheid anders uitgevoerd. De grate groenlobben 

zijn minder sterk aanwezig en zijn in een later stadium dicht geslibd met 

bebouwing, waardoor de structuur door versnippering is aangetast. 

Orientatie 
Door de eenzijdige woonblokkenverkaveling is het voor de bezoeker van het 

gebied een moeilijke opgave om zijn doel te bereiken. Er zijn zeer weinig 

orientatiepunten in het gebied. De verkeerstructuur zorgt nag enigszins voor 

orientatie. Bouwblokken of wijken stralen geen enkele vorm van identiteit 

uit. Het groen is net als het verkeer sterk hierarchische opgezet. Helaas heeft 

het gebied door slecht onderhoud een zeer rommelige uitstraling gekregen. 

Door de uitgestrektheid en dichte begroeiing van het vele volwassen groen 

is het voor mensen niet meer duidelijk waar ze zijn. Het karakter van het 

groen is overal gelijk, waardoor orientatie zeer moeilijk wordt. Het groen 

functioneerde toentertijd als verbinding (te voet, met de fiets) tussen werk 

en huis. De situatie is nu helemaal veranderd en het groen wordt zo niet 

meer gebruikt, doordat de auto een veel belangrijker vervoersmiddel is 

geworden. 



nroola:uinoen 

Figuur 3.4 Must, Opbouw van groen- en verl<eersstructuur, 2003 

Figuur 3 .5 Groenstructuur Westelijke 
Tuinsteden 

Figuur 3.6 Verl<eersstructuur Westelijke 
Tuinsteden 
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04. Het atelie1r 



Het atelier heeft op verschillende vlakken het gebied en de daarbij 

behorende theorieen bestudeerd. Hieruit is een strategie ontwikkeld, waarbij 

de Westelijke Tuinsteden zich niet rneer zozeer als uitbreidingswijken van 

Amsterdam gedragen, maar als een zelfstandige stad. Hoofdzakelijk is hier 

gekeken naar de kwaliteiten en kansen van het gebied en niet zo zeer naar 

oplossingen voor de problemen. 

De Westelijke Tuinsteden hebben een zeer goed wegenstelsel dat zeer goede 

aansluitingen heeft met snelwegen en de spoorwegen. Dit sluit goed aan op 

de groeiende mobiliteit en het concept van de netwerkstad. In figuur 4.1 is 

te zien dat de Westelijke Tuinsteden tussen aantrekkelijke gebieden in ligt. 

Binnen tien minuten ben je zowel met de auto als met het openbaar vervoer 

vanuit Schiphol, de Zuid-as of Amstedam in de Westelijke tuinsteden. Nu 

is er geen reden voor om als buitenstaander naar het gebied toe te gaan. 

Het tekort aan voorzieningen en bedrijvigheid moet worden aangevuld. De 

voorzieningen en bedrijven kunnen gemakkelijk worden aangesloten op het 

mobiliteitsnetwerk. 

Rguur 4.1 Westelijke Tuinsteden gekoppeld aan het mobiliteitsnetwerk 
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De Lus 
Met het atelier zijn er verschillende studiemaquettes van het gehele gebied 

gemaakt om een strategie te vormen voor de Westelijke Tuinsteden. Elke 

student in het atelier heeft een maquette gemaakt en gaf daarmee weer 

wat in zijn optiek belangrijk was. Gezamelijk zijn de maquettes besproken 

en daaruit is een strategie ontwikkeld. 

In figuur 4.2 wordt de strategie met een conceptschets weergegeven. Het is 

een 'Lus'-structuur, die bestaat uit een dee I van de bestaande wegenstructuur. 

De hoofdwegen, de Cornelis Lelylaan, de Meer en Vaart, de President 

Allendelaan en de Burgemeester Roellstraat zullen tot een hoofdstructuur 

worden samengebracht. Door de wegen aan elkaar te koppelen ontstaat 

er een 'Lus' die enerzijds aansluiting maakt met Centrum Amsterdam en 

anderzijds een goede verbinding heeft met de AlO en het spoorwegennet. 

Op de 'Lus' ligt een trambaan die aansluit op het treinstation Lelylaan en 

Centrum Amsterdam. 

Langs de 'Lus' komen voorzieningen te liggen die gebruik maken van de 

zeer goede bereikbaarheid. De voorzieningen waar de Westelijke Tuinsteden 

een tekort aan hebben worden de nieuwe accenten die de monotonie van 

de wijk zullen doorbreken. Er zal een lineair centrum ontstaan dat zowel 

op regionaal niveau alsop lokaal niveau gaat functioneren (zie figuur 4.3). 

De 'Lus' heeft daarbij de potentie om de vele aanwezige kwaliteiten van 

de Westelijke Tuinsteden te tonen. De typische verkavelingsvormen, het 

groen, de Sloterplas en de parkway (President Allendelaan) zullen vanaf 

deze weg goed worden weergegeven. De 'Lus' als lineair centrum moet 

een herkenbare structuur worden met een eigen identiteit, waardoor de 

gehele Westelijke Tuinsteden minder diffuus worden en de gehele structuur 

inzichtelijker wordt. 



.;,.;. ' ,. · ... 
Rguur 4.3 De Lus met de voorzieningen 
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os. Landschap 



Elke student in het atelier heeft aan de 'Lus' een locatie bepaald en een 

eigen afstudeerproject geformuleerd. Individueel wordt dit afstudeerproject 

verder uitgewerkt. Het vele openbare groen, in het bijzonder de Sloterplas, 

is voor een stad een grate luxe. Tach wordt dit in de Westelijke Tuinsteden 

niet uitgebuit. Met dit afstudeerproject wordt gepoogd het openbaar groen 

in te zetten om de Westelijke Tuinsteden een nieuwe impuls te geven. 

Herinterpretatie Westelijke Tuinsteden 
De Westelijke Tuinsteden hebben een overvloed aan groen, dat beschouwd 

kan worden als een 'natuurlijk' landschap dat tussen de open verkaveling 
heen beweegt. AI dat openbare groen is een grate luxe voor het gebied, 

maar helaas is het gebruik ervan door maatschappelijke veranderingen 

veranderd, ofwel verdwenen. Vroeger diende het groen als collectieve 

ruimte, nu wordt het aileen als kijkgroen gebruikt. De bebouwing staat 

los van het groen, het zijn naar binnen gerichte blokken die zich puur op 
de mens richten. Het zijn autonome woonblokken die totaal geen relatie 

hebben met het maaiveld. 

Het concept van het openbare landschap moet opnieuw doordacht worden. 

Hoe wordt dit landschap ge·interpreteerd en hoe kan het opnieuw worden 

ge·implementeerd in de Westelijke Tuinsteden? Hoe kan het landschap 

nieuwe betekenis voor de verstedelijking krijgen. Cornelis van Eesteren 

stelde zichzelf oak deze vraag. De tijd, de maatschappij, de ruimte, etc 

zijn veranderd, dus er moet naar nieuwe oplossingen gezocht worden. 

Op verschillende niveaus zal bekeken worden hoe de aspecten van het 

landschap ingezet kunnen worden. 

landschap en architectuur 
Onder het begrip landschap verstaat men het visuele uiterlijk van een 

bepaald gebied. Het kan ontstaan zijn door menselijke of natuurlijke factoren 
of door een combinatie hiervan. Als er over landschap wordt gesproken, 

gaat dit over het algemeen over 'natuurlijke' landschappen. (Vaak zijn deze 

door de mens aangelegd. Tach hoeft daar geen sprake van te zijn. Vandaag 

de dag wordt er bijvoorbeeld oak over het stedelijke landschap gesproken. 

