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PROLOOG 

Voor u ligt een verslag van de fase van strat evorming van 
mijn afstudeerproject. Dit verslag heeft orm van een gids 
over de Diemerscheg, een van de groene gebieden van de stad 
Amsterdam. In deze gids wordt beschreven hoe men vanuit de 
belevingswaarden van een gebied en volgens de principes van 
ontwikkelingsplanologie tot een strategie kan komen voor de 
ruimtelijke inrichting van dat gebied. 
Bij ontwikkelingsplanologie wordt uitgegaan van de gebruiker. 
Maar wanneer men over een regionaal schaalniveau spreekt, is 
deze gebruiker vaak moeilijk te bereiken. 
Met de belevingswaarden zoals beschreven in de belevingsgids 
als uitgangspunt en de huidige samenstelling van actoren in dit 
gebied is een strategie ontwikkeld. Hierbij is gekeken naar zowel 
de ruimtelijkheid van het gebied als naar het stedebouwkundige 
proces. 
Bij deze wil ik graag Bruno de Meulder, Johan van Zoest en Nancy 
Meijsmans bedanken voor de begeleiding die zij mij gegeven 
hebben tijdens deze fase van mijn afstuderen. Daarnaast wil ik 
Karl Beelen en Oswald Devisch bedanken voor het delen van hun 
kennis over de Diemerscheg en Amsterdam en hun gedachten 
over deze strategie. 

Angela Vogelsangs 
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INTRODUCTIE 

Dit afstudeerwerk is een case study over een mogelijke toepassing 
van ontwikkelingsplanologie bij de gebiedsontwikkeling van een 
landelijk gebied waarbij diverse ontwikkelingen spelen op een 
regionaal schaalniveau. 

Normaal gesproken wordt bij gebiedsontwikkeling eerst een 
analyse gedaan naar het gebied zelf. Daaruit volgt een concept 
dat uitgewerkt wordt in een antwerp waarin een ideaaltoestand 
weergegeven wordt. Men gaat hier vooral uit van een zekere 
maakbaarheid. 
Maar maakbaarheid is in de praktijk lang niet altijd 
even vanzelfsprekend dan het op papier vaak lijkt. Bij 
ontwikkelingsplanologie stapt men daarom af van deze 
maakbaarheidsgedachte en zoekt men naar een nieuw evenwicht 
tussen ordenen en ondernemen. Dit evenwicht wordt gevonden 
bij een proces met een interactieve planvorming en een 
gebiedsgericht beleid. 
Volgens het Rathenau Instituut, die hier in samenwerking met 
Nirov en Habiforum onderzoek naar hebben gedaan, ontstaat de 
volgende definitie voor ontwikkelingsplanologie: 
"Overheden stellen en scheppen voorwaarden waarbinnen 
maatschappelijke initiatieven kunnen worden ontwikkeld en 
nemen besluiten tussen gefaseerde deelprocessen. Het resultaat 
komt voort uit het proces. Het initiatief en de regie kunnen in 
handen zijn van publieke, private of particuliere partijen." 
Vooral de rol en benadering van de overheid verdient hier 
aandacht. De overheid wordt nog altijd gezien als een partij, 
terwijl de rollen en verantwoordelijkheden verdeeld zijn over 
meer overheden en portefeuillehouders. Men dient dus niet aileen 
van een publiek-private samenwerking, maar zeker ook van een 
publiek-publieke samenwerking te gaan spreken. 

Juist bij dit plangebied, de Diemerscheg bij Amsterdam is dit 
van belang. De Diemerscheg is een van de groengebieden bij 
Amsterdam dat wordt omsloten door het IJmeer, gemeenten als 
Weesp en Muiden en Amsterdam zelf. 
Dit gebied kenmerkt zicht door een grate diversiteit in 
samenstelling die zich zowel in ruimtelijk als bestuurlijk opzicht 
manifesteert. In een ruimtelijk opzicht is er sprake van een 
uitgebreide verzameling van deelgebiedjes met ieder een eigen 
identiteit die op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. 
Daarnaast is er een prominente aanwezigheid van grootschalige 
netwerken, zoals het spoor en de snelwegen, die dwars door deze 
deelgebieden heen lopen. 
De bestuurlijke structuur wordt gevormd door een zestal 
gemeentelijke overheden, provinciale overheden, diverse 
regionale samenwerkingsverbanden, meerdere landelijke 
overheden en een heel scala aan private en particuliere actoren. 
Tegenstrijdige belangen vormen binnen deze structuur eerder 
regel dan uitzondering. 
Deze actoren kunnen in drie groepen worden verdeeld: de 
regisseurs, producenten en consumenten. Regisseurs coordineren 
de inrichting van het landschap . De uitvoering van de inrichting 
wordt gedaan door de producenten, die zo de fysieke verschijning 
van het landschap vastleggen. De consumenten maken gebruik 
van het ingerichte landschap. 
Bij de Diemerscheg valt op dat de regie nogal ver verwijderd 
is van de consumenten. Het gebied wordt vooral gebruikt door 
bewoners van Weesp en Muiden, en reizigers die gebruik maken 
van het grootschalige netwerk. De regie is hoofdzakelijk terug te 
vinden bij gemeente Amsterdam. 
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Afbeelding 1: diagram stadsvorm Amsterdam met Diemerscheg Afbeelding 2: kaart van verdeling in de Diemerscheg 
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Wanneer gekeken wordt naar publicaties over dit gebied val len een 
aantal zaken op. In recente publicaties lijkt men zich structureel 
te richten op elementen die het gebied verdelen in steeds 
kleinere deelgebiedjes. Geheel vreemd is dat niet aangezien deze 
benadering al wordt gehanteerd sinds Amsterdam voor de eerste 
keer in zijn totaliteit onder de loep is genomen. 
Zo stelt het Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam voor dat er 
ter plaatse van het huidige Diemerpark een park moet komen 
dat bijdraagt aan een beleving van natuurschoon en ruimte biedt 
aan prachtige wandel en fietstochten en het beoefenen van de 
watersport. Dit park zou een harmonische overgang vormen 
tussen de stad en diens open gebieden en beiden organisch tot 
een geheel verbinden. Het landelijke gebied heeft een bijzondere 
positie. Het biedt de mogelijkheid te verkeren in de vrije 
natuur en voorkomt vervreemding hiervan. Het beeld van een 

Afbee/ding 3: kaart van het AUP, 1935 

schijnbare oneindigheid van het open, vlakke land biedt natuurlijk 
tegenwicht aan de gebouwde omgeving, daar de parken hier 
tekort schieten. Wanneer deze landelijke gebieden verbonden 
worden tot het organische geheel van bebouwing en open ruimte 
is stedebouwkundig alles gedaan om een ontwikkeling van een 
stad te verzekeren die tegemoet komt aan de moderne eisen van 
wonen en ontspanning. Aldus het AUP. Maar ook wordt in dit plan 
duidelijk dat bepaalde ruimtelijke wensen door de bestuurlijke 
realiteit bemoeilijkt kunnen worden en moeten daartoe worden 
aangepast. 

Deze bestuurlijke complexiteit speelt een structurele rol in de 
planningsgeschiedenis van Amsterdam en bereikt een dieptepunt 
in de Strijd om de Bijlmer. Aile betrokken partijen waren het 
op de inhoud van ruimtelijke inrichting snel met elkaar eens. Er 



kwam een uitbreiding in de vorm van een stedelijke agglomeratie 
ter grootte van 100.000 inwoners ten zuidoosten van Amsterdam 
waarbij gemeente Weesperkarspel werd geannexeerd . Maar 
welke gemeente mocht de Bijlmer bouwen en deze stedelijke 
agglomeratie beheren? Er ontstond een lang en moeizaam proces 
voordat door het parlement over deze kwestie een veto werd 
uitgesproken, een veto ten gunste van Amsterdam. 

Het laatste aspect dat opvalt, is het continue gebruik van 
containerbegrippen als landelijk groen of buitenstedelijk gebied, 
zonder deze nader toe te lichten . Dat is, wanneer het gebied 
in de plannen die volgen op het AUP uberhaupt in beschouwing 
genomen wordt. In de loop der tijd worden pogingen gedaan 
om dit nader te definieren. Maar locaties voor stedelijk groen 
of glastuinbouwgebied wisseten nogal eens. Daarnaast geeft 

Afbeelding 5 : kaart van het structuurplan 'Open stad', 1996 

eenzelfde kleur op de structuurkaart beiden groentypen weer. 
Wanneer dit gecombineerd wordt met de wisselende concepten 
voor de stadsstructuur (De stad centraal, 1985; Open stad 1996; 
Kiezen voor stedelijkheid, 2003) wordt langzaam duidelijk hoe 
het gebied in zijn huidige vorm is ontstaan. 

Afbeelding 6 : kaart van het structuurplan 'Kiezen voor stedelij kheid', 2003 
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Er zijn in de regia Randstad Noordvleugel verschillende 
ontwikkelingen op handen. Voorbeelden zijn een forse uitbreiding 
van de woningvoorraad en een intensivering en uitbreiding van 
het infrastructurele netwerk. Deze regionale ontwikkelingen 
concentreren zich in de Diemerscheg. Hierdoor ontstaat een 
groeiende stedelijke druk op dit gebied. 
Behalve een hoge druk van buitenaf kent de Diemerscheg als 
onderdeel van de periferie van meerdere stedelijke zones een 
tweestrijd binnen zichzelf. Het groengebied biedt ruimte voor 
zowel recreatieve ontspanning, natuur en ecologie, als voor 
de noodzakelijke processen van de stedelijke zones uit de 
omgeving. 
De combinatie van de druk van buitenaf en de ruimtelijke en 
bestuurlijke complexiteit van binnenuit leidt tot een interessante 
opgave voor de ontwikkeling van het gebied. Een opgave waarbij 
een andere processtructuur wordt gehanteerd . Actoren kunnen 

12 elkaar binnen de huidige structuur maar nauwelijks vinden 
en er is veel onduidelijkheid over zeggenschap en ruimtelijke 
mogelijkheden. 
Behalve dat ontbreekt er vooralsnog een algehele visie voor de 
Diemerscheg die als basis voor diens ruimtelijke ontwikkeling 
dienen kan. Daarom is in het eerste deel van dit afstudeerwerk een 
analyse gedaan naar de belevingswaarden van de Diemerscheg. 
l"let behulp van deze analyse is gezocht naar een eenheid. 
Een uitgebreide beschrijving van deze analyse kan worden 
teruggelezen in de belevingsgids. In deze gids wordt de strategie 
die hierop gebaseerd is uiteengezet. 

Om een helder beeld te krijgen van deze strategie wordt eerst in 
het hoofdstuk PARS PRO TOTO kart teruggegrepen op de analyse. 
Vervolgens wordt uitgelegd hoe de strategie is opgebouwd. In de 
hoofdstukken NETWERK, KAMERS en HORIZON wordt toegelicht 
hoe men met de strategie werkt in de Diemerscheg. Tenslotte 

wordt in het hoofdstuk epiloog duidelijk wat het resultaat is 
wanneer deze strategie gehanteerd wordt en welke conclusies 
daaraan verbonden kunnen worden . 





0. PARS PRO TOTO 

Nadat publicaties over de Diemerscheg doorgenomen zijn, 
ontstaat gemakkelijk een indruk van een totaal versnipperd 
gebied, een complete chaos. 
Wanneer een gebied ontwikkeld wordt probeert men allereerst 
een bepaalde orde aan te brengen . Vaak wordt daaraan een 
hierarchische opbouw gekoppeld om chaos tegen te gaan. 
Hierarchie en orde lijken in de Diemerscheg te ontbreken en 
chaos schijnt er voldoende te zijn . 
Chaos kan juist ook worden beschouwd als een complexiteit met 
een eigen orde en opbouw die niet noodzakelijk hierarchisch van 
aard is. Chaos niet bestrijden, maar er juist mee werken. 
Uit de analyse van de belevingswaarden bleek dat er van 
versnippering totaal geen sprake was. Wei van een grote 
verscheidenheid. Maar de deelgebieden die deze verscheidenheid 
waarborgen staan tegelijkertijd nauw met elkaar in verband . 
Maar hoe kan dit verband worden gedefinieerd? 

Een van de deelgebieden in de Diemerscheg is het Gaasperplaspark. 
Een park dat consequent wordt beschouwd als een gebied, maar 
in zichzelf bestaat uit verschillende deelgebiedjes, een soort 
landschappelijke kamers, met iedere een uitgesproken ruimtelijke 
identiteit. Deze kamers worden aaneengeregen door het netwerk 
van paden en dat de keuzemogelijkheden in het gebruik van dit 
park biedt. Behalve dat bepaalt het netwerk de sequentie van 
opeenvolgende horizons waarop men diens perceptie van het 
gebied baseert. 
De opbouw van de Diemerscheg is hetzelfde. Ook hier worden 
verschillende kamers aaneengeregen door een netwerk waarbij 
een divers gebruik mogelijk is en een sequentie van opeenvolgende 
horizons wordt waargenomen. 

Het gaat om een samenspel van de lagen NETWERK, KAMERS 
en HORIZON, dat zich laat beschrijven aan de hand van de 
belevingswaarden van het gebied. De kamers staan voor de 
verscheidenheid van entiteiten, die worden verbonden door het 
netwerk waarlangs deze entiteiten beleefd worden en de horizons 
die het beeld van de entiteit op zichzelf en in relatie tot andere 
entiteiten weergeeft. 
Voor dit samenspel is de aanwezigheid van zowel de verbanden 
tussen de kamers (lagen netwerk en horizon) als de diversiteit 
ervan (laag van de kamers) erg belangrijk. Samen bieden zich 
inzicht in de complexiteit van de Diemerscheg en diens chaos. 
Ook staat deze complexiteit voor de ruimtelijke identiteit van de 
Diemerscheg als gebied. 
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Om met deze complexiteit te kunnen werken ontstaat een spel. 
Het is een spel dat op ieder moment begonnen kan worden en met 
een wisselende samenstelling van actoren gespeeld kan worden. 
Het doel van het spel is het optimaliseren van de complexiteit van 
de Diemerscheg. 
Optimaliseren van complexiteit kan aileen als er inzicht is. Dit 
inzicht volgt uit de verbanden tussen de verschillende kamers. 
Deze verbanden vormen zich in de lagen van het netwerk en 
de horizon. Daarom dient er vanuit deze verbanden te worden 
gewerkt. Zij worden vastgelegd en geoptimaliseerd. Daarbij wordt 
gestreefd naar een maximale diversiteit in de samenstelling van 
de kamers, zodat de kamers ruimte bieden voor de manifestatie 
van maatschappelijke ontwikkelingen. 
Men beperkt zich niet tot de 3e dimensie, maar tot de 4e dimensie. 
De veranderlijkheid van ruimte in de tijd. 
Hier wordt niet gesproken van inrichting, maar van ontwikkeling; 

16 een proces met een tijdsperiode. Het gaat niet aileen om de 
maatschappelijke ontwikkelingen die zich vertalen in een fysieke 
verschijning van de ruimte in het gebied. Vooral de bestuurlijke 
structuur van de Diemerscheg is nogal wispelturig . Regisseurs 
wisselen elkaar sneller af dan structuurplannen en doen dat 
vrijwel nooit tegelijkertijd. 
Door actief gebruik te maken van de 4e dimensie bij de ontwikkeling 
van de Diemerscheg wordt een samenspel bereikt met enerzijds 
de lagen NETWERK, KAMERS en HORIZON en anderzijds de 
actoren in het gebied. 

