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proloog 

Voor u ligt het verslag van mijn 
afstudeerproject . Dit verslag heeft m van een gids over 
de Diemerscheg, een van de groene gebieden van de stad 
Amsterdam. In deze gids wordt een analyse beschreven van de 
belevingswaarden van dit gebied. 
De Diemerscheg is een gebied dat uit diverse elementen bestaat. 
De belevingswaarden vormen de bindende factor voor het gebied 
in zijn totaliteit. Het geeft inzicht in de opbouw en kwaliteiten van 
het gebied . 
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 
Oswald Devisch, Karl Beelen en Gea Ebbinge bedanken voor het 
delen van hun kennis over de Diemerscheg en Amsterdam en hun 
gedachten over deze analyse. 
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introductie 

De Diemerscheg is een van de groene scheggen van Amsterdam. 
Het gebied wordt ontsloten door kleinere gemeenten als Weesp 
en Muiden, metropool Amsterdam en het IJmeer. 
Deze scheg kenmerkt zich door een zekere mate van 
verscheidenheid en verbondenheid in de karakters van de 
verschillende deelgebieden en de prominente aanwezigheid van 
stedelijke netwerken. Deze stedelijke netwerken bevinden zich 
op een ander schaalniveau dan het gebied zelf. Sommigen maken 
deel uit van de regio waar de Diemerscheg zich in bevindt, de 
regio Randstad Noordvleugel. Anderen maken deel uit van een 
landelijk netwerk. 

In de regio Randstad Noordvleugel zijn diverse ontwikkelingen 
op handen. Zo moeten er 150.000 woningen aan de huidige 
woningvoorraad worden toegevoegd. Er wordt onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheden voor een tweestad-benadering tussen 
Amsterdam en Almere. Mede hiervoor zal het infrastructurele 
netwerk in deze regio uitgebreid en versterkt moeten worden. 
Tenslotte zijn er nog verschillende vraagstukken met betrekking 
tot ecologie en natuurontwikkeling. Een voorbeeld hiervan is de 
Eo Wijersprijsvraag 2006: Ideeenprijsvraag IJmeer - Nieuwe 
randen voor het IJmeer. 
Aile genoemde ontwikkelingen concentreren zich in de 
Diemerscheg . Daarmee ontstaat er een hoge druk op dit gebied . 
Dit komt doordat diverse ruimtelijke inpassingen hier hun plaats 
moeten krijgen. 
Behalve een hoge druk van buitenaf kent de Diemerscheg een 
tweestrijd binnen zichzelf. Het gebied is onderdeel van de periferie 
van meerdere stedelijke zones, waaronder Amsterdam. De scheg 
heeft een haat/liefde-verhouding met deze stedelijke zones. Het 

functioneert als recreatieve, natuurlijke ontspanningsruimte en 
tegelijkertijd als dumpplaats. Verschillende zaken die noodzakelijk 
zijn voor het functioneren van een stad, maar niet in het stadsbeeld 
passen, vinden hier hun plek. 
Deze tweestrijd verzorgt bij voorbaat een zekere mate van 
complexiteit die zich uit in de elementen waaruit de Diemerscheg 
in zijn huidige verschijningsvorm bestaat . Het vormt de ruimtelijke 
eigenheid van dit gebied . 



Afbeelding 1 : Regia Ri.H!dstad Noordvleugel 

Afbeelding 2: di!Jgr7l m stadsvorm Amsterdam met Diemerscheg 



De combinatie van druk van buitenaf en complexiteit van 
binnenuit leidt tot een uitdagende opgave voor de inrichting 
van het gebied. Een opgave die zich in twee domeinen begeeft; 
die van planvormers (actoren) en gebruikers. In dit gebied zijn 
beiden domeinen van elkaar gescheiden. 

Wanneergekeken wordt naar publicaties uit han den van de actoren, 
vallen een aantal zaken op. Men richt zich op de elementen die het 
gebied verdelen en opdelen in kleine deelgebiedjes. Daarnaast 
worden geen eenduidige uitspraken gedaan met betrekking tot 
de benoeming of inrichting van (delen van) het gebied. Telkens 
worden containerbegrippen als landelijk groen of buitenstedelijk 
gebied gehanteerd, die voor meerdere interpretaties vatbaar 
zijn. 
Het lijkt erop dat actoren zich Iaten leiden door een vermeende 
onverenigbaarheid en diversiteit in het gebied. Dit bemoeilijkt 

10 het proces van de ruimtelijke inrichting van het gebied als geheel 
aanzienlijk. 

