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Voorwoord

‘Water in de stedelijke omgeving: het verbinden van 

ruimtelijke kwaliteiten en functionele noodzaak’, deze 

titel beschrijft mijn afstudeerproject en tegelijkertijd 

mijn interesses. Hoe kan je ruimtelijke kwaliteiten van 

water benutten én de functionele noodzaak daaraan 

verbinden op een duurzame manier? Dit afstudeerwerk 

is de afronding van mijn opleiding Urban Design & 

Planning aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Tijdens de zoektocht naar het antwoord op deze vraag 

ben ik met veel mensen in contact gekomen. Mensen 

van verschillende disciplines met elk hun eigen kijk op 

het waterthema. Allemaal hebben ze hetzelfde doel: 

hoe kan je anticiperen op een duurzame manier op dit 

thema, zodat overlast tot het minimum beperkt blijft. 

Eeuwenlang heeft Nederland te maken met water 

en toch blijft dit thema keer op keer terug komen. 

Tegenwoordig speelt de klimaatverandering een grote 

rol. Meer neerslag en grotere intensiteit van buien 

vragen om een ander houding en een andere omgangs-

vorm. Vanuit mijn opleiding, vind ik het zeer interessant 

hoe de stedebouw kan bijdragen aan dit onderwerp. In 

dit afstudeerproject heb ik daarom aan de hand van een 

casus oplossingen aangedragen hoe dit kan plaatsvin-

den. Hierbij hoop ik een bijdrage geleverd te hebben aan 

de zoektocht naar water en duurzame ontwikkelingen 

in stedelijke omgevingen.

Mijn afstudeerproject is in meerdere opzichten een 

leerzame en interessante periode voor mij geweest. 

Het verdiepen en onderzoeken in een onderwerp heeft 

mijn kennis verbreed. Daarnaast maakt de praktische 

relevantie van mijn project het extra interessant. Het 

stadsdeel Oost/watergraafsmeer en Dienst Ruimtelijke 

Ordening (DRO) Amsterdam zijn beiden ook op zoek zijn 

naar een oplossing voor de casus van mijn afstudeer-

project. Op deze manier heb ik ook ervaring op kunnen 

doen in de praktijk, wat zich vertaalde in het uitwisse-

len van informatie en het geven van presentaties. Voor 

de feedback vanuit de praktijk wil ik in het bijzonder 

Carolin Wrana (DRO Amsterdam) bedanken. Zij heeft 

regelmatig haar kritische blik geworpen op mijn ideeën 

en mij geholpen om een verder te komen. Daarnaast wil 

ik Jasper Boesveldt (stadsdeel Oost/Watergraafsmeer) 

bedanken voor zijn tijd en informatie die ik gekregen 

heb. Mijn afstudeerbegeleiders, Reinder Rutgers, Kees 

Doevendans en Johan van Zoest wil ik bedanken voor de 

begeleiding, feedback en tips waarmee ik weer een stap 

verder kon komen. Ik wil mijn ouders bedanken voor de 

steun en de tips in deze leerzame maar ook soms lastige 

periode. Tot slot wil ik mijn vriend, Pepijn, bedanken 

voor al zijn liefde en steun, ook als ik er even doorheen 

zat. Daarnaast waren zijn tips en kritische blik een 

enorme hulp.

Eva de Graaf

Januari, 2008 
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Samenvatting

Het overkoepelende thema voor dit afstudeerproject is 

‘water in de stedelijke omgeving’. Water heeft ruimtelijke 

kwaliteiten: het vergroot de aantrekkelijkheid van de 

leefomgeving, geeft een gevoel van vrijheid en rust 

en draagt bij aan ecologische verbindingen. Echter, 

water kan ook voor overlast zorgen. De huidige 

klimaatsverandering en toenemende verstedelijking 

vragen om een duurzame houding ten opzichte van 

water. In dit project worden de ruimtelijke kwaliteiten 

van water vanuit de stedebouw benut en verbonden 

aan de functionele noodzaak. Het ontwerpvraagstuk is 

tweeledig en luidt als volgt:

Hoe kan de stedebouw, met de waterproblematiek in 

ogenschouw genomen, de kansen van zichtbaar en open 

water in de stedelijke omgeving benutten?

Hoe kan het water een ruimtelijke en functionele 

betekenis krijgen, en bijdragen aan de aantrekkelijkheid 

en duurzaamheid van de leefomgeving?

Een mogelijk antwoord op deze vraag wordt gezocht 

aan de hand van de casus Watergraafsmeer pol-

der in Amsterdam. Dit gebied heeft te kampen met 

een wateropgave door de lage ligging, de toene-

mende verstedelijking en de klimaatverandering. 

Uit de historische ontwikkeling van de Watergraafs-

meer polder komt naar voren dat dit gebied verschil-

lende transformaties heeft ondergaan, zowel in fysieke 

als mentale zin. Deze hebben geleid tot een verandering 

van het polderlandschap vlak na de drooglegging, in een 

vrijetijdsdomein in de 17e eeuw en uiteindelijk in een 

grotendeels verstedelijkte polder. Momenteel staat de 

polder met de huidige wateropgave voor een nieuwe 

transformatie: meer ruimte voor water (fysiek) en een 

duurzame houding ten opzichte van water (mentaal). 

Om deze transformatie vorm te geven zijn de kwaliteiten 

en knelpunten van de polder onderzocht op het gebied 

van waterstructuur, infrastructuur en kamerstructuur. 

Het blijkt dat de polder een uniek landschap vormt, met 

stedelijke en groene gebieden, eigen sferen en identitei-

ten en met grote historische kwaliteiten.

Het concept dat ten grondslag ligt aan het ontwerp 

dat ten behoeve van deze studie is gemaakt bestaat uit 

een robuust watersysteem, dat fungeert als centraal 

waterbergingsorgaan met ecologische potenties. Dit 

systeem sluit aan bij de historische kwaliteiten, draagt 

bij aan de beleving van het gebied en vergroot de 

recreatieve waarde. Uit een toetsing van dit concept blijkt 

dat oplossingen in de openbare ruimte, op kamerniveau 

alleen, onvoldoende zijn. Aanvullende oplossingen op 

bouwblokniveau zijn nodig. Deze zijn uitgewerkt in twee 

ontwerpvarianten: de wijk Middenmeer (bestaande 

structuren) en de wijk Jeruzalem (nieuwbouwopgave).

Specifi ek in de ontwerpvariant Middenmeer wordt op 
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kamerniveau ingegaan op bestaande structuren en is 

een hiërarchie in straatprofi elen opgezet. Dit uit zich 

in de mate van stedelijkheid en infi ltrerend karakter. 

Bestaande pleinen en groenstroken worden als 

verzamelplaats van regenwater ingezet in combinatie 

met andere functies.

 
De ontwerpvariant Jeruzalem bestaat uit een nieuw 

ontworpen waterstructuur in het gridpatroon van 

de wijk. Deze zorgt voor eenheid, heeft een grote 

waterbergingscapaciteit en ecologische waarde en 

draagt bij aan de cultuurhistorie. Extra water zorgt 

voor nieuwe woontypologieën in de wijk en vormen 

van recreatie zijn hieraan gekoppeld. Het ontwerp is 

duurzaam en ecologisch: verhard oppervlak is tot het 

minimum beperkt en groen overheerst. Verblijfruimten 

zoals semi-publieke ho� es zijn gecombineerd met 

waterbuff ering. 

 

Op bouwblokniveau is ten behoeve van meer 

waterberging in beide ontwerpvarianten uitgeweken 

naar privé-terreinen. Daken worden gebruikt als 

vegetatiedak of daktuin, wat tevens meer groen in de 

stad en voor de bewoners brengt. Bij de variant van 

Middenmeer zijn bergingsstroken in binnenterreinen 

van gesloten bouwblokken ontworpen. De nadruk ligt 

bij de nieuwbouw variant Jeruzalem op ecologische 

en duurzame woningen. Aanvullende oplossingen 

zijn zonnepanelen, hergebruik van regenwater en 

waterberging in kelders en regentonnen. 

Uit toetsing blijkt dat het in het kader van dit project 

gemaakte ontwerp voor de wijken Middenmeer en 

Jeruzalem aan de wateropgave beantwoordt. Het 

blijkt zelfs mogelijk om meer begringscapaciteit te 

realiseren dat strikt genomen noodzakelijk is. De in 

dit rapport voorgestelde aanpak is gebiedsgericht 

en identiteitsgericht en daardoor niet één op één 

over te dragen op andere wijken. De hoofdgedachte 

en werkwijze zijn echter goed te gebruiken voor 

vergelijkbare opgaven. Deze aanpak en de uitkomst van 

de toetsing beantwoorden  aan de oorspronkelijke vraag 

van dit onderzoek. Om water zowel in haar ruimtelijke 

kwaliteiten als functionele noodzaak te voorzien, is een 

gebiedsgerichte en identiteitsgerichte aanpak nodig. 

De verbinding tussen de twee facetten van water kan 

alleen plaatsvinden als het op een zorgvuldige manier 

geïntegreerd wordt in de omgeving. Alleen dan kan een 

gebied in zowel fysieke als mentale zin transformeren  

tot een ‘duurzame waterbestendige’ omgeving.
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1.1 Aanleiding

Nederland heeft al eeuwen lang een bijzondere relatie 

met water. Het creëert mogelijkheden voor recreatie, 

economische groei en verbinding. Tegelijkertijd zorgt 

water voor problemen en zelfs ingrijpende rampen, met 

de Watersnoodramp van 1953 als tragisch dieptepunt. 

Met de huidige klimaatverandering staan oplossingen 

voor waterproblemen hoog op de agenda van politici 

en wetenschappers. Gezien onze veranderende houding 

ten opzichte van water door deze klimaatverandering 

is er gekozen voor ‘water in de stedelijke omgeving’ als 

overkoepelend thema voor dit afstudeerproject.

In Utrecht is het ontgraven van de eerdere gedempte 

Catherijnesingel een ‘hot item’. Uit verschillende 

vakliteratuur komt naar voren dat dit een tedens 

is van de afgelopen jaren en zich naar ver-

wachting door zal zetten naar de toekomst. Een 

waterstructuur, welke voornamelijk met pragmatische 

redenen is ontworpen en door het ‘wegvallen van 

deze functie’ gedempt is, wordt nu weer hersteld 

vanwege cultuurhistorische en recreatieve redenen. 

Een bijkomend voordeel is dat de herstelde singel 

extra waterberging oplevert. Hieruit blijkt dat water 

verschillende omgangsvormen kent. We hebben het nodig 

voor ons bestaan, maar het beïnvloedt ook verschillende 

factoren, zoals de huizenprijzen, de handelsplekken en 

de stadsplattegrond. 

Water kent verschillende kwaliteiten. Echter, er is altijd 

een strijd met het water geweest, omdat het ook voor 

overlast kan zorgen. In dit afstudeerproject worden 

twee sporen in relatie tot water belicht: de kwaliteiten 

van water enerzijds en de wateropgave anderzijds. Deze 

twee sporen worden met elkaar verbonden aan de hand 

van de casus Watergraafsmeer polder in Amsterdam. 

Ruimtelijke kwaliteiten van water

De kwaliteiten van water bieden kansen in de stede-

lijke omgeving om de aantrekkelijkheid van de leef-

omgeving te vergroten. Zicht op water wordt doorgaans 

als prettig en esthetisch element ervaren (Kwaadsteniet, 

De Jonkhof & Tjallingii, 2000). Mensen in nabijheid 

van water krijgen een gevoel van vrijheid en rust. Het 

brengt dynamiek met zich mee in de openbare ruimte 

en levert een bijdrage aan de natuurlijke factor in de 

stad. Het biedt daarmee potentie als ecologische ver-

binding op diverse schaalniveaus (Bond Nederlandse 

Stedebouwkundigen, 1995). Daarnaast kan het toepas-

sen van water in de openbare ruimte gebruik van de 

leefomgeving vergroten (Kwaadsteniet, De Jonkhof 

& Tjallingii, 2000). Kortom, de kwaliteiten van water 

bestaan uit verschillende facetten. Deze facetten bie-

den kansen om de leefomgeving van de bewoners en de 

gebruikers aantrekkelijker te maken. Door het benutten 

van deze kansen krijgt water (weer) een betekenis in 

de openbare ruimte van de stad. De stedebouwkundige 

kan deze kansen creëren door zorgvuldig te ontwerpen 

met water. 
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Functionele noodzaak: de wateropgave

We hebben momenteel, meer dan ooit, te maken met 

de klimaatsverandering. Door bodemdaling, zeespiegel-

stijging en toenemende neerslag kampen steden steeds 

vaker met wateroverlast (www.knmi.nl, februari 2007; 

VROM, 2002). De prognoses van het KNMI geven aan dat 

deze problematiek in de komende 50 tot 100 jaar alleen 

maar toe zal nemen. 

Naast de klimaatverandering levert de al maar toene-

mende verstedelijking ook een bijdrage aan de water-

overlast. Het verhard oppervlak zorgt voor een slechte 

opname van water in de bodem. De wateropgave luidt 

als volgt: water dient meer ruimte te krijgen en langer 

vastgehouden te worden. Er is ruimte nodig voor buf-

feren en er is vraag naar het zuiveren van afvalwater 

in eigen gebied. Deze onderwerpen worden onder het 

begrip duurzaam waterbeheer geïntroduceerd (DHV, 

2004; Kwaadsteniet, De Jonkhof & Tjallingii, 2000). De 

waterproblematiek vraagt om een andere kijk en hou-

ding ten opzichte van water: water dient duurzaam 

benaderd te worden zodat de toekomstige generaties 

ook samen met het water kunnen leven.