Men werkt dus vanuit een 4-dimensionale complexiteit waarmee 
een interactief proces en de ruimtelijke identiteit van het gebied 
verenigd wordt.Wat dit inhoudt voor de lagen NETWERK, KAMERS 
en HORIZON wordt op de volgende pagina's kort uitgelegd. 

Afbee/ding 7 : beeldcollage van Regionaal Park Gaasperplas 
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Afbeelding 8: isometne van . Regionaal park Gaasperp/as en de Diemerscheg 
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Afbeelding 9: isometne van de Oiemerscheg volgens de strategie 

Het netwerk biedt zoals eerder gesteld keuzemogelijkheden voor 
het gebruik en de ontstane routes in het gebied. Deze opties dienen 
zo uitgebreid mogelijk te zijn. Om daarnaast langs de routes tot 
een zo divers mogelijk beleving van de kamers te komen wordt 
de basis gelegd voor een uitgesproken ruimtelijke identiteit van 
iedere gepasseerde kamer op zich. Dit gebeurt aan de hand van 
ruimtelijke basiswaarden. Deze ruimtelijke basiswaarden bestaan 
uit de beschrijving van de horizon, de elementen op het maaiveld 
en het maaiveld zelf. 
De beschrijving van de horizon gaat in op de hoedanigheid ervan. 
De horizon kan open zijn, gesloten of een tussenvorm van beiden. 
Daarnaast kan zij de vorm hebben van een doorlopende lijn, of 
juist een lijn die doorbroken wordt. Verschillende combinaties van 
vormen en openheid leidt tot het volgende onderscheid: 
Hl 
een open horizon in de vorm van een doorlopende lijn 

H2 
een gedeeltelijk open horizon in de vorm van een doorlopende 
lijn 

H3 
een volledig gesloten horizon in de vorm van een doorlopende 
lijn 

H4 
een gedeeltelijk open horizon in de vorm van een doorbroken 
lijn 

HS 
een volledig gesloten horizon in de vorm van een doorbroken 
lijn. 

Afbeefding 10: verschillende basiswaarden voor de horizon H1, H2, HJ, H4 en HS 













20 

De beschrijving van de elementen op het maaiveld gaat in op 
de locatie, aanwezigheid en vorm ervan. Zo kunnen elementen 
een lineaire vorm hebben, of de gedaante van een volume 
aannemen. In een bepaalde kamer kan sprake zijn van een 
volledige afwezigheid van elementen. Daar waar elementen 
wei aanwezig zijn kunnen de locaties ervan zich beperken tot 
de voorgrond, achtergrond of tussen beiden. Verschillende 
combinaties van locatie, aanwezigheid en vorm leidt tot het 
volgende onderscheid: 
EA 
volledige afwezigheid van elementen 

Afbee/ding 11: basiswaarcle EA voor de elementen op het maaiveld 
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EB 
aanwezigheid van lineaire elementen 

EBl 
aanwezigheid van lineaire etementen op de voorgrond 

EB2 
aanwezigheid van lineaire elementen tussen voor- en 
achtergrond 

EB3 
aanwezigheid van lineaire elementen op de achtergrond. 

Afbeelding 12: verschillende basiswaarden voor de e/ementen op het maaiveld EB, EB1, EB2 en EB3 











EC 
aanwezigheid van volumen 

ECl 
aanwezigheid van volumen op de voorgrond 

EC2 
aanwezigheid van volumen tussen voor- en achtergrond 

EC3 
aanwezigheid van volumen op de achtergrond 
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Afbee/ding 13: verschi/lende basiswaarden voor de elementen op het maaive/d EC, ECl, EC2 en EC3 











De beschrijving van het maalveld gaat in op de structuur en 
samenstelling en aard van het maaiveld. Het maaiveld kan van 
een monotone invulling voorzien zijn of juist van een diverse 
invulling. In veel deelgebleden is de polderverkaveling nog 
duidelijk waarneembaar. Soms is er sprake van een afwijkende 
structuur. Tenslotte kan het maaiveld vlak zijn of kunnen zich 
er een of meerdere gloolingen in het landschap bevinden. 
Verschillende combinaties van structuur, samenstelling en aard 
leidt tot het volgende onderscheid: 
VIa 
een vlak en monotoon maaiveld zonder aanwijsbare structuur 

VIb 
een vlak en monotoon maaiveld met een polderverkavelings
structuur 

26 VIla 
een vlak en divers maaiveld met een polderverkavelings
structuur 

VIIb 
een vlak en divers maaiveld met een afwijkende structuur 

Afbeefding 14: verschillende basiswaarden voorhet maaiveld VIa, Vlb, VIla en VIIb 
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VIII a 
een glooiend monotoon maaiveld zonder aanwijsbare structuur 

VIIIb 
een glooiend monotoon maaiveld met een polderverkavelings
structuur 

VIIIc 
een glooiend divers maaiveld met een afwijkende structuur. 

Afbeelding 15: verschillende basiswaarden voor het maaiveld VIlla, Vliib en VIlle 









Per kamer wordt zo een schema van ruimtelijke basiswaarden 
opgesteld waarmee het fundament gelegd wordt voor een 
duurzame diversiteit in de derde dimensie. Daarnaast wordt het 
verband in de laag van het netwerk gefixeerd. 
Nu de kamers opnieuw zijn gedefinieerd aan de hand van de 
ruimtelijke basiswaarden, kan de diversiteit verder worden 
uitgewerkt in de 4e dimensie. De basiswaarden moeten zo breed 
mogelijk worden ge'interpreteerd. Door een brede interpretatie 
wordt namelijk een handelsruimte voor actoren gecreeerd. 

Voor die interpretatie wordt de laag van de horizon ingezet. De 
horizon vormt namelijk de begrenzing van iedere kamer. Deze 
zorgt voor een bepaalde bewustwording. Dit kan het bewustzijn 
van een kamer op zich zijn, maar ook een bewustzijn van de 
context van de kamer op een groter schaalniveau. Dit kan door 
de horizon te gebruiken als collectief symbool. Juist in dit gebied 

3o biedt de horizon veel inzicht in de processen van diens stedelijke 
omgeving en de sociale waarden van de maatschappij. Daarbij 
kan worden gedacht aan aan het beeld van snelwegen of industrie 
en de menselijke behoefte aan natuur en recreatie. Tenslotte 
kan de horizon helpen bij de orientatie in het gebied, zoals nu 
het geval is door de dijk van het Amsterdam Rijnkanaal en de 
appartementgebouwen in Diemen. 
Wanneer vanuit deze invalshoeken de ruimtelijke basiswaarden 
van een kamer beschouwd worden, ontstaat er een scala 
aan mogelijke beelden. Deze beelden zijn afhankelijk van de 
beheerder of beheerders die hun plaats hebben of krijgen 
in de betreffende kamer. Zij bepalen het programma van de 
ruimte en de sfeer. Wanneer er per kamer wordt gekeken naar 
een mogelijke beheerderssamenstelling, ontstaan een aantal 
beheerderspaletten. De samenstelling van de paletten hangt af 
van de schaal van de kamer zelf, en de context van de kamer in 
relatie tot hogere schaalniveaus. Wat betekent dit deel van de 

Diemerscheg voor de stad Amsterdam? Wat betekent het voor de 
stadsregio of zelfs het Groene Hart? 

Met de 18 combinaties van ruimtelijke basiswaarden en de 14 
verschillende beheerderspalet zijn de spelregels van de strategie 
vastgelegd. Door het wisselende samengaan van basiswaarden 
en beheerderspaletten vast te leggen zijn de verbanden tussen 
de kamers gedefinieerd. In de komende hoofdstukken zal worden 
uiteengezet hoe de strategie per laag is uitgewerkt. 

Afbeelding 16: uitwerken van de kamers volgens de strategie- herdefinieren van de ruimte in de 
ruimtelijke basiswaarden en het beheerderspalet 



TO Locatie 



I • I 

~ 

ruimtelijke basiswaarden 



Beheerderspalet 



T'l T'2 





1. NETWERK 

In dit hoofdstuk worden de routes zoals ze ter sprake gekomen 
zijn in de analysefase opnieuw beschouwd. Per routedeel wordt 
de sequentie herschreven aan de hand van de ruimtelijke 
basiswaarden. Op deze wijze wordt de basis gelegd voor een 
duurzame ruimtelijke complexiteit . 
De hoedanigheid van het netwerk met diens porositeiten en 
de verschillende vervoersvormen die gebruik maken van het 
netwerk, bepalen voor een groat deel in hoeverre een beleving 
van een kamer uberhaupt mogelijk is. 
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porositeiten 

De grootste beperkingen om tot een beleving te komen ontstaan 
wanneer men zich door het gebied beweegt met de trein of 
via een van de autosnelwegen . Daarnaast zijn de middelen en 
potenties om tot een beleving te komen anders dan die van 
het routenetwerk. Met een hoge bewegingssnelheid doorkruist 
men de Diemerscheg. Iedere beleving van het landschap wordt 
ge'intensiveerd omdat deze van korte duur is. Daarbij wisselen 
versch illende belevingen elkaar met een hoog tempo af. Een 
ander belangrijk aspect is de veranderende ooghoogte van de 
observator. Wanneer twee porositeiten elkaar of het routenetwerk 
kruisen, geschiedt dit zelden gelijkvloers. Een snelweg of het spoor 
bevindt zich een groot deel van het traject door de Diemerscheg 
op een talud of viaduct. 
Door deze verhoging verplaatst de horizon zich verder van de 
observator af, hetgeen een belangrijke voorwaarde is voor het 
doen ontstaan van een beleving. Dit geldt zeker wanneer men 
zich met eenzelfde bewegingssnelheid op het maaiveld begeeft. 
De fysieke objecten die de horizon vormen dienen op grote 
afstand van de observator te zijn . Daarnaast dient de voorgrond 
van het beeld dat gevormd wordt zo vrij mogelijk te zijn van 
objecten. Een laatste aspect om de mogelijkheden van een 
beleving te optimaliseren, is ervoor te waken dat het maaiveld 
zelf zo monotoon mogelijk is. 
Omgekeerd maakt het zicht op de autosnelwegen en het 
spoorwegnetwerk actief deel uit van de beeldvorming van het 
gebied. Zij zijn onderdeel van de noodzakelijke processen van de 
stedelijke omgeving en dragen bij aan een bewustwording van 
het gebied en diens context. 

De potentie voor het doen ontstaan van een beleving is in bijna 
aile kamers die door de porositeiten doorkruist worden aanwezig . 
Uitzonderingen hierop worden gevormd door de bewoonde we reid . 
Het moment dat zij een dorp aandoen of de stad binnengaan . 
Het zijn deze plaatsen waar de ruis blijft bestaan. Voor zowel de 
snelwegen als het spoornetwerk geldt dat de ruis zich op dezelfde 
wijze in de toekomst blijft manifesteren als in de huidige situatie 
het geval is. 
Bij de autosnelweg gaat het hierbij om een dubbele ontkenning 
ter plaatse van de ruis. Vanaf de snelweg wordt het omliggende 
landschap aan het zicht onttrokken, maar tegelijkertijd wordt in 
het landschap de aanwezigheid van de snelweg gecamoufleerd . 
Bij het spoor is sprake van de onthaasting van het landschap. 
Objecten op de voorgrond flitsen met een hoge dynamiek aan 
de observator voorbij . De gelegenheid om deze objecten waar te 
nemen is er niet. Die ontstaat wanneer het ritme van passerende 
elementen vertraagt, het ritme onthaast. 

De sequenties die op deze wijze ontstaan, zullen eerst worden 
beschreven voor de autosnelwegen. Daarna komen de 
spoorwegtrajecten aan bod. 
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Afbeelding 1.1 routesequentie van aile porasiteiten btj efkaar 
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autosnelweg A10 

($ 
Afbee/ding 1.2: /ocatie en sequentie van autosnelweg A10 

Afbeelding 1.3: bee/dco/lage sequentie van autosnelweg AlOin basiswaarden 
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Men verlaat de stad en ontsnapt aan de ruis . Toch verlaat men 
de stad ook niet, omdat deze altijd meer of minder nadrukkelijk 
aanwezig is. Zij bevindt zich altijd in een gedeeltelijk open horizon. 
Maar door de elementen op het maaiveld in twee kamers die 
gepasseerd worden is deze horizon afwisselend goed en slecht 
zichtbaar. De lineaire elementen en volumen transformeren de 
horizon van gedeeltelijk open, naar volledig gesloten . Terwijl deze 
transformatie plaatsvindt, verandert ook het maaiveld in zijn 
totaliteit. Van een gestructureerd veld met een diverse invulling 
naar een en monotoon watervlak. 

De samenstelling van de voorkomende basiswaarden langs deze 
sequentie is gelijkmatig verdeeld. Deze verdeling is de oorzaak 
van de geleidelijke en consequente afwisseling van het beeld , en 
bepaalt daarmee het algehele karakter van deze sequentie . 



n " 
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Afbeelding 1.4 : schema •tan basiswaarden van de AJO 
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autosnelweg A1 

A(beelding 1.4: locatie en sequentie van autosnelweg A1 
Afbeelding 1.5: beeldcollage sequentie van autosnelweg A1 in basiswaarden 





Op het moment dat men de stad verlaat via de Al, verdwijnt 
deze volledig uit het beeld . De dynamiek van passerende 
elementen wordt steeds trager. Zowel lineaire elementen als 
volumen verplaatsen zich van de voorgrond naar de achtergrond 
tot ze bijna samensmelten met de horizon. Ook de horizon 
transformeert gedurende het traject. Net als de elementen op 
het veld ontstaat er een steeds grotere afstand tussen de horizon 
en de observator en de gesloten horizon wordt steeds opener. 
De samenstelling van het maaiveld wisselt daarbij tussen een 
veld met een monotone polderverkaveling en een veld met een 
diverse afwijkende structuur. Het maaiveld blijft een vlak verloop 
houden. 