Dit komt doordat de duidelijk begrenzing van de hedendaagse steden is 

verdwenen door sterke groei en decentralisatie. 

39 



40 

Door de groei van steden verdwijnt er steeds meer cultuurlandschap. 

Architecten zetten daarom steeds vaker landschap en groen in bij hun 

ontwerpen. In veel steden wordt zodoende op verschillende manieren het 

groen en/of het landschap terug de stad in gebracht. Net als Cornelis van 

Eesteren dat in zijn tijd gedaan heeft. Tegenwoordig wordt het landschap 

op een geheel andere manier ingezet. Het landschap wordt gebruikt in de 

architectonische vormentaal. Tegenwoordig gebeurt dat op verschillende 

inventieve manieren. Enkele typologieen zullen hier kort besproken worden. 

Hieruit kunnen nieuwe ideeen gegenereerd worden om het landschap in de 

Westelijke tuinsteden te representeren. 

Landschap in het gebouw 

Als er nieuwbouw gepleegd wordt vaak een stukje 'natuur' opgeofferd. Figuur 

5.1 en 5.2 wordt het landschap met het gebouwde object ge"lntegreerd. Op 

deze wijze wordt gepoogd dit stukje natuur toch enigzins terug te brengen. 

Het landschap wordt op verschillende niveau in het gebouw opgenomen. De 

verdiepingsvloeren krijgen daardoor een sterkere relatie met dit landschap. 

Het zal een aparte beleving met zich meebrengen om het landschap op 

verschillende niveaus te kunnen beleven. 

Verhullen - Omhullen 

De gebouwen krijgen organische vormen, waarbij het landschap als een 

groene deken over de gebouwen heen wordt gedrapeerd. Sorkin wil met 

zijn architectuur (figuur 5.3) natuurlijke vormen inzetten om zo dicht 

mogelijk bij de natuur te komen. Dit is vooral visueel, want de gebouwen 

worden aileen maar verhult. Een natuurlijk landschap wordt met behulp 

een 'natuurlijk' decor nagebootst. Een ander voorbeeld van een 'natuurlijk' 

decor is in figuur 5.4 afgebeeld. De gebouwen lijken door het water te zijn 

uitgeslepen. 



Figuur 5.1 UNstudio, Mediatheque, USA, 
2005 

Figuur 5.3 Penang, Sorkin 

Figuur 5.2 MVRDV, expo 2000 

Figuur 5.4 Atkins, Shanghai, 2006 
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Gebouw = landschap 

Door nieuwe technieken en computers hebben architecten steeds meer 

vrijheid in hun vormgeving. Zo ontstaan er gebouwen die opzichzelfstaande 

landschappen vormen. De realisatie van de metafoor die bij de vormgeving 

van gebouwen gebruikt wordt, komt nu heel dicht bij de werkelijkheid. De 

metafoor van rots en ijsschots zijn in de afbeeldingen hiernaast letterlijk 

doorgevoerd. 

Artificieellandschap 

Dit zijn gebouwen, waarbij een nieuw artificieellandschap wordt geschapen. 

Opzichzelfstaande landschappen die een vaak publieke functie hebben. 

Deze landschappen hebben de eigenschap de stromen van mensen te 

begeleiden en naar binnen te brengen. De yokohama terminal in figuur 

is een groot landschap dat als een netwerkhub functioneerd. Het auto

en waterverkeer en voetgangers worden door dit landschap langs elkaar 

geleid. Het artificiele landschap is hier van hout gemaakt. In figuur is het 

landschap nog abstracter vormgeven. Het gebouw is een betonnen vlak dat 

zich naar boven open vouwt 



Figuur 5.3 LAB with Bates Smart, Federation 
Square, Melbourne, 1997-2002 

Figuur 5.5 Yokohama Terminal, Foreign Office 
Architects, 2002 

Figuur 5.4 Zaha Hadid, kunstmuseum Cagliari, 
2006 

Figuur 5.6 Zaha hadid, Park and ride 
Tramstation, 2001 
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Openen van het verborgenen 

Het gebouw is ontstaan uit het bestaande landschap. Het verhult niet, maar 

het opent zich. Het blootleggen van het onderaardse heeft een mystieke 

lading. De ervaring binnenin geeft het geborgen, veilig gevoel dat helemaal 

terug te leiden is naar de grot. 

De plek 

Er zijn oak gebouwen die juist de landschappelijke context benadrukken. In 

figuur is te zien hoe de architect, Ambasz, een autonoom object in de ruimte 

plaats. Het object ligt verdiept in het landschap, zodat deze een binding 

aangaat met dat landschap. Door het object wordt de ruimte daaromheen 
gerepresenteerd. 



Figuur 5.7 bibliotheek,Mecanoo, Delft 1998 

Figuur 5.8 Ambasz, Casa de retiro Espiritual, Spanje, 1975 
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06. Sloterplaspark 



De Sloterplas was vroeger het Slootermeer en werd in 1644 ingepolderd. 

Tussen 1948 en 1956 werd deze weer uitgegraven om het gebied 

daaromheen op te hagen en vervolgens de Westelijke Tuinsteden te kunnen 

realiseren. De Sloterplas diende niet aileen voor zandwinning, maar was 

ook bedoelt voor recreatief gebruik. Tegenwoordig zijn er kleine recreatieve 

voorzieningen aan de Sloterplas aanwezig, waar goed gebruik van wordt 

gemaakt. 

Sloterplaspark centraal stellen 
De Westelijke Tuinsteden richtten zich op het achterland . Dit idee is in de loop 

van de jaren door verstedelijking achterhaald . Het achterland is helemaal 

versnipperd, door de komst van snelwegen en de groei van Schiphol en 

andere randgemeenten. De nadruk moet meer op de Sloterplaspark komen 

te liggen en moet daarbij het belangrijkste onderdeel worden van de 

groenstructuur. Dit valt zeer goed samen met al aanwezige groene lobben 

die vanuit de wijken naar het Sloterplaspark lopen. 