In deze gids is gekozen voor een andere benadering. Door mid del 
van analyse is gezocht naar een vorm van eenheid binnen de 
Diemerscheg die kan dienen als basis van een strategie voor de 
ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. 
Deze vorm van eenheid bevindt zich in het domein van de 
gebruiker, en zal in deze gids verder worden toegelicht. In het 
hoofdstuk PARS PRO TOTO wordt aangegeven uit welke lag en deze 
vorm van eenheid bestaat. Vervolgens wordt in de hoofdstukken 
NETWERK, KAMERS, en HORIZONS toegelicht wat de lagen zelf 
inhouden. Tenslotte wordt uitgelegd hoe deze lagen samenwerken 
in een systeem dat de basis vormt voor de ontwikkeling van een 
strategie . 
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Afbeefding 3: kaart met versnippering Diemerscheg volgens publicaties AfbeaJdtng 4 : kaart van groen in de Diem erscheg 







0. PARS PRO TOTO 

In de Diemerscheg ligt onder meer het Regionaal Park 
Gaasperplas. In 1982 werd hier de tuinbouwtentoonstelling 
de Floriade gehouden . De sporen van dit evenement zijn nog 
duidelijk zichtbaar in het landschap. Zo zijn er verschillende tuinen 
bewaard gebleven, waaronder de Grassentuin, het Rosarium en 
de Grienden. 
Elk van deze tuinen heeft een uitgesproken verschijning . Behalve 
deze tuinen zijn er ook volop mogelijkheden voor actieve en 
passieve recreatie in het gebied, zoals een picknickplaats 
of de thuishaven van een kanovereniging. Deze tuinen en 
recreatiegebieden kunnen worden gezien als landschappelij ke 
kamers van het Regionaal Park Gaasperplas. Iedere kamer is naar 
een bepaald idee ontworpen en kent een aantal voorgeschreven 
gedragsregels. Deze kamers bevinden zich direct naast elkaar en 

16 worden van elkaar gescheiden door coulissen. 
De coulissen worden gevormd door ruimtelijke elementen zoals 
bomen of struikpartijen en de werking ervan wordt versterkt door 
een nauwkeurig gedirigeerd verloop van diverse paden . 

A.FfJeelding 5 : sequent ie van bee/den in Regionaal Park Gaasperplas 
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Afbeelding 6 : netwerklaag van het Regionaal Park Ga<)Sperplas 

Deze paden vormen samen een netwerk. Een netwerk dat men 
door en langs de verschillende landschappelijke kamers leidt. Het 
biedt mogelijkheden te kiezen om bepaalde kamers wei of niet te 
bezoeken. Het aantal keuzemogelijkheden is daarbij beperkt . Dit 
heeft enerzijds te maken met de functie van het gebied als park 
met een diversiteit aan belevingen en recreatiemogelijkheden. 
Anderzijds met het feit dat er zich een gat bevindt in dit netwerk 
van paden en routes . 

Abeelding 7: Negatief van Regionaa/ Park Gaasperplas 

De Gaasperplas, een zandafgraving van ongeveer 72 ha die is 
ontstaan tijdens de bouw van de Bijlmermeer, heeft een prominente 
rol in dit gebied. Het vormt een negatief; daar waar geen land van 
het Gaasperplaspark is. Tegelijkertijd bepaalt het de context van 
de beleving in het park . De plas heeft een trekpleisterfunct ie voor 
diverse recreatieve doeleinden . Daarnaast vormt het het netwerk, 
dat zich rondom dit negatief bevindt en waarbij de Gaasperplas 
nagenoeg overal in zekere vorm in beeld is. 
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Afbee/ding 8 : kamerlaag van Regionaal Park Gaasperplas 

De landschappelijke kamers zijn kleine delen van de route door dit 
gebieb met een uitgesproken ruimtelijke identiteit. De ontworpen 
tuinen of recreatiegebieden. Zij worden van elkaar gescheiden 
door middel van coulissen. Iedere kamer op zich bepaalt een klein 
deel van de beleving. Meerdere kamers sa men zorgen voor een 
opeenvolging van belevingen die leiden tot een bepaalde indruk. 

Afbeelding 9: horizon/aag van Rdgionaa l Park Gaasperplas 

Er ontstaat een sequentie van opeenvolgende horizons, de 
beelden waarop men diens perceptie van het gebied baseert . 
Ook hier, net als bij het netwerk, is sprake van een regie . Daar 
waar men verder het gebied in kan kijken, ziet men het aanzicht 
van een andere landschappelijke kamer. Doordat de horizon zich 
voortdurend in het park zelf bevindt wordt de beleving van dit 
gebied versterkt. 

19 
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Afbeelding 10: isometrie van Regionaal Park Gaasperplas 
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Afbee/ding 11· Beeldcoii.Jge van Regionaal Park Gaasperplas 
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Afbeelding 12 : isometrie van de Diemerscheg 

Opmerkelijk is, dat wanneer de beleving in het Regionaal Park 
Gaasperplas vergeleken wordt met de beleving in de Diemerscheg 
als geheel, er veel overeenkomsten bestaan. Ook hier is er sprake 
van een sequentie van opeenvolgende horizons, gevormd door 
een netwerk van diverse paden waarmee men door een aantal 
landschappelljke kamers wordt geleidt. 
Dit leidt tot de vraag of de Diemerscheg niet eveneens benaderd 
kan worden als een regionaal park. Hierbij dient wei rekening 
te worden gehouden met een aantal belangrijke verschillen 
tussen enerzijds het Regionaal Park Gaasperplas en anderzijds 
de Diemerscheg. Zo bevinden beide gebieden zich op een ander 
schaalniveau en bestaat er geen druk van buitenaf op het park . 
Maar het belangrijkste verschil is het feit dat het Gaasperplaspark 
een ontworpen recreatiegebied is met een geregisseerde beleving, 
terwijl een vergelijkbare beleving spontaan ontstaan is in de 
Diemerscheg. 
Om een antwoord te kunnen geven op bovengestelde vraag 
zullen de drie overeenkomstige aspecten (het netwerk, de 
landschappelijke kamers en de horizons) nader worden 
onderzocht. Hoe manifesteren zij zich en hoe werken ze samen. 
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Afbeelding 13: Beeldco/lage van de Oiemerscheg 
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Afbeelding 1.1 . routesequentie van aile routedelen achter elkaar 
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1. NETWERK 