Zodra aile basiswaarden naast elkaar worden geplaatst 
gedurende het verloop van dit traject, val len twee dingen op. Een 
geleidelijke transformatie van het beeld vormt het karakter van 

44 de basiswaarden. Daarbij is de combinatie van de dichte nabije 
horizon en de volumen op de voorgrond enerzijds, de volumen op 
de achtergrond en het monotone maaiveld anderzijds bepalend 
voor het algehele karakter van deze sequentie. 
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Afbeelding 1. 6: schema van basiswaarden van deAl 
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autosnelweg A9 

Afbeelding 1. 7: locatie en sequentie van autosnelweg A9 
Afbeelding 1.8: beeldcollage sequentie van autosnelweg A9 in basiswaarden 
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Bevindt men zich op de A9, dan bevindt men zich niet direct op 
een route de stad ult. Toch verdwijnt deze in zeker opzicht uit 
beeld wanneer de aansluiting met de AlO genaderd wordt. De 
weg loopt door een van de kamers van de Diemerscheg, maar 
de dynamiek van passerende elementen en de nabijheid van de 
horizon verraad een constante stedelijke aanwezigheid. 

Gekeken naar de samenstelling van de basiswaarden, wordt 
duidelijk welke hiervan beeldbepalend zijn. Het gaat om het 
monotone vlakke maaiveld met een polderverkaveling en de 
volumen op de voorgrond. Deze basiselementen vormen de 
beleving van een verborgen constante stedelijke aanwezigheid, 
ofwel het karakter van deze sequentie. 
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Afbeelding 1. 9: schema van basiswaaroen van de A9 
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spoor tussen Amsterdam Duivendrecht en Diemen Zuid 

Afbeelding 1. 12: locatie en sequentie van het spoor tussen Amsterdam Ouivendrecht en Oiemen Zuid 
Afbeelding 1.13: beeldcollage sequentie van het spoor tussen Amsterdam Ouivendrecht en Oiemen Zuid, in basiswaarden 
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spoor tussen Diemen Zuid en Weesp 

&:l 
Afbeelding 1.14: locatie en sequentie van het spoor tussen Diemen Zuid en Weesp 

Afbeelding 1. 15: beeldcol/age sequentie van het spoor tussen Oiemen Zwd en Weesp, in basiswaarden 



.... 



Bij het schematiseren van de sequentie van de spoorwegen in 
de analysefase werd de lijn waarlangs de verbinding tussen 
Duivendrecht, Diemen en Weesp weergegeven als een lijn. Bij 
het uitwerken van de basiswaarden voor de belevingssequentie 
is deze lijn uit elkaar gehaald. Hierdoor kan het tussenliggende 
kamertje worden beschouwd. Het resultaat is als volgt. 
Wanneer men van Duivendrecht naar Diemen reist, beweegt men 
langs de rand van de kamer en is deze enkel aan de zuidzijde van 
de route zichtbaar. Reist men van Duivendrecht naar Weesp dan 
wordt deze kamer doorkruist, en door aile passagiers beleefd. 
Deze beleving wordt gekarakteriseerd door een geleidelijke 
vertraging van passerende elementen. 

Hoe deze vertraging ontstaat, is terug te zien in de samenstelling 
van de basiswaarden. De gedeeltelijk open horizon heeft de 
vorm van een doorbroken lijn. Het wisselen van de plaats van 

54 de horizon in deze kamer wordt versterkt door de volumen die 
zich op de achtergrond op het maaiveld bevinden en de lineaire 
elementen die zich over het gehele maaiveld verspreiden. Deze 
lineaire elementen en de diverse invulling van het maaiveld zelf 
zorgen voor een speelse structuur in het maaiveld. 
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Afbee/ding 1.16: schema van basiswaarden van het spoor tussen Amsterdam Duivendrecht, Diemen Zuid en Weesp 
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spoor tussen Amsterdam Muiderpoort en Naarden 

Afbee/ding 1.17: locatie en sequentie van het spoor tussen Amsterdam Muiderpoort en Naarden 
Afbee/ding 1.18: bee/deal/age sequentie van het spoor tussen Amsterdam Muiderpoort en Naarden, in basiswaarden 





Het traject Amsterdam Muiderpoort- Naarden is voor wat karakter 
en samenstelling betreft erg vergelijkbaar met het snelwegtrace 
van de Al dat de Diemerscheg kruist. 
Ook hier verdwijnt de stad volledig uit beeld wanneer we deze 
verlaten. Eris sprakevan een langdurigeen consequente vertraging 
van passerende elementen. Een enkele keer versnelt het ritme 
kort, enkel om abrupt terug te gaan naar het tempo daarvoor 
en vanaf daar weer verder te vertragen. Deze vertraging wordt 
kracht bijgezet door de groeiende afstand tussen de observator 
enerzijds en de horizons en elementen op het maaiveld anderzijds. 
Terwijl dit gaande is blijft het vlakke maaiveld knipperen tussen 
een monotoon veld met een polderverkaveling en een divers veld 
met een afwijkende structuur. 

Wanneer hier aile basiswaarden naast elkaar worden geplaatst 
valt dezelfde combinatie op. Namelijk die van de dichte, nabije 

sa horizon, de volumen op de voor en achtergrond en het monotone 
maaiveld. Het zijn de basiswaarden die het begin en het eind 
van het traject visualiseren en zodoende de transformatie 
weergeven. 
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Afbeelding 1.19: schema van baslswaarden van Het spoor tussen Amsterdam Muiderpoort en Naarden 
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spoor tussen Weesp en A/mere 

Afb eelding 1.20: locatie en sequentie van he £" spoor tussen Weesp en A/mere 
Afbee/ding 1.21: bee/dcollage sequentie van het spoor tussen Weesp en A/mere, in basiswaarden 
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Het laatste traject dat kan worden afgelegd middels de porositeiten 
wordt gevormd door het trace Weesp - Almere. Hierbij begeeft 
men zich direct op het platteland. Het ritme van de bebouwing 
van Weesp wordt abrupt onderbroken en omgezet in een traag 
ritme waarbij elementen ver op de achtergrond blijven en 
samensmelten met de gedeeltelijk open horizon. De monotone 
samenstelling van het maaiveld en de polderverkaveling versterkt 
dit nog eens. 

Als men de samenstelling van de basiselementen van dit 
spoortrace beschouwt, blijkt dat het hier gaat om de kamer die 
tijdens de analysefase de enige waarneembare kamer was. Hier 
worden de eisen, zoals gesteld in de inleiding van deze paragraaf 
strikt toegepast. 
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Afbeelding 1. 22; schema van bas•swaarden van het spoor tussen Weesp en A/mere 



routenetwerk 

Het gebied wordt verder uitgewerkt aan de hand van de routedelen 
van het netwerk. Hierbij wordt gekeken naar de reeds gedefinieerde 
kamers . Vanuit deze ruimten blijft men structureel streven naar 
een maximale diversiteit in de ruimtelijke basiswaarden. 
Ook hier spelen bewegingssnelheid en de ooghoogte van de 
observator een belangrijke rol. Samen met de locatie van het 
routedeel en de huidige hoedanigheid van de omgeving hiervan 
vormen zij het uitgangspunt voor het vaststellen van de ruimtelijke 
basiswaarden. 
De bewegingssnelheid en ooghoogten bij de routedelen wisselt 
nogal eens. Dit heeft te maken met het feit dat grote delen van 
het routenetwerk met verschillende vervoersvormen betreedbaar 
zijn. Echter is door het doorgaans bochtige verloop van de diverse 
wegen en het materiaal waarmee ze bestraat zijn een beperkte 

64 bewegingssnelheid mogelijk voor de automobilist. Dit zorgt ervoor 
dat deze weggebruiker ten aile tijden een vergelijkbare beleving 
zal hebben als de fietser of de voetganger. 
De beperkte bewegingssnelheid versoepelt de voorwaarden voor 
het creeren van een beleving. De locatie van de horizon hoeft 
zich niet noodzakelijk ver van de observator te bevinden en ook 
de plaatsing en frequentie van de elementen op het maaiveld 
kan veel veranderlijker zijn. Daarbij kan het maaiveld nog 
diverse andere vormen aannemen dan het tot nog toe gedaan 
heeft. Hoogteverschillen in het landschap kunnen worden ingezet 
als coulissen voor een intensievere en spannendere beleving 
van het landschap . Er kan actief gebruik gemaakt worden van 
de confrontatie tussen het netwerk en de porositeiten, daar 
deze vaak de oorzaak zijn van glooiingen in het maaiveld, en 
tegelijkertijd het bewustzijn van de context van de Diemerscheg 
optimaliseren. 

Zowel langs de porositeiten als langs de routedelen bestond 
tijdens de analysefase het fenomeen ruis, een kamer zonder 
een uitgesproken ruimtelijke identiteit. Ook langs de routedelen 
van het netwerk bestaat een vorm van ruis. Deze heeft verband 
met de ruis die langs de porositeit aangetroffen wordt. Het gaat 
hier om het doorkruisen van het bewoonde gebied. Voor deze 
gebieden worden geen ruimtelijke basiswaarden vastgelegd . 
Het resultaat in de vorm van de herschreven belevingssequenties 
langs deze routedelen van het routenetwerk wordt hieronder 
beschreven. 
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Afbeelding 1.23 routesequentie van aile routede/en bij elkaar 
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routedee/1- het verlaten van de stad 

Afbee/dmg 1.24: locatie en sequentie van routedee/ 1 - 'he t verlaten van de stad' 
Afbeelding 1.25: bee/dcollage sequentie van routedeet 1 - 'het vertaten van de stad', in basiswaarden 
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Gebaseerd op de ruimtelijke basiswaarden langs deze route, voor 
zover ze nog niet vastlagen, beschrijft dit routedeel niet een keer 
een afscheid met de stad, maar zijn het meerdere momenten van 
een kort afscheid en een snel wederzien. Men maakt voor een 
eerste keer kennis met het scala aan beelden van datgene wat 
zich niet in de stad bevindt. Zowel de horizon als de elementen 
op het maaiveld en het maaiveld zelf wisselen continu van 
samenstelling, vorm en hoedanigheid. 

Als aile basiswaarden bij elkaar worden gelegd en de frequentie van 
iedere basiswaarde op zich wordt meegenomen, wordt duidelijk 
wat de oorzaak is voor het sterk wisselende karakter van dit 
routedeel. De meest voorkomende, en daarmee beeldbepalende 
basiswaarden zijn een gedeeltelijk open horizon in de vorm van 
een doorbroken lijn, lineaire elementen in het gehele beeld; 
volumen op de achtergrond en een vlak monotoon maaiveld met 

68 een polderverkaveling. Deze combinatie van basiswaarden komt 
geen enkele keer terug in de vorm van een kamer. 



-

69 

Afbee/ding 1.26: schema van basiswaarden van routedeel 1 - 'het verlaten van de stad' 
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routedee/ 2 - onverwachte ontmoetingen 

Afbeelding 1 .27: /ocatie en sequentie van routedee/2- 'onverwachte ontmoetingen' 
Afbeelding 1.28: beeldcol/age sequentie van routedeel 2 - 'onverwachte ontmoetingen: in basiswaarden 
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Het ruimtelijke schaakspel van basiselementen wordt verruimd. 
Nieuwe objecten en middelen worden toegepast om bij te 
dragen aan de diversiteit van de sequentie van dit routedeel. De 
toepassing van volumen in de verschijning van gebouwen krijgt 
een actievere rol in de beeldvorming. Maar vooral het maaiveld 
zelf krijgt een grotere rol. Glooiingen in het maaiveld vormen 
coulissen en zorgen voor een algehele uitbreidingen van mogelijke 
combinaties met de overige basiswaarden. Ook treffen we langs 
deze route meer extremen aan. 

Zodra aile basiswaarden bij elkaar worden gelegd blijkt dat op 
een efficiente wijze de volledige breedte van mogelijkheden 
wordt benut. Basiswaarden die leiden tot een volledig vlak en 
monotoon beeld maar oak tot een divers en veelkleurig beeld 
bevinden zich naast elkaar in deze verzameling. Wat het meeste 
voorkomt zijn de basiswaarden die het gemiddelde van deze 

n extremen weergeven. Dat verklaart waarom men een rode draad 
ervaart tijdens het doorlopen van dit routedeel. 
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Afbeelding 1.29: schema van basiswaarden van routedeel 2 - 'onverwachte ontmoetingen' 
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routedeel 3 - stads' natuur 

&) 
Aibee/ding 1. 30: /o ca tie en sequentie van routedee/ 3- 'stads' natuur' 

Afbeelding 1.31: bee/dcollage sequentie van routedeel 3 - 'stads ' natuur~ in basiswaarden 
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Het ritme waarin verschillende kamers elkaar afwisselen vertraagt. 
Daar waar bij routedeel 2 een rode draad opgemerkt werd, speelt 
deze hier een hoofdrol. Het verschil in basiswaarden tussen de 
drie kamers is genuanceerder. Bovendien blijven de eerste en 
derde kamer aanwezig in het beeld van de tweede kamer wanneer 
deze wordt doorkruist. Een ander ritme van opeenvolging maakt 
het verschil met de overige routedelen en. 