Het verbinden van twee sporen

Uit de literatuur blijkt dat zowel het benutten van de 

ruimtelijke kwaliteiten als een oplossing vinden voor de 

wateropgave belangrijk zijn. Deze twee zaken staan niet 

los van elkaar. Vanuit stedebouwkundig oogpunt dient 

een bijdrage geleverd te worden aan het verbinden van 

deze twee sporen. Dit kan door de (ruimtelijke) kwali-

teiten van water te gebruiken, waardoor de leefomge-

ving zowel aantrekkelijk als duurzaam wordt. Hiermee 

dienen de kansen te worden benut die de ruimtelijke 

kwaliteiten van water en de functionele noodzaak van 

water bieden, zodat deze ‘hand in hand’ kunnen gaan. 

Water wordt dan benaderd vanuit de mogelijkheden 

die het te bieden heeft voor een leefomgeving met de 

wateropgave in ogenschouw genomen (Afbeelding 1.1). 

In dit project wordt de wateropgave als vanzelfsprekend 

mee in het ontwerpvraagstuk. Daarbij wordt uitgegaan 

van de mogelijkheden van water als inrichtingselement, 

in plaats van te starten vanuit het waterbeheer.

Afbeelding 1.1

Ruimtelijke kwaliteiten en 

de functionele noodzaak van 

water verbonden
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Afbeelding 1.2

Leeswijzer scriptie 

schematisch
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Ontwerpvraagstuk

Het verbinden van de ruimtelijke kwaliteiten aan de 

functionele noodzaak van water, leidt tot een ontwerp-

vraagstuk waar de stedebouw momenteel voor staat. 

Hieruit volgt de vraagstelling voor dit afstudeerproject, 

waarbij specifi ek in gegaan wordt op de context van de 

stedelijke omgeving:

Om antwoord te kunnen geven op deze vraagstelling 

heb is gekozen om dit aan de hand van een casus, de 

Watergraafsmeer polder in Amsterdam, te onderzoe-

ken. Dit gebied is gekozen om verschillende redenen. 

Ten eerste is het nog één van de weinige gebieden met 

zowel stedelijke als groene zones. Daarnaast heeft het 

gebied een rijke historie in relatie met water. Ten derde 

is het een afgebakend plangebied en heeft het te kam-

pen met wateroverlast. Tot slot is er vanuit zowel de 

Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) Amsterdam als het 

Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer vraag naar een oplos-

sing voor de huidige en toekomstige waterproblematiek. 

Leeswijzer

Leeswijzer

In Afbeelding 1.2 is de opbouw van de scriptie schema-

tisch weergegeven. De scriptie bestaat uit twee delen: 

DEEL 1 Probleemstelling & Analyse en DEEL 2 Ontwerp.

Het eerste deel begint met de introductie van dit 

afstudeerproject. Hierin wordt de aanleiding toegelicht 

en hoe tot het ontwerpvraagstuk is gekomen. 

Daarnaast wordt de de casus Watergraafsmeer polder 

geïntroduceerd. Deze casus is onderzocht in Hoofdstuk 1 

Introductie, Hoofdstuk 2 Historie van de Watergraafsmeer 

polder en Hoofdstuk 3 Inventarisatie & Analyse. Deze 

verschillende aspecten hebben samen geleid tot 

uitgangspunten voor een nieuwe transformatie en als 

input voor het tweede deel. 

Het tweede deel start met Hoofdstuk 4 Concept voor 

de Watergraafsmeer polder en een toetsing hiervan. De 

uitwerking vindt plaats in drie ontwerpen: Hoofdstuk 5 

Ontwerp waterraster, Hoofdstuk 6 Ontwerp Middenmeer 

en Hoofdstuk 7 Ontwerp Jeruzalem. Tot slot zal in 

Hoofdstuk 8 een terugkoppeling en conclusie toegelicht 

worden aan de hand van de ontwerpvoorstellen en het 

ontwerpvraagstuk beantwoord worden.

Hoe kan de stedebouw, met de waterproblematiek in 

ogenschouw genomen, de kansen van zichtbaar en 

open water in de stedelijke omgeving benutten?

En hoe kan het water een ruimtelijke en functionele 

betekenis krijgen, en bijdragen aan de aantrekkelijkheid 

en duurzaamheid van de leefomgeving?.
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1.2 Context Watergraafsmeer polder

De Watergraafsmeer polder in Amsterdam is circa 500 

hectare groot en heeft naar schatting 63.000 inwoners 

(De Hoog, 2005). Het gebied betreft een droogmakerij, 

waardoor het water al van oudsher een belangrijke rol 

speelt (Afbeelding 1.3). In het boek ‘4x Amsterdam’ (2005) 

wordt de polder gedefi nieerd als een ‘polderstad in een 

Droogmakerij’ en ‘een stedelijke variant van de 17e eeu-

wse Landschapsideaalsteden’. In Hoofdstuk 2 Historie zal 

dit verder worden toegelicht. 

Afbeelding 1.3 (rechts)

Type polders in Amsterdam 

en omgeving

Afbeelding 1.4 (links) [1]

Satelietfoto van de 

Watergraafsmeer polder 
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Ligging op stadsniveau

De Watergraafmeer polder is gelegen in de stedelijke 

Zuidoost lob van Amsterdam (Afbeelding 1.6). Het maakt 

deel uit van het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer en 

ligt ingeklemd tussen de stadsdelen Zuid-Oost, Zuider 

Amstel, Zeeburg en de gemeente Diemen. Verschillende 

structuren begrenzen het gebied. De onderzijde van de 

polder wordt begrensd door de ringweg A10, waardoor 

het ‘binnen de ring van Amsterdam’ ligt (Afbeelding 1.5). 

Daarnaast is het gebied gelegen tussen de boezemwa-

teren van Amsterdam, waaronder de Amstel en het 

Nieuwe Diep (Afbeelding 1.7). 

Afbeelding 1.5

Ligging van de 

Watergraafsmeer polder 

binnen de ring van 

Amsterdam

Afbeelding 1.6 (links) [2]

Satelietfoto van de 

Watergraafsmeerpolder in de 

Zuidoost lob van Amsterdam

Afbeelding 1.7 (rechts) [3]

Satelietfoto van de

 Watergraafsmeerpolder 

tussen de boezemwateren 

van  Amsterdam
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         Legenda peilvakken

 -6,20m -  -5,50m

 -5,50m -  -5,00m

 -2,50m -  -2,00m

 -2,00m -  -1,80m

 Gemalen

Afbeelding 1.8 (rechtsboven) 

Het peilvak van de 

Watergraafsmeerpolder met 

binnen de polder dieper 

gelegen gedeelten

Afbeelding 1.9 (rechtsonder) [4]

Maquette van peilvakken van 

Amsterdam

Afbeelding 1.10 (links) [5]

Hoogtekaart van de Zuidoost 

lob van Amsterdam

Legenda Hoogtekaart

70m + NAP 

20m + NAP

5m +NAP

2m + NAP

1m + NAP

3m - NAP

10m - NAP

Kenmerken

Op de hoogtekaart van de Zuid-Oostlob is te zien dat 

de polder dieper ligt dan zijn omgeving (Afbeelding 1.10). 

Gemiddeld ligt de Watergraafsmeer 5,5 meter onder 

NAP. De aangrenzende delen van de Watergraafsmeer 

polder liggen ruim 3,5 meter hoger.

De bodem van de polder bestaat uit zeeklei. Na de 

Drooglegging is bagger uit de Amsterdamse grachten 

op de bodem gestort. Ter plaatse van de bebouwing is 

de grond opgehoogd met zand. Daarnaast is de begraaf-

plaats in het gebied opgehoogd met een zandlaag van 

twee meter om te voorkomen dat menselijke resten in 

het grondwater komen te liggen. Door zijn lage ligging 

heeft de Watergraafsmeer polder een eigen peilvak met 

nog een aantal dieper gelegen gedeelten bij de sport-

velden in het gebied (Afbeelding 1.8). 
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1.3 Wateropgave

De wateropgave van de Watergraafsmeer polder vindt 

met name zijn grondslag in de lage ligging van de 

polder. Dit betekent dat het meeste water dat in deze 

zone valt omhoog gepompt moet worden naar de 

aangrenzende boezemwateren. Het grondwaterpeil is 

zo laag dat er onvoldoende ondergronds kan afgevoerd 

worden. Daarnaast zorgt de lage ligging voor kwelwater 

(Afbeelding 1.11). Dit is water dat via de ondergrondse 

stromen juist in de polder naar boven komt. Meer water 

pompen en lozen op de boezem zal juist meer kwelwater 

tot gevolg hebben. Op dit moment is de problematiek 

dusdanig groot dat bij een paar uur regenen de straten 

in de woongebieden onder water komen te staan. 

Samen met de voorspelde klimaatverandering en 

toekomstige verdere bodemdaling is er vraag naar een 

andere kijk op de waterhuishouding van dit gebied.

Wateropgave gesteld in de Waterpilot

Waternet, DRO Amsterdam en TU Delft zijn in 2007 de 

Waterpilot ‘Stad - Land’ gestart, waarbij ze oplossingen 

dat de wateropgave voor mijn project bestaat uit het 

vinden van een oplossing voor het bergen van 350.000 

m³ water in één uur. Dit zal in de huidige situatie van 

onderzoeken met betrekking tot de waterproblematiek 

voor het gebied Amsterdam Zuidoost. Dit onderzoek 

richt zich op de wateropgave voor 2050 en gaat specifi ek 

uit van de toenemende intensiviteit van piekbuien in de 

toekomst. Waar nu in een piekbui gemiddeld 60 mm 

regen per uur valt, zal in 2050 100 mm per uur gaan vallen

Afbeelding 1.11 (links) [6]

Kwel- en infi ltratiekaart 

Afbeelding 1.12 (rechts)

Benodigde oppervlakte t.b.v 

waterberging gesteld bij de 

Waterpilot voor de 

Watergraafsmeer polder
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 (Afbeelding 1.12). Dit onderzoek dient als uitgangspunt 

voor het afstudeerproject. Meer informatie over de 

berekening met betrekking tot deze waterpilot is te 

vinden in Bijlage III.

Betekenis per buurt

De polder bestaat voor tweederde uit woon- en

oppervlak is. Dit betekent dat het water op dezeplaatsen 

werkgebieden, waarvan een groot gedeelte verhard 

onvoldoende in de bodem kan infi ltreren en kan 

buff eren, waardoor de wateropgave per buurt verschilt. 

In Afbeelding 1.13 komt naar voren dat de bebouwde 

gebieden een grotere opgave kennen dan de groene 

gebieden. De berekening van de betekenis per buurt is 

te vinden in Bijlage III.

Afbeelbing 1.13 (linker pagina)

Wateropgave per buurt van de 

Watergraafsmeer polder

Afbeelding 1.14 t/m 1.17 [7]

Benodigde berging in de 

noordelijke helft van de 

Watergraafsmeer polder 

(2050)
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2.1 Inleiding

De Watergraafsmeer polder kent een rijke historie 

waarin water een belangrijke rol speelt. Om het gebied 

goed te kunnen begrijpen vormt deze historie een 

belangrijke basis. In de historische ontwikkelingen zijn 

vier transformaties te onderscheiden:

1. Ongerept natuurgebied wordt strategisch watervlak

2. Meer wordt droogmakerij

3. Agrarisch land wordt arcadisch ideaal

4. Stedelijke transformatie van het buitenplaatsen-

 landschap.

Elke transformatie heeft zowel in fysieke al mentale 

zin plaatsgevonden. Dit ging vaak gepaard met het 

veranderende ideaal van de periode waarin het 

plaatsvond. Hieronder licht ik de transformaties nader 

toe. 

2.2 Ongerept natuurgebied wordt strategisch

       watervlak (14e eeuw)

In de ontstaansperiode van Amsterdam als damstad was 

het zuidoostelijke gelegen buitengebied een ongerept 

natuurgebied. Het water van de Zuiderzee maakte 

het gebied drassig en ontoegankelijk (Bakker & Haag, 

2004). De aanleg van zeedijken en het afdammen van 

riviermondingen in de 13e eeuw bracht hier verandering 

in. In deze periode wilde men het gebied beheersbaar 

maken en overstromingen voorkomen. Dit werd mogelijk 

door de technologische ontwikkelingen in die tijd. Door 

de aanleg van de Diemerzeedijk vormde zich ter plaatse 

van de huidige Watergraafsmeer polder twee meren: het 

Watergraafsmeer en het Trumpmeer (Reh, Steenbergen 

& Aten, 2005). Halverwege de 14e eeuw werd door 

een dijkdoorbraak het stuk land, dat voor de scheiding 

zorgde, weggevaagd waardoor één groot meer ontstond 

(Afbeelding 2.1). Dit Watergraafs- of Diemermeer had een 

omvang van ruim 600 ha. en vormde een verbinding in 

het noordoosten met het Nieuwe Diep en ten westen 

met de Amstel. Deze verbinding en de ligging vlakbij 

de Amsterdam gaf het watervlak een strategische 

betekenis voor de stad. Het was bevaarbaar voor grote 

schepen en diende als ligplaats (Bakker & Haag, 2004; 

Reh, Steenbergen & Aten, 2005). Tijdens verschillende 

oorlogen, waaronder de Tachtigjarige Oorlog, werd er 

gevochten ter verdediging van Amsterdam.