In dit deel van de gids wordt dieper ingegaan op het netwerk met 
diens porositeiten. Er wordt gekeken naar hoe beiden zich tot 
elkaar verhouden en welke rol ze spelen bij de beleving van een 
sequentie van horizons. 

Net als bij het Regionaal Park Gaasperplas kent het netwerk 
van de Diemerscheg een negatief; daar waar geen land van 

I
de periferie onder de noemer Diemerscheg is. Het negatief 
wordt hier niet gevormd door een gat, maar door een veelheid 

I van onderbrekingen in het netwerk. Hierdoor is er sprake van 
• porositeit. 

Deze porositeit ontstaat door verschillende stedelijke elementen, 
die op hun beurt weer deel uitmaken van een netwerk dat zich 
op een groter schaalniveau bevindt. Zo lopen er snelwegen en 
spoorwegen als onderdeel van een landelijk netwerk door het 
gebied. Daarnaast kent de Diemerscheg diverse wateren met 
verschillende functies die het netwerk perforeren. 
Deze elementen geven een beeld van de bewoonde wereld 
buiten het groengebied. Maar ze creeren vooral fysieke en soms 
visuele barrieres, die ertoe leiden dat men beperkt wordt in diens 
keuzemogelijkheden binnen het netwerk. Door deze beperking 
is er in de Diemerscheg ook sprake van een zekere regie. Een 
regie die is opgelegd door stedelijke ontwikkelingen van buiten 
het gebied zelf. 

routenetwerk 

Met het gegeven van de beperkte keuzemogelijkheden bestaan 
er 5 routedelen binnen het netwerk, die op meerdere wijzen met 
elkaar gecombineerd kunnen worden. Op deze wijze kan voor een 
bepaalde sequentie gekozen worden . Ook kunnen aile routedelen 
achter elkaar doorlopen worden waarmee men een volledige 
indruk van de Diemerscheg krijgt . 
Dit heeft te maken met de volgorde van de landschappelijke 
kamers die tijdens de route aangedaan worden. Deze kamers 
worden vanaf het netwerk beleefd als korte routedelen met 
een uitgesproken ruimtelijke identiteit. Op deze wijze ontstaat 
een contrast met de overige routedelen. Dit contrast zorgt 
voor de beleving van het in- en uitgaan van een kamer; een 
kamerwerking. 

Afb€elding 1. 2: aile mogelijke combinat ies van de vijf routedelen 









het verlaten van de stad 
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Afbeelding 1.3: Jocat ie en sequentie van routedeel 'het verfaten van de stad' 









HET VERLA TEN VAN DE STAD 

Een open gebied, een agrarisch landschap. In de horizon bevinden zich bee/den van de stad. Een enkele keer verplaatsen deze bee/den 
34 zich van de achtergrond naar de voorgrond. Kart, om weer sne/ naar de horizon terug te gaan en daar uiteinde/ijk volledig te verdwijnen. 

Een moment in een wereld die volledig van de stad /ijkt afgesloten. Een enclave, gesloten aan een zijde; open aan de andere, daar waar 
een nag niet eerder ontmoette horizon zich ontvouwt. 

Afbee/ding 1. 4: beeldcoflage sequentie van rou tedeel 'het vertaten van de stad' 



stedelijke ne1 

Jlangzaam VE 

openheid 

agrarisch landschap 



Mer ken 

je bevindt je even in ee ~n andere wereld 



onverwachte ontmoetingen 
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Afbeelding 1.5: locat ie en sequent;e ViJn routedeel 'onverwachte ontmoeUngen ' 
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ONVERWACHTE ONTMOETINGEN 

Een blik over je schouder. Een buitengewoon moment, ongedwongen bewondering. Gedragsregels zijn niet gegeven, maar we/ bekend. 
Lijnen van het landschap doen de route vervolgen . De stad is teruggekeerd in de horizon. En dan ineens op de voorgrond. En tegelijkertijd 
in de horizon. Tussendoor vormt zich een bee/d van Amsterdams ' jongste architectuur. Tussen industriele nijverheid vormt zich een beeld 
van een entree. Een open enclave. Alles even verlaten. Er wordt nog eenmaal omgekeken, voor een laatste moment van onderbreking. 