Ook wanneer van dit routedeel de beknopte verzameling 
basiswaarden bij elkaar gelegd worden is er een basiswaarde 
die duidelijk naar voren komt. Het gaat hier om het monotone 
vlakke maaiveld met de polderverkaveling. Dit maaiveld vormt de 
onderlaag voor het gehele routedeel en is daarmee de basis voor 
het karakter ervan. 
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L..----------------------------...1 Afbeelding 1.32: schema van basiswaarden van routedee/3 - 'stads' natuur' 
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routedee/ 4 - bekende aanzichten dee/ 1 

Afbeelding 1.33: locatie en sequentie van routedeel 4 - 'bekende aanzichten dee/ 1' 
Afbee/ding 1.34: beeldcollage sequentie van routedee/ 4 - 'bekende aanzichten dee/ 1 ', in basiswaarden 







De sequentie die langs dit gedeelte van het routenetwerk wordt 
doorlopen is de enige zonder ruis. In de analysefase werd 
deze route getypeerd als bekende aanzichten - deel 1. Ook 
wanneer zij wordt geherdefinieerd aan de hand van ru imtelijke 
basiswaarden is een herhaling van aspecten uit de voorgaande 
routes waarneembaar. Dit manifesteert zich enerzijds door het 
doorkruisen van kamers met dezelfde basiswaarden die al eerder 
gezien zijn, anderzijds door het ritme van de sequentie zelf. 
Toch wordt ook bij dit routedeel de diversiteit verder versterkt. 
Behalve de herkenbare kamers worden er ook weer nieuwe 
ge'lntroduceerd. Maar vooral de overgangen van de ene kamer 
naar de andere zijn langs dit traject anders. Dit heeft alles te 
maken met het volledig ontbreken van de ruis. Een ander gevolg 
daarvan is de mate van het bewustzijn van het ontbreken van de 
stad, welke bij dit routedeel het grootst is. 

so De totale verzamel ing van basiswaarden die langs deze route 
voorkomen is uitgebreid en divers. Gekeken naar welke waarden 
hieruit vaker voorkomen, ligt de nadruk op een gesloten horizon in 
de vorm van een doorlopende lijn, een gedeeltelijk open horizon 
in de vorm van een doorbroken lijn, lineaire elementen die zich 
op verschillende plaatsen op het maaiveld kunnen bevinden en 
een vlak maaiveld met een diverse samenstelling . 
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Afbeelding 1.35: schema van basiswaarden van routedee/4 - 'bekende aanzichten dee/1' 
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routedeel 5 - bekende aanzichten dee/ 2 

j 
Afbeelding 1.36: locatie en sequentie van routedee/ 5 - 'bekende aanzichten dee/2' 

Afbeelding 1.37: beeldcollage sequentie van routedee/ 5- 'bekende aanzichten dee/2', in basiswaarden 
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De laatste sequentie die in deze gids beschreven wordt heeft een 
afwijkend ritme van verandering dan de sequenties ervoor. Is 
er doorgaans vooral sprake geweest van een consequent ritme 
per routedeel. Hier bestaan sterke wisselingen wanneer men dit 
routedeel beloopt. Met dit afwijkende ritme worden net als bij 
routedeel 4 bekende kamers doorkruist, en een nieuwe kamer 
ge·introduceerd. 

Plaatst men tenslotte voor een laatste keer aile voorkomende 
basiswaarden van het routedeel bij elkaar dan blijkt voor 
de eerste keer dat er geen specifieke basiselementen zijn die 
beeldbepalend zijn geweest voor het karakter van de sequentie. 
Aile basiswaarden komen gelijkwaardig aan bod. 
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Afbeeldmg 1.38: schema van basiswaarden van routedee/ 5- 'bekende aanzichten dee/2' 



Tot slot wordt er nog gekeken naar de eigenheid van de sequenties 
vanaf de porositeiten ten opzichte van die van het routenetwerk. 
Legt men aile samenstellingen van basiswaarden van de 
porositeiten bij elkaar, dan valt op dat er een viertal basiswaarden 
zijn die het algemene beeld van deze belevingssequenties sterker 
naar voren komen dan aile anderen. Het gaat hier om de gesloten 
horizon in de vorm van een doorbroken lijn, lineaire elementen en 
volumen die zich zowel op de voor- als achtergrond van het beeld 
bevinden en een monotoon maaiveld dat gekenmerkt wordt door 
de polderverkavelingsstructuur. 
Wanneer hetzelfde gedaan wordt bij het routenetwerk ontstaan 
overeenkomsten en verschillen. Ook hier zijn lineaire elementen 
en volumen die zich zowel op de voor- als achtergrond bevinden 
beeldbepalend. De horizon en het maaiveld zijn echter verschillend. 
Hier is een gedeeltelijk open horizon in de vorm van een doorbroken 
lijn en een vlak maaiveld met een diverse invulling en een andere 

66 structuur dan die van de polderverkaveling beeldbepalend . 
Het mag duidelijk zijn dat de samenstelling van basiswaarden bij 
het routenetwerk meer mogelijkheden biedt voor een breed scala 
aan combinaties van basiswaarden dan bij de porositeiten. Dit wijst 
nogmaals op de beperkingen die ter plaatse van de porositeiten 
wordt opgelegd om tot een beleving te kunnen komen. Beide 
samenstellingen geven aan hoe ondanks deze beperkingen een 
diverse sequentie behaald kan worden . 
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Afbeelding 1. 39: sc em a van basiswaarden van aile porositeiten Afbeelding 1.40: schema van baslswaarden van aile routede/en 
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2. KAMERS 

In dit gedeelte van de gids wordt de 4-dimensionale complexiteit 
verder uitgewerkt. Voor iedere kamer worden de ruimtelijke 
basiswaarden en het beheerderspalet beschreven. Op deze wijze 
ontstaat een helder overzicht van de volledige diversiteit. 

De kamers worden aangeduid met een code. Deze code staat 
voor de combinatie van de basiswaarden zoals die volgde uit 
de belevingsequentie van het netwerk. Daaraan wordt een 
specifiek beheerderspalet toegevoegd . Een beheerderspalet is 
een samenstelling van diverse beheerders die op dit moment en 
in de toekomst actief en passief een rol hebben in een kamer. 
De beheerder bepaalt de sfeer die in de kamer ontstaat en 
maakt daarmee het beeld af. Beheerders die in het palet worden 
opgenomen kunnen tegelijkertijd met elkaar samenwerken of 
elkaar opvolgen. Door dit open te Iaten voor de toekomst ontstaat 
een wisselende sfeer gedurende de tijd in een bepaalde kamer. 
De paletten zijn enigszins vereenvoudigd ten opzichte van de 
realiteit . Dit heeft te maken met de bijzondere grootte van het 
scala van mogelijkheden, en het ontstaan van nieuwe actoren in 
de toekomst. 

Op deze manier wordt duidelijk waar de combinatie van 
basiswaarden en beheerderspaletten per kamer toe leiden kan. 

9 1 



H2EB3C3VIb 
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Afbeelding 2.1: locaties van kamer H2EB3C3Vlb 



Q Q 

Afbeelding 2 .2 : schema van basiswaarden van kamer H2EB3C3Vlb 

De kamer met de code H2EB3C3VIb is de kamer die het striktst 
genomen toekomt aan de eisen voor een beleving vanaf de 
porositeiten. Het is de kamer van de open netwerken uit de 
analysefase, zoals deze beleefd wordt vanaf de snelweg. 
De code H2EB3C3VIb staat voor de combinatie van een gedeeltelijk 
open horizon in de vorm van een rechte lijn. Lineaire elementen en 
volumen bevinden zich op de achtergrond in het beeld. Tenslotte 
is het vlakke maaiveld monotoon van samenstelling en wordt 
gekenmerkt door een polderverkaveling. 
Wanneer men deze kamer doorkruist vanaf de porositeiten 
bestaat er een grotere afstand van de elementen in het veld, dan 
wanneer men voortbeweegt langs het routenetwerk. Dit betekent 
dat er een schaalsprong in het beeld ontstaat. 
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Afbeelding 2.3: locaties van kamer H2EBJC3Vlb met beheerderspalet J 

H2EB3C3VIb 
beheerderspalet J 

Afbeelding 2.4: doorsnede met zicht op kanaaldijk van kamer H2EBJC3Vlb 

Afbeelding 2.5: doorsnede met zicht op spoor van kamer H2EBJC3Vlb 
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Afbee/ding 2. 6: 30-verta/ing van de basiswaarden van kamer H2EBJC3VIb 



In termen van het beheerderspalet wordt er voor aile locaties 
van deze kamer een vergelijkbare samenstelling voorgesteld. Het 
gaat hierbij om het behoud van een landelijke karakter, waarbij 
gestreefd wordt naar een zo breed mogelijke interpretatie daarvan. 
Het palet bestaat daarom uit een combinatie van trad itionele en 
alternatieve agrariers. Bij alternatieve agricultuur denkt men aan 
voorbeelden als een zorgboerderij, recreatiehoeven en biologische 
landbouw. Er kan zo worden ingespeeld op het versterken van de 
band tussen de stedeling en het platteland door middel van zorg, 
recreatie en zelfs educatie . Langs het Amsterdam-Rijnkanaal 
bevindt zich het Fort Nigtevecht, een militair bouwwerk dat 
ondertussen op de werelderfgoedlijst staat. Hier kunnen door 
organisaties als de ANWB, projectbureau Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en Unesco Nederland tegemoet worden gekomen aan 
vormen van infotainment. 
Erkan oo kgekozen worden vooreen i nvalshoek waa rb ij natu u rbeheer 

96 en ecologie een hoofdrol spelen . In een samenwerkingsverband 
met waterschappen en natuurorganisaties kunnen traditionele 
en alternatieve agrariers de natuurlijke en ecologische waarden 
van hun gronden optimaliseren. Hierbij kunnen de agrarische 
natuurvereniging of Groengebied Amstelland assisteren met 
kennis en financiele middelen. 
Voor zowel het combineren van zorg, educatie en recreatie als bij 
natuurbeheer en ecologie kunnen overkoepelende organisaties 
beheerstaken overnemen wanneer de groep agrariers volledig 
uit de kamer vertrekken. Bovendien sluiten beide invalshoeken 
elkaar niet uit, maar kunnen elkaar juist aanvullen. Hierdoor kan 
deze kamer betekenis krijgen voor een grater schaalniveau. De 
gronden blijven onder zeggenschap van de gemeenten Weesp, 
Muiden en Abcoude. Gezamenlijk zullen zij tot een goede 
inrichting kunnen komen. Het gewest Gooi en Vechtstreek kan 
als coordinerende organisatie een rol vervullen, aangezien zij 
de belangen vertegenwoordigt van meerdere vergelijkbare 

gemeenten in de streek tussen Amsterdam en Utrecht. De 
kamer krijgt betekenis als onderdeel van het Groene Hart van de 
randstad. Hierdoor kunnen partijen als Rijkswaterstaat, deNS en 
overige openbare vervoersmaatschappijen in overleg gaan met 
bijvoorbeeld Stuurgroep Groene Hart, over eventuele ingrepen 
in deze kamer op een schaalniveau dat zich dichter bij hun eigen 
schaalniveau bevindt. 

Afbee/ding 2. 7: beeldco/lage van interpretatie basiswaarden H2EB3C3Vlb en beheerderspalet J 
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H4EBCVIb 
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Afbeetding 2.8: tocaties van kamer H4EBCVlb 



Afbeeldlng 2 . 9: schema van basiswaarden van kamer H4EBCV/b 

De locaties van deze kamer doorkruisen soms de eerder besproken 
kamer H2EB3C3VIb. Zij zullen daardoor in beeld gelinkt zijn aan 
deze kamer. Tegelijkertijd zijn er locaties waarbij dit niet het geval 
zal zijn, terwijl de basiswaarden van het gebied hetzelfde zijn. 
Deze basisvoorwaarden zijn een gedeeltelijk open horizon in 
de vorm van een doorbroken lijn . Overal in het beeld bevinden 
zich lineaire elementen en volumen. Het aantal objecten op het 
maaiveld is op bepaalde locaties dusdanig groot dat de horizon 
nooit ver het landschap in gaat. Op andere locaties is het aantal 
kleiner en ligt de horizon verder van de observator af. Het 
maaiveld is vlak en monotoon van samenstelling. Wei bevat het 
een polderverkavelingsstructuur. 
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Afbeelding 2.10: locaties van k.amer H4EBCVlb met beheerderspalet J 

H4EBCVIb 
beheerderspalet J 

Afbeelding 2 .11 : doorsnede van kamer H4EBCVlb 

Afbeelding 2.12: doorsnede bij de Vecht van kamer H4EBCV!b 
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Afbee/ding 2.13: 30-verta/ing van de basiswaarden van kamer H4EBCV/b bij /ocaties beheerderspafet J 
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De kamer met de code H4EBCVIb bestaat voor een groot deel 
uit locaties die vanuit een andere positie zicht bieden op dezelfde 
gebieden als kamer H2EB3C3Vlb. Logischerwijs ontstaat 
hierdoor een verband tussen beide kamers, het beheerderspalet 
is hetzelfde als bij de kamer H2EB3C3Vlb. 

Afbeelding 2.14: bee/dcol/age van interpretMie basiswaarden H4EBCV!b en beheerderspa/et 1 



103 



\ 

104 

Afbeelding 2.15: /ocaties van kamer H4EBCV/b met beheerderspalet 0 

H4EBCVIb 
beheerderspalet D 

Afbeelding 2.16: doorsnede bij de Gaasp van kamer H4EBCVIb 
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Afbee/ding 2 .17: 30-verta/ing van de basiswaarden van kamer H4EBCV/b bij /ocaties beheerderspalet 0 
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Langs het zuidelijke deel van de Gaasp bevindt zich ook een zeker 
snijvlak tussen de kamers H2EB3C3VIb en H4EBCVIb. Maar een 
verschil wordt gecreeerd in het beheerderspalet. Deze locatie 
van de kamer valt onder de gemeenten Amsterdam en Abcoude. 
Langs de westzijde van de Gaasp leidt dit tot de aanwezigheid 
van de stad in de horizon. Daarnaast maken beide gemeenten 
geen deel uit van het Gewest Gooi en Vechtstreek. Desalniettemin 
kunnen zij zich aansluiten bij regionale overleggen als dat van de 
Noordvleugel of Stuurgroep het groene Hart. 

Afbeelding 2.18: bee/dco/lage van interpretatic basiswaarden H4EBCV!b en beheerderspalet 0 
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Afbeelding 2.19: locaties van kamer H4EBCVlb met beheerderspa/et F 

H4EBCVIb 
beheerderspalet F 

Afbee/ding 2. 20: doorsnede bij de Diemen van kamer H4EBCVlb 
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Afbeelding 2.21: 30-verta/ing van de basiswaarden van kamer H4EBCV!b bij locaties beheerderspalet F 



De overige locaties van deze kamer wijken in nag verdere mate af 
van het allereerst ge·introduceerde beheerderspalet. Deze locaties 
vallen onder de gemeenten Amsterdam en Diemen. Hier heeft de 
kamer de vorm van een lineaire ruimte. Dat wil zeggen dat de 
ruimtelijke basiswaarden en het beheerderspalet gelden voor een 
smalle strook langs het routenetwerk. Het gevolg is dat vormen van 
alternatieve agricultuur een andere verschijning krijgt . Dit geldt 
oak voor de invalshoek van natuurbeheer en ecologie . Nag altijd 
kunnen partijen als een agrarische natuurvereniging, Groengebied 
Amstelland of de ANWB een rol spelen om ontwikkelingen mede 
te cobrdineren, zeker in het geval wanneer particuliere actoren 
hier zullen verdwijnen. Het heeft vooral te maken met de forse 
schaalverkleining van beide invalshoeken voor deze toepassing. 
Met de huidige tendensen binnen de agrarische sector wordt 
trad it ionele agricultuur onmogelijk op deze locaties. 
De combinatie van de lineaire vorm en de schaal leidt tevens 

no tot een beperkte betekenis voor een hager schaalniveau. Het 
stadsdeel Zuidoost en Zeeburg van Amsterdam zullen hier eerder 
een rol spelen dan bijvoorbeeld Stuurgroep Groene Hart. 