Afbeelding 2.1

Onstaan van het 

Watergraafsmeer
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2.3 Het Meer wordt droogmakerij (17e eeuw)

De strijd tegen het water en behoefte aan agrarische 

gronden resulteerde vanaf de 9e eeuw in de ontwikkeling 

van technieken om het (water)land te beheersen. Er 

zijn drie type polders te onderscheiden: veenpolders, 

aanplempingen en droogmakerijen (Tekstbox 2.1). 

De Watergraafsmeer polder is een droogmakerij. 

Tekstbox 2.1 Veenpolders, droogmakerijen en aanplempingen

Veenpolders zijn ontstaan door ontginning van veenmoeras 

(Hooimeijer, Meyer, & Nienhuis, 2005). Droogmakerijen door 

het droogleggen van plassen en meren, en aanplempingen 

door ophogen van delen van de zeebodem (Afbeelding 2.2). Het 

karakter van de polder hangt af van de grondvorm, bewerking, 

de techniek, schoonheidsidealen en economische behoeften. 

Droogmakerijen ontstonden pas in de 16e eeuw omdat het toen 

technische mogelijk was een meer of plas in één keer droog te 

leggen (Koekebakker, 2005).

In de 17e eeuw, de eeuw van de droogmakerijen, werd het 

Watergraafs- of Diemermeer drooggelegd. Men beheerste 

in deze tijd de techniek voor het droogmaken van polders. 

De Hollanders stonden bekend om hun ver doorgevoerde, 

technische en architectonische beheersing van planning 

en inrichting (de Hoog, 2005). Polders waren een uiting 

van het beheersen van de natuurkrachten en de verovering 

van de Hollandse Delta (Reh, Steenbergen & Aten, 2005).

In eerste instantie bestond weerstand bij de Staten van 

Holland tegen de drooglegging van het Watergraafsmeer. 

Het betrof namelijk een zeer diep meer (circa 4 meter) 

en de veenachtige bodem zou niet ideaal zijn voor de 

agrarische behoeften (Reh, Steenbergen & Aten, 2005). 

Een lobby van de Amsterdamse adel bleek succesvol. 

Als nieuw argument werd oeverafslag gebruikt en later 

bleek dat landaanwinning en het creëren van een ideale 

woonplaats voor de rentenierende Amsterdammers ook 

als onderbouwing diende (Glaudemans, 2000). In 1628 

startte men met het droogmaken en in augustus 1629 

was het Meer daadwerkelijk drooggemaakt. De nieuwe 

polder, bestaande uit ‘600 morgen’ (547 hectare) land, 

werd omsloten door een Ringvaart met een Ringdijk 

in de vorm van een tienhoek (de Hoog, 2005). Deze 

werden eerst aangelegd rondom het meer en diende ter 

afwatering van het water met behulp van molens. De 

heersende zuidwestenwind zorgde voor de vormgeving 

van de tienhoek. Na de drooglegging zorgden de 

Ringvaart en de molens voor de afwatering. De vaart 

vormde de scheiding tussen stad en buitengebied.

Afbeelding 2.2

Doorsnedes van veenpolders, 

aanplempingen en 

droogmakerijen
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Nieuw aangewonnen land met totaalontwerp

Polders kennen een poldergrid bestaande uit een 

patroon van afwateringskanalen en een verkaveling-

patroon (Hooimeijer, Meyer & Nienhuis, 2005). Bij een 

droogmakerij is dit grid als een totaal ontwerp ont-

worpen en fungeert het als basis voor het watersy-

steem, de verkaveling, het ontsluitingssysteem en de 

nederzettingsstructuur. Het totaalontwerp kreeg een 

rationele invulling verbonden aan de techniek.

De schoonheidsidealen van de 17e eeuw waren onder 

andere het ideale vierkant waarin de stedelijke cul-

tuur en schoonheid weerspiegeld werd in de inricht-

ing van het landschap (Tekstbox 2.2). Hierin stond de 

harmonie in natuur en wetmatigheid centraal. Deze 

schoonheidsidealen zijn uitvoerig doorgevoerd in de 

inrichting van de Watergraafsmeer polder. 

Afbeelding 2.3 [8]

Inrichting van de Beemster, 

gebaseerd op het 

‘ideale vierkant’

Tekstbox 2.2 Schoonheidsidealen van de 17e eeuw

De inrichting van 17e eeuwse droogmakerijen was gebaseerd 

op het ‘ideale vierkant’ en vormde een vierkantenraster lood-

recht op bestaande richtingen (Reh, Steenbergen & Aten, 2005). 

De toepassing van deze maatvoering, rasters en vierkanten 

werd gezien als ‘evenwicht en volmaaktheid’ (De Hoog, 2005). 

Het was een geperfectioneerde poldermodule bestaande uit 

polderblokken, begeleid door water- en groenstructuren welke 

de indeling versterkten. De Beemster (noordelijk gelegen van 

Amsterdam) werd in 1612 als een van de eerste grote polders 

drooggelegd (Bakker & Haag, 2004). De inrichting van de 

Beemster was gebaseerd op dit ‘ideale vierkant’ (Afbeelding 2.3) 

en vormde hét voorbeeld van een nieuw architectonisch land-

schap, het Amsterdams Arcadië, waarin het Hollandse land-

schap en de Hollandse stad in een rationele ordening met elkaar 

verbonden werden (Reh, Steenbergen & Aten, 2005). Afgeleid 

van de Vitruvius theorie werd dit landschap niet alleen als 

functioneel en duurzaam gezien, maar ook als schoonheid. Het 

functionele verwees naar de inrichting, het nut van het landleven 

waarin cultivering van het land het ideaal was. Duurzaamheid 

verwees naar de verovering van de natuurkrachten, zoals 

water en wind, dit uitte zich in het netwerk van de wegen en 

watergangen. Tot slot verwees de schoonheid naar het eerder 

genoemde ‘ideale’ vierkant, de weerspiegeling van de stedelijke 

cultuur en schoonheid, dit kwam terug in de geometrie van de 

vlakverdeling.  De overheersende gedachte in de tijd was dat de 

onderliggende orde, harmonie en wetmatigheid van de natuur 

centraal stond. Dit was niet alleen een regel voor ontwerpen 

maar was ook het schoonheidsbegrip van die tijd (Hooimeijer, 

Meyer, & Nienhuis, 2005; Glaudemans, 2000).
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In de polder werden de schoonheidsidealen, beschreven 

in Tekstbox 2.2, doorgevoerd. Het functionele kwam terug 

in de agrarische functie en later in de buitenplaatsen. Het 

duurzame en schone kwam terug in de indeling. De geome-

trische indeling paste goed in de kunstmatige omgeving en 

in het nieuw aangewonnen land was het eenvoudig deze 

naar behoefte in te vullen (Glaudemans, 2000). 

Er werden twee hoofdwegen aangelegd: de Middenweg 

en de Kruislaan. Dit verwijst naar de Romeinse kosmi-

sche orde, de Cardo en Decumanus: twee hoofdelemen-

ten van de Romeinse legerkampen en nederzettingen 

(de Hoog, 2005). De twee wegen zorgen voor een hoofd-

structuur in de polder en vormen de basis voor de ont-

ginningslinten en verbinding met naastgelegen dorpen:

De Middenweg zorgde voor de ontsluiting van het gebied 

en verbond Amsterdam met Diemen (Bakker & Haag, 

2004). De hoofdweg werd zo uitgelijnd dat de Zuiderkerk 

van Amsterdam precies in de zichtas lag (Afbeelding 2.6). 

Andere elementen die later in de polder werden ingepast, 

bevatten ook assen richting kerken of torens.

De Kruislaan diende ter ontsluiting van de polder en 

zorgde met de Middenweg voor een vierdeling van de 

polder (Bakker & Haag, 2004). 

De twee hoofdwegen werden begeleid met Linden, die 

later vervangen werden door Iepen.

•

•

Afbeelding 2.4 (linksboven) [9]

Polderkavel, polderblok en 

poldervlak

Afbeelding 2.5 (linksonder) [10]

Verkaveling van de 

Watergraafsmeer polder, 1631

Afbeelding 2.6 (rechtsonder)

Hoofdwegen en verkaveling 

van de Watergraafsmeer 

polder, 1631
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De geometrische basis werd tevens gevormd door 

een waterraster: een rechthoek in het midden van de 

polder. De ligging van de hoofdassen en het water-

raster werd bepaald door de heersende windrichting 

(Hooimeijer, Meyer & Nienhuis, 2005). Op deze manier 

fungeerde de structuur van de polder als een kompas. 

Tochtsloten zorgden voor de afwatering van dit raster 

naar de boezemwateren. Met behulp van zeven schep-

radmolens werd de polder droog gehouden. 

Vanuit deze geometrische basis zette men de verkave-

ling uit. Polderblokken werden haaks om het waterras-

ter vastgesteld. In de daaropvolgende jaren is de polder 

nog een aantal keer drooggemalen ten gevolge van 

dijkdoorbraken en één keer als opzettelijk strategische 

watervlak als onderdeel van de Hollandse Waterlinie 

ter verdediging van Amsterdam tegen de Fransen 

(Bakker & Haag, 2004). 

Uitbreiding van het territorium van Amsterdam

De drooglegging van de Watergraafsmeer polder 

betekende dat Amsterdam er een nieuw stuk land bij 

kreeg. Het territorium van de stad Amsterdam reikte 

nu verder dan het urbane territorium die zich binnen 

de stadsmuren bevond (Glaudemans, 2000). Deze Orde 

van Amsterdam kende een zonering van twee cirkels 

(Afbeelding 2.7):

Het juridische territorium van de 16e eeuw 

beperkte zicht niet alleen tot de stadsmuren maar 

ook naar het buitengebied (Glaudemans, 2000). 

Met obelisken (banpalen) werd rondom de stad 

een gebied met een straal van 7,5 km afgebakend. 

De palen werden bij belangrijke uitvalswegen 

geplaatst en diende als grensmarkeringen. 

De nieuwe polder viel binnen dit juridische 

territorium. 

Buiten dit juridisch territorium was er nog een 

tweede ring te onderscheiden, de visuele horizon 

diende hier als grens. Deze buitenste cirkel had 

een straal van 20 km (Glaudemans, 2000). 

Deze twee cirkels gaven de mate van afhankelijkheid 

van Amsterdam weer van het gebied (Glaudemans, 

2000). De verschillende zones in het territorium van 

Amsterdam verschillen in vrijetijdsdomein wat zich 

kenmerkte voor deze tijd. De Watergraafsmeer polder 

vormde hier een uniek gebied in. Dit zal in de volgende 

paragraaf verder worden toegelicht.

•

•

Afbeelding 2.7 [11]  

Urbaan en juridisch 

territorium van Amsterdam
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2.4 Agrarisch land wordt arcadisch ideaal (17e eeuw)

Agrarische functie

Als nieuw aangewonnen land stond de Watergraafsmeer 

polder in zijn beginjaren in dienst van Amsterdam 

als agrarisch land, waar de stad behoefte aan had. 

Boerderijen werden verspreid in de polder gebouwd 

(Glaudemans, 2000). De tuinders en boeren verkoch-

ten hun melk en groenten op de markten in de stad 

(Afbeelding 2.8). Per boot maakten de boeren gebruik van 

de waterverbinding (Ringvaart en Amstel) tussen het 

buitengebied en de stad om hun producten te vervoeren. 

Daarnaast vormde de landverbinding via de Middenweg 

een belangrijke route. In deze tijd ontstond ter hoogte 

van het huidige Amstelstation een moestuinencomplex. 

Vanuit dit punt, waar de Amstel de Ringvaart ontmoet, 

werden ook plezierboottochten gemaakt richting 

het Nieuwe Diep en weer terug. De pleziertochten 

en moestuinen trokken de Amsterdammer naar dit gebied 

toe. Dit  vormde het startpunt van de transformatie van 

agrarisch land naar arcadisch ideaal.

Verlangen naar buiten

Eind 17e eeuw, met als hoogtepunt de 18e eeuw, kreeg 

de stedeling het verlangen om naar buiten te trekken 

(Glaudemans, 2000). Men had behoefte aan vrede en rust 

na perioden van oorlog. In deze periode van toenemende 

welvaart (de Gouden Eeuw) werd het mogelijk om in deze 

behoefte te voorzien. Naar voorbeeld van Antwerpen, waar 

de rijke bovenlaag zomerverblijven in de omgeving van 

de stad aankochten, verspreidde dit leefconcept zich over 

noordelijk Nederland (Reh, Steenbergen & Aten, 2005). Er 

vond een ontwikkeling plaats waarin het landschap met de 

mentaliteit van de stedeling getransformeerd werd. Stad 

en land werden niet tegen elkaar uitgespeeld, maar juist 

bewust samen verheerlijkt en genoten (Glaudemans, 2000).