Afbeelding 1. 6: beeldcollage sequentie van rou tedeel 'onverwachte ontmoetingen ' 



I buitengewone ontm 

ontastbaa rheid 



1etingen 
rtuur 

lverloedering l 

fds' natuur' 



stads' natuur 
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Afbeelding 1. 7: locat;e en sequentie van routedeel 'stads' natuur' 









48 

STADS' NATUUR 

Natuur van de stad, stadsnatuur, aard van de stad. Natuurrecreatie, bewust gaan ontsnappen aan de stad. Met de stad die continu 
aanwezig is in de horizon. Soms, een kort moment, uit de horizon op de voorgrond. 

Afbee/ding 1.8: beeldcol/age sequentie van routedeel 'stads' natuur' 



, - - . --·- ~- ~- -- ,--1 - ·-- -,= ~ ~ -• --~ -,--:r"'"'l__...,..,.. l 
I 'I . • I I ~·· • l I I 

• - -~- ------ ,_-_ --- --- ~- -- -- - -- --- ~- --=--:::..---::..--=._ 
~ - - . - . - - - - --

1 .. - • 
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of aard van de stad? 



bekende aanzichten - dee/ 1 
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Afbeelding 1.9: locatie en sequentie van routedeel 'bekende aanzichten - dee/ 1' 
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BEKENDE AANZICHTEN - DEEL 1 

Repetitie. Een spannende herhaling. Alles is herkenbaar, maar niet hetzelfde. Het landschap opent zich. Een tribune zorgt voor overzicht, 
tralies voor een beperkte blik. Een moment van onderbreking. Bewondering. Ongeschreven voorgeschreven regels. De route vervolgt en 
leidt naar een miniatuur van het hele gebied. Natuur, recreatie, transport en industrie komen een kart moment heel dicht bij elkaar. Een 
knooppunt van elementen en tegenstellingen. Terug naar de natuur. En daarmee terug naar een blik op de stad. 

Afbeelding 1. 10: beeldcollage sequentie van routedeel 'bekende aanzichten -dee/ 1' 



openheid 

stedelijke 
netwerken 

ontastbaarheid 

miniatuur 

knooppunt 

natuur 



-~[(··~' ~~ .. 
.LJ..:!..!.•.h~-~'-· --~~ ..:-;-



bekende aanzichten - dee/ 2 
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H 
Afbeelding 1.11: /ocatie en sequentie van routedeel 'bekende aanzichten - deet 2' 





60 

BEK.ENDE AANZICHTEN - DEEL 2 

Een tweede achtertuin. Geen industriele nijverheid, maar agrarische nijverheid. Weer openheid. Fragmenten van de stad. Soms op de 
voorgrond. Soms op de achtergrond, in de horizon. Verloedering. Wat gaat hier gebeuren? 

Afbeelding 1.12: bee/deal/age sequentie v~n routedeel 'bekende aanzichten - dee/2' 



openheid 
stedeHjke netwerken 

agrarisch landschap 
verloedering 



porositeiten 

Ook vanaf de snelwegen en spoorwegen beleef je een sequentie 
van opeenvolgende horizons. Deze manifesteert zich op een 
andere wijze dan de beleving vanaf het netwerk. 

Wanneer het gaat om de beleving van de sequentie van ?' ·7 
opeenvolgende horizons vanaf de porositeit die gevormd wordt 
door de snelwegen, is er sprake van een dubbele ontkenning, dan 
wei een dubbele bekenning . Daar waar men vanaf de snelweg 
geen zicht heeft op het landschap, is ook in het landschap het 
zicht op de snelweg geblokkeerd. Omgekeerd bestaan er delen 
van de Diemerscheg, waar men vanaf de snelweg zicht heeft op 
het landschap en tegelijkertijd deze delen van de snelweg in het 
landschap kunt zien . 
Opmerkelijk is, dat wanneer er sprake is van een dubbele 

62 bekenning, en men zich dus in een landschappelijke kamer 
begeeft, het altijd om eenzelfde kamer gaat. Een kamer die zich 
kenmerkt door openheid en kruisingen met andere porositeiten. 
Dit geldt voor iedere willekeurige snelweg door de Diemerscheg. 
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Afbeelding 1.13 : de poroslteiten van het netwerk 



64 

autosnelweg AlO 

; 
A~lding 1.14: locatie en sequentie van autosnelweg AlO 

Afbeelding 1 .15: beeldcollage sequenti~ van autosnelweg AlO 
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autosnelweg A1 

1 'lbeelding 1. 16: locatie en sequen tie van autosnelweg A1 
Afbeelding 1.17: bee/dcollage sequen tie van autosne/weg A1 
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)Snelweg A9 

1 sequentie van autosnelweg A9 
? sequentle van autosnelweg A9 
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autosnelweg A9 

~elding 1.18: loca!ie en sequentie van autosnelweg A9 
Afbeelding 1.19: beeldcollage sequentle van autosnelweg A9 