Afbeelding 2. 22 : bee/deal/age van interpretatie basiswaarden H4EBCVJb en beheerderspalet F 





H3EB1C1VIIb 
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Afbeelding 2.23: locaties van kamer HJEBICIVI/b 



Afbeelding 2. 24: schema van basiswaarden van kamer H3EB1C1Vllb 

De kamer met de code H3EB1C1 Vllb kent locaties die in termen 
van het beheerderspalet verband hebben met twee totaal 
verschillende kamers . In de ruimtelijke basiswaarden zijn zij 
echter gelijk aan elkaar. 
Het gaat hier om een volledig gesloten horizon in de vorm van 
een rechte lijn. Daarbij komen enkel op de voorgrond lineaire 
elementen en volumen voor. Met andere woorden, de gesloten 
horizon bevindt zich dicht bij de observator. Het maaiveld is vlak, 
maar kent wei een diverse samenstelling . Ook wordt voor de 
eerste keer afgeweken van de polderverkavelingsstructuur. 
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Afbeelding 2.25: locaties van kamer H3EBJC1VIIb met beheerderspalet F 

H3EB1C1 Vllb 
beheerderspalet F 

Afbeelding 2.26: doorsnede bij de Gaasp van kamer H3EB1C1VIIb 
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Afbeeldmg 2.27: 30-verta/ing van de basiswaarden van kamer H3EB1Cl Vllb bij locaties beheerderspalet F 
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Voor wat betreft het beheerderspalet langs dit deel van de 
oostelijke oever van de Gaasp, bestaat er een hecht verband met 
de locaties aan het noordelijke deel van de Gaasp uit de kamer 
H4EBCVIb. De vorm van de kamer is hier eveneens lineair en 
biedt dezelfde potenties voor de huidige en mogelijke beheerders. 
Het beheerderspalet is om die reden hetzelfde. 

Afbeelding 2.28: beeldcollage van interpretatie basiswaarden H3EB1Cl Vllb en beheerderspalet F 
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Afbeelding 2.29: locaties van kamer H3EB1C1Vllb met beheerderspalet K 

H3EB1C1Vllb 
beheerderspalet K 

Afbee/ding 2 .30: doorsnede bij Weesp van kamer HJEBlCl Vllb 
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Afbeefding 2.31: 30-verta ling van de basiswaarden van kamer H3EB1Cl V/lb bij /ocaties beheerderspafet K 



De overige locaties van deze kamer kennen een afwijkend 
beheerderspalet. Het grootste verschil wordt gekenmerkt door 
het niet aanwezig zijn van agricultuur. Hierdoor ontstaan andere 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van deze locatie. Hierbij kan 
gedacht worden aan ecologie, waterberging, de energiesector en/ 
of natuurontwikkeling al dan niet in combinatie met recreatieve 
ontwikkelingen. Om een breed draagvlak hiervoor te creeren 
kunnen organisaties als Staatsbosbeheer, natuurmonumenten, 
de ANWB en Groengebied Amstelland helpen bij coordinatie en 
beheer. Diverse overheden kunnen kijken naar de mogelijkheden 
voor subsidies om het gebied in ecologisch opzicht te onderhouden. 
Het aanvraagloket voor deze subsidies is afhankelijk van de 
positie die het gebied uiteindelijk in zal nemen in de ecologische 
structuren. 
Wanneer meerdere ontwikkelingen gecombineerd worden, en 
wordt gekeken naar de betekenis van dit gebied in een groter 

120 geheel, zal rekening moeten worden gehouden met de gemeente 
Weesp. Deze kan worden vertegenwoordigd door Gewest Gooi en 
Vechtstreek in een overleg met bijvoorbeeld Stuurgroep Groene 
Hart. 

Afbee/ding 2.32: beeldcol/age van interpretatie basiswaarden H3EB1C1 Vllb en beheerderspalet K 
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H3EC3Vllb 
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Afbeelding 2.33: locaties van kamer H3C3Vllb 



Afbee/ding 2.34: schema van bas1swaarden van kamer H3EC3VI!b 

De ooghoogte van de gebruiker van het routenetwerk en de 
snelheid en vervoersvorm van de gebruiker van de porositeiten, 
bepalen in deze kamer de samenstelling van de basiswaarden. 
De horizon in deze samenstelling is volledig gesloten en heeft de 
vorm van een rechte lijn. Deze bevindt zich op enige afstand van 
de observator. Dit wordt versterkt door de volumen die zich op de 
achtergrond van het beeld bevinden. Het vlakke maaiveld heeft 
een diverse samenstelling waarbij een aanwijsbare structuur 
onderscheiden wordt. 

123 



124 

Afbeelding 2.35: loca ties van kamer H3EC3V/Jb met beheerderspalet K 

H3EC3VIIb 
beheerderspalet K 

Afbee/ding 2.36: doorsnede van kamer H3EC3Vllb bij de kanaa/dijk 

'~ 
t J . ... -

Afbeeldmg 2.37: doorsnede b/j tussen de porositeiten in kamer H3EC3Vllb 
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Afbeelding 2.38: 30-vertaling van de basiswaarden van kamer H3EC3VI/b bij /ocaties beheerderspalet K 
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De kamer met de code H3EC3VIlb kent nauwe verbanden in beheer 
met de locatie in Gemeente Weesp van de kamer H3EB1C1VIlb. 
Het zelfde gebied wordt waargenomen vanuit andere lijnen, 
wat tot een andere beleving van hetzelfde beeld leidt. Het 
beheerderspaletten van beide kamers is daarom hetzelfde. 
Hierbij dient wei in acht te worden genomen dat ook 
Rijkswaterstaat en de Nederlandse Spoorwegen zich in dit overleg 
zullen mengen aangezien hun netwerken door deze locatie van de 
kamer H3EC3VIlb loopt. Tenslotte dient hier rekening te worden 
gehouden met een projectontwikkelaar voor de inrichting van de 
voormalige Kruitfabriek. 

Afbeelding 2.40 : bee/dco/lage van interpretatie basiswaarden H3EC3Vllb en beheerderspa/et K 
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Afbeelding 2.41: /ocaties van kamer H5EBCVI!Ic 



De kamer met de code HSEBCVIIIc is, net als de overige kamers, 
een kamer die zich leent tot vele gezichten. Onder meer het 
Gaasperplaspark, het Flevopark en de Diemervijfhoek zijn 
locaties die kunnen worden beschreven aan de hand van deze 
basiswaarden. Hier is sprake van een volledig gesloten horizon in 
de vorm van een doorbroken lijn. Op het maaiveld bevinden zich 
zowellineaire elementen als volumen op de voor- en achtergrond. 
Het maaiveld is glooiend en kent een diverse samenstelling in 
een variabele structuur. 
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Afbeelding 2.43: locaties van kamer HSEBCVlllc met beheerderspalet E 

HSEBC3Vlllc 
beheerderspalet E 

Afbeelding 2. 44: doorsnede Diemervijfhoek in kamer HSEBCVlllc 
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Afbeelding 2.45: 30-vertaling van de basiswaarden van kamer HSEBCVlllc bij loC1Jties beheerderspalet E 
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De kamer HSEBCVIIIc ter plaatse van zowel het Fort Diemerdam 
als de Diemervijfhoek kent een beheerderspalet waarbij 
natuurontwikkeling en ecologie een belangrijke rol spelen. Om 
hier een breed draagvlak voor te creeren kan gekeken worden 
naar combinaties van beiden met recreatie zolang ecologische
en natuurwaarden daar niet onder lijden. Hierbij kan worden 
gedacht aan partijen als Staatsbosbeheer, natuurmonumenten en 
het ministerie van LNV wanneer de potentie van het deelnemen 
aan de Ecologische Hoofdstructuur van Nederland wordt benut. 
Aangezien zich hier ook het Fort Diemerdam bevindt, dat deel 
uitmaakt van de Stelling van Amsterdam kan ook monumentenzorg 
worden toegevoegd aan het palet. 
Dit gebied krijgt daarmee betekenis voor de stad Amsterdam 
en verdient bijzondere aandacht bij het stadsdeel Zuidoost en 
Zeeburg. 

Afbeelding 2. 46 : beeldcollage van interpretatie tJasiswaarden HSEBCV!llc en beheerderspalet E 
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Afbee/ding 2.47: locaties van kamer H5EBCVl/Ic met beheerderspalet N 

HSEBC3VIIIc 
beheerderspalet N 

Afbeelding 2. 48: doorsnede Gaasperp laspark in kamer H5EBCVIilc 
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Afbee/ding 2.49 : 30-vertaling van de basiswaarden van kamer HSEBCV/Ilc bij /ocaties beheerderspalet N 
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Het Gaasperplaspark is in dit afstudeerproject al meerdere malen 
voorgekomen . Een park met een diverse samenstelling van kleine 
kamers. Behalve dit park kent Amsterdam ook het Flevopark . In 
de basiswaarden, potentie en beheerderstermen kunnen beide 
parken als vergelijkbare entiteiten worden beschouwd. Het 
beheerderspalet is dan ook hetzelfde. 
Het Gaasperplaspark wordt nu beheerd door Groengebied 
Amstelland en maakt deel uit van Recreatie Noord-Holland. 
Het Flevopark is in beheer van de gemeente Amsterdam. 
Beide beheersvormen zijn voor elkaar inwisselbaar, en duiden 
tegelijkertijd op het belang van deze parken als onderdeel van 
de hoofdgroenstructuur van Amsterdam . In de toekomst kunnen 
partijen als Staatsbosbeheer voor deze parken ook een bijdrage 
leveren. Om het gebruik van de parken nu en in de toekomst te 
bevorderen kunnen diverse sportieve en recreatieve verenigingen 
in de parken gehuisvest worden. 

Afbeelding 2 .50: beeldcollage van interpretatie basiswaarden HSEBCVlllc en beheerderspalet N 
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Afbeelding 2.51 : focat ies van kam er H4ECVII/c 



Afbeelding 2.52: schema van basiswaarden van kamer H4ECV/l!c 

De kamer met de code H4ECVIIIc, ofwel de landschappelijke 
lijnen uit de analysefase kan worden beschreven aan de hand 
van de volgende ruimtelijke basiswaarden . Beeldbepalend is 
het glooiende maaiveld met een diverse samenstelling . Op dit 
maaiveld bevinden zich enkele volumen zowel op de voor- als 
achtergrond. Dit alles samen leidt tot een gedeeltelijk open 
horizon in de vorm van een doorbroken lijn. 
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Afbee/ding 2.53: /ocaties van kamer H4ECVII/c met beheerderspalet L 

Afbeelding 2.54 : doorsnede in kamer H4ECVlilc 

H4ECVIIIc 
beheerderspalet L 
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Afbee/ding 2.55: 30-vertaling van de basiswaarden van kamer H4ECV!llc bij /ocaties beheerderspa/et L 



Het gaat hier om de verbindingen in het groen van het Diemerpark 
met het vaste land van Amsterdam en met de Diemervijfhoek. 
Zij geven een beeld van hetgeen de observator kan aantreffen 
wanneer deze een van beiden bereikt. Zij kunnen bijdragen aan 
de algehele natuurbeleving van dit gebied en tegelijkertijd plaats 
bieden aan vormen van watersport en ander verenigingsleven. 
Op deze wijze blijft er verkeer stromen langs deze locaties in 
de toekomst en wordt het gebruik van zowel de Diemervijfhoek 
als het Diemerpark bevorderd, terwijl zij zelf vrij blijven van 
bebouwing. 
Om het gebied te onderhouden kunnen partijen als Groengebied 
Amstelland en natuurmonumenten een bijdrage leveren. Ook 
zouden deze locaties in aanmerking kunnen komen voor de 
stichting ANWBfonds . 
In een grotere context hebben deze locatie nauwelijks betekenis . 
Het is daartoe van belang dat het stadsdeel Zuidoost en Zeeburg 

142 voldoende aandacht besteden in deze beheerdersamenstelling 
om tot een effectieve benutting van de potentie die deze kamer 
heeft te komen . 

Afbeelding 2.56: bee/dcollage van interpretatie basiswaarden H4ECVIIIc en beheerderspalet L 
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H4EAVIIIc 
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Afbeelding 2.57: locaties van kamer H4EAVlllc 



Afbee/ding 2. 58: schema van Das1swaarden van kamer H4EAVIIIc 

Het Diemerpark, in het AUP ook wei het IJmeerpark genoemd, 
wordt beschreven aan de hand van de volgende ruimtelijke 
basiswaarden. Het glooiende maaiveld met een diverse 
samenstelling bepaalt het beeld. Er bevinden zich geen elementen 
op dit maaiveld. Door diens glooiingen wordt een spel gespeeld 
met coulissen en zichtlijnen, gericht op het water. De horizon is 
gedeeltelijk open en heeft de vorm van een doorbroken lijn. 
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Afbeelding 2.59: /ocaties van kamer H4EAV!llc met beheerderspa/et M 

Afbee/ding 2. 60: doorsnede in kamer H4EAVllfc 

H4ECVlllc 
beheerderspalet M 
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Afbee/ding 2.61 : 30-vertaling van de basiswaarden van kamer H4EAVU!c bij locaties beheerderspalet M 
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Het Diemerpark is de meest recente toevoeging op de 
Hoofdgroenstructuur van de gemeente Amsterdam. Het 
biedt mogelijkheden voor recreatie in de vorm van fiets- en 
wandelroutes voor de bewoners van IJburg. Maar diens potentie 
is groter, en dat heeft te maken met de afwijkende verschijning 
van dit park ten opzichte van de bestaande parken in Amsterdam. 
Om deze afwijkende verschijning, en daarmee diversiteit in de 
Diemerscheg, te waarborgen kan het gebied op langere termijn 
ook opgenomen worden in de portefeuille van bijvoorbeeld 
Groengebied Amstelland . Daarnaast kan de ANWB een rol spelen 
bij het blijven bevorderen van een recreatief gebruik van dit 
park. 