De Westelijke Tuinsteden bestaan uit verschillende wijken die zelfstandig 

opereren. De wijken hebben elk hun eigen centrum, dat voor de bewoners 

goed te bereiken is. Tussen de wijkcentra moet een betere samenwerking 

tot stand komen. Ze moeten zich gaan profileren als een stad met een 

groen recreatief centrum (zie figuur 6.1) . Het Sloterplaspark kan hierbij als 

krachtig middel ingezet worden, waarbij de Westelijke Tuinsteden zich als 

een opzichzelfstaand stedelijk gebied gaan identificeren. Een centrum waar 

men kan recreeren en tot rust kan komen. Dit zal het gehele gebied een 

positieve impuls geven, waar aile wijken profijt van zullen hebben. 
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Visie Sloterplaspark 
De structuur van het Sloterplaspark is in de loop van de jaren slecht te 

herkennen. "Wanneer bevind ik me in een groene berm en wanneer ben 

ik in het Sloterplaspark?" Dit is voor veel mensen nu onduidelijk. Door op 

verschillende schaalniveaus de grenzen en plekken van het park aan te geven 

en daarbij de orientatie in het gebied te verbeteren zal het Sloterplaspark 

beter herkenbaar worden. Er is een visie voor het Sloterplaspark ontwikkeld, 

waarbij verschillende aspecten aan de orde komen. Het bestaande 'Rondje 

Sloterplas wordt daarbij in meegenomen 

'Rondje Sloterplas' (bijna in uitvoering) 

Het Rondje Sloterplas is een route die door het park heen slingert. De 

bestaande route is een belangrijke structuur in het park. Het geeft de vorm 

en de rondgang van het gehele park aan. Ben je op deze route, dan ben je 

in het Sloterplaspark. Hoe verder je van de route afwijkt, hoe moeilijker het 

wordt om te bepalen waar je bent. De contouren van het park worden door 

de 'Lus' en de wijk in het westen bepaald. Door het 'Rondje sloterplas' met 

de 'Lus' in verbinding te brengen wordt het park veel toegankelijker. 

contrast open- en 'natuurlandschap' 

Eerst moet er gekeken worden hoe de grenzen van het nieuwe 'centrum', 

dat wil zeggenSioterplaspark, bepaald kunnen worden . Het park kan worden 

opgedeeld in twee soorten gebieden. Aan de langszijde van de Sloterplas 

liggen vooral de groengebieden. De overdaad aan groen geeft hier de indruk 

van een natuurlijke omgeving. Op de noord- en zuidoever verdwijnt juist 

het vele groen en is de beleving van het open veld nadrukkelijker aanwezig. 

Door het contrast tussen de twee gebieden te versterken ontstaat er een 

duidelijker beeld van de gebieden, hun doelgroep en hun activiteiten. In 

vergelijking tot de noordkade is de zuidoever met slecht onderhouden 

bosschages begroeid. Als die worden verwijderd ontstaat er een zeer 

duidelijk beeld van de grenzen tussen het 'natuurlijke' landschap en het 

open landschap. In figuur 6.2 is het open landschap met geel aangegeven. 

Deze grenzen zijn tevens vanuit de aanliggende wijkstructuren bepaald. 

De wijkstructuren zijn in figuur 6.3 weergegeven. Deze structuren zijn 



Figuur 6.1 Sloterplasparl< centraal stellen 

Figuur 6.3 Wijkstructuren 
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doorgetrokken in het park. Het open landschap wordt zo tegelijkertijd 

beter bij de stad betrokken, waardoor het contrast tussen het 'natuurlijk' 

landschap en het stedelijke, open landschap nog sterker wordt. 

karakteristieke gebieden 

Op een ander schaalniveau moet er gekeken worden hoe het 'natuurlijke' 

landschap beter gestructureerd kan worden. Het gebied is in de loop van 

de jaren steeds dichter begroeid geraakt. Hierdoor is het moeilijk voor 

mensen te bepalen waar ze zich in het park bevinden. De onbestemdheid 

van de open ruimte geeft weinig aanknopingspunten voor het gebruik en 

brengt tegelijkertijd een onveilig gevoel met zich mee. De sociale veiligheid 

is dus ook niet groot. Na het analyseren van het Sloterplaspark zijn er 

verschillende gebieden te onderscheiden, die elk door hun vorm en relaties 

(met het water, de wijk en de straat) hun eigen specifieke karakter hebben. 

Aan de hand van die karakteristieke kenmerken kunnen thema's bepaald 

worden. In figuur 6.4 zijn enkele thema's als barbequen, vissen, zwemmen, 

etc aangegeven. Mensen kunnen zich met de plekken identificeren. Ze 

ervaren de verschillende plekken en hebben de keuze om van die plek 

(met bijbehorende activiteit) gebruik te maken. De thema's zijn een 

richtlijn voor de (landschaps)architect om nieuwe verblijfsgebieden beter 

te kunnen definieren. Het is hierbij wei van belang dat de plekken niet te 

formeel worden ingericht. Het groene gebied moet in zijn geheel informeel 

en 'natuurlijk' blijven . 

focuspunten 

Ook langs de oevers van de plas is het probleem van desorientatie aanwezig 

door de grote schaal van de plas. Er worden punten in het park aangebracht 

waar men zich op kan focussen. In figuur 6.5 zijn deze inzichtelijk gemaakt. 

Dit zal het diffuse gebied veel overzichtelijker maken, waardoor het 

gemakkelijker wordt door het groene parkgebied heen te bewegen. De 

punten kunnen tevens de plek definieren, zoals Ambasz in figuur 5.8 dat 

doet met zijn ontwerp in Spanje. De interventie wordt een onderdeel van de 

plek, zodat er meer aandacht uitgaat naar die plek. Op het eerste gezicht 

beschouwt men de plek als elk ander, maar door die interventie wordt men 

zich meer bewust van die plek. De interventies kunnen zowel gerelateerd 

worden aan het Rondje Sloterplas als aan de thema's van de gebieden. 



Figuur 6.4 Karakteristieke gebieden 
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Zoals de grate interventies fangs de 'Lus' de soberheid en monotonie 

zullen doorbreken, zullen de kfeinschalige interventies in het park de 

herkenbaarheid en orientatie verbeteren. Door kleine interventies in de 

verschillende gebieden te maken en meer doorzichten te creeren wordt het 

duidelijk waar men zich op dat moment bevindt. Hierbij moet wei worden 

opgelet, dat de interventies kleinschalig blijven om het karakter van de 

groene omgeving niet te verstoren. 

Verstedelijking 

De noord- en zuidkade krijgen een stedelijke inrichting, maar blijven een 

onderdeel van het park. Ze moeten als entree gaan functioneren voor het 

gehele park en zich richten op de stedelijke gebruiker. Deze verstedelijking 

zal een sterke relatie met de wijk bewerkstelligen, waardoor de strikte 

scheiding van park en wijk wordt doorbroken. Er worden voorzieningen 

getroffen die ervoor moeten gaan zorgen dat de kades als een verblijfsgebied 

zullen gaan functioneren . Het verkeer wordt oak als stedelijk element bij 

de kades betrokken. De 'Lus' zal daarom aan de kades gekoppeld worden. 

Mobiliteit is tegenwoordig een belangrijk gegeven om gebieden op de kaart 

te krijgen. (netwerkstad). Zo wordt het gebied veel toegankelijker met de 

auto. 

Recreatiegebied 

In het Sloterplaspark zijn vele recreatieve activiteiten opgenomen, zoals 

roeien, zwemmen, vissen, skaten, fietsen, wandelen, etc. Door een nieuw 

voorzieningenpakket aan te bieden dat zich juist richt op recreatieve 

activiteiten indoor, ontstaat er een totaal pakket aan voorzieningen. De 

nieuwe voorzieningen richten zich meer op de hedendaagse behoefte door 

meer indoorsportactiviteiten en een betere bereikbaarheid te realiseren. Vee! 

van de voorzieningen (indoor & outdoor) kunnen met elkaar gecombineerd 

worden. Zo is er in het Sloterpark op het gebied recreatie voor ieder wat wils. 

Een interessant aspect daarbij is dat er oak een duidelijke keuze gemaakt 

kan worden tussen een rustige natuurlijke omgeving en een stedelijke 

actieve omgeving. Het Sloterplaspark kan zich met dit totaalpakket van 

recreatieve voorzieningen op regionaal niveau profileren als een recreatief 

centrum. 