Wanneer het gaat om de beleving van de sequentie van de 
opeenvolgende horizons vanaf de porositeit die gevormd wordt 
door de spoorwegen, is er sprake van onthaasting van het 
landschap. Door de constante en hoge snelhe1 van ae trein 
flit5e'f'robjecten met een hoge dynamiek op de voorgrond aan 
het netvlies voorbij. Deze objecten, die zich op de voorgrond 
bevinden zijn te kort in beeld om ze goed te kunnen waarnemen. 
De beleving ontstaat daar, waar daarvoor wei voldoende tijd is. 
Daarbij v~rplaatst het blikv i h van de voor rond naar de 
achtergrond :Veraer et landschaR in. Het ritme van passerende 
elementen vertraagt en men krijgt de kans een _helder beeld te 
vormen van het landschap. Op dit moment bevindt men zich in 
eenla'nds'chappelijke kamer. 
Ook hier, net als bij de snelwegen, wordt er slechts een kamer 
waargenomen. Het gaat om de kamer die eveneens waargenomen 
wordt vanaf de snelwegen. Openheid en kruisingen met 

10 porositeiten van een andere en de eigen vorm kenmerken het 
landschap. 

Afbeelding 1.20: locatie, beeldco//age en sequentie van spoor tussen Diemen Zuid en Amsterdam 



spoor tussen Diemen Zuid en Amsterdam Duivendrecht 
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spoor tussen Naarden en Amsterdam Muiderpoort 

... 
Afbeelding 1.21: /ocatie en sequentie van spoor tussen N<Jarden en Amsterdam Muiderpoort 

Afbee/ding 1.22: beeldco/lage sequentie van spoor tus:sen Naarden en Amsterdam MuiderpoOtt 
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spoor tussen Weesp en A/mere 
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Afbeelding 1.23: locatie, beeldcollage en sequentie van spoor tussen Weesp en A/mere 
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Afbeelding 1.24: kaiJrt Diemerscheg met .sequenties vun het netvverk en de porositeiten 
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2. KAMERS 

Via het netwerk wordt men door en langs diverse landschappelijke 
kamers geleid . De perceptie van deze kamer vormt zich vanuit 
kleine delen van het netwerk . De grenzen van de kamers worden 
bepaald door de horizon. 
De landschappelijke kamers kenmerken zich door een 
uitgesproken ruimtelijke eigenheid. Deze ruimtelijke eigenheid 
kan verschillende vormen aannemen en leidt tot de diverse 
verzameling van gezichten die de Diemerscheg in zijn huidige 
vorm rijk is. 
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OPEN NETWERKEN 

Het landschap opent zich. Er is wei/and te zien. Hier en daar staan enkele pionnen van het spelbord voor deze openheid. Soms is 
een dorpsrand te zien. Soms niet. Soms een trein ineens dwars door een wei/and. In de verte is een continue stroom van voertuigen 
zichtbaar. Ineens kruist het elektriciteitsnetwerk de voorgrond. Maar altijd is de stad in bee/d. 
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Afbee/ding 2.1 : locaties van de open netwerk-kamers 
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Deze kamer komt op drie plaatsen in het netwerk voor. Deze 
plaatsen bevinden zich allemaal in de directe nabijheid van 
een waterweg. In twee gevallen gaat het om het Amsterdam
Rijnkanaal. Het kanaal scheidt beide kamers van elkaar in fysiek 
en visueel opzicht. In het derde geval gaat het om de Vecht. Ook 
de Vecht vormt een fysieke begrenzing van de landschappelijke 
kamer, maar niet zozeer een visuele barriere . Regelmatig kan 
voorbij deze waterloop worden gekeken naar een ander landschap, 
al dan niet een kamer zijnde . 
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Afbeelding 2. 2: beeldcol/age van de open netwerk-kamers 
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DE ACHTERTUIN 

Verloedering . De periferie als dumpp/aats van de stad. De achteringang, zonder allure, zonder schmuck. Niet datgene wat als beeld 
uitgedragen dient te worden. Datgene wat noodzakelijk is om een beeld van allure met opschmuck uit te kunnen dragen. 
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Afbeelding 2 .3 : locaties 1t an de achtertu;n-kamers 
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De kamer van de achtertuin kent twee verschijningen. Een ter 
plaatse van het Zeeburger eiland en een tussen het Amsterdam
Rijnkanaal, de Vecht, de Al en de spoorweg langs Weesp. Beide 
verschijningen hebben een verschillend karakter. 
Bij de eerstgenoemde gaat het om een zone van industrie 
die iedere vorm van schoonheid ontbreekt, in combinatie met 
snelwegen en een asielzoekerscentrum. Bij de andere achtertuin 
gaat het om de verloedering van een agrarisch landschap. Een 
agrarisch landschap dat op het punt staat te transformeren . 
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Afbeelding :? .4 : beeldcollage van de achtertuin-kamers 
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ONTSNAPPEN 

In een gesloten ruimte. Een andere were/d. Afgesloten van datgene wat er daarvoor was. De stad /ijkt volledig afwezig, letterlijk of 
figuurlijk. Fysieke en visuele barril2res werken samen. 
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Afbeelding 2. 5: locattes van de ontsnappen-kamers 