Afbeelding 2.62: beeldcol/age van in terpreta t ie basis waarden H4EAVIIIc en beheerderspalet M 





H4EBCV11b 
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Afbeelding 2.63 : locaties van kamer H4EBCVllb 



Afbeelding 2. 64: schema van basiswaarden van kamer H4EBCVIIb 

De kamer met de code H4EBCVIIb kent verschillende gezichten 
in de huidige situatie waarbij steeds sprake is van een brede 
interpretatie van diens basiswaarden. Deze kamer heeft een 
gedeeltelijk open horizon in de vorm van een doorbroken lijn. 
Het maaiveld is vlak en divers van samenstelling. Op dit maaiveld 
bevinden zich op verschillende plaatsen lineaire elementen en 
volumen . 

151 
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Afbee/ding 2.65; /ocaties van kamer H4EBCVIIb met beheerderspafet I 

H4EBCVIIb 
beheerderspalet J 

Afbee/ding 2. 66: doorsnede in kamer H4EBCVIIb 
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Afbeelding 2.67: 30-vertaling van de basiswaarden van kamer H4EBCVI/b bij locaties beheerderspalet I 
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Deze locatie van de kamer H4EAVIIb wordt gekenmerkt door 
een samenstelling vol tegenstrijdigheden. Natuurontwikkeling 
en ecologie gaan samen met industrie. Voor een optimalisatie 
van de diversiteit van de Diemerscheg is het interessant dat 
deze tegenstrijdigheid in ontwikkeling blijft. Daardoor biedt deze 
locatie ruimte aan de noodzakelijke processen van een stedelijke 
omgeving, specifiek die van energie en industrie. 
Om hierbij toch een groen beeld te waarborgen is het belangrijk 
een partij als staatsbosbeheer aan het palet toe te voegen. Ook 
kan gedacht worden in de richting van ecologie waarvoor beheer 
en financiele middelen kunnen worden geworven. 
Als locatie van processen is dit gebied relevant voor stadsregio 
Amsterdam, maar wellicht ook voor de Noordvleugel van de 
Randstad of zelfs de Provincie Noord Holland . 

Afbee/ding 2.68: bee/deal/age van interpretatie basiswaarden H4EBCV/lb en beheerderspalet I 
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Afbee/ding 2. 69: locaties van kamer H4EBCVI!b met beheerderspalet C 

H4EBCVIIb 
beheerderspalet C 

Afbeelding 2. 70: doorsnede in het Sciencepark in kamer H4EBCVIIb 
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Afbee/ding 2. 71: 30-verta/ing van de basiswaarden van kamer H4EBCVIJb bij /ocaties beheerderspalet C 
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Een andere locatie van deze kamer wordt gevormd door het 
Sciencepark. Een groen gebied waarin diverse onderzoeks- en 
wetenschapsinstellingen gehuisvest zijn. In dit gebied is de rol 
van deze instellingen grater in verhouding tot de zojuist besproken 
locatie. Deze partijen behoeven zoveel mogelijk ruimte om binnen 
deze zone tot een spel van diversiteit in de toekomst te komen . 
Om de ruimte verder aan te kleden met groen is een gemeentelijk 
groenbeheer wenselijk . Dit met het oog op de relevantie van de 
instellingen op een grater schaalniveau . Mocht in de toekomst 
een andere groep deze kamer innemen, dan dient bebouwing en 
groen gezamenlijk te worden ontwikkeld. 

Afbeelding 2.72 : bee/dcollage van interpretat ie basiswaarden H4EBCVllb en beheerderspalet C 
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Afbeelding 2. 73: locaties van kamer H4EBCVIIb met beheerderspalet 0 

H4EBCVIIb 
beheerderspalet 0 

Afbeelding 2.74: doorsnede van de sportvelden in kamer H4EBCVllb 
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Afbee/ding 2.75: 30-verta/ing van de basiswaarden van kamer H4EBCVIIb bij /ocaties beheerderspalet 0 
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Een derde locatie in deze kamerwordt gevormd door de sportvelden 
bij Diemen en Watergraafsmeer. Zij bevinden zich op een goede 
locatie voor actieve vormen van stedelijke recreatie, zoals sporten 
in verenigingsverband, speeltuin of groene ontmoetingsplek en 
dienen blijvend hiervoor te worden ingezet. Hierbij verdienen 
zij aandacht van gemeente Diemen of Amsterdam en stadsdeel 
Zuidoost en Zeeburg of Watergraafsmeer. 

Afbee/ding 2.76: bee/dcollage van interpretatie basiswaarden H4EBCV11b en beheerderspalet 0 
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HSEBCVIIb 
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Afbeefding 2. 77: foc.nies van kamer HSEBCVIIb 



Afbeelding 2. 78: schema van basiswaarden van kamer HSEBCVJlb 

Deze kamer wordt in de ruimtelijke basiswaarden beschreven 
door een volledig gesloten horizon, gecombineerd met lineaire 
elementen en volumen. Deze bevinden zich overal op het maaiveld 
en versterken zo het beeld van een divers en vlak maaiveld . 

!65 



166 

Afbeelding 2. 79: /ocaties van kamer HSEBCVIIb met bel>eerderspaiet C 

HSEBCVIIb 
beheerderspalet C 

Afbeelding 2.80: doorsnede van de AlOin kamer HSEBCVIIb 
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Afbec/ding 2. 81: 30-verta/ing van de basiswaarden van kamer H5EBCVJJb bij focaties beheerderspafet C 
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Op deze locatie van de kamer HSEBCVIIb treffen we een gebied 
dat reeds eerder besproken is . Het gaat hier om het zicht op het 
Sciencepark vanaf de AlO. 
Daaruit volgt dat het hier om hetzelfde beheerderspalet gaat, 
waarbij Rijkswaterstaat zich aansluit. 

Afbee/ding 2.82: beeldco/lage van interprerarie basiswaarden H5EBCV/Ib en beheerderspaler C 
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Afbeelding 2.83: locaties van kamer HSEBCVllb met beheerderspa/et E 

HSEBCVIIb 
beheerderspalet E 

Afbeelding 2.84: doorsnede van de AJO op het Zeeburgereiland in kamer HSEBCVllb 

/j . 
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Afbeelding 2.85: 30-vertaling van de basiswaarden van kamer HSEBCV!Ib b1j locaties beheerderspatet 0 
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Op deze locatie op het Zeeburgereiland ontstaat de potentie voor 
natuurontwikkeling in combinatie met openluchtrecreatie. Om 
hier een langdurig en breed draagvlak voor te creeren, wordt 
gekozen voor een palet als dat van de Diemervijfhoek. 

Afbeelding 2. 86: beeldcol/agc van interpretatie basiswaarden HSEBCVIlb en beheerderspa/et E 





H2EAV1a 
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Afbee/ding 2.87: locaties van kamer H2EAVla 



g g 

Afbeeldrng 2 .88. schema van basrswaarden van kamer H2EAV/a 

Deze kamer bestaat uit de momenten vanaf wanneer men 
vanuit een lineaire ruimte uitkijkt over het water. De horizon is 
gedeeltelijk open, heeft de vorm van een doorlopende lijn en is 
ver van de observator verwijderd. Het maaiveld van het beeld 
bestaat uit water en is daarmee monotoon en zonder structuur. 
Eveneens bevinden zich er geen elementen op het maaiveld. 
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Afbeelding 2.89: locaties van kamer H2EAV/a met beheerderspalet A 

Afbeelding 2. 90: doorsnede van de /Jdljk in kamer HSEBCV/a 

H2EAVIa 
beheerderspalet A 
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Afbeelding 2. 91: 30-verta/ing van de basiswaarden van kamer H2EAV!a blj toea ties beheerderspalet A 
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Men bevindt zich op dit moment in een van de kamers van de 
ontsnapping, en kijkt uit op de oevers van enerzijds Amsterdam, 
anderzijds van gemeenten als Buiksloot, Nieuwendam en 
Schellingwoude. De bebouwde wereld, ver in de horizon. 
Om dit beeld te behouden spelen partijen als de genoemde 
gemeenten en het stadsdeel Zuidoost en Zeeburg een belangrijke 
rol. Ook monumentenzorg kan hier een bijdrage leveren aangezien 
zich hier de laatste oude draaibrug bevindt. Aangezien de IJdijk 
een groene aankleding heeft die een prominente rol in de beleving 
van deze ruimte inneemt, kan het beheerderspalet nog aangevuld 
worden met een organisatie als natuurmonumenten of een vorm 
van groenbeheer welke gekoppeld is aan de overheid. 

Afbee/ding 2.92: beeldcol/age van interprctaUe basiswaarden H2EAV/a en beheerderspalet A 
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Afbeelding 2. 93: /ocaties van kamer H2EAV!a met· beheerderspalet B 

H2EAVIa 
beheerderspalet 8 

Afbeelding 2.94: doorsnede van de AlOin kamer H2EAVJa 
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Afbeelding 2 .95: 30-vertaling van de basiswaarden van kamer H2EAV!a blj locaties beheerderspalet 8 
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Deze locatie van de kamer H2EAVIa wordt beleefd vanaf een van 
de porositeiten. Het gaat om een klein deel van de AlO waarbij 
men zicht heeft op Amsterdam en IJburg vanaf de waterkant. 
Het is aan rijkswaterstaat om de potentie die deze zichtlocatie 
biedt te optimaliseren. Daarbij dient te worden samengewerkt 
met gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuidoost en Zeeburg, maar 
ook het overleg Noordvleugel. 

Afbeelding 2. 96: beeldcollage van interpretatie basiswaarden H2EAVIa en beheerderspa/et B 
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H4EBC3VIIb 
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Afbee/ding 2.97: /ocaties van kamer H4EBC3Vllb 



Afbeelding 2. 98: schema van basiswaarden van kamer H4EBC3Vllb 

Deze kamer, welke enkel wordt beleefd vanuit de trein wordt 
gekenmerkt door een gedeeltelijk open horizon in de vorm van een 
doorbroken lijn. Het maaiveld is vlak en divers van samenstelling 
en diens structuur wordt bepaald door linea ire elementen op de 
voo r- en achtergrond en volumen enkel op de achtergrond . 
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Afbeelding 2. 99: locaties van kamer H4EBC3Vlib met beheerderspalet 1 

H4EBC3Vllb 
beheerderspalet I 

Afbeelding 2.100: doorsnede in kamer H4EBC3VEJb 



187 

Afbeelding 2.101: 30-vertaling van de basiswaarden van kamer H4EBC3VI/b bij locaties beheerderspalet I 
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Zoals gesteld wordt deze kamer in de gemeente Diemen enkel 
beleefd vanuit de trein. Deze bevindt zich op een talud wanneer de 
kamer wordt gepasseerd. Een gevolg van de omsluiting door deze 
porositeit is een zeer beperkte toegankelijkheid. Tegelijkertijd 
biedt zij daarmee mogelijkheden voor de huisvesting van de 
noodzakelijke processen van een stedelijke omgeving. Daarbij is 
oak hier een groen beeld van groat belang en kunnen combinaties 
met ecologie mogelijkheden bieden voor duurzaamheid. Om deze 
redenen spreekt men hier van hetzelfde beheerderspalet als bij 
de eerstgenoemde locatie van de kamer H4EBCVIIb waar op dit 
moment onder meer NUON gehuisvest is. 

Afbeelding 2.102: beeldcollage van interpretatie basiswaa rden H4EBC3Vflb en beheerderspalet I 
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HSEBC1V11a 
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Afbeelding 2.103: /ocaties van kamer HSEBCl VIla 



Afbeelding 2.1 04: schema van basiswaarden van kamer H5EBC1Vlla 

Een andere kamer die enkel wordt beleefd vanuit de porositeiten 
is de kamer HSEBClVIIa. Deze kamer bestaat uit een vo lledig 
gesloten horizon in de vorm van een doorbroken lijn. Er bevinden 
zich lineaire elementen op de voor- en achtergrond en volumen 
enkel op de voorgrond. Het maaiveld is v lak en de diverse 
samenstelling wordt verdeeld door een polderverkaveling
structuur. 
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Afbeelding 2.105: locaties van kamer HSEBCl VIla met beheerderspalet I 

iJD 
) ~ 

HSEBClVIIa 
beheerderspalet I 

Afbeelding 2.106: doorsnede in kamer HSEBCl VIla 
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Afbee/ding 2.107: 30-vertaling van de basiswaarden van kamer HSEBC1 VII a bij /ocaties beheerderspalet I 
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In deze kleine afgesloten ruimte bevindt zich op dit moment een 
manege. Wanneer deze in de toekomst niet blijft voortbestaan 
kunnen uiteraard andere vormen van alternatieve agricultuur 
worden toegepast. In verband met de locatie en de daarmee 
gepaarde beperkte bereikbaarheid is het wenselijk om tevens 
naar passievere beheersvormen te zoeken voor deze kamer. 
Partijen die daaraan kunnen bijdragen zijn de gemeente Diemen, 
een agrarische natuurvereniging of het benutten van de potentie 
die dit gebied heeft in relatie tot ecologie. Maar oak vormen voor 
industrie die weinig verkeer met zich meebrengen kunnen hier 
hun plaats krijgen. Rijkswaterstaat en de NS dienen hiermee 
rekening te houden bij ontwikkelingen van hun zijde. 

Afbeelding 2.108: beeldcollage van interpretat ie basiswaarden HSEBCl VIla en beheerderspalet I 



195 



H3EC1VIIb 
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Afbeeldtng 2.109: /acaties van kamer H3EC1 Vllb 



Afbeelding 2.110: schema van basiswaarden van kamer H3EC1 Vllb 

Deze kamer wordt gekenmerkt door een volledig gesloten 
horizon in de vorm van een doorlopende lijn. Er bevinden zich 
enkele volumen op de voorgrond. Het maaiveld is vlak en divers 
van samenstelling. Deze samenstelling bepaalt de organische 
structuur van deze kamer. 
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Afbee/ding 2.111: foe a ties van kamer HJEC1 VIIb me t beheerderspalet 1 

H3EC1VIIb 
beheerderspalet I 

Afbeelding 2.11 2: doorsnede bij het spoor in kamer HJEC1VJ!b 
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Afbeelding 2.113: 30-vertafing van de basiswaarden van kamer H3EC1 Vllb bij tocaties beheerderspafet I 
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Een van de locaties van het gebied bevindt zich in dezelfde 
driehoek van spoorwegen als de kamer H4EBC3VIIb. Door de 
positie van dit stukje spoorlijn ontstaat een andere beschrijving 
van de locatie aan de hand van de ruimtelijke basiswaarden dan 
in de eerdergenoemde kamer. Uiteraard zal hier sprake zijn van 
hetzelfde beheerderspalet. 