Ries van der wouden: "Het type collectiviteit is sterk verdund, 

en misschien wet verdwenen. Er zijn nog steeds wet vormen 

van collectiviteit maar die zijn niet meer verbonden aan 

het wonen, terwijl dat juist een groot dee/ uitmaakt van het 

erfgoed in de Westelijke Tuinsteden. Volgens Vander Wouden 

zijn huidige vormen van collectiviteit vee/ meer verbonden aan 

vrijetijdsgedrag, overeenkomsten in leefstijl en de enorme groei 

van de mobiliteit. De collectiviteit moet je daarom zoeken op 

hogere schaalniveaus dan die van het bouwblok en het stempel." 
{6) 

Figuur 6.6 Sloterplaspark als recreatiegebied 
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07. Locatie 



Vanuit de visie van het Sloterplaspark is de zuidoever als locatie uitgekozen 

om verder uitgewerkt te worden. De locatie heeft veel positieve punten, 

die nog niet aangewend zijn. Er zijn ook negatieve punten die aangepakt 

moeten worden. 

Zuidoever 

Het uitzicht vanaf de zuidoever over de Sloterplas is grandioos. Ten westen 

van de oever ligt het Osdorp winkelcentrum. Dit is het drukste en tevens 

grootste centrum in de Westelijke Tuinsteden. Tussen de wijk en de zuidoever 

liggen de Comelis Lelylaan en Meer en Vaart die een onderdeel vormen van 

de 'Lus'. De oever is een onderdeel van het Sloterplaspark waar ten oosten 

van de oever een opvallend volgroeid bos is gelegen. Daar ligt tevens een 

eiland met een kleine haven met recreatieve watersportvoorzieningen. Ten 

noorden van de oever staan zes karakteristieke woontorens. 

De zuidoever is in tegenstelling tot de noordkade nooit verder ontwikkeld. 

Dit komt vooral doordat de zuidoever niet op het zuiden gericht is en 

dus geen goede bezonning heeft. De noordkade echter moest tegen de 

waterslag (die door de westenwind wordt veroorzaakt) beschermd worden 

en is zodoende tot een stenen kade met bastions omgevormd waar tevens 

een boulevard over heen loopt. De zuidoever heeft de potentie om net 

als de noordkade omgevormd te worden tot een kade met een stedelijk 

karakter. Een kade waar mensen bij elkaar komen, flaneren en recreeren 

met genoeg draagvlak om de stedelijke drukte van Osdorp Centrum door 

te kunnen trekken tot op de kade. 

Rguur 7.1 Foto's van de locatie 
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Barrie res 

Het bruisende winkelcentrum keert zich af van de oever. Het is voor de 

bezoeker van het winkelcentrum niet de moeite waard om de oversteek 

te maken naar de oever, waarbij ook nog eens de drukke autoweg (Meer 

en Vaart) een grote barriere vormt. Het gebied heeft namelijk geen 

verblijfskwaliteit en ziet er onverzorgd uit. Een ander negatief punt zijn de 

bosschages in de bocht van de oever, ze zorgen voor een slecht overzicht 

over de gehele oever en werken als een barriere. Veel mensen zijn daarom 

geneigd de bocht niet te nemen en rechtdoor te lopen en juist daar wei 

de oversteek te maken. Dit omdat aan de overkant wei een zekere drukte 

aanwezig is en de oever juist geen uitnodigend karakter heeft. Door de 

bosschages te verwijderen kan er een boulevard gecreeerd worden. Als 

hier functies aan toe worden gevoegd, kan de kade als verlengstuk van 

Osdorp Centrum gaan dienen. Het verwijderen van het groen zorgt er ook 

voor dat er vanuit de wijk en de straat, Meer en Vaart , een beter uitzicht 

wordt gegeven. Het rondje Sloterplas loopt niet in zijn geheel over de kade. 

Op de kop van de kade ligt nu een paviljoen wat het uiteinde van de kade 

afsluit. Het paviljoen wordt gesloopt en er wordt een overbrugging gemaakt 

via de kop van de kade naar de overkant. Het 'Rondje Sloterplas' wordt zo 

beter bij het park betrokken en de kade kan weer in zijn geheel gebruikt 

worden. 

Functie menging 

De strikt doorgevoerde functiescheiding van Van Eesteren is nadrukkelijk 

aanwezig op de locatie. De zuidoever wordt door de hoge bebouwing 

afgesloten van de wijk. De flats gedragen zich als een (decor)wand. De 

duidelijke scheiding zorgt ervoor dat de wijk plotseling overgaat in een 

leegte. Een leegte zonder duidelijke bestemming. Door de kade te bebouwen 

wordt de wijk doorgetrokken in het park. Ook de wegenstructuur wordt bij 

het park betrokken. De autowegen zijn nu duidelijk gescheiden van de 

groene zones en ontsluiten aileen de wijken. Als de 'Lus' bij de kade wordt 

betrokken, worden parkeermogelijkheden gecreeerd. De auto kan direct op 

de kade geparkeerd worden, waardoor de kade vele male toegankelijker 

wordt. Een mooie bijkomstigheid is dat er vanuit de auto een prachtig 

uitzicht wordt verkregen. 



Sloterplas 

Figuur 7.2 Plattegrond locatie 

Figuur 7.3 Locatie: links de oude situatie, rechts de nieuwe situatie 
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Cornelis Lelylaan 

Langs de zuidoever loopt de Camelis Lelylaan, dit is een van de belangrijkste 

verbindingswegen tussen de Westelijke Tuinsteden en Amsterdam en zal 

tegelijkertijd de belangrijkste toegangsweg zijn voor de zuidkade. De weg 

sluit op verschillende openbare verkeersnetwerken aan, zoals de AlO en 

de spoorweg. De hoofdweg is een onderdeel van de 'Lus' en is nadrukkelijk 

aanwezig, enerzijds omdat de weg op een grate dijk van 5 meter haag is 

gebouwd om kruisende wegen te vermijden, anderzijds door zijn enorm 

brede profiel met een dikke groene omzoming. AI het langzame verkeer kan 

zonder hinder onder deze verkeersader door. De opbouw van de camelis 

Lelylaan heeft veel overeenkomsten met de tekening van de 'Zakenwijk' 

die al eerder besproken is. De Camelis Lelylaan speelt een belangrijke rol, 

omdat de opzet van de Westelijke Tuinsteden hier goed vanaf te lezen is. Er 

kan namelijk vanuit de auto of tram een snelle weergave gegeven worden 

van het profiel van de wijken, de groenlobben en als klapper, de Sloterplas. 

Deze ruimtelijke sequentie die de karaktereigenschappen van het gebied 

toont is in figuur 7.4 afgebeeld. Helaas is het zicht langs de weg in de loop 

van de tijd belemmerd door het vele groen. Door dit uit te dunnen en beter 

te onderhouden wordt de ruimtelijke sequentie in de Westelijke Tuinsteden 

weer goed weergegeven. 