Ook deze kamer kent meerdere verschijningen. Net als bij 
de voorgaande beschreven kamer hebben ook hier beide 
verschijningen een verschillend karakter. Een daarvan bevind zich 
a an het uiteinde van het Zeeburger eiland en is een strekdam. 
Wanneer men deze enclave betreedt, raakt men door een fysieke 
barriere (het water) dusdanig ver van de bewoonde wereld 
vandaan dat deze niet meer ervaren wordt. 
Een totaal andere beleving ontstaat bij de tweede verschijning van 
deze kamer. Deze bevindt zich bij Muiden. In dit pittoreske stadje 
zelf lijkt de tijd stil te hebben gestaan. Dit heeft te maken met de 
architectuur en morfologie van de vestigingsplaats . Maar ook met 
het gegeven dat Muiden in visueel opzicht gescheiden is van de 
rest van de Diemerscheg. Dijken en struikpartijen ontnemen het 
zicht op Muiden van buitenaf en het zicht vanaf Muiden op wat 
daarbuiten bestaat. Vanaf de dijk kijkt men uit over water, weg 
van de stad. Hiermee wordt de beleving van een ontsnapping nog 

96 extra kracht bijgezet. 
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Afbee/ding 2.6 : beeldcol/age van d" ontsnappen-kamers 
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VRIJPLAATS 

Een blik de hoek om. Een onverwachte ontmoeting. Ongedwongen verwondering, het buitengewone. Ongeschreven regels. Een ruimte 
met toelichting. Soms als sporen in de ruimte. Soms als gegeven informatie. Altijd nabij de stad en diens dynamieken. Altijd anoniem 
en teruggetrokken. 
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At beeld ing 2,7: lo c;a ties van de vnjplaats-kamers 
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De kamer van de vrijplaats is nauwelijks nog herkenbaar als klein 
routedeel. De routedelen zijn doorgaans zo kort dat men zich 
met een constante snelheid zich nauwelijks in de kamer begeeft. 
Hier gebeurt iets waardoor men zijn of haar tempo vertraagt, om 
beter te kunnen observeren wat zich in de kamer afspeelt. 
Dit uit zich op diverse wijzen. Een daarvan is het viaduct over het 
Amsterdam-Rijnkanaal vlakbij het Flevopark. Door middel van 
graffiti is een domein afgebakend dat toch voor vreemdelingen 
toegankelijk is . 
Daarnaast bestaat deze kamer in de vorm van de Diemervijfhoek . 
Een natuurgebied wat aanvankelijk onbetreedtbaar lijkt, maar 
het toch is . 
Hier dichtbij ligt een fort, een monument, duidelijk herkenbaar 
als element in het landschap. Toegelicht aan de hand van een 
informatiebord. Elders in het gebied ligt net zo'n fort. Ook hier 
wordt het tempo van de observator vertraagd. 



Afbeelding 2. 8 : beeldcollage van de vrijplaats-kamers 
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PARS PRO TOTO 

Een miniatuur van het gebied. In vogelvlucht wordt een beeld gecreeerd. Van een mogelijk geheel. Van wat nu deels spontaan ontstaan 
is. Van wat nu deels niet meer bestaat. 



A/bee/ding 2. 9: /ocatie van de pars pro toto-kamer 
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Het Regionaal Park Gaasperplas . Beschreven aan het begin van 
deze gids . Het routedeel dat een heel helder inzicht geeft in het 
concept van het systeem waaruit de Diemerscheg en dit park zijn 
opgebouwd. 



Afbeelding 2.10: beeldcollage van de pars pro WW-kamer 



l.OGISTIEKEN 

112 Natuur ontmoet industrie. Natuur ontmoet recreatie . Recreatie en industrie komen elkaar tegen. In de vorm van lijnen kruisen ze elkaar. 
Ze snijden e/kaar niet, blijven in hun eigen domein. De ontmoeting is van kart duur, maar wordt uitgebreid aangekondigd. 











AfbecJding 2 .11 : locatie van de logi!;;tieken-kamer 
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In deze lineaire kamer komen diverse elementen voorbij. Natuur 
en recreatie kruisen een verkeersweg, in de vorm van een brug. 
Ze verplaatsen zich daarmee op de voorgrond. In de horizon 
bevinden zich de snelweg en industriele ondernemingen . Alles 
kruist elkaar, maar blijft tegelijkertijd van elkaar gescheiden. 



"' ' 
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Afbeelri ing 2 .12: beeldcollage van de /ogistieken-kamer 
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LANDSCHAPPEWKE UJNEN 

Een landschap. Een spel van /ijnen. Een breed negatief van water en een smal stuk land. Vee/ hoogteverschillen. Zij volgen het spel. Zij 
vervolgen de route. 