Afbeelding 2.114: beeldcollage van interpretatie basiswaarden H3EC1VIIb en beheerderspalet I 
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Afbeelding 2.115: /ocaties van kamer HJEC1 Vllb mel beheerderspalet G 

H3EC1Vllb 
beheerderspalet G 

Afbee/ding 2 .116: doorsnede in kamer HJEClV!Ib 
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Afbeelding 2.117: 30-vertaling van de basiswaarden van kamer H3EC1 V/Tb bij /ocaties beheerderspalet G 
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Een tweede locatie wordt gevormd door het Penbos. Dit kleine 
moerasgebiedje heeft hoge natuurwaarden en ecologische 
waarden. Het wordt nu beheerd door Groengebied Amstelland, 
maar zou in de toekomst ook kunnen worden beheerd door 
bijvoorbeeld Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten. 

Afbee/ding 2.118: bee/deal/age van interpretatie basiswaarden H3EC1Vllb en beheerderspafet G 
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HSEC1VIb 
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Afbeelding 2.119: locaties van kamer H5EC1Vlb 



Afbeelding 2. 120: schema van basiswaarden van kamer H5EC1 Vlb 

Deze kamer is een combinatie van het huidige Diemerbos en een 
eventuele uitbreiding daarvan. De beleving vanaf de porositeiten 
en die vanaf het routenetwerk kan aan de hand van dezelfde 
ru imtelijke basiswaarden worden beschreven in verband met de 
ooghoogte vanaf de porositeiten. Zowel de snelweg als het spoor 
ligt hier op een talud . Daardoor is het mogelijk deze kamer met 
een hoge bewegingssnelheid te ervaren. De aanwezigheid van het 
verkeersknooppunt, welke de bewegingssnelheid op de snelweg 
doet vertragen, draagt daar nog eens aan bij . 
De basiswaarden bestaan uit een volledig gesloten horizon in de 
vorm van een doorbroken lijn. Deze bevindt zich op kort afstand 
van de observator en laat enkel ruimte over voor volumen op 
de voorgrond. Lineaire elementen zijn er niet. Wei kan er een 
monotone polderverkaveling onderscheiden worden wanneer het 
vlakke maaiveld zichtbaar is. 
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Afbeelding 2.120: /ocaties van kamer H5EC1 Vlb met beheerderspalet H 

HSEClVIb 
beheerderspalet H 

Afbee/ding 2 .121: doorsnede in kamer H5EC1Vlb 

Afbee/ding 2.122: doorsnede met aanzicht van spoor en snelweg A9 in kamer H5EC1 V/b 
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Afbeelding 2.123: 30-vertaling van de bas1swaarden van kamer H5EC1 Vlb bij locaties beheerderspalet H 
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Zoals gezegd gaat het hier om het Diemerbos. Een gebied dat is 
aangelegd met als specifiek doel het combineren van natuur en 
recreatie . Dit kan ge·intensiveerd worden op verschillende wijzen. 
Daarbij kunnen partijen als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, 
Groengebied Amstelland, de ANWB, stadsregio Amsterdam, 
Stuurgroep Groene Hart, Rjjkswaterstaat, NS en diverse 
verenigingen een bijdrage leveren. 
Mocht het draagvlak voor de combinatie natuur en recreatie ooit 
verdwijnen dan kan gekeken worden naar het verbeteren van 
ecologische waarden, Hiermee kunnen dan inkomsten voor het 
onderhoud van dit gebied worden gegenereerd. Uiteraard sluiten 
beide opties elkaar niet uit. 

Afbee /ding 2.124: beeldcollage van interpretatie basiswaarden H5EC1 Vlb en beheerderspalet H 
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HSEBVIIa 
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Afbee/ding 2.125: locaries van kamer H5EBVI/a 



Afbeelding 2.126: schema van basiswaarden van kamer HSEBVI!a 

Tussen de kamers van het Diemerbos bevindt zich de kamer 
HSEBVIIa. De ruimtelijke basiswaarden van deze kamer komen 
grotendeels overeen met de naastgelegen kamer HSEBClVIIa. 
Een gesloten horizon in de vorm van een doorbroken lijn. Hier 
ontbreken echter volumen op het vlakke maaiveld. Ook hier is 
het maaiveld divers van samenstelling en benadrukken lineaire 
elementen de polderverkavelingsstructuur. 
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Afbeelding 2.127: /oca ties van kamer H5EC1Vlb met beheerderspalet H 

HSEBVlla 
beheerderspalet H 

) 
9 

\ 
Afbeelding 2.128 : doorsnede met aanzicht van spoor en sne/weg A9 in kamer H5EC1 Vlb 
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Afbeelding 2.129: 30-verta/ing van de basiswaarden van kamer HSEBV/la bij locaties beheerderspalet H 
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Ondanks de gelijkenis met de kamer HSEBCl VIla in ruimtelijke 
basiswaarden, bestaan er nauwlijks verbanden in het 
beheerderspalet van beide kamers. Deze kamer maakt deel 
uit van het Diemerbos. Het is de ruimte die zich tussen het 
spoor en de snelweg bevindt binnen het bos. Dit leidt tot een 
beheerderspalet dat overeenkomt met dat van de overige kamers 
van het Diemerbos. 

Afbeelding 2.129: bee/dcollage van interpretatie basiswaarden HSEBVIJa en beheerderspa/et H 
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H3EBCVIIb 
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Afbeelding 2.130: loCilties van kamer HJEBCVllb 



Afbeelding 2.131: schema van basiswaarden van kamer HJEBCVIIb 

De laatste kamer die in de Diemerscheg wordt beschreven aan de 
hand van diens ruimtelijke randvoorwaarden is het natuurgebiedje 
Overdiemen. Dit gebied wordt gevormd door een volledig gesloten 
horizon in de vorm van een doorlopende lijn. Er bevinden zich 
op diverse plaatsen van het maaiveld zowel lineaire elementen 
als volumen. Deze elementen bepalen samen met de diverse 
samenstelling van het maaiveld diens structuur. 
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Afbee/ding 2.132: locaties van kamer H3EBC1 VIla met beheerderspalet G 

H3EBCVIlb 
beheerderspalet G 

Afbeelding 2.133: doorsnede in kamer H3EBCVIIb 
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Afbeelding 2.134: 30-vertaling van de basis;vaarden van kamer H3EBCVJ/b b1j locaties behcerderspalet G 
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In deze laatste kamer bestaan mede door diens locatie, 
dezelfde diverse potenties als bij het Penbos. Daarom heeft het 
beheerderspalet hier dezelfde samenstelling. 

Afbeelding 2.135: beeldcollage van interpretatie basiswaarden H3EBCVIIb en beheerderspalet G 
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Aan het beg in van de beschrijving van een nieuwe kamer 
is telkens in de plattegrond aangegeven welke locaties met 
elkaar in verband staan door de ruimtelijke basisvoorwaarden . 
Gedurende de beschrijving is meerdere malen gebleken dat er 
ook verbanden bestaan tussen verschillende locaties en hun 
beheerderspaletten . Niet altijd gaat het hierbij om dezelfde 
verbanden . Hoe de beheerderspaletten zich tot elkaar verhouden, 
zal in het hoofdstuk horizons worden uiteengezet. 



Afbeelding 2.135: kaart 6iem . --------erscheg met aile k amers 
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3 . HORIZON 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet welke rol de horizon in het 
spelbord heeft. In de analysefase werd uitgelegd welke aspecten 
bepalend zijn bij de verschijning van de horizon. Hier wordt 
ingegaan op het expliciet inzetten van de horizon bij de ruimtelijke 
ontwikkeling van de Diemerscheg. 
De verschijning van de horizon vormt de begrenzing van een 
kamer en bepaalt voor een groat deel de perceptie van het gebied. 
Het is een sleutelfactor in het bewustzijn van de observator, die 
ontstaat tijdens de belevingssequentie. De horizon geeft inzicht 
in het gebied . Dit kan op verschillende wijzen geschieden. Eerder 
is gesproken over de horizon als collectief symbool of als reflectie 
of index voor culturele processen en sociale waarden. Maar ook 
over de horizon als functioneel middel. 
In dit gedeelte wordt beschreven hoe volgens deze drie 
invalshoeken de horizon het tweede verband biedt tussen de 229 

kamers . Behalve de verbanden die bestaan aan de hand van 
de ruimtelijke basiswaarden, bestaan er eveneens verbanden 
aan de hand van de beheerderspaletten. Soms zijn dit dezelfde 
verbanden, maar vaak wijken ze ook af. Hier wordt inzichtelijk 
welke verbanden er zijn en waar in de Diemescheg ze zich 
bevinden . 
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collectief symbool 

Tijdens de analysefase van dit afstudeerwerk werd duidelijk dat 
het beeld van de stad Amsterdam in de horizon die waargenomen 
wordt vanuit de Diemerscheg nagenoeg volledig gevormd wordt 
door de zichtbare stedelijke processen die deze stad nodig heeft. 
Zelden was de stad zelf te zien. Wanneer dat wei het geval was, 
werd niet de sfeer van de stad getoond, of typische bouwwerken, 
zeals dat wei het geval is bij Weesp en Muiden. 

Om de ruimtelijke eigenheid van dit gebied beter tot zijn recht 
te Iaten komen, zal er moeten worden gekeken naar gebieden 
die de potentie hebben in de horizon een symbolisch beeld van 
Amsterdam op te roepen . Daarbij dient deze beeldvorming bij 
Weesp en Muiden te worden gehandhaafd . Deze potent ie kan 
aan de hand van de beheerderspaletten gevonden worden de 
volgende kamers . 

. Beheerderspalet A 
De kamer H2EAVIa, welke zich bevindt ter plaatse van de 
IJdijk en een naastgelegen deel van de AlO vormen hierbij een 
belangrijk onderdeel. Zij bevinden zich het dichtst bij de stad en 
bieden op dit moment een enigszins profilerend beeld van de stad 
Amsterdam . 

. - ' 
. - r 

; ..... 
.-... 

-... -,.,-.._ ----~- --

Afbeelding 3.1: beeldco/lage van interpretatie basiswaarden H3EC1Vllb en beheerderspa/etA 
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Afbf.'elding 3.2: honzons ten gevotge van beheerderspa/et A 



232 

Beheerderspalet B 
De kamer H2EAVIa, hier vanaf de AlO met een beeldcollage van 
de interpretatie van de basiswaarden en het beheerderspalet B. 

Afbeelding 3.3: bee/deal/age van interpreta tfe basiswaarden H3EC1VIIb en beheerderspalet B 



233 

Afbeelding 3.4: horizons ten gevo/ge van beheerderspalet B 
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Beheerderspalet C 
Een andere locatie bevindt zich in de kamer H4EBCVIlb, in het 
Sciencepark. Dit park bevindt zich in de overgang tussen de stad 
en de Scheg. De combinatie van groen en bebouwing biedt een 
uitgelezen mogelijkheid voor Amsterdam om zich te profileren. 
Gezien het huidige programma van dit park, huisvesting voor 
onderzoeks- en wetenschappelijke instellingen, is een sprekende 
architectuur wenselijk. 

Afbeelding 3. 5: bee/dcollage van interpretatie basiswaarden H3EC1 Vllb en beheerderspalet C 
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Afbeeldmg 3. 6: honzons ten gevolge van beheerderspaler C 
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Beheerderspalet D 
Een laatste locatie wordt gevonden langs de Gaasp, in kamer 
H3EC3VIIb. Dit heeft te maken met het beeld op Gaasperdam. 
De stad kan zich hier profileren als een aangenaam woongebied. 
Tegelijkertijd kunnen de flats, net als bij Diemen, hulp bieden bij 
de orientatie in het gebied. 

~-- --
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Afbee/ding 3. 7: beeldcol/age van interpretatie basiswaarden HJECl Vllb en beheerderspalet 0 
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Afbeelding 3.8: honzons ten gevolge van beheerderspalet D 



referentie of index 

Een bijzondere eigenschap van veel horizons in de Diemerscheg 
is dat ze een uitgebreid en helder beeld geven van de processen 
en sociale waarden van de aanwezige stedelijke gebieden in 
de omgeving. Het laat een complexiteit zien waar men op dat 
moment geen deel van uitmaakt. Men is er even uit. Het gaat 
hier om de tegenstelling in het gebruik van deze gronden. De 
recreatieve groenbeleving als tegenwicht bieden aan de stad 
enerzijds, noodzakelijke processen voor het functioneren van de 
stedelijke omgeving anderzijds. 
Deze bijzonderheid dient men te waarborgen en versterken . 
In deze paragraaf worden kamers besproken waarbij deze 
tegenstelling expliciet zichtbaar is en eventueel verder kan worden 
uitgewerkt. Wat daarbij opvalt is dat er wisselende combinaties 
ontstaan van maatschappelijke waarden als natuurontwikkeling, 

238 behoud van het landelijk gebied, ecologie en diverse vormen van 
georganiseerde en ongeorganiseerde recreatie. Deze combinaties 
worden op meerdere locaties geconfronteerd met noodzakelijke 
processen als industrie en infrastructuur. Deze wisselende 
combinaties en confrontaties dienen te worden gehandhaafd en 
geoptimaliseerd. 

Beheerderspalet E 
Een veel voorkomend beheerderspalet en een hoogstaande 
maatschappelijke waarde op dit moment is het palet waarin 
natuurontwikkeling en ecologie centraal staat. AI dan niet in 
combinatie met recreatie in de vorm van fiets en wandelroutes. Dit 
palet wordt aangetroffen in de kamers HSEBCVIIIc en HSEBCVIIb. 
Het gaat hier om verschillende locaties in de Diemerscheg en 
gebieden met een verschillende vorm en schaalniveau. 

Afbeelding 3 . 9: beeldco/lage van interpretatle basiswaarden HJECl Vllb en beheerderspalet E 
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Afbee/ding 3.10: horizons ten gevo/ge van beheerderspalet E 
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Beheerderspalet F 
In een andere kamer in de Diemerscheg, H4EBCVIb wordt aan 
natuurontwikkeling en ecologie nog een waarde toegevoegd. Het 
gaat hier om het behoud van landelijk gebied in combinatie met 
recreatie, natuur en ecologie. 

Afbeelding 3.11: bee/dcollage van interpretatie basiswaarden H3EC1 Vllb en beheerderspalet F 
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Afbeelding 3.12: horizons ten gevolge van beheerderspalet F 
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Beheerderspalet G 
Een andere variant hierop wordt gevormd door het beheerderspalet 
van het Penbos, een van de locaties van de kamer H3EC1VIlb 
en H3EBCVIIb. Hier ligt de nadruk eveneens op ecologie en 
natuurontwikkeling, maar er bestaat een nauwer verband met 
recreatief wandelen en fietsen. 