Figuur 7.4 Ruimtelijke sequentie Cornel is lelylaan 
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os. Ontwerp zuidkade 



Strategie 
De zuidkade wordt het entreegebied van het nieuwe recreatieve centrum, 

waarmee de Westelijke Tuinsteden zich gaan profileren. Het zal nog steeds 

een deel van het park uitmaken, maar het zal veer stedelijke elementen in 

zich opnemen om een binding aan te gaan met de naastgelegen wijk. De 

kade is de uitloper van het 'natuur1ijke' landschap dat wordt omgevormd 

tot een artificieel landschap. Dit landschap is de houten toplaag die de 

andere lagen en nieuwe interventies bedekt. De lagen komen voort uit de 

bestaande structuren, zoals water, groen, asfalt (verbreding van de 'Lus1 

en beton (verkavelingstructuur). Er ontstaat op deze wijze een nieuwe 

morfologie op de kade. Aile elementen van de functionele stad worden hier 

over elkaar heen geschoven en gaan met elkaar interfereren, waarbij het 

artificiele houten landschap als nieuwe structurerende laag alles verbindt. 

In figuur 8.1 is dit schematisch weergegeven. De nieuwe morfologie wordt 

zichtbaar als de toplaag doorbroken wordt en de onder1iggende lag en worden 

blootgelegd. Door de bestaande lagen en de nieuwe interventies met elkaar 

in verbinding te brengen ontstaat er een diversiteit aan activiteiten. De 

publieke ruimte wordt ingevuld met verschillende programma's, stromingen 

en doelgroepen, die ervoor gaan zorgen dat er een sociale open bare ruimte 

ontstaat. De kade moet een aantrekkelijk verblijfsgebied worden, waarmee 

de gehele Westelijke Tuinsteden zich kan profileren. 

Figuur 8.1 schema van de nieuwe morfologie 
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Studiemaquettes 

Met behulp van maquettes is onderzocht hoe de gebouwen vanuit het 

vlak vormgegeven kunnen worden. Interessant hieraan is dat het vlak bij 

het optillen zowel van onder als van boven te beleven en te gebruiken is. 

Links in figuur 8.2 zijn enkele studiemaquettes te zien met verschillende 

vouwtechnieken. Dit is verder bestudeerd en onderzocht en uiteindelijk 

ontstond hier de strategie uit, waarmee de gebouwen zijn ontworpen. De 

gebouwen ontstaan puur vanuit het optillen van het vlak. Ze ontspringen 

uit de tussenruimte die gecreeerd wordt door het vlak in te snijden en in 

verticale richting te transformeren. De gevels die de tussenruimte opvullen 

gaan een relatie aan met de achterliggende ' decorwand' van de wijk. De 

wijk is zodoende beter met de kade betrokken. De kade bevat verschillende 

gebouwen die uitsluitend de kade transformeren, maar niet doorbreken. 

De gebouwen zijn de kade! Rechts in figuur 8.2 zijn studiemaquettes van 

twee gebouwen te zien. In de strategie komt de relatie tussen gebouw 

en landschap zeer sterk naar voren, waarin oplossingen liggen besloten 

die nu in het landschap van de Westelijke Tuinsteden als problematisch 

worden gezien. Waar de laag wordt ingesneden verrijzen gebouwen, waar 

uitsneden worden gemaakt ontstaan plekken. Grenzen worden door verschil 

in materiaal en verhogingen bepaald. Zo wordt er onderscheid gemaakt in 

verblijfs- en doorgangsgebied, openbaar en privaat gebied. Door voor elke 

specifieke plek en interventie een aansluitende oplossing in de strategie te 

zoeken ontstaat er veel diversiteit, die verschillende doelgroepen aantrekt. 

De kade kan uiteenlopende ontwerpen in zich opnemen en toch zijn 

eenduidige karakter behouden door de doorlopende toplaag. 

Het artificiele landschap 

Het artificiele landschap wordt ingezet als een nieuwe methodiek voor de 

ervaring van het open veld. Een nieuwe ervaring waarbij op verschillende 

niveaus de relatie met dat landschap voelbaar is. Het uitzicht over Sloterplas 

geeft al een idyllisch landschap weer. Door de Sloterplas ontstaat er een 

grate uitgestrekte openheid dat nu door de kade nadrukkelijk naar voren 

komt. De kade is zelf tot artificieellandschap omgevormd. Het onderaardse 

wordt naar boven gehaald. Het openen van het landschap krijgt iets 

mysterieus. Het landschap wordt op deze wijze niet meer aileen van bovenaf 

beleefd. De ervaring om in het landschap te zitten wordt in de gebouwen 

doorgevoerd. Het programma bepaald hoe de insneden worden gemaakt. 



Het blootleggen van de onder1agen zorgt voor een intensere weergave van 

de bestaande structuren. Er is een overmaat van groen in het gebied, maar 

toch krijgt dat stukje gras wat op de kade wordt blootgelegd een bepaalde 

lading. Het wordt een plek die men gaat gebruiken. 

Het landschap wordt vormgegeven door de volumes die omhoog lijken te 

komen. Waar de betonnen volumes het vlak omhoog drukken buigt het 

vlak, waardoor er een 'spanning' op het vlak komt te staan. Er ontstaat 

zodoende een krachtenspel tussen het houten dek en de volumes die naar 

boven proberen te komen. Het lijkt wei of de volumes elk moment weer naar 

beneden gedrukt kunnen worden en verdwijnen. Metaforisch presenteren 

de betonnen volumes de bebouwing van de Westelijke Tuinsteden en het 

houten dek het landschap van de Westelijke Tuinsteden. 

Figuur 8.2 Studiemaquettes 
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Programma 

Het programma zal zich vooral gaan richten op recreatieve activiteiten. De 

voorzieningen, zoals restaurant, hotel, sportcomplex, sauna, zonnestudio, 

winkels, koffiehuis liggen over de kade verspreid en profiteren van elkaar. 

De gehele kade kan gezien worden als een groat recreatief gebied waarbij 

de koppeling wordt gemaakt door de kade zelf. Zo ontstaan er over de kade 

verkeerstromen die een actieve openbare ruimte stimuleren. De indoor 

recreatieve voorzieningen die ondergebracht zijn in de kade richten zich 

tevens op de outdoor recreatieve voorzieningen in het Sloterplaspark. Zo 

wordt er een groat keuzepakket van recreatieve voorzieningen aangeboden, 

die oak weer aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Er zijn verschillende 

scenario's denkbaar. 

De voorzieningen op de kade kunnen direct vanaf de 'Lus' bereikt worden, 

zowel met de auto als het openbaar vervoer. Dit zal vooral op lokaal 

gebied (Westelijke Tuinsteden) genoeg draagvlak krijgen om te kunnen 

functioneren. Het grate aanbod van verschillende recreatieve voorzieningen 

en de hyperbereikbaarheid van de 'Lus' hebben als doel dat ze tevens op 

regionaal niveau hun functie zullen vervullen. Het hotel zal vooral van het 

netwerk met zijn goede verbindingen gaan profiteren, zo is het hotel vanaf 

Schiphol binnen tien minuten met het openbaar vervoer te bereiken. Het 

is aantrekkelijk om hier Ianger te verblijven omdat vanuit het hotel weer 

van de andere recreatieve voorzieningen gebruik kan worden gemaakt en 

Amsterdam Centrum gemakkelijk te bereiken is. 

Ontwerp 
Het antwerp van het gebied bestaat uit twee onderdelen, de oever en 

een eiland. Het zijn twee haken die in elkaar grijpen en de kade door hun 

materialisatie en vorm beeindigen. De grate kade haakt meer in op de wijk 

en wordt formeel ingericht. De kleine haak brengt de haven op het eiland 

meer naar voren, maar komt meer overeen met het informele groene park. 