Afbeelding 2 .13: locaties van de landschappe/ijke lijnen-kam ers 
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Net als bij de landschappelijke kamer van logistiek, gaat het in dit 
geval ook om een lineaire ruimte. Deze lineaire ruimte kent twee 
locaties in het gebied. Beide locaties hebben overeenkomsten in 
zowel karakter als de fysieke verschijning van deze ruimten . Het 
zijn corridors. Doorgangen, die men op een speelse wijze naar de 
volgende kamer leiden. 
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CUTLURELE NATUUR 

Natuur van de stad, stadsnatuur, aard van de stad. Natuurrecreatie, bewust gaan ontsnappen aan de stad. Met de stad in de horizon. 
Soms, een kart moment, uit de horizon op de voorgrond. 
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A/bee/ding 2.15: /ocaties van de wlturele ndtuur-kam&rs 
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Deze laatste kamer is mogelijk de kamer die het meest voor de 
hand ligt in een gebied als de Diemerscheg. Natuurontwikkeling 
als stedelijke recreatie. Ontsnappen aan de stad betekent ook 
diens aanwezigheid ervaren. 
De kamer van de culturele natuur bevindt zich op drie locaties, 
waarvan twee locaties deel uitmaken van het Diemerbos. De 
derde locatie is het Penbosch. 
Deze kamer wordt gekenmerkt door een inrichting met zandpaden, 
riet, waterpartijen, bomen en struiken, opdat een kwalitatief 
hoogwaardige beleving ontstaat van een natuurlandschap. 



Afbee/ding 2 .16: beeldcolluge van de cu/ture/e natuur-kamers 
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Afbeelding 2.17: kaart met aile kamers 



/ 



3. HORIZON 

De beleving wordt bepaald door de perceptie van de observator. 
Deze vormt het beeld dat deze uiteindelijk heett van het netwerk, 
diens porositeiten en de kamers. Tegelijkertijd verkrijgt men meer 
inzicht in het gebied. 
Perceptie is afhankelijk van enerzijds de verschijningsvorm 
en fysieke locatie van ruimtelijke elementen in het gebied, en 
anderzijds de plaats en beweging van de observator. Het bepaalt 
de verschijning van de horizon voor de observator. 

Wanneer je door het landschap beweegt verandert je horizon 
continu. Be halve de kamers en het netwerk heeft dit te maken 
met het relief van het landschap dat zowel door het maaiveld 
zelf als de ruimtelijke elementen die zich daarop bevinden wordt 
gevormd. Voorbeelden hiervan zijn dijklichamen, boom- en 
struikpartijen en een door de mens aangebrachte glooiing van 
het landschap. 
Zij werken als coulissen in het landschap en zorgen vooreen zekere 
onvoorspelbaarheid die spannend is . Hiermee wordt de beleving 
van de sequentie van opeenvolgende horizons ge'intensiveerd. 

Horizons geven ook inzicht in een gebied. Het beeld van een 
horizon kan werken als een collectief symbool voor de identiteit 
van een plaats en diens bewoners. Maar ook als een reflectie of 
index voor culturele processen en sociale waarden. Door naar 
de horizon te kijken kan men afleiden hoe een stad in elkaar 
zit . Tenslotte kan een horizon werken als een functioneel middel, 
bijvoorbeeld ten behoeve van orientatie. 
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Afbee/ding 3. 1, 3 .2 : coulissen in het landschap 
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collectief symbool 

Wanneer gekeken wordt naar de beelden die Weesp zelf naar 
buiten brengt (www.weesp.nl) en deze vergelijken met de 
beelden die je in de Diemerscheg van deze woonplaats, dan 
zie je veel overeenkomsten . In beide gevallen gaat het om een 
pittoreske omgeving met veel water en molens . Er is uitsluitend 
laagbouw te zien in een relatief I age dichtheid. Dit duidt op een 
dorps karakter. 
Wanneer dit herhaald wordt voor de stad Amsterdam blijkt het 
een stuk moeilijker om hetzelfde vergelijk te maken. Er bestaat 
namelijk nogal een verschil tussen de beelden die door de stad 
zelf naar buiten gebracht worden en de beelden die men van de 
stad krijgt vanuit de Diemerscheg. 

/ 

W.elkom In Weesp 

p voor het Ieven 

7 

Afbeefding 3.3, 3.2: bee/den van en door Weesp 
Afbeefding 3.4: beefd van Weesp uit de Diemerscheg 
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referentie of index 

Het beeld van Amsterdam, dat ontstaat vanuit de Diemerscheg 
werkt niet als symbool voor de stad, maar geeft wei een beeld 
van de processen en dynamieken die deze stad kent. Hierdoor 
wordt duidelijk hoe complex de relatie is tussen Amsterdam en 
de Diemerscheg. Deze relatie wordt gevormd door een tweestrijd . 
De Diemerscheg is een gebied dat plaats biedt aan verschillende 
praktische elementen die noodzakelijk zijn voor het functioneren 
van de stad. Voorbeelden hiervan zijn industrie en infrastructuur. 
Deze praktische elementen bemoeilijken de beleving van natuur 
en recreatieve mogelijkheden die een gebied als de Diemerscheg 
doorgaans ook herbergt; het tegenwicht bieden aan de stad. 