Afbeelding 2.8

Agrarische functie in de 

beginjaren van de 

Watergraafsmeer polder

Tekstbox 2.3 Opkomst van tuinboeken en literatuur

Het leefconcept van het aankopen van zomerverblijven in de 

omgeving van de stad, overgewaaid uit Antwerpen, werd al 

snel weergegeven in boeken. Het boek Villa Rustica is hier een 

voorbeeld van. Hierin werd aandacht geschonken aan onderw-

erpen als commoditas (geriefl ijkheid), sanitas (welzijn), belleza 

(schoonheid) en magnifi cenza (status) (Reh, Steenbergen & 

Aten, 2005). Hoveniers speelden in op deze ontwikkeling en in 

1669 verscheen in Nederland het eerste tuinboek. Hierin stonden 

praktische tips voor toekomstige eigenaars van buitenplaatsen 

beschreven, maar ook de bijbelse waarden als soberheid en nut-

tigheid die aan het werken en vrije tijd werden verbonden.
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Betekenis van tuin (landschap) en stad

Het vestigen in een buiten werd de ideale ‘wijkplaats’ 

voor het leven in de stad. Men kon zich hier terug trek-

ken uit de drukte van de stad (Glaudemans, 2000). Het 

verlangen naar vrede en rust kon men vinden in de 

cultivering van het buitenleven in de vorm van tuinen 

en buitenplaatsen. De renaissance schoonheidsidealen 

in die periode zorgden ervoor dat de tuin als metafoor 

van de Kunsten en de Vrijheid werd geprojecteerd (Reh, 

Steenbergen & Aten, 2005). De tuin kreeg een sociale 

en fi losofi sche betekenis. Tuinieren werd als nobele 

bezigheid van de stedelijke elite gezien. In verschillende 

tuinboeken werd de nadruk gelegd op het voordelige, 

gezonde en deugdzame leven op het land. Ook de geo-

metrische schoonheididealen werden hierin, weliswaar 

op kleine schaal, doorgevoerd. De gulden snede en de 

kwadratuur uit het Hollands Classicisme vormde net 

zoals in de landaanwinningen in deze periode de grond-

slag voor de tuinkunst. Daarnaast weerspiegelde men 

in de vormgeving van de tuinen de wereld (de ideale 

microwereld) en experimenteerde daarin. Het kreeg 

zodoende ook een opvoedkundige betekenis. Daarneest 

was het buitenleven, gerepresenteerd door tuin of het 

hof, een bewust nagestreefde afspiegeling van het para-

dijs (Glaudemans, 2000). In alle (natuurlijke) verschijn-

selen werd de hand van God gezien, waardoor het een 

sterk religieuze context had.

De verlangens en idealen zorgden voor een explosieve 

ontwikkeling van buitens in noordelijk Nederland. Er 

vond een ware transformatie plaats van het ´landschap 

tot speelruimte van de stad´ (Glaudemans, 2000). De 

tuinen, de ingrepen in het landschap uit oogpunt van 

de vrijetijdsbesteding, vormde het vrijetijdsdomein van 

de stad. 

 

Arcadisch ideaal in de Watergraafsmeer polder

In de 17e eeuw was het arcadische ideaal ook 

in Amsterdam ontwikkeld. De gemiddelde rijke 

Amsterdammer ging al in mei naar het buitenverblijf 

en kwam pas in september terug (Reh, Steenbergen & 

Aten, 2005). De buitenplaatsen werden dan ook voor-

zien van landhuizen en men zorgde voor ontspanning 

en vermaak. Binnen de stadsmuren van Amsterdam 

trokken welgestelde Amsterdammers naar de Plantage, 

een binnenstedelijk tuinenrijk dat later Artis zou heten. 

Tekstbox 2.4 Christelijke voorstelling van het paradijs

‘Beide tuin en stad, zijn in de geschiedenis alternerend 

gebruikt als model en de verschijningsvorm van het paradijs. 

[…] De christelijke voorstelling van het paradijs bestrijkt his-

torisch gezien vóór de zondeval een zogenaamd arcadisch en 

pastoraal landschap, een omheinde tuin tijdens het aardse 

leven in het heden, en een ommuurde stad in de toekomst van 

het rijk Gods. […] De tuin speelt daarmee letterlijk een bemid-

delende rol tussen twee oerverlangens, de aardse hof van 

Eden en het hemelse Jeruzalem, tussen Arcadia en Utopia.’ 

(Glaudemans, 2000: 141-142)
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(Glaudemans, 2000). De Watergraafsmeer polder ontwikkelde zich tot een 

waar lustoord buiten de stadsmuren. (de Hoog, 2005). 

De polder werd in de 17e eeuw gedomineerd door 

buitenplaatsen en tuinen, maar ook pleziertuinen, 

landhuizen, kwekerijen en maliebanen (Glaudemans, 

2000) (Tekstbox 2.5). De grote meestal publieke 

buitenplaatsen en grootste lusthoven concentreerde 

zich aan de hoofdwegen en de Ringdijk. Hier was ook een 

herberg gesitueerd. De Middenweg en Kruislaan bleven 

hierdoor belangrijke assen in het gebied. De kleinere 

buitenplaatsen lagen meer aan het noordwesten en aan 

de rand van de polder en waren meestal semi-publiek. 

Lustoord buiten de stadsmuren

De Watergraafsmeer polder telde 50 hofsteden, 31 

buitenplaatsen en 53 pleziertuinen. In de tuinen werden 

de eerder beschreven schoonheidsidealen doorgevoerd. 

Resterende kavels werden kleinschalig gebruikt voor 

agrarische doeleinden. Het water werd vooral gebruikt 

om te recreëren: in de zomer waren er pleziervaarten 

over de Amstel en de Ringvaart en in de winter werd er 

geschaatst (Reh, Steenbergen & Aten, 2005). De polder 

stond vrijwel geheel in dienste van de Amsterdamse 

kooplieden en regenten. Vooral het massale karakter van 

de pleziertochten per koets, te voet en hoofdzakelijk per 

trekschuit langs de Amstel, maakt dit vrijetijdsdomein 

een bijzonder fenomeen. De Watergraafmeer polder 

groeide uit tot een buitenplaatsenlandschap, de gehele 

droogmakerij was uitgegroeid tot één groot lustoord. 

Afbeelding 2.9 [12]

Lusthoven op 

topografi sche kaart van de 

Watergraafsmeer polder, 1719

Afbeelding 2.10 (linksonder) [13]

Maliebaan in huidige wijk 

Jeruzalem

Afbeelbing 2.11 (rechts) [14]

Lusthof t.h.v de Kruislaan

Tekstbox 2.5 Buitens, hofsteden en pleziertuinen

De buitenverblijven verschilde in grootte en in de mate 

van openbaarheid (Glaudemans, 2000) Buitens kwamen in 

verschillende formaten voor. Hofsteden waren zeer grote 

buitenverblijven en waren privé. De kleinere buitens, de 

buitenplaatsen en pleziertuinen, waren meestal semi-publiek. 

Eind 18e eeuw bezat 67% van de rijkere Amsterdamse burger 

een buitenverblijf en op de top was dit zelfs 87 %. Dit betek-

ende dat een groot deel van de middenstand een klein buiten 

kon veroorloven.

24



Dit is mede te danken aan de gunstige ligging van de 

polder, waardoor de buitenplaatsen makkelijk in één 

dag te bezoeken waren.

Opvallend is dat het arcadisch domein geheel in de 

polderstructuur van de Watergraafsmeer polder werd 

opgenomen (Reh, Steenbergen & Aten, 2005) (Afbeelding 

2.12). Dit is overigens vergelijkbaar met andere droog-

makerijen van Amsterdam. Als drager werden de hoofd-

wegen of Ringvaart gebruikt, waaraan buitenplaatsen 

reeksen en verdichtingen vormden. Daarnaast werd ook 

de verkavelingstructuur en het poldervlak aangehouden 

bij de totstandkoming van de buitens. Deze inpassing 

zorgde ervoor dat het droogmakerijenlandschap geheel 

in het arcadisch territorium werd opgenomen van de 

Amsterdam.

Einde ontwikkeling van het arcadisch ideaal

Concluderend werd het landschap in de16e en 17e eeuw 

een deel van de ruimte van de stedeling (Glaudemans, 

2000). In de 18e eeuw echter, verdween het klassieke 

wereldbeeld , de klassieke, formele orde aan de natuur. 

Een meer subjectieve benadering deed haar intrede. De 

tuinkunst, natuurbeleving en heel het menselijk han-

delen transformeerden. Het schoonheidsideaal werd 

verlaten en dit resulteerde erin dat in de 19e eeuw geen 

lustoorden en landhuizen meer bijgebouwd werden in 

de Watergraafmeer polder.

2.5 Stedelijke transformatie van 

      buitenplaatsenlandschap (19e en 20e eeuw)

In de 19e eeuw vond een transformatie van het land-

schap plaats, ten gevolge van de Franse Revolutie en 

de Industriële Revolutie. Na de Franse tijd behoorde 

Watergraafsmeer polder bestuurlijk niet meer tot 

Amsterdam (Bakker & Haag, 2004). In 1817 werd de 

polder offi  cieel een zelfstandige gemeente. De meeste 

buitenplaatsen waren tijdens de Franse overheersing 

verkocht en gesloopt. De gebieden werden nu door 

‘groentekwekers’ overgenomen. De drie buitenplaat-

sen Rozenburg (huidige Nieuwe Ooster begraafplaats), 

Voorland (huidige tuindorp Park de Meer, daarvoor sta-

dion ‘De Meer’ van Ajax) en Frankendael (huidig open-

baar park Frankendael) waren de enige buitens die de 

19e eeuw ‘overleefde’. Frankendael werd in de 19e eeuw 

een gemeentelijke handelskwekerij en voorzag tot 1997 Afbeelding 2.12  

Buitenplaatsenlandschap 
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het openbaar groen in de stad van planten en bomen.

In de 19e eeuw verdubbelde het aantal inwoners 

van Amsterdam ten gevolge van de opkomende 

industrialisatie. De uitbreidingen van de stadsvorm 

van Amsterdam gingen in een hoog tempo, waardoor 

de polder tegen de stadsrand aankwam te liggen 

(Afbeelding 2.13). De Ringvaart vormde de grens met 

de stad en het buitengebied. In de 19e eeuw werd de 

polder doorsneden door de aanleg van twee spoorlijnen. 

Waar men eerst fabrieken wilde mijden om de laatste 

lusthoven te behouden, werden toch in 1843 de eerste 

bedrijven op ‘de Omval’ gevestigd, mede door de aanleg 

van de spoorlijn Amsterdam-Utrecht. De aanleg van 

een trambaan over de Middenweg richting het Gooi in 

1881 maakte de polder ook aantrekkelijk voor woning-

bouw. In de 20e eeuw zette de stedelijke transformatie 

van het gebied zich voort.

Amsterdam breidde zich steeds verder uit en annexeerde 

begin 20e eeuw Nieuwer-Amstel, Sloten en Diemen 

(Bakker & Haag, 2004). De Watergraafsmeer polder 

zou de volgende zijn. Om tegenwicht te bieden en 

annexatie tegen te gaan ontwierpen architecten P. 

Vorkink en  J. Ph. Wormser een uitbreidingsplan voor 

de Watergraafsmeer (Afbeelding 2.14). De polder zou één 

grote zelfstandige stad worden, wat uit kon groeien tot 

een stad van 200.000 inwoners (van Rossum & Schildt, 

2002). Opmerkelijk is dat de geometrische verkaveling 

en de historische waterstructuur geheel genegeerd 

werden in dit plan. Het plan zou nooit volledig uitge-

voerd worden. 

Afbeelding 2.13  

Aanleg spoorlijnen en opko-

mende verstedelijking

Afbeelding 2.14 [15]

Uitbreidingsplan gemeente 

Watergraafsmeer, ontwor-

pen door P. Vorkink en J.Ph. 

Wormser, 1907 
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Annexatie door Amsterdam - 

Watergraafsmeer polder in stedelijke planvorming

Uiteindelijk vond in 1921 de annexatie door Amsterdam 

plaats (Bakker & Haag, 2004). De polder kende toen nog 

maar twee lusthoven (Frankendael en Voorland), was 

voornamelijk in de noord- westkant bebouwd en bestond 

grotendeels uit agrarisch gebied. Na de annexatie had 

Amsterdam grote plannen met het gebied. In eerste 

instantie werd de polder bestempeld als ‘ideaal gebied 

voor sportvoorzieningen’, omdat de bodemgesteldheid 

en ligging  gunstig waren en bovenal omdat het minder 

geschikt was voor een andere bestemming (van Rossum 

& Schildt, 2002). Toch werd in 1923 het eerste grote 

bouwproject gestart: Betondorp. Deze wijk besloeg 

een volledige kamer van de polder. In daarop volgende 

herziene plannen werden nieuwe ontwerpen gemaakt 

voor de verstedelijking van de polder. Nieuwe lusthoven 

werden als grote villaparken ontworpen ter projectie 

van de ideale stad (de Hoog, 2005). Men wilde af van de 

gesloten structuren van de 19e eeuw en in een groene 

open omgeving wonen. 

Het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) van Amsterdam 

(1935), herzien in 1939 (Afbeelding 2.15) werd na de Tweede 

Wereld Oorlog doorgevoerd en was bepalend voor de 

wederopbouw. De toekomstige bebouwing diende 

gereduceerd te worden tot het minimum ter afronding 

van de bestaande bebouwing (van Rossum & Schildt, 

2002). Bovenal diende de Watergraafsmeer polder 

bestempeld te worden als recreatieoord. Niet bebouwd 

gebied diende dan ook deze invulling te krijgen. De 

modernistische gedachte overheerste. Er moesten meer 

opzichzelfstaande, zelfvoorzienend buurten bij komen. 