De gehele kade vormt een overgangsgebied tussen het groene park en de 

wijk. 

De boulevard wordt een onderdeel van het 'Rondje Sloterplas'. De 

hoofdstructuur van de wijk Osdorp is in het antwerp van de kade opgenomen. 

De kade wordt in verschillende zones opgedeeld en de relatie tussen kade en 



Figuur 8.3 Relatieschema recreatieve voorzieningen 

Rguur 8.4 Vonngeving kade en de verbindingen 

65 



66 

wijk wordt zowel fysiek als visueel verbeterd . De verschillende zones hebben 

elk weer hun eigen programma en karakter en zijn soms oak verwant aan 

de functies die ernaast in de wijk zijn gelegen, zoals een openluchttheater, 

kleine commerciele functies en horeca. Er is een fijnmazig orthogonaal grid 

over de kade getrokken. De interventies op de kade komen op dit grid te 

liggen. Er is voor een orthogonaal grid gekozen om wederom een betere 

aansluiting met de structuur van de wijk te verwezenlijken. 

Kleine commerciele functies aan het water kunnen als een verlengstuk dienen 

van het winkelcentrum met daarbij als extra kwaliteit het Sloterplaspark . 

Centrum Osdorp wat nu zo naar binnen is gekeerd zal meer aansluiting 

vinden met het Sloterplaspark. 

De verschillende onderliggende lagen hebben elk hun eigen materiaal en 

daar kunnen specifieke activiteiten aan gekoppeld worden. Zo kan het asfalt 

niet aileen voor parkeren worden gebruikt, maar oak om op te skateboarden 

en te skeeleren. Het groen is niet aileen natuur, maar kan oak ligweiden en 

tennisvelden zijn. 

Figuur 8 .5 rechts: Ontwerp zuidkade, onder de legenda 

1. paviljoen/koffiehuis 

2. Centrum Osdorp 

3. plein: verbinding kade met cetrum 

4. pier 

5. theather 

6. parkeren park/openluchttheater/zitplek 

7. HOTEL 

8. zonnebankstudio/skatebaan 

9. sportcomplex/ parkeren 

10. sport outdoor 

11. restaurant 

12. haven 

13. uitzichtpunt 





09. Ontwerp hotel 



In het ontwerp van de kade zijn verschillende faciliteiten ondergebracht. Er 
moest een keuze worden gemaakt welke daarvan verder werd uitgewerkt. 

De keuze voor een hotel is voortgekomen uit de contradictie van twee 

aspecten. Enerzijds heeft het hotel veel verschillende aanknopingspunten 

met het landschap (uitzicht, recreatieve voorzieningen), anderzijds is 

het archetype hotel juist heel erg naar binnen gericht om de privacy van 
de gebruiker te waarborgen. Het wordt een interessante opgave om het 

landschap en het hotel in een ontwerp met elkaar te verbinden . 

Locatie 
Het hotel komt in de bocht van de kade te liggen en zal een belangrijke 

rol spelen in de begeleiding van de bocht. De bocht speelt een belangrijke 

factor in de geleding van de gehele kade. Hier komt een grote boulevard, 

die enerzijds een prachtig uizicht over de Sloterplas verschaft en anderzijds 

aile recreatieve functies en plekken ontsluit. Het hotel komt tussen de 

doorgetrokken structuur van de wijk en de boulevard in te liggen. Het hotel 
heeft enkele transformaties ondergaan, op die wijze dat het landschap zich 

vormt naar de verschillende verkeersstromen. Ten eerste vormt het hotel 

zich naar de bocht van de boulevard. Ten tweede maakt het hotel zich met 

een knik los van de straat om een entreegebied voor het hotel te creeren. 

Aan de overkant van de straat staat een flat van tien verdiepingen hoog. Dit 
is een van de gebouwen, die de wand vormt die de wijk beeindigt. Door het 

hotel op de locatie ervoor te plaatsen zal er een betere overgang ontstaan 

tussen stad en park. Het hotel ligt hier vlak langs de 'Lus' en presenteert 

zichzelf daardoor op een duidelijke manier. Op deze locatie zijn goede 

aansluiting met het netwerk van het openbaar vervoer en is gemakkelijk 
met de auto te bereiken. 

Figuur 9.1 locatie hotel Figuur 9.2 verkeersstromingen 
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Het artificiele landschap 
In het antwerp van het hotel staat de beleving van het landschap centraal. 

De verschillende aspecten van de beleving van het landschap zijn in 

antwerp meegenomen en doormiddel van de strategie (vouwen en snijden) 

is daar vorm aan gegeven. Dit is op allerlei schaalniveaus waarneembaar. 
Op grote schaal vloeit het landschap continu door en is er aan de kant 

van de Sloterplas een gelaagdheid van het landschap waarneembaar (zie 

figuur 9.3) die doet denken aan de insnijding van het landschap door 

erosie. Op kleine schaal wordt het landschap ervaren als het plafond van 

de hotelkamer. 

Het uitzicht naar de Sloterplas speelt in het antwerp een belangrijke 

factor. Hierbij moet in het achterhoofd gehouden worden dat het artificiele 
landschap voortkomt uit het bestaande landschap met zijn uitzicht over het 

Sloterplasgebied. Het gebouw is in zijn vormgeving zich op verschillende 

manieren gaan richten op dat uitzicht. De koppen van het gebouw maken 
een beweging naar het water. In figuur 9.4 is te zien hoe ze als het ware 

over de Sloterplas heen 'kijken '. De gaten op de eerste verdieping zorgen 

ervoor dat het gebouw niet te massief oogt, en geven ze op verschillende 
momenten zicht op de Sloterplas. Er is een duidelijk onderscheidt gemaakt 

tussen de gesloten en open gevel. De oostgevel is deels open, waardoor de 
hotelkamers voornamelijk gericht zijn op het Sloterplaspark. De gesloten 

gevel aan de westzijde wordt niet met het landschap betrokken en gaat 

juist een relatie met de bestaande wijk aan. 

Om de relatie met het artificiele landschap met het hotel te versterken 

zijn de hotelkamers niet intern verbonden met de rest van het hotel. De 
ontsluiting verloopt via het landschap. Vanuit je kamer kom je direct op 

het landschap en vanuit daar kun je naar de lobby of juist naar andere 

voorzieningen. De ervaring van het artificiele landschap wordt in de kamers 

als plafond doorgezet. 



Figuur 9.3 Doorsnede hotel, gelaagd landschap 

Figuur 9.4 Een kop van het hotel, gericht op de Sloterplas 
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Plekken en sferen 
Op het niveau van het gebouw worden er door het optillen van het vlak 

verschillende plekken aangeduid. Zo wordt er aan de straatkant een entree 

gecreeerd en wordt duidelijk aangegeven waar men op het verhoogde 

maaiveld kan parkeren. De plekken worden gedefinieerd door de 

materialisering en vormgeving . Daar waar het houten daklandschap wordt 

opgetild komt het onderliggende beton bloot te liggen. Aan de waterkant 

worden de hotelkamers en andere functies van het hotel zichtbaar. 

De openbare functies in het hotel hebben een transparante gevel, de 

hotelkamers zijn wat meer gesloten. 