-· . 
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Afbeelding 3.13: beeldcollage van interpretatie basiswaarden H3EC1 Vllb en beheerderspalet G 
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Afbeelding 3.14 : horizons ten gevo/ge van beheerderspalet G 
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Beheerderspalet H 
In het naastgelegen gebied, kamers HSECl Vlb en HSEBVIIa (of het 
Diemerbos), wordt de combinatie tussen natuurontwikkeling en 
de groeiende behoefte aan openluchtrecreatie verder uitgebreid. 
Behalve deze uitbreiding biedt deze kamer ook zicht op grote 
infrastructurele netwerken. De snelweg loopt dwars door het 
Diemerbos en een ontmoeting met deze porositeit is moeilijk 
uit de weg te gaan. Het blijft echter wei een confrontatie op 
afstand. 

'r~t&·~·" .-- .•. 
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Afbee/ding 3.15: beefdcollage van interpretatie basiswaarden H3EC1VI!b en beheerderspafet H 
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Atbeeid1ng 3.16: horizons ten gevolge van beheerderspaiet H 
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Beheerderspalet I 
Een van de noodzakelijke processen voor een stedelijke omgeving 
kent de vorm van industrie. Dit proces, in combinatie met de eerder 
genoemde maatschappelijke waarden van natuurontwikkeling 
en ecologie is op dit moment terug te vinden in de kamers 
H4EBCVIIb, H4EBC3VIIb, H3EC1 Vllb en eventueel HSEBCl VIla. 
Op aile locaties zijn nag mogelijkheden voor een optimalisering 
hiervan. 

£\~ lll:Z" 
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Afbee/ding 3.17: beeldcollage van interpretatie basiswaarden H3ECJVllb en beheerderspale t I 
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Afbee/ding 3 .18: horizons ten gevolge van beheerderspalet I 
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Beheerderspalet l 
Een derde confrontatie met processen voor het funct ioneren van 
de stedel ijke omgeving vinden we in de kamer H2EB3C3VIb. 
De landelijke infrastructurele netwerken van het spoor en 
de snelwegen zijn hier altijd zichtbaar, maar blijven op grote 
afstand. 
Behalve dit proces wordt in deze kamer ook een maatschappelijke 
waarde zichtbaar. Het gaat om het behoud van het landelijke 
gebied . Deze waarde is op dit moment nog actief in ontwikkeling, 
hetgeen deze kamer veel potentie biedt voor optimalisering van 
deze maatschappelijke waarden en het doen huisvesten van 
andere en toekomstige waarden. 

Afbee/ding 3 .19: beeldcollage van interpretatie basiswaarden HJECl Vllb en beheerderspalet J 
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Afbee/ding 3. 20: horizons ten gevo/ge van beheerderspa/et J 
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Beheerderspalet K 
Vlak daarbij bevindt zich de kamers H3EB1Cl Vllb en H3EC3VIIb, 
waarbij ook een confrontatie bestaat met de landelijke 
infrastructurele netwerken. De maatschappelijke waarden die 
hier zichtbaar kunnen worden gemaakt staan nog volledig open. 
Wei zullen ze een combinatie vormen met natuurontwikkeling en 
ecologie. 

. 
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Afbeelding 3.21 : beeldco/lage van interpretatie basiswaarden HJECIVI/b en beheerderspalet K 
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Afbee/ding 3.22: horizons ten gevo/ge van beheerderspalet K 
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Beheerderspalet L 
De kamer H4ECVIIIc wordt gevormd de maatschappelijke 
waarden van natuurontwikkeling, ecologie en een behoefte aan 
openluchtrecreatie. Daarbij is het vooral een verkeersruimte op 
een klein schaalniveau. 

Afbeelding 3.23: bee/dcol/age van interpretatie basiswaarden H3EC1Vllb en beheerderspa/et L 
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Afbeelding 3. 24: horizons ten gevolge van beheerderspalet L 
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Beheerderspalet M 
Temidden van de voorgaande kamer bevindt zich een andere 
kamer, te weten H4EAVIIIc. Hier staat recreatie centraal, nog 
altijd in combinatie met natuurontwikkeling en wellicht ecologie. 

-
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Afbeelding 3.25: beeldcollage van interpretatie basiswaarden H3ECl Vllb en beheerderspalet M 
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Afbee/ding 3.26: 
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Beheerderspalet N 
Een vergelijkbare situatie wordt aangetroffen in het 
Gaasperplaspark en het Flevopark, beiden onderdeel van de kamer 
HSEBCVIIIc en van de groenstructuur van Amsterdam. Hier wordt 
actief gestreefd naar groenrecreatie voor de stedeling . Om daarbij 
de fysieke nabijheid van de stad te compenseren en in het belang 
van de maatschappelijke waarde van natuurbeleving, wordt de 
stedelijke omgeving structureel uit de horizon geweerd. 

Afbeelding 3.27: beeldcollage van interpretatie basiswaarden H3EC1 Vllb en beheerderspalet N 
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Afbeelding 3.28: horizons ten gevo/ge van beheerderspafet N 
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Beheerderspalet 0 
Een laatste kamer waar het onttrekken aan de stad een rol speelt 
en recreatie wordt toegepast in een stedelijke vorm is de kamer 
H4EBCVIIb, op de locaties van de sportvelden. 
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Afbee/ding 3.29: bee/dcol/age van interpretatie basiswaarden H3EC1Vllb en beheerderspalet 0 
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Afbeelding 3.30: horizons ten gevolge van beheerderspalet 0 
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functioneel middel 

Wanneer actief vanuit de horizon gewerkt wordt voor wat betreft 
(symbolische) beeldvorming of de omgang met maatschappelijke 
waarden en noodzakelijke processen zullen nieuwe elementen in 
het landschap hun plaats vinden . Daarbij dient men rekening te 
houden met de potentie die een dergelijk element kan hebben 
voor bijvoorbeeld de orientatie in het gebied. Een goed voorbeeld 
hiervan zijn de in de analysefase genoemde flatgebouwen uit 
Diemen, de kanaaldijk van het Amsterdam-Rijnkanaal en de 
bruggen die dit kanaal kruisen. 
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Afbee/ding 3. 31: kaart van de Diemerscheg met aile horizons 
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EPILOOG 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet wat de output kan zijn van deze 
strategie met een open einde. Daarvoor wordt teruggegrepen op 
een aantal ruimtelijke vraagstukken uit de introductie van de 
belevingsgids. 
Vervolgens worden de conclusies van het werken met deze 
strategie beschreven en wordt de strategie in een bredere context 
geplaatst. 

resultaten 

woningvoorraadtoename 
Een van de ruimtelijke vraagstukken die in de Randstad 
Noordvleugel speelt, is de geplande woningvoorraadtoename 
van 150.000 woningen . Wanneer we uitgaan van deze strategie 
blijkt dat er op een viertal locaties in de Diemerscheg ruimte 
is voor een uitbreiding van woningvoorraad . Deze locaties zijn 
het Zeeburgereiland, de voormalige Kruitfabriek, een gebied 
ten zuiden van Gaasperdam en een gebied ten oosten van de 
spoorlijn langs Weesp. 
Deze locaties zijn deels ruimten die vanaf het netwerk fysiek 
en visueel op dit moment niet bereikbaar zijn. Daardoor 
leidt de invulling van deze gebieden niet tot afbreuk van de 
belevingswaarden in dit groengebied. 
Aile locaties hebben de potentie om door middel van de horizon het 
bewustzijn in het gebied te versterken. Zo kan herstructurering 
van het Zeeburgereiland de symbolische waarde van de horizon 
voor de profilering van Amsterdam verbeteren . Dit geldt ook voor 
een eventuele uitbreiding ten zuiden van Gaasperdam. 
Een uitbreidingswijk ten oosten van Weesp kan de symbolische 
waarde van de horizon voor de profilering van Weesp kracht 
bijzetten. Dit geldt natuurlijk ook voor een uitbreidingswijk voor 
Muiden, ter plaatse van de voormalige kruitfabriek. 
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Afbeelding 1: /ocaties voor woningvoorraaduitbreiding 
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infrastructurele uitbreiding en versterking 

Een van de moeilijkste vraagstukken in de Diemerscheg is het 
vraagstuk over de infrastructurele uitbreiding en versterking. 
Op de afbeelding van de pagina hiernaast is te zien om welke 
uitbreiding het gaat en hoe deze mogelijk vorm kan krijgen. Het 
gaat om een indicatief trace van de A6-A9 verbinding tussen 
Abcoude en Muiderberg. Het voorstel dat hier getoond wordt 
is inmiddels van de baan, net als de Naardermeertunnel en 
!Jmeerbrug. Volgens de strategie kunnen overigens beide opties 
niet worden ingepast in de Diemerscheg. Een toename van 
porositeiten leidt direct tot een beperking van de mogelijkheden 
die de routedelen bieden. 

Een uitbreiding van het snelweggennetwerk in de Diemerscheg 
is dus niet mogelijk. Een versterking van het snelwegnetwerk 
daarentegen wei. Bij een versterking moet rekening gehouden 
worden met twee aspecten. De gebruiker van de snelweg dient 
een optimale belevingssequentie van het landschap te ervaren. 
Tegelijkertijd biedt de snelweg als element in het landschap inzicht 
in de complex iteit van het gebied. Beide aspecten moeten in een 
antwerp van deze versterking optimaal tot hun recht komen. 

Afbee!ding 5 : bee/den van voorgenomen plannen mbt snelwegnetwerk 
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Afbeelding 6: kaart van Diemen met deAl, AJO en A9 
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achtertuin 

Een ruimtelijk vraagstuk dat altijd in het gebied aanwezig is 
geweest, en er ook altijd zal zijn, is de vraag zijn naar ruimte 
voor noodzakelijke processen van een stedelijk gebied. 
Vaak wordt het bestaan van een ruimtelijke manifestatie van 
deze processen ontkend vanwege een onwenselijke ruimtelijke 
verschijning die hier doorgaans mee gepaard gaat. 
Wanneer de noodzaak van de huisvesting van deze processen 
erkend wordt en er actief gezocht wordt naar locaties 
hiervoor, ontstaan er mogelijkheden voor verbetering van de 
verschijningsvorm van deze processen. Op deze wijze kan binnen 
de complexiteit van het gebied op een positieve manier omgegaan 
worden met deze elementen. 
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Afbeelding 7: beeldcollage van interpretatie basiswaarden en beheerderspalet J 



269 

Afbeelding 8 : kaart van de Dl'emerscheg m et /ocaties voor de noodzakelijke processen van een stedelijke omgev1ng 
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ruimte voor water 

Op dit moment wordt er veel gesproken over de 
klimaatveranderingen en een mogelijke hoeveelheid water welke 
opgevangen zal moeten worden in het Nederlandse grondgebied. 
Wanneer ook deze vraag wordt losgelaten op de strategie leidt 
dit door middel van de beheerderspaletten en de ruimtelijke 
randvoorwaarden tot een aantal locaties waar mogelijkheden 
voor waterberging en dergelijke bestaan . 
Ook hier biedt een verandering van de samenstelling van 
elementen waaruit de 4-dimensionale complexiteit is opgebouwd, 
mogelijkheden voor diverse actoren om hun plek in deze potentiele 
kamers in te nemen. 
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Afbee/ding 9: kaart van Diemerscheg mer /ocaties voor waterberging 
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conclusie 

Wanneer vanuit het concept van 4-dimensionale diversiteit het 
gebied ontwikkeld wordt ontstaat een spel dat zichzelf in gang 
houdt. Dit spelbord van de lagen netwerk, kamers en horizon, 
de ruimtelijke basiswaarden en beheerderspaletten ontstaat een 
generatieve strategie. 

Er wordt niet Ianger uitgegaan van de maakbaarheidsgedachte. 
Het is een strategie met een open einde. Dit betekent dat er 
niet naar een ideale eindtoestand gewerkt wordt . Er wordt geen 
definitief beeld of een scala aan beperkingen opgelegd. De 
nadruk ligt op het creeren en benutten van potentiele (lokale) 
ontwikkelingen. 
Er worden randvoorwaarden gegeven waarin de potentie voor 
ontwikkelingen van de kamers verscholen zit. De fysieke, 
ruimtelijke verschijning van deze potentie voor een kamer is 
flexibel. 
Daarmee heeft deze strategie heeft een reactief vermogen. Het 
genereert mogelijkheden voor actoren en geeft antwoorden op 
ruimtelijke vraagstukken. 

Door deze vorm heeft de strategie een tangere houdbaarheid. 
Bovendien ontstaat door het reactief vermogen van de strategie 
een efficienter proces voor wat betreft ruimtelijke ontwikkeling 
en besluitvorming. 
Daarbij geldt de voorwaarde dat de overheid niet Ianger als een 
actor worden benaderd, maar net als de private en particuliere 
partijen in zijn diverse samenstelling en opbouw worden erkend 
en benaderd. 

Zo ontstaat voor de Diemerscheg een strategie met een 
interactieve planvorm en een gebiedsgerichte uitwerking. 

Deze strategie kan ook bij andere gebieden worden toegepast . Het 
gaat hier dan wei om een lege strategie met een open einde . 

Een lege strategie is noodzakelijk om bij een ander gebied, met 
een andere identiteit ook gebiedsgericht te kunnen handelen. Het 
houdt in dat men allereerst in het betreffende gebied gaat kijken 
naar de belevingswaarden en deze beschrijft aan de hand van de 
drie lagen netwerk, kamers en horizon. Uit deze beschrijving zal 
de ruimtelijke identiteit van het gebied worden gestileerd. 
Wanneer de ruimtelijke identiteit van het gebied gedefinieerd 
is, dient te worden gekeken naar de basiswaarden waaruit deze 
identiteit is opgebouwd. Met deze basiswaarden wordt vervolgens 
opnieuw het gebied beschreven via de lagen netwerk, kamers en 
horizon. 
Daaraan worden beheerderspaletten toegevoegd ten behoeve 
van een zo breed mogelijke interpretatie van de ruimtelijke 
basiswaarden. Bij het samenstellen van de beheerderspaletten 
wordt gekeken naar de ruimtelijke eigenheid van een ( deel)gebied 
op zichzelf. Maar ook naar de betekenis van het (deel)gebied in 
een grotere context. In beide gevallen wordt de huidige status 
van het gebied in beschouwing genomen en de potentie die het 
gebied in de toekomst heeft. 
Op deze wijze ontstaat wederom een gebieds-specifiek spelbord 
dat automatisch leidt tot een strategie met een interactieve 
planvorm en een gebiedsgerichte uitwerking. 
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Afbeetd,r,g 10: 
isometrie va 

,., de Diernerschc 
9 votgens d. 

e strategie 
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