Bij de uitvoering zijn twee infrastructurele voorzieningen 

bij gekomen: de Gooiseweg (noord-zuidrichting) en de 

Hugo de Vrieslaan (oost-westrichting). De wegen passen 

in de geometrische verkaveling van de polder en zijn 

gelegen bij brede poldersloten. Op het punt waar beide 

wegen bij elkaar komen is het Amstelstation gelegen. In 

het plan van van Eesteren (AUP) diende het Amstelstation 

het nieuwe ‘midden’ van de polder te vormen, omdat de 

Watergraafsmeer polder nooit een midden heeft gekend. 

Het station diende een open karakter te hebben en 

omgeven te zijn met groenvoorzieningen. Van het plan 

is weinig terecht gekomen. De Gooiseweg is uiteindelijk 

verhoogd aangelegd en van de groene omgeving van het 

Amstelstation is niets gerealiseerd. In de jaren ‘80 werd 

Afbeelding 2.15 [16] 

Herzien uitbreidingsplan 

Watergraafsmeer, 1939
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besloten een deel van het groen en de sportvelden te 

bebouwen en rond het Amstelstation een subcentrum 

te ontwikkelen.

Tot slot

In Bijlage IV zijn de historische ontwikkelingen 

weergegeven in een tijdslijn. De historische 

ontwikkelingen hebben voor een basis gezorgd in 

de huidige Watergraafsmeer polder. In Hoofdstuk 3 

Inventariatie en Analyse zal worden toegelicht welke 

aspecten uit de verschillende transformaties nu 

nog zichtbaar zijn in de polder. Daarnaast wordt de 

verhouding tussen de binnenstad van Amsterdam en 

de Watergraafsmeer polder onderzocht. Hieruit zullen 

de kwaliteiten van de historische waarden volgen. Dit 

zal de start zijn van de inventarisatie en analyse van de 

huidige Watergraafsmeer polder.

Afbeelding 2.16 [17]

Luchtfoto van de

 wijk Betondorp, 1950

Afbeelding 2.17 [18]

Foto van de 

Ooster Ringdijk gelegen

 bij de Middenweg , 1893 
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3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de huidige Watergraafsmeer pol-

der geanalyseerd op kwaliteiten en knelpunten aan de 

hand van de volgende thema’s: waterstructuur, infra-

structuur en kamerstructuur. Eerst zullen de historische 

elementen en structuren die nu nog zichtbaar zijn in de 

polder toegelicht worden. Dit zal aan de hand van een 

terugkoppeling van de historische ontwikkelingen ge-

beuren. Deze bevindingen dienen tevens als input voor 

het concept van de gehele polder.

3.2 Historische kwaliteiten en wateropgave; een 

nieuwe transformatie?

In de huidige Watergraafsmeer polder is de strakke 

historische geometrische indeling duidelijk te herkennen. 

De Middenweg en Kruislaan delen de polder nog steeds 

in kwadranten en de kamerstructuur is helder aanwezig. 

Ook het oorspronkelijk waterraster is terug te vinden, 

weliswaar hier en daar door verstedelijkings-processen 

verlegd. Daarnaast is de verkavelingstructuur deels terug 

te vinden. Met name in de gordel 20-40 wijken is dit als 

basis gebruikt. In de AUP (Algemeen Uitbreidingsplan) 

wijken daarentegen is dit veelal vervaagd.

Kenmerkend voor de Watergraafsmeer polder is dat 

de bebouwing gehele kamers van de polderstructuur 

inneemt. De verstedelijkingsprocessen hebben voor 

verschillende sferen binnen de stedelijke kamers 

gezorgd. Bijzonder is dat de ontwikkelingen van het 

stedebouwkundig gedachtegoed hierin terug te vinden 

is, waaronder de buitenplaats en de gesloten en open 

structuren.

De verstedelijkingsprocessen hebben ervoor gezorgd dat 

het landelijke open polder gebied nog maar gedeeltelijk 

aanwezig is. De groene kamers in de polder hebben een 

recreatieve functie, zoals bestempeld in het AUP. Dit 

zorgt voor een interessante relatie met het arcadische 

ideaal van de 16 en 17e eeuw waarin, de Amsterdammer 

naar het gebied trok ter ontspanning. De unieke hoeveel-

heid sportvoorzieningen tegenwoordig in de polder 

trekt de Amsterdammer uit de omgeving naar het gebied 

voor ontspanning. Het is zelfs dé sportvoorziening van 

de binnenstad. De groene kamers nemen daardoor, 

weliswaar in een modern jasje, de recreatieve functie op 

zich zoals deze ooit eerder is geweest. Daarnaast wordt 

de Weespertrekvaart (boezemwater aan de onderzijde 

van de polder) nog intensief gebruikt voor vracht- en 

pleziervaart.

De ontwikkeling van de positie van de stad en de tuin 

bekijkend, is er een duidelijke verschuiving door de 

eeuwen heen op te merken van ‘een stad omringd 

door tuinen’ naar ‘tuinen omsloten door de stad’ 

(Glaudemans, 2000). De polder vormde eerst het 

buitengebied, maar viel wel onder het territorium van 

Amsterdam en daarmee in het vrijetijdsdomein. Nu is 

het gebied grotendeels opgeslokt door de verstedelijking 
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Afbeelding 3.1

Kwaliteiten van de 

historische laag in de

Watergraafsmeer polder

Kwaliteiten historische laag

In de huidige situatie van de Watergraafsmeer polder 

zijn zowel kwalitatieve waarden als knelpunten te 

onderscheiden. Afbeelding 3.1 geeft de kwaliteiten van 

de historische laag van de polder weer. De historische 

waterstructuur is nog grotendeels intact. De rationele 

opzet is nog te herkennen, waaronder het poldervlak. 

Bij de inventarisatie van de waterstructur zal dit verder 

worden toegelicht. In de polder zijn verschillende verka-

velingstructuren terug te vinden veelal in de stedelijke 

gebieden. Daarnaast zijn er nog twee buitenplaatsen 

overgebleven, weliswaar in een modern jasje. Tot slot 

zijn in het gebied historische gebouwen aanwezig als 

een ‘Rechthuys’, boerderijen en landhuizen.

en de resterende open kamers in de polder zijn omringd 

door de verstedelijking. De tuin, het landschap en in dit 

geval de groene kamers zijn omringd door de stad. 

De reden dat in de 16e en 17e eeuw de Watergraafsmeer 

polder was uitgegroeid tot een uniek buitenplaats-

landschap had veelal te maken met de manier waarop 

de stedeling over het landschap en de stad dacht. De 

stad had een verzoenende werking tussen mens en zijn 

omgeving, zoals in de tijd het gedachtegoed was tussen 

de mens en de wereld (Glaudemans, 2000). 

De wederzijdse werking van stad en land werd dus 

meer als een gegeven gezien in plaats van een keuze. 

Dit is een interessant uitgangspunt om de analyse van 

de Watergraafsmeer voort te zetten. Het gegeven dat 

stad en land in de polder elkaar hebben ontmoet en 

daarbij kijkend hoe dit op de overgebleven historische 

structuren heeft ingespeeld, wordt als uitgangspositie 

voor de verdere analyse genomen. De vraag is nu:

Zullen deze historische waarden, de overige 

kwaliteiten en knelpunten van dit gebied én de reeds 

gestelde wateropgave voor een nieuwe transformatie 

zorgen?
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3.3 Waterstructuur

Uit de historie is gebleken dat de waterstructuur van de 

Watergraafsmeer polder van grote invloed is geweest 

op de ontwikkeling van de polder. Het is een gegeven 

dat een goedwerkend watersysteem noodzakelijk is 

voor het droog houden van dit gebied. Daarnaast levert 

de waterstructuur een bijdrage aan de beleving en 

recreatieve waarde van het gebied.

Afbeelding 3.2 

Foto van watergang ter 

plaatse van de sportvelden in 

Park de Meer
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Kwaliteiten van de waterstructuur

De volgende kwaliteiten met betrekking tot de water-

structuur van de Watergraafsmeer polder zijn geconsta-

teerd uit de inventarisatie (Afbeelding 3.3):

De historische waterstructuur is grotendeels intact, 

waardoor het van grote historische waarde is;

het watersysteem van de polder ligt ingeklemd tus-

sen grote wateren: Amstel, Weespertrekvaart en 

Nieuwe Diep. Hiermee heeft de polder een verbin-

dende rol;

er wordt voor een duidelijke begrenzing gezorgd 

door de hoger gelegen (gegraven) boezemwateren;

de boezemwateren zijn deels bevaarbaar;

een groot aantal entrees zorgen voor de toegan-

kelijkheid van polder. Deze worden gevormd door 

diverse bruggen over de hoger gelegen boezem-

wateren heen.

Knelpunten van de waterstructuur

Uit de inventarisatie zijn de volgende knelpunten van de 

waterstructuur geconstateerd(Afbeelding 3.4):

Het historische waterraster (poldervlak) vertoont 

oneff enheden;

de aangrenzende Ringvaart vormt geen eenheid;

het hoofdwatersysteem is grotendeels niet bevaar-

baar door bruggen en duikers;

het historisch waterraster wordt vaak onderbro-

ken;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Afbeelding 3.3

Kwaliteiten de 

waterstructuur van de 

Watergraafsmeer polder

Afbeelding 3.4

Knelpunten van de 

waterstructuur van de 

Watergraafsmeer polder
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Ter verantwoording van de kwaliteiten en knelpunten 

wordt hieronder de uitgebreide analyse toegelicht. 

Hiertoe zal de inventarisatie van de waterstructuur 

per onderwerp behandeld worden: morfologie van de 

waterstructuur en kunstwerken.

Morfologie van de waterstructuur

Boezemwateren en watersysteem polder

De Watergraafsmeer polder voert water af via de 

boezemwateren die de polder tevens begrenzen. Voor de 

Watergraafsmeer polder is dit met de klok mee: de 

Ringvaart, het Nieuwe Diep, de Weespertrekvaart en de 

Amstel (Afbeelding 3.5). Deze wateren liggen 0,40 meter 

onder NAP, waardoor het water gemiddeld 5 meter 

omhoog gepompt moet worden. 

Een kwaliteit is dat in de polder zelf het historische 

watersysteem nog terug te vinden is. Tegelijkertijd zijn 

er veel watergangen in de loop der tijd bijgekomen. De 

historische basis is nog wel aanwezig, maar het is hier 

en daar verlegd. Verstedelijkingsprocessen zijn hier ver-

antwoordelijk voor. Ondanks dat de watergangen in de 

polder grotendeels lijnvormig zijn, vertoont het polder-

vlak hier en daar dus oneff enheden. Daarnaast worden 

deze watergangen slechts in beperkte mate ervaren. 

Vaak zijn ze deels overwoekerd door planten of totaal 

niet zichtbaar. 

Er bestaat er geen hiërarchie tussen het historische 

systeem en de overige watergangen. Een uitzondering 

hierop is de Ringvaart. Samen met de Ringdijk vormt 

deze een strakke watergang die voor een duidelijke 

en herkenbare begrenzing zorgt. De overige water-

gangen concentreren zich rond de sportvelden, 

waar in de meeste gevallen een ander peilvak wordt 

gehouden. Dit verklaart dat de watergangen zich aan 

de onderzijde van de polder concentreren: hier liggen 

de de sportvelden. De polder kent weinig watervlakken, 

alleen in park Frankendael en een natuurgebied in het 

meest oostelijke punt van de polder.

Afbeelding 3.5

De boezemwateren bij de 

Watergraafsmeer polder
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Aangrenzende oevers

De aangrenzende oevers van de waterstructuur 

zijn grotendeels openbaar toegankelijk, vrijwel 

overal bestaan de oevers uit publiek groen. Het 

gevolg daarvan is dat er weinig interactie tussen 

bebouwing en water plaatsvindt. De voorgevels 

grenzen voornamelijk aan dit openbaar groen bij het 

water. Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij de

achtertuinen wel aan het watersysteem grenzen.  

De bewoners van deze woningen beleven het water en kun-

nen er gebruik van maken. In nieuw te ontwikkelen gebie-

den is potentie om deze interactie te vergroten. Daarnaast

liggen er voor de vijf scholen die aan het watersysteem 

grenzen kansen om het water voor educatieve doel-

einden in te zetten (Afbeelding 3.6). 

Afbeelding 3.6 (rechtsonder)

Aangrenzende oevers 

waterstructuur

Afbeelding 3.7 (linksboven

Foto van de Ringvaart)

Afbeelding 3.8 (linksonder)

Foto van de Molewetering 

wat deel uitmaakt van het 

waterraster
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Legenda Kunstwerken

    Brug

    Duiker

    Gemaal

    Stuw

    Orde 1: zeer monumentwaardige 
    bouwerken, potentieel gemeentelijk 
    of rijksmonument

    Orde 2: monumentwaardige 
    bouwwerken met architectonische 
    verbijzondering en bouwwerken 
    met cultuurhistorische waarde

       Orde 3:  Karakteristieke bouwerken 
    met architectonische/stedebouwkundige 
    meerwaarde

    Orde 4: Bouwwerken met basiskwaliteit 
    voor de periode of bouwerken die door 
    ingrijpende wijzigingen architectonische 
    meerwaarde hebben verloren
  

Kunstwerken

Bruggen en duikers

Het watersysteem van de polder wordt vaak onderbroken 

door bruggen en duikers. Afbeelding 3.9 geeft het grote 

aantal kunstwerken weer dat in het gebied aanwezig 

is. Vooral rondom de sportvelden is een groot aantal 

duikers gelegen. Duikers zorgen voor een slechte 

doorstroming van het water. Dit heeft een negatieve 

invloed op de waterkwaliteit. Daarnaast zijn de duikers 

nadelig voor de beleving van het water. In het algemeen

kunnen bruggen een bijdrage leveren aan de beleving van 

een watersysteem. In het geval van de Watergraafsmeer 

polder wordt het historische waterraster erg vaak door-

kruist door bruggen, waardoor ze eerder een negatieve 

invloed hebben op de beleving van het waterraster. 