Op kleinere schaal worden met behulp van de ontwerpstrategie verschillende 

plekken gecreeerd, openbare, semi-openbare en prive plekken. De 

plekken hebben elk hun eigen specifieke karakter in hun vormgeving en 

aangrenzende functies. De openbare plekken worden gecreeerd door het 

houten dek tot trapvorminge banken te transformeren en daarmee de plek 

te definieren. (figuur 9.6 en 9. 7) De semi-openbare ruimte wordt bepaald 

door de overstekken. In figuur 9 .6 is een cafe met aanliggend terras te 

zien, dat door zijn vorm en materiaal duidelijk een andere plek aanduid . 

Tot slot hebben we de private plekken. Dit zijn de dakterrassen van de 

hotelkamers. Ze worden vormgegeven door het houten dek te plooien en in 

te snijden, zodat deze afgesloten worden van de openbare ruimte. 



Rguur 9 .5 openbare, semi-openbare en prive plekken 

Rguur 9.6 Openbare plek om over de Sloterplas te kijken 
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Circulatie 
Er !open twee routes over het gebouw. Een daarvan is de route van de auto 

die het landschap wordt opgetrokken en bij het gebouw wordt betrokken. 

Dit gebeurd aan de achterkant, de stedelijke kant. De circulatie van de 

voetganger wordt gevormd door de transformatie van het landschap. 
Er ontstaan daaruit straten die je omhoog leiden. Door het insnijden en 

verhogen van het houten dek komen de contouren van het landschap naar 

boven, waaruit zich de circulatie boven het hotel ontvouwt. De route dient 

als ontsluiting voor de hotelkamers en het restaurant wat op het dak van 

het hotel is gepositioneerd. Op het dak ligt het restaurant dat zich richt op 

de hotelbezoekers en tevens op de mensen die over de kade flaneren. 's 
Avonds gaat het restaurant als een grate lantaarn werken, waar de mensen 

op af zullen komen. De twee routes zijn op het verhoogde maaiveld (le 

verdieping) door de openingen in het gebouw met elkaar verbonden. In 

figuur 9. 7 is te zien dat op dit niveau met de hotelkamers tevens een 

verbinding wordt gemaakt tussen de twee routes. De relatie tussenbeide is 
oak visueel in de hotelkamers aanwezig. 

Figuur 9. 7 Hotelkamer, verbonden 
met auto- en voetgangersroute 



Figuur 9.8 Circulatie auto 

Figuur 9.9 Circulatie voetganger 
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Publiek domein 
De hotelkamer is in het algemeen een duidelijk archetype van een gesloten 

kamer met als relatie naar de buitenwereld het uitzicht naar buiten. 

Normaal gesproken wordt in hotels het (hotel)domein afgesloten door de 

lobby aan de straat, die in de plint is ondergebracht. Men kan de kamer pas 

vanuit de lobby bereiken. In dit ontwerp wordt het domein door de kade 

bepaald. Door de ontsluiting van de verschillende functies van het hotel, 

zoals lobby, restaurant en cafe naar buiten te brengen en dit via de kade te 

Iaten plaatsvinden ontstaat er een relatie met de boulevard. Dit sluit aan op 

de manier hoe het recreatieve programma over de kade is verspreidt. Dit 

zorgt ervoor dat er (vooral visueel) contact ontstaat tussen de mensen die 

via de boulevard van de kade hun recreatieve bestemming opzoeken. De 

kade is een groot publiek domein; een recreatieve ontmoetingsruimte die 

de sociale samenhang in het gebied zal versterken. 

De straat 

In de jaren 60 hielden de Moderne zich vooral bezig met de gedachte van 

de collectieve ruimte, de straat in relatie tot de private ruimte. De relatie 

tussen beide verdween door de opkomst van hoogbouw. De Moderne 

gingen zich daarom richten op nieuwe ontsluitingsmogelijkheden om de 

relatie te versterken tussen de collectieve en prive ruimte. In het ontwerp 

van Golden Lane werd door de Smithsons een nieuwe ontsluitingstypologie 

ontwikkeld . Dit was een van de eerste ontwerpen waar de verhoogde 

straat werd ge·introduceerd. Later is het idee werkelijk gerealiseerd in het 

ontwerp, Robin Hood Gardens. Aan het idee van de collectieve ruimte werd 

getwijfeld . Zo diende de straat enkel voor ontsluiting van de woningen en is 

tegenwoordig door de opkomende individualisering deze collectieve ruimte 

achterhaald. Bijna niemand verblijft meer zomaar op straat, en het zal 

zodoende zeker niet meer als verblijfsgebied functioneren. 

In het hotelontwerp komt het idee van de verhoogde straat terug, maar 

wordt het als een onderdeel gezien van de openbare ruimte, de boulevard. 

Mensen komen elkaar hier tegen, omdat de openbare ruimte verschillende 

openbare functies (restaurant, cafe, kleine commerciele functies) en de 

hotelkamers ontsluit. Daarnaast zijn er nog verschillende zitgelegenheden 

in het daklandschap van het hotel ge·integreerd, die via de straten zijn te 

bereiken. Het flaneren over de straten en het verblijven op de plekken 



Figuur 9.10 Robin Hood Gardens, Smithsons, 1972 

Figuur 9.11 De straten die de verschillende functies en plekken ontsluiten 
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zal leiden een aantrekkelijke drukte van mensen. De beleving van het 

opplooiende landschap en het uitzicht zullen er toe leiden dat de straten 

ten voile gebruikt zullen worden. 

Programma 
Aan de kant van de weg is de gevel gesloten, hier liggen vooral de functies 

die weinig Iicht nodig hebben, zoals parkeerplaatsen, opslag, keuken en 

toiletten. Aan deze kant is het artificiele landschap ingesneden, waardoor 

een entree gevormt wordt voor de lobby. Langs de lobby ligt een trap 

waarmee het daklandschap aan de Sloterplas bereikt kan worden. Aan 

de lobby liggen vergader- ,congresruimten en een restaurant (buffet & 

ontbijt) 

Als de hotelbezoeker de kamersleutel heeft opgehaald, kan hij met de auto 

de helling op word rijden. Op de eerste verdiepingen liggen de hotelkamers 

met een eigen parkeerplaats. Dit principe is gebasseerd op het motelprincipe 

in Amerika . De andere hotelkamers hebben een parkeerplaats op de begane 

grond. Vanuit de kernen kan men het artificiele landschap bereiken. 

Het hotel heeft naast de hotelkamers andere openbare functies, die via 

het artificiele landschap zijn te bereiken. Op de begane grond langs de 

boulevard liggen kleine commerciele functie . Hier kunnen bijvoorbeeld 

broodjes gekocht worden, die op verschillende openbare plekken op het 

artificiele landschap opgegeten kunnen worden. Op de eerste verdieping 

onder een van de overstekken is een cafe geverstigd. Op het dak ligt een a 

Ia carte restaurant. Het restaurant is aan de waterkant geheel transparant, 

waardoor een goed zicht over de Sloterplas wordt verschaft. Aan het 

restaurant is een launchcafe met terras gekoppeld, die in de kop van het 

gebouw is gelegen. 