Afbeelding 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9: bee/den van processen van Amsterdam 
achtereenvolgens: industrie, diverse varmen van infrastructuur en recreatie 













148 

functioneel middel 

In de Diemerscheg zijn een aantal elementen die telkens 
terugkeren in het beeld van de horizon . Het zijn kleine iconen van 
stedelijkheid die duiden op een bepaalde locatie in het gebied. 
Zo zijn nagenoeg overal de appartementengebouwen van Diemen 
zichtbaar. Deze bevinden zich op een hoger gelegen locatie in 
het midden van het gebied. Daarnaast zijn er de bruggen over 
het Amsterdam-Rijnkanaal die duidelijk zichtbaar zijn in het hele 
gebied. 
Beide elementen helpen bij de orientatie . Het is nagenoeg overal 
in de scheg duidelijk waar men zich bevindt ten opzichte van de 
plaats Diemen en ten opzichte van het Amsterdam Rijnkanaal. 
Wanneer het Amsterdam-Rijnkanaal gevolgd wordt richting 
Noorden leidt het altijd naar het centrumgebied van Amsterdam, 
afhankelijk van de startlocatie al dan niet via Weesp. 

Atbeelding 3, 10, 3.11: elementen voor orienta tie, 
bruggen over het Amsterdam Rijn-kanaa/ en de appartementgebouwen van Diemen. 
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$ Afbeelding 3.12 : kaart met aile zichtbare horizon5 
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Afbei!lding 3.13: kaart met bee/den vcm de horizons 





epiloog 

Tijdens de toelichting van de lagen die de Diemerscheg als gebied 
kent is gesproken over de benadering van de Diemerscheg als 
een Regionaal Park. Het argument voor deze benadering wordt 
gevormd door het feit dat Regionaal Park Gaasperplas wordt 
beschouwd als een gebied met een onmiskenbare eenheid. 

Hoe manifesteert deze eenheid zich? Wanneer gekeken wordt 
naar de ruimtelijke elementen om een vorm van eenheid te 
beschrijven, spreekt men steeds gemakkelijker over een eenheid 
in verscheid~nheid. Maar hoe is deze eenheid geaeftnreerd? 
Eenheid w~rd doorgaans geassocieerd met een zekere mate 
van orde . e ontbreekt in de Diemerscheg (evenals in het 
Gaasperplaspar ), en is er nauwelijks aan te brengen. Eenheid 
wordt in dit gebied niet gedefinieerd aan de hand een bepaalde 

156 orde. 
De _e_enbeid-van..de...Dlemers.cheg manifesteert zich in de vorm van 
ee bindende factor. Deze bindende factor WO Clrbe:>chreven aan 

) 

de hand vaneen sys e em. Het systeem-van-de-+ag~R-NETWERK, 
'1 KAMERS en HORIZONS. Het;_gaat om de logica van dit systeem. 

De wijze waarop deze drie lagen in elkaar grijpen en met elkaar 
samenwerken. 

De benadering van de Diemerscheg als een Regionaal Park is 
gebaseerd op een sequentie van diverse belevingen. Het systeem 
bepaalt de hoedanigheid van deze belevingen. Iedere laag heeft 
invloed op dit eindproduct van beleving en op de samenwerking 
van de drie lagen onderling binnen het systeem. 

systeem bevindt zich op dit moment op~n a ejpunt . 
___ n_e_w_erl<--rs-cJoor iens porositefCn og nauwelijks in de 

oorspronkelijke vorm herkenbaar. Maar een nieuwe vorm heeft 
zich nog niet aangedaan. Op it momen - an het systeem 
bena er wor en aan ae hana-van de restanten van het netwerk. 
Men kan zich ook richten op de elementen die de porositeit van 
het netwerk waarborgen . Deze keuze is terug te zien bij de 
publicaties over de Diemerscheg. 

Perceptie kan aan de hand van het systeem worden 
gemanipuleerd. Het gaat in dit geval om een bepaalde afstelling 
tussen de drie lagen. Wanneer een van de drie lagen verandert 
of wordt aangepast, verandert de perceptie. Zo kan een grotere 
porositeit leiden tot minder keuzemogelijkheden in het netwerk, 
een intensievere beleving van stedelijke elementen waarbij de 
beleving van landschappelijke natuur verzwakt, en kan het aantal 
kamers afnemen of worden kamers verkleind. Wanneer een 
kamer transformeert waarbij de kamerwerking behouden blijft, 
verandert de inhoud van de sequentie van belevingen. 
Wanneer men uitgaat van een eenheid, of bindende factor als 
basis voor de ontwikkeling van een strategie, zal men door 
middel van het systeem de lagen dusdanig moeten manipuleren 
dater een optimale sequentie van belevingen als output ontstaat. 
Het gaat om de intensivering van de beleving van de restanten 
van het netwerk en diens kamers, door middel van de perceptie 
ervan . 

Om he!_s steem op dusdanig wijze te manipuleren is er inzicht 
nodig in de mechanismen·::are-iiw oedneoben op de verschillende 
lagen. Deze mechanismen worden gevqm1d cfoorde doelstellingen 
en wensen van de diverse actoren. De planvormers en andere 
groepen die direct of indirect imXIoed- hebben op de toekomstige 
inrichting van de Diemerscheg . 
De combinatie van deze mechanismen en het systeem leidt tot 
een spel met een veelheid van mogelijkheden. Om dit spel te 



leiden naar een output van een optimale sequentie van belevingen 
zijn een aantal spelregels en een spelbord nodig. In het vervolg 
van dit afstudeerproject zal dit spelbord, met diens regels worden 
ontwikkeld. 
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Afbeefding 1: isometrie systeem van de Diemerscheg 
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