Ook zijn de bruggen erg laag vormgegeven, waardoor 

de bevaarbaarheid van het systeem minimaal is. Toch 

heeft een groot aantal bruggen hoge architectonische 

meerwaarde en kunnen ze niet zomaar op de slooplijst 

geplaatst worden (Afbeelding 3.10 en 3.11).

Afbeelding 3.9 (links)

Kunstwerken in de 

Watergraafsmeer polder

Afbeelding 3.10 (rechtsboven)

Foto van een brug (orde 2) bij 

het Archimedesplantsoen

Afbeelding 3.11 (rechtsonder)

Foto brug (orde 2) t.h.v. de 

Middenweg en Linneausstraat
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Gemalen

Eerder is al beschreven dat het water uit de polder op de 

boezemwateren gepompt dient te worden. Dit geldt ook 

voor de sportgebieden met een andere peilvak, hoewel 

dit met behulp van kleinere gemalen gebeurt (Afbeelding 

3.12). Om het water daadwerkelijk ruim 5 meter omhoog 

te pompen zijn twee hoofdgemalen in de polder aan-

wezig: één aan de zuid-westelijke zijde, hier wordt het water 

op de Weespertrekvaart gepompt; en één in het meest 

oostelijk punt van de polder die het water op het Nieuwe 

Diep loost. De gemalen voeren het water ondergronds 

af, waardoor het oppompen niet zichtbaar is. Ook de 

kleinere gemalen zijn niet herkenbaar en hebben weinig 

tot geen architectonische waarde. De stroomrichting 

van het watersysteem gaat via het polderraster naar de 

hoofdgemalen toe (Afbeelding 3.14). De waterstroming 

in de kleinere watergangen is vaak slecht, waardoor 

de waterkwaliteit mede door het grote aantal duikers 

niet goed is (Interview met N. Langen, 26 juli 2007) 

(Afbeelding 3.13).

Afbeelding 3.12 (linksboven)

Foto van klein gemaal bij 

sportvelden Park de Meer

Afbeelding 3.13 (linksonder)

Foto van slechte water-

kwaliteit in de wijk Jeruzalem

Afbeelding 3.14 (rechts) [19]

Stroomrichting en gemalen 

Watergraafsmeer
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3.4 Infrastructuur

De infrastructuur van de Watergraafsmeer polder zorgt 

van oudsher voor de verbinding met de stad Amsterdam. 

Deze belangrijke lijnen zijn nog terug te vinden in het 

historische assenkruis dat de polder in kwadranten ver-

deeld. Naast deze historisch infrastructurele lijnen, zijn 

andere kwaliteiten en een knelpunt te constateren op 

het gebied van infrastructuur.

•

Afbeelding  3.15

Foto van de Middenweg
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Kwaliteiten van de infrastructuur

In Afbeelding 3.16 zijn de volgende kwaliteiten met 

betrekking tot de infrastructuur van de Watergraafsmeer 

polder weergegeven:

Inbedding in het stedelijk weefsel. Verschillende 

autoroutes en spoorwegen lopen door het gebied 

en sluiten aan op overige infrastructuur;

een vaarroute voor plezier- en vrachtvaarten loopt 

aan de onderzijde van de polder;

de infrastructuur zorgt samen met het water voor 

kamervorming in de polder.

Knelpunten van de infrastructuur

In Afbeelding 3.17 is het volgende knelpunt met betrek-

king tot de infrastructuur van de Watergraafsmeer pol-

der weergegeven:

Dijklichamen, spoorwegen, de Gooiseweg en de 

A10 zorgen voor barrièrevorming. Hierdoor wordt 

de polder doorsneden vervaagt de eenheid.

Om ook deze constateringen verder toe te lichten volgt 

de uitgebreidere analyse van de infrastructuur, aan de 

hand van de volgende onderwerpen: aansluiting van de 

infrastructuur, ontsluitingswegen (waaronder polder-

wegen, buurtwegen en kamervorming), dijklichamen 

van infrastructuur en recreatieve routes.

•

•

•

•

Afbeelding 3.16

Kwaliteiten van de 

infrastructuur van de 

Watergraafsmeer polder

Afbeelding 3.17

Knelpunten van de 

infrastructuur van de 

Watergraafsmeer polder

40



Aansluiting van de infrastructuur 

In Afbeelding 3.18 is te zien dat de polder op groter 

schaalniveau haar aansluiting vindt op de aangrenzende 

gebieden. Verschillende lijnen lopen door het gebied 

en vervolgen hun weg in de omliggende stadsdelen en 

de gemeente Diemen. In noord-zuid richting vormt de

Watergraafsmeer polder een verbinding tussen de binnen-

stad en de Bijlmermeer. De Gooiseweg, die in de polder start, 

loopt zelfs door tot in de Bijlmer. In oost-westelijke richting 

verbindt de polder de stadsdelen Zuideramstel en Zeeburg. 

De polder is opgenomen in het ontwerp van Berlage 

voor Amsterdam-Zuid. De zogenoemde Berlage-as met 

het gebouw ‘De Wolkenkrabber’ staat in relatie met 

de AUP ontwerp van de ontsluitingswegen Gooiseweg 

en Hugo de Vrieslaan. De as vormt een gradiënt: van-

uit hoog stedelijk gebied spreidt het zich uit in het 

open landelijke polder gebied. Tegenwoordig is deze as 

nog zichtbaar, maar is het open polder gebied steeds 

meer verstedelijkt (Stipo Consult, 2001) (Afbeelding 3.18)

.

Afbeelding 2.12  

Buitenplaatsenlandschap 

Afbeelding vlnr: foto 

Wolkenkrabber Berlage 

en as, Afbeelding inbed-

ding WGM in stedelijk 

weefsel, Afbeelding as 

Berlage naar open polder 

gebied.

41



Ontsluitingswegen Watergraafsmeer

Polderontsluitingswegen

In de polder vormde vroeger de Middenweg en de 

Kruislaan, de historische assen vomeden vroeger het 

hoofdontsluitingsysteem (Afbeelding 3.24). Tegenwoordig 

zijn de Middenweg en de Gooiseweg de ontsluitingswegen 

in noord-zuid richting (verbinding met stedelijk weefsel) 

en de Hugo de Vrieslaan in oost-west richting. De 

Kruislaan vormt nog wel duidelijk een as in de polder en 

heeft de potentie een belangrijke ontsluitingsweg 

richting IJburg te worden. Doordat het op dit moment 

geen aansluiting vindt op de Gooiseweg en geen 

doorgaande weg voor autoverkeer is in het meest 

zuidoostelijke deel van de polder, vormt het geen 

belangrijke ontsluitingsweg. De verkeersintensiteit 

op de Kruislaan zal toenemen wanneer Sciencepark, 

een kenniscentrum in het meest oostelijke 

punt van de polder, geheel gerealiseerd is. De 

Middenweg wordt ook als tramverbinding gebruikt.

Afbeelding 3.18 (linker pagina) 

Inbedding polder in stedelijk 

weefsel en Berlage-as (geel)

Afbeelding 3.19 (linker pagina)

Berlage-as

Afbeelding 3.20 t/m 3.23 (links) 

v.l.n.r.: Middenweg, Kruislaan, 

Gooiseweg en H. de Vrieslaan

Afbeelding 3.24 (rechts)

Hoofd-ontsluitingsysteem
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Buurtontsluitingswegen

De buurtontsluitingswegen zorgen samen met de 

polderontsluitingswegen en de waterstructuur voor 

een kamervorming in de polder (Afbeelding 3.25). 

Woongebieden beslaan een gehele kamer waardoor 

het gridpatroon zichtbaar blijft. In het Paragraaf 3.4 

Kamerstructuur zal ik hier verder op in gaan.

Spoorwegen

Het spoor speelt een belangrijke rol in de polder: twee 

spoorlijnen doorkruisen het gebied en het station 

Amsterdam Amstel neemt een prominente plek in. Het 

station is verhoogd aangelegd en geheel ontworpen in 

de AUP-stijl (licht en lucht). Het heeft ervoor gezorgd 

dat het gebied rondom het station aantrekkelijk werd 

voor bedrijven om zich er te vestigen.

 

Dijklichamen en infrastructuur

Er zijn verschillende dijklichamen in de polder te onder-

scheiden die bij infrastructurele lijnen horen. Zo liggen 

beide spoorwegen op een dijklichaam en de A10 is ver-

hoogd aangelegd. De Gooiseweg is in het oorspronkelijk  

AUP-plan voor de polder verhoogd aangelegd, waarmee 

het scheiden van functies, kenmerkend voor de Bijlmer, 

zich doorzette. De intentie was om de gebruiker vanaf 

deze verhoogde weg uitzicht te bieden op de verschil-

lende stadslandschappen in de polder (Stipo Consult, 

2001). Op dit moment is het een 80 km weg en van bele-

ving van de polder is geen sprake. De verschillende dijkli-

chamen vormen daardoor een barrière in het gebied: de 

polder wordt doorsneden en de eenheid is verdwenen. 

Afbeelding  3.25

Buurtontsluitingswegen 

binnen de Watergraafsmeer 

polder

Afbeelding  3.26

Foto van een dijklichaam  van 

de spoorweg
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Recreatieve routes

Naast de verschillende functionele wegen in gebied zijn 

er ook recreatieve routes te vinden (Afbeelding 3.29). 

Dit betreft voornamelijk fi ets-, skate-routes en vaar-

routes. Opvallend is dat het fi etsnetwerk nog geen aan-

sluiting vindt met het oostelijk deel van de polder. De 

realisatie van sciencepark biedt potentie om hier ver-

andering in te brengen. Met haar bevaarbaarheid vormt 

de Weespertrekvaart een recreatieve route. Menig 

Amsterdammer maakt in de zomer een boottocht via de 

Amstel de Weespertrekvaart op.

Afbeelding 3.27 (links) 

Foto van de Ringdijk als 

recreatieve route

Afbeelding 3.28 (links) 

Foto van een recreatieve route 

bij sportpark de Meer

Afbeelding 3.29 (rechts) [20]

Recreatieve routes van 

Amsterdam
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3.5 Kamerstructuur

De historische basis, de waterstructuur en infra-

structuur zorgen voor een kamerstructuur in de 

Watergraafsmeer polder. Het gebied kan zo als een 

mozaïek van vlakken gezien worden.Afbeelding 3.30

Kwaliteiten van de 

kamerstructuur van de 

Watergraafsmeer polder
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Kwaliteiten van de kamerstructuur

De volgende kwaliteiten met betrekking tot de 

kamerstructuur van de Watergraafsmeer polder zijn uit 

de inventarisatie geconstateerd (Afbeelding 3.31):

De polder heeft een mozaïek van rode (stedelijke) 

en groene kamers;

elke kamer heeft eigen identiteit en sfeer;

er bestaat een diversiteit in rode kamers door 

verschillen in woon- en werkgebieden en in 

bouwstijlen;

groene kamers beslaan ongeveer de helft van de 

polder: er is veel groen in gebied;

groene kamers zijn publiek of semi-publiek toe-

gankelijk Daarmee spelen ze een belangrijke rol in 

het vrijetijdsdomein;

Door de aansluiting met het Ecolint van Amsterdam 

zijn de groene kamers van extra waarde. 

Knelpunten van de kamerstructuur

De volgende knelpunten met betrekking tot de kam-

erstructuur van de Watergraafsmeer polder zijn uit de 

inventarisatie geconstateerd(Afbeelding 3.32):

‘Rood drukt op groen’ steeds meer kamers worden 

bestempeld tot woningbouwlocatie;

werkgebieden drukken op woongebieden.

Beleving van eenheid van rode kamers wordt ver-

stoord door latere bebouwing, begrenzing van 

groene kamers zorgt voor een beperkte beleving.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Afbeelding 3.31

Kwaliteiten van de 

kamerstructuur van de 

Watergraafsmeer polder

Afbeelding 3.32

Knelpunten van de 

kamerstructuur van de 

Watergraafsmeer polder
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Ter verantwoording van de kwaliteiten en knelpunten 

zal een uitgebreide inventarisatie worden toegelicht. De 

inventarisatie van de kamerstructuur wordt per onder-

werp behandelen: type kamers, rode kamers, groene 

kamers en beleving van de kamers. 

Type kamers

De gevormde kamers zijn onder te verdelen in stedelijke 

(rode) kamers en groene kamers (Afbeelding 3.35). Op 

een Nolli-kaart (Afbeelding 3.33) is te zien dat in de rode 

gebieden de bouwblokken zijn gelegen met privé tuinen. 