Figuur 9 .12 Entree hotel 
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Materialisatie 
Er is kozen om de het artificiele landschap van hout te maken. Omdat 

enerzijds het golvende landschap met de houten latten goed benaderd 

kunnen worden en anderzijds het hout een natuurlijk en Iicht materiaal 

is. De tektoniek van hout komt in het antwerp goed tot uiting, omdat het 

hout gebogen kan worden. De spanning die er dan op komt te staan komt 

in de kade duidelijk naar voren. Hout is Iicht, waardoor het zich in het plan 

als een toplaag gedraagt en goed past bij de strategie van het omhoog 

drukken en het maken van uitsneden. 

Voor de gevels van het hotel is gekozen voor beton, omdat dit materiaal een 

ondergronds gevoel meebrengt. De volumes die het dek omhoog drukken 

zijn van beton gemaakt. Ze lijken uit de aarde te komen en moeten zeer 

massief overkomen. De rabuuste volumes refereren naar de gebouwen in 

de Westelijke tuinsteden. De gebouwen hebben als het ware de oversteek 

gemaakt in het park en rijzen in het park op. 

Constructie 
De primaire constructie bestaat uit betonnen schijven. De schijven staan hart 

op hart 5,4 meter van elkaar en I open over de gehele diepte door. Zodoende 

kunnen er grate overstekken worden gerealiseerd. In deze schijven worden 

de uitsparingen (voor installaties) minimaal gehouden. Er zijn drie kernen 

aanwezig die de gehele stabiliteit van de constructie verzorgen. De vloeren 

tussen de schijven worden van beton gemaakt, zodat de betonnen schijven 

en de kernen met elkaar verbonden worden om de stabiliteit van het gehele 

gebouw te verzekeren. 

Over de betonnen schijven komt een staten regelwerk. De staten balken 

zijn stank en kunnen grate osverspanningen maken. Het grate voordeel 

om stalen balken te gebruiken is dat de krommingen van het golvende 

daklandschap goed gemaakt kunnen worden. De stalen balken kunnen 

namelijk gemakkelijk gebogen worden. Tenslotte komt het houten dek er 

overheen. 



Figuur 9.14 Houten kade, Tenerif 

Figuur 9.15 Constructieprincipe 
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In het antwerp van de hotelkamer is privacy een van de belangrijkste 

randvoorwaarden. Met behulp van de ontwerpstrategie (vouwen & insnijden) 

is er tegemoet gekomen aan die randvoorwaarden. 

Privacy en openbaarheid 
De hotelkamer en landschap zijn een contradictie. De hotelkamer heeft een 

zeer naar binnen gericht karakter, tegenover het zeer open karakter van 

de kade. In het antwerp liggen de 'gesloten' hotelkamer en de openbare 

'straat' zeer dicht tegen elkaar. De kamers in het hotel liggen onder het 

landschap. Dit ondergrondse gevoel geeft je een beschermd gevoel. Een 

plek waar je je in terug kan trekken. Zo worden de eigenschappen van het 

landschap en de hotelkamer toch met elkaar verbonden. 

In het antwerp gezocht naar oplossingen, waarbij men zich geheel kan 

terugtrekken in die kamer. Om de privacy in de hotelkamer te garanderen 

is er voor gekozen de kamers ten opzicht van de 'straat' op te tillen. Vanaf 

het landschap kan de kamer niet ingekijken worden. Er is gekeken hoe de 

overgang van de openbare kade naar de private hotelkamer wordt gemaakt. 

De entree van de hotelkamer heeft een traptrede, die een belangrijke grens 

bepaald voor het domein van de hotelkamer. De traptrede zorgt ervoor dat 

de gevel niet onderbroken wordt en de grens duidelijke aanwezig is. De 

traptrede heeft tegelijkertijd een psychische grens. 

Figuur 10.1 Domein hotelkamer 
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Het landschap is openbaar gebied, maar toch is er een buitenruimte waar 

de privacy is gewaarborgd. Zo kan men kiezen om zich terug te trekken 

of juist die stap naar buiten te maken en zich in het bruisende openbare 

gebied te gaan bevinden en daar een plekje op te zoeken. Het dakterras 

van de hotelkamer ligt in het landschap. Je bent een met het landschap. 

De transformatie van het houten daklandschap zorgt ervoor dat er vanaf 
hetzelfde landschap niet het dakterras opgekeken kan worden. Er kan 

zowel vanaf het openbare landschap als vanaf de dakterras van het uitzicht 

genoten worden. Vanwege de stand van de zon is er niet voor balkons 

gekozen, maar zijn er dakterras zo dicht mogelijk aan de rand van de 

straten gecreeerd. Dit zorgt alsnog voor een goede bezonning. 

De hotelkamers 
In het hotel zijn verschillende varianten van hotelkamers aanwezig. De 

verschillen ontstaan door de ligging van de kamer. De meeste hotelkamers 
hebben een prive dakterras, die via een interne trap is te bereiken. In figuur 

10.3 is te zien hoe het daklandschap zich vormt naar die trap. Het dakterras 

wordt gecreeerd door in het gebogen daklandschap een opening te maken. 

De hotelkamers op de 1e verdieping hebben elk een eigen parkeerplaats. 

Vanuit deze hotelkamers kijkt men over hun eigen auto uit. Als de 
hotelbezoeker zijn auto heeft geparkeerd, sluit de auto een deel van de 

hotelkamer af. In figuur 10.4 is te zien hoe de relatie tussen de hotelkamer 
en auto is gemaakt. In dit figuur is tevens te zien dat er mensen over het 

dak van de hotelkamer heen !open. Het is een van de verhoogde straten 

aan de andere kant van het gebouw. In figuur 10.1 is te zien dat de smalle 

openingen onder de verhoogde hotelkamers zitten. Via deze de openingen 
krijgen de hotelkamers op de begane grond ook achterin daglicht binnen. 



Figuur 10.2 Dakterras, uitzicht en bezonning 

Figuur 10.3 Een hotelkamer Figuur 10.4 Hotelkamer met parkeerplaats 
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Meubel 
In de hotelkamers komt een meubel. Het meubel wordt met behulp van de 

ontwerpstrategie vormgegeven, maar wei op een andere manier dan het 

gevouwen artificiele landschap. Daar zijn verschillende redenen voor. Ten 

eerste wordt er op een geheel ander schaalniveau ontworpen. Ten tweede 

is de hotelkamer een ruimte onder het landschap. Het besloten karakter 

van het ondergrondse is in het ontwerp van het meubel meegenomen. 

Het wordt een omhulsel, dat zich afsluit van de buitenwereld. Het meubel 

is gevormd door het vlak te kantelen en in horizontale richting te vouwen. 

Daar bovenop komt een houten afdeklaag. De meeste functies van de 

hotelkamer worden in dit omhulsel opgenomen. Het omhulsel bestaat uit 

verschillende onderdelen, die bepaald zijn door de verschillende functies. 

De functies, zoals bad, bank, werkblad, en kast, varieren onderling van 

hoogte. Sommige hebben juist dezelfde hoogte en vormen samen een 

fragment. In figuur 10.4 en 10.6 is te zien hoe de rugleuning van de bank 

overloopt in de vensterbank van het raam. In figuur 10.1 is te zien hoe deze 

naar buiten uitsteekt. 

Figuur 10.4 Model meubel Figuur 10.5 Plattegrond 
hotelkamer 



Figuur 10.6 Impressie hotelkamer, meubel, 

Figuur 10.7 Impressie hotelkamer, meubel 
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