De groene gebieden zijn grotendeels semi-publiek: 

Afbeelding 3.33 (rechtsboven)

Openbare en privé zones 

overdag

Afbeelding 3.34 (rechtsonder)

Openbare en privé zones 

‘s nachts

Afbeelding 3.35 (linksonder)

Rode en groene kamers in de 

Watergraafsmeer polder
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Afbeelding 3.36 

Rode kamers in de 

Watergraafsmeer polder

Afbeelding 3.37

Stadslandschappen in de rode 

kamers

Legenda Stadslandschappen

                  Gordel ‘20-’40

                 Tuindorpen

                 AUP

                 Vanaf 1955 -heden

overdag zijn ze openbaar toegankelijk en ‘s avonds 

wordt het afgesloten (Afbeelding 3.34). Dit betreft 

bijvoorbeeld de begraafplaats De Nieuwe Ooster en de 

vele sportvelden gelegen in het gebied.

Rode kamers

De rode stedelijke kamers beslaan inmiddels ruim 

de helft van de polder en geven de verstedelijkings-

processen weer (Afbeelding 3.36). Vanuit het stads-

centrum is de stad letterlijk de polder ingegroeid. Binnen 

de rode kamers zijn verschillende sferen en belevingen 

ontstaan door diversiteit in woon- en werkgebieden 

en door de verschillende bouwstijlen. De volgende 

bouwperiodes zijn in de Watergraafsmeer polder terug 

te vinden: gordel 20-40, tuindorpen, AUP en  na 1955 

(Afbeelding 3.37).
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Gordel 20 – 40 - gesloten structuren

Middenmeer en Don Bosco (woongebieden)

Tot begin 20e eeuw vormde de Ringvaart de overgang 

van de stad naar het buitengebied van polder. Daarna 

is de stad in hoog tempo de polder ingetrokken. In de 

Watergraafsmeer polder ontwikkelde zich aan het 

begin van de 20e eeuw een nieuw type stadslandschap: 

‘gordel 20-40’. Dit was een breuk met de 19e eeuwse stijl 

(Stipo Consult, 2001; Bakker & Haag, 2004). Er vindt geen 

directe aansluiting plaats op de radiale assen vanuit 

het centrum, maar tangentiele structuren vormen 

de basis. Gesloten bouwblokstructuren kenmerken 

de woongebieden (Afbeelding 3.38). De gordel 20-

40 beslaat een deel groot van de wijk Don Bosco.

en ongeveer driekwart van de wijk Middenmeer en 

kenmerkt zich door de variatie in bouwhoogten en 

speelse straatpatronen (Stipo Consult, 2001; Bakker & 

Haag, 2004). Doordat in de Watergraafsmeer de polder-

structuur altijd de basis is geweest voor de ontwikkel-

ing van de verstedelijking, zijn de verkavelingpatronen 

nog duidelijk zichtbaar in deze gordel (Afbeelding 3.39). 

De Amsterdamse school domineert in deze periode. 

Dit uit zich in de gevels die ieder een eigen ontwerp 

hebben, maar samen een architectonische eenheid 

vormen. Met name in het noordelijke deel van de wijk 

Middenmeer vormt deze stijl een eigen sfeer en iden-

titeit (Afbeelding 3.40 t/m 3.42). In de wijk Don Bosco is  

de gordel 20-40 deels verstoord door latere bebouwing .

Afbeelding 3.38 (links)

Bouwblokstructuren in  

Middenmeer en Don Bosco

Afbeelding 3.39 (rechts)

Stedebouwkundige zones in  

Middenmeer en Don Bosco
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Tuindorpen: Betondorp, Park de Meer en Amsteldorp

Tuindorp Betondorp 

Rond 1920 ontwikkelde zich een nieuw ideaal: men 

zette zich af tegen de dichtbebouwde stad en wilde een 

groene en open woonomgeving (Stipo Consult, 2001; 

Bakker & Haag, 2004). De zogeheten tuindorpen waren 

bestemd voor de arbeidersklasse en hadden een dorps 

karakter. Deze periode kenmerkt zich door pleintjes 

met openbare voorzieningen en symmetrische assen. 

De woningen zijn vaak voorzien van zowel voor- als 

achtertuintjes en grenzen veelal aan openbare ho� es.

In de Watergraafsmeer polder zijn drie ‘stedelijke’ 

kamers als tuindorp ontwikkeld: Betondorp, Park de 

Meer en Amsteldorp, waarvan de eerste de meest 

karakteristieke is. Het stedebouwkundig plan vormt 

een eenheid. Een centraal plein is voorzien van onder 

andere een bibliotheek en een buurtsuper. Vanuit dit 

centrale plein verspreiden radiale assen zich door de 

buurt. Kenmerkend voor Betondorp zijn de betonnen 

woningen welke in verschillende betonsystemen zijn 

gebouwd (www.watergraafsmeer.net, september 2007) 

(Afbeelding 3.46). De meerderheid van bebouwing is 

qua stijl verwant aan de Amsterdamse school. In het 

zuidwestelijk gedeelte van Betondorp is invloed van 

de ‘Nieuwe Zakelijkheid’ te zien. De woningen zijn 

ontworpen met wit beton, wat nu grijs is geworden. De 

gevels zijn strak ingedeeld en staan in contrast met de 

bakstenen gevels aan de andere zijde van de wijk.

Afbeelding 3.40

Foto van gordel 20-40 aan de 

Linnaeuskade

Afbeelding 3.41

Foto van gordel 20-40 aan de 

Hogeweg

Afbeelding 3.42

Foto van gordel 20-40 aan de 

Copernicusstraat
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Moderne tuindorp: Park de Meer

Ter hoogte van Betondorp, aan de oostzijde van de 

Middenweg is een moderne variant van de tuindorpen 

in 2002 offi  cieel geopend. Op deze plek heeft het 

vroegere Ajax stadion gestaan. In de architectuur en 

straatnamen, vernoemd naar Europese voetbalstadions, 

komt dit duidelijk terug (www.watergraafsmeer.

net, september 2007). Het is ontworpen als een 

ecologische wijk met veel openbaar groen en water-

bergingsmogelijkheden. Buiten het groene karakter 

is er weinig van de vroegere tuindorp idealen terug te 

vinden (Afbeelding 3.47). Er is voornamelijk hoogbouw 

en de straten zijn voorzien van een breed profi el. Drie 

parallelle lijnen in de wijk vormen zichtlijnen naar 

Betondorp, waardoor er naar aansluiting van oud en 

modern wordt gezocht. Er zijn nog geen stedebouw-

kundige orden aan deze moderne tuindorp gegeven.

Afbeelding 3.43 (linksboven)

Bouwblokstructuren in 

Betondorp en modern 

tuindorp Park de Meer

Afbeelding 3.44 (rechtsboven)

Stedebouwkundige zones in 

Betondorp en modern 

tuindorp Park de Meer 

(Legenda zie Afbeelding 3.39) 

Afbeelding 3.45 (linksonder)

Foto van Betondorp

Afbeelding 3.46 (middenonder)

Foto van Betondorp 

Afbeelding 3.47 (rechtsonder)

Foto van modern tuindorp 

 Park de Meer
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Tuindorp: Amsteldorp

Amsteldorp behoort tot de laatst gebouwde tuindor-

pen in Amsterdam. Het bestaat uit minder waardevolle 

bouwwerken en stedebouwkundige zones dan Beton-

dorp (Bakker & Haag, 2004) (Afbeelding 3.48 en 3.49). Toch 

heeft deze wijk ook een eigen identiteit en een groen, 

dorpskarakter (Afbeelding 3.50). 

Amsteldorp is vlak na de Tweede Wereld Oorlog 

gebouwd, tussen 1947 en 1948 (www.watergraafs

meer.net, september 2007). Het merendeel van de 

woningen is klein. Ze werden gebouwd om oud-

eren te huisvesten. Zoals kenmerkend is voor tuin-

dorp zijn hier enkele voorzieningen te vinden, zoals 

een basisschool en een fysiotherapeut. De klein-

schaligheid van de wijk staat in contrast met de hoog-

bouw rond het Amstelstation. Vanaf elke straat in de 

wijk is de Rembrandttoren te zien (Afbeelding 3.51).

AUP-open structuren

Afbeelding 3.48 (linksboven)

Bouwblokstructuren in 

Amsteldorp

Afbeelding 3.49 (rechtsboven)

Stedebouwkundige zones 

in Amsteldorp (Legenda zie 

Afbeelding 3.39) 

Afbeelding 3.50 (linksonder)

Foto van Amsteldorp

Afbeelding 3.51 (rechtsonder)

Foto uitzicht op de 

Rembrandttoren 
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Uit de historie van de polder blijkt dat er meerdere plan-

nen zijn geweest om het gebied verder te bebouwen. 

In het AUP van 1935 wilde men af van de tuindorpen 

en de gesloten bouwblokken van de gordel 20-40 en de 

19e eeuw (Stipo Consult, 2001; Bakker & Haag, 2004). 

Men wilde licht en lucht. Open structuren diende geïn-

tegreerd te worden met groen. Dit betekende veel open 

ho� es en groenstroken die tevens als zichtlijnen 

dienen. Kenmerkend voor een AUP-wijk is de 

hiërarchie in voor-zieningen waarbij de functies 

gescheiden worden. In de Watergraafsmeer polder 

is dit echter niet krachtig doorgevoerd, doordat het 

er ontbreekt aan ‘grote werkgebieden’ en door een 

overvloed aan woongebieden. In de Watergraafsmeer 

polder vallen de van der Kunbuurt, Jeruzalem en het 

zuidelijke deel van Middenmeer onder de AUP periode.

Afbeelding 3.52 (linksboven)

Bouwblokstructuren (AUP) in 

Jeruzalem en Middenmeer

Afbeelding 3.53 (rechtsboven)

Stedebouwkundige zones 

(AUP) in Jeruzalem en 

Middenmeer (Legenda zie 

Afbeelding 3.39) 

Afbeelding 3.54 (onder) 

Foto van strokenbouw in 

Jeruzalem
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AUP-Jeruzalem & Middenmeer-Zuid (woongebieden)

Jeruzalem heette vroeger ‘tuindorp Frankendael’. 

(www.watergraafsmeer.net, september 2007). De witte 

duplexwoningen zorgden ervoor dat de wijk al snel de 

bijnaam Jeruzalem kreeg. Later is dit de offi  ciële naam 

geworden. De wijk heeft karakteristieke hakenhoven 

die van stedebouwkundige meerwaarde zijn. Dit plan 

was de voorloper van de westelijke tuinsteden. Het 

bleek als snel een enorm succes te zijn en het werd ook

in het westen  van Amsterdam op grote schaal door

gevoerd. Hoewel de stedebouwkundig waarde zeer groot 

is, zijn de woningen bouwkundig in slechte staat en zeer 

klein. In Middenmeer-Zuid is naast de karakteristieke 

hakenhoven de strokenbouw te zien.

AUP-van der Kunbuurt (werkgebied)

De van der Kunbuurt geeft het westelijke deel van de 

polder een hoogstedelijke uitstraling en valt onder 

de werkgebieden. Drie torens, de Rembrandttoren, 

Mondriaantoren en Breitnertoren, domineren het 

stadsbeeld. Vanuit een groot gedeelte van de pol-

der zijn de markante torens zichtbaar (Afbeelding 

3.57). Ook vanaf de Amstel en de omliggende 

buurten dienen ze als landmarks. De hoogbouw 

bestaat uit losse objecten,  zodat de openheid van

de AUP wijk niet wordt aangetast (Stipo Consult, 2001;  

Bakker & Haag, 2004). De van der Kunbuurt bevat ook

groenstroken. Tot slot vormt het Amstelstation een 

een klein woongedeelte. Dit betreft strokenbouw met 

wen’. Om de openheid te versterken is het station op 

Afbeelding 3.55 (linksboven)

Foto van hakenhoven in 

Jeruzalem

Afbeelding 3.56 (linksonder)

Foto van strokenbouw in 

Middenmeer-Zuid 

Afbeelding 3.57 (rechts)

Foto van torens bij het 

Amstelstation
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Sciencepark (werkgebied) 

De overige bebouwing binnen de Watergraafsmeer pol-

der is na 1960 gerealiseerd. Het gebied rond het Amstel 

station wordt gedomineerd door hoge bebouwing. Een 

groot gedeelte staat gepland als herstructurering. Waar 

voorheen een park was gelegens is de buurt Julianapark 

gerealiseerd (Afbeelding 3.62 t/m 3.64).

belangrijke uitwerking van de AUP vorm ‘nieuwe bou

een hoger gelegen gedeelte gebouwd en voorzien van 

glazen gevels. Het plein voor het Amstelstation had

een open karakter en sloot aan bij de open polder. 

Tegenwoordig ligt het station door de toegenomen 

verstedelijking niet meer in een open polder maar 

ingeklemd tussen woningbouw en infrastructuur.

Na 1960 gebied rond Amstelstation, Julianapark en 

Afbeelding 3.60 (linksonder) 

Foto van torens bij het 

Amstelstation

Afbeelding 3.63 (rechtsonder) 

Foto van bedrijventerrein aan 

de Steff ensonstraat in Don 

Bosco

Afbeelding 3.58 Bouwblokstructuren 

(AUP) in de van der Kun-buurt

Afbeelding 3.59 Stedebouwkundige 

zones (AUP) in de van der Kun-buurt

(Legenda zie Afbeelding 3.39)

Afbeelding 3.61 Bouwblokstructuren 

(AUP) in Julianapark en deel van 

Don Bosco

Afbeelding 3.62 Stedebouwkundige 

zones (AUP) in Julianapark en deel 

van Don Bosco(Legenda zie Afb. 3.39)
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Tot slot beslaat de noord-oostelijke fl ank van de polder 

een werkgebied. Sciencepark is daar in ontwikkeling. 

Het gebied dient als kenniscentrum voor exacte weten-

schappen en de ‘internetkabel van Europa’ komt op deze 

plaats uit de grond.In Afbeelding 3.64 is het masterplan 

voor dit gebied te zien.

Afbeelding 3.64 [21]

Masterplan voor Sciencepark, 

2006
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    Legenda Bouwprojecten

            

               Lopende projecten

               Nieuwe projecten

Nieuwe plannen

In Afbeelding 3.66 is weergegeven welke bouwprojecten 

momenteel lopen en welke projecten gepland staan in 

de Watergraafsmeer polder. Sciencepark is hierin ook 

aan gegeven als lopend project en is al deels gerealiseerd 

(Afbeelding 3.65). Opvallend is het geplande woningbou-

wproject dat een groot gedeelte van de sportvelden 

beslaat. Hieruit blijkt dat de groene kamers niet geheel 

bestand zijn tegen de druk van de rode kamers. 

Afbeelding 3.65 (rechts)

Lopend bouwproject 

Sciencepark

Afbeelding 3.66 

Bouwprojecten in de

 Watergraafsmeer polder
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randen zijn gelegen of verspreid zijn door in de buurt. 

Opvallend is het grote aantal scholen dat in het gebied 

te vinden is:  drie middelbare scholen en drie basis-

scholen.

Speel- en rustplekken bevinden zich in de woongebie-

den, met uitzondering van Middenmeer-Noord waar 

geen speelplekken te vinden zijn. Tevens is het opval-

lend dat er vrijwel geen speel- en rustplekken langs de 

Ringvaart en in de groene kamers te vinden zijn 

Voorzieningen en speel- en rustplekken

In Afbeelding 3.67 is te zien dat bedrijven en kantoren 

zich in de fl anken van de polder concentreren. Winkels 

en horeca zijn met name aan het noordelijke deel 

van de Middenweg gelegen. Daar gaat de Middenweg 

over in de Linneausstraat, een drukke winkelstraat 

aan de andere zijde van de Ringvaart. Elke buurt 

heeft kleine winkels en voorzieningen. In de AUP-

wijken concentreren deze zich in het centrum terwijl 

in de gordel 20-40 wijken zijn deze met name aan de

. 

Afbeelding 3.67 (rechts)

Voorzieningen in de 

Watergraafsmeer polder

Afbeelding 3.68 (linksboven)

Foto van een speelplek in 

Middenmeer-Zuid

Afbeelding 3.69 (linksonder) 

Foto van een speelplek in 

Amsteldorp
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Legenda Voorzieningen

                Scholen

                Winkels

                Horeca

                Bedrijven

                Kantoren

                Voorziening algemeen

                Kerk

                Speel- en rustplek
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Legenda Groenstructuur

  Publiek groen

  Prive groen

  Sportvelden

  Bebouwing



Groene kamers

De groene kamers zorgen voor een rustige en 

meer open sfeer in de polder dan de rode kamers. 

Het groene karakter verwijst naar het open polder 

gebied en voor deze inmiddels stedelijke omgeving 

is het een uniek stuk groen. Binnen deze kamers is 

ook een enorme diversiteit te vinden in de vorm van 

parken, sportvelden en een begraaf-plaats.

Ecolint

Wat de groene kamers extra bijzonder maakt is 

het Ecolint dat door deze kamers loopt (Afbeelding 

3.72). Deze route sluit aan op ecologische struc-

turen van Amsterdam en verbindt deze met elkaar.

Dit Ecolint ligt tussen de Nieuwe Meer bij het 

Amsterdamse bos en het Nieuwe Diep aan de oostkant 

van de Watergraafsmeer polder (www.amsterdam.nl, 

september 2007). Een gedeelte van de Weespertrekvaart 

en de Nieuwe Ooster begraafplaats maken deel uit van 

het Ecolint.

Publiek domein

In Afbeelding 3.70 komen de groene kamers naar 

voren als publiek domein. Eerder in de Nolli-kaart 

kwam naar voren dat de meeste van deze gebieden

ś avonds worden afgesloten (Afbeelding 3.35). In 

Afbeelding 3.71 is tevens het groen van de stedelijk kam-

ers te zien. Met name de tuindorpen komen als zeer 

groen over in de ‘prive groen afbeelding’.

Afbeelding 3.70 (linkerpagina)

Groenstructuur in de

 Watergraafsmeer polder

Afbeelding 3.71 (links)

Groene kamers

Afbeelding 3.72 (rechts)

Ecolint Amsterdam
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Park Frankendael

Park Frankendael is  een openbaar park en de laatst 

overgebleven 17e eeuwse buitenplaats (Afbeelding 3.73). 

Zelfs het landhuis is nog aanwezig. In 2006 is het park 

gerenoveerd. Park Frankendael is een ecologisch gebied 

waarin een watervlak gecreëerd is. Het park is via de 

vier aangrenzende kamers toegankelijk.

Volkstuinen

Twee groene kamers binnen de polder bestaan uit 

volkstuinen complexen (Afbeelding 3.74). Deze zijn 

overdag openbaar toegankelijk, maar dit is niet geheel 

wenselijk. De complexen behouden het groen karakter 

(Afbeelding 3.76). Om de privacy van de eigenaars te 

waarborgen is het veelal afgeschermd met hoge bos-

sage. Op een aantal plaatsen is een ‘tipje van de sluier’

te zien en verschijnen tussen de groene oase enkele 

huisjes.

Afbeelding 3.73 (links) 

Park Frankedael in de 

Watergraafsmeer polder

Afbeelding 3.74 (rechts)

Volkstuinen in de 

Watergraafsmeer polder

Afbeelding 3.75 (links)

Foto Park Frankendael

Afbeelding 3.76 (rechts)

Foto van volkstuinenpark 

Klein Dantzig
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Rosarium en Darwinplantsoen

Het rosarium en het Darwinplantsoen vormen een 

groene strook tussen de wijk Jeruzalem en de Gooiseweg 

(Afbeelding 3.77). Het rosarium is het meest in het oog 

springende gedeelte van het plantsoen. De hoeveelheid 

bloemen is overweldigend in de zomer en het wordt 

goed onderhouden (Afbeelding 3.79). In mijn beleving 

geeft het een beeld van hoe sommige buitenplaatsen in 

de 17e eeuw in dit gebied eruit gezien hebben moeten 

zien.

 

Begraafplaats ‘De Nieuwe Ooster’

Begraafplaats ‘De Nieuwe Ooster’ (Afbeelding 3.78) was 

tot in de 19e eeuw één van de drie overgebleven buiten-

plaatsen. Toch transformeerde de stad Amsterdam dit 

uiteindelijk in een begraafplaats wegens ‘ruimtegebrek’ 

in het stadscentrum. Deze groene kamer heeft een geheel 

eigen sfeer. Het is prachtig vormgegeven met slingerende 

paden. Doordat het verhoogd is aangelegd, betreedt 

je gevoelsmatig een andere wereld. Het bureau Karres 

en Brands Landschaparchitecten heeft recentelijk

Afbeelding 3.77 (linksboven)

Rosarium in het Darwin 

plantsoen in de 

Watergraafsmeer polder

Afbeelding 3.78 (rechtsboven)

Begraafplaats ‘De Nieuwe 

Ooster’ in de 

Watergraafsmeer polder

Afbeelding 3.79 (linksonder)

Foto rosarium in het 

Darwinplantsoen

Afbeelding 3.80 (rechtsonder) 

[22]

Foto van Begraafplaats 

‘De Nieuwe Ooster’
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moderne accenten aan het gebied toegevoegd in de 

vorm van een urnenvijver en een urnenmuur (Afbeelding 

3.80). 

Sportvelden

Een groot aantal van de groene kamers wordt inge-

nomen door sportvelden (Afbeelding 3.81). Zoals uit de 

historie blijkt, verwijst deze invulling naar het vrije-

tijdsdomein van Amsterdam. De bekende Jaap van Eden

schaatsbaan is hier ook in te vinden. De verschillende 

velden liggen in een ander peilvak dan de overige delen 

van de polder, waardoor ze extra begrensd worden 

door watergangen. De sportvelden en de volkstuinen 

complexen staan onder druk van de toenemende ver-

stedelijking. In Afbeelding 3.66, waarin de geplande won-

ingbouwprojecten zijn weergegeven, is te zien dat een 

gedeelte van de volkstuinen en sportvelden een bestem-

ming voor woningbouw dreigen te krijgen.

Afbeelding 3.81 (linksboven)

Sportvelden in de 

Watergraafsmeer polder

Afbeelding 3.82 (rechtsboven)

Natuurgebied in Sciencepark

Afbeelding 3.83 (onder)

Fotot Sportveld in Amsteldorp
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Natuurgebied bij Sciencepark

Naast de stedelijke ontwikkelingen in Sciencepark 

blijft een natuurgebied aan de onderzijde van het 

park behouden (Afbeelding 3.82). Een watervlak met 

aangrenzende ecologische zones geeft een bijzondere 

sfeer aan deze kamer. Dit gebied valt tevens onder het 

Ecolint dat eerder is beschreven in deze paragraaf. 

Beleving van de kamers

Zoals ik eerder beschreef zorgen verschillende struc-

turen in de polder voor een kamervorming met rode 

en groene kamers. De vraag is wel of de kamers als 

zodanig beleefd worden. Het stedebouwkundig plan, de 

architectuur en de begrenzing door diverse structuren 

zorgen in de stedelijke kamers heel duidelijk voor een 

eigen sfeer en identiteit. In een aantal gevallen wordt 

deze identiteit echter verstoord doot latere bebouwing, 

zoals in Don Bosco. De kwaliteit van de woningen en 

de openbare ruimte binnen de kamers verschillen wel. 

De groene kamers hebben nog een extra begrenzing 

door de bossages aan de randen. Een nadeel is echter 

wel dat de kamers daardoor minder beleefd worden.

Onderling zijn de kamers met elkaar verbonden. 

Verschillende entrees en doorgaande routes zorgen 

voor de toegankelijkheid van de gebieden. Bij de groene 

kamers zorgen houten voetbruggen voor extra verbin-

Afbeelding 3.84

Foto van het natuurgebied bij 

Sciencepark

Afbeelding 3.85 (rechts)

Beleving van en verbinding 

tussen de kamers
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Het watersysteem en de infrastructuur zorgen 

samen voor een kamervorming (een gridpatroon) 

in de polder.

De rode en groene kamers in de polder verschil-

len in identiteit en sfeer. De rode kamers kennen 

tevens een diversiteit in woongebieden, met ver-

schillende bouwstijlen en werkgebieden (hoog ste-

delijk karakter). Groene kamers hebben een open 

karakter en vormen een een unieke hoeveelheid 

groenvoorziening in het stedelijke gebied. De grote 

hoeveelheid sportvoorzieningen verwijzen terug 

naar het historische vrijetijdsdomein.

Het Ecolint van Amsterdam loopt door de 

Watergraafsmeer polder waardoor het een hoge 

ecologische waarde heeft.

De polder heeft veel entrees in de vorm van auto, 

spoor- en fi etsbruggen. Door de aangrenzende boe-

zemwateren dient men eerst het water over te ste-

ken voordat men in de polder is. Hierdoor is er een 

optimale bewustwording van het betreden van de 

polder. De lage ligging versterkt dit eff ect.

De Weespertrekvaart is bevaarbaar, waardoor vanaf 

de Amstel langs de polder gevaren kan worden.

•

•

•

•

•

3.6 Samenvatting en deelconclusie

De inventarisatie en analyse kunnen samengevat 

worden weergegeven in de volgende overzichten. Deze 

vormen de basis voor het concept, dat volgt in DEEL 2 

van deze scriptie.

Samenvatting van de kwaliteiten in de Watergraafsmeer 

polder

In Afbeelding 3.86 zijn de gevonden kwaliteiten weer-

gegeven. Achtereenvolgens zijn dat:

Het historische assenkruis gevormd door de 

Middenweg en Kruislaan, is nog aanwezig en 

deelt de polder in kwadranten. De historische 

verkavelingstructuren zijn grotendeels terug te 

vinden in het gebied. Daarnaast vormen historische 

elementen zoals overgebleven buitenplaatsen, 

landhuizen en boerderijen belangrijke kwaliteiten 

in het gebied. Tot slot zijn de historische 

waterstructuur, het poldervlak en de Ringvaart 

nog grotendeels intact.

Naast het historische aspect van het watersysteem 

fungeren de boezemwateren van de polder als 

schakel tussen de groteren wateren als de Amstel 

en het Nieuwe Diep.

•

•

Afbeelding 3.86

Overzicht kwaliteiten van de 

Watergraafsmeer polder
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Historische poldervlak 
vertoont oneffenheden

Rood (verstedelijking)
‘drukt’ op groen 
(open groene kamers)

Werkgebieden ‘drukken’ 
op woongebieden

Historische watersysteem 
wordt onderbroken (bruggen 
& duikers): vermindert 
waterkwaliteit en bewustwording

Ringvaart is niet 
geheel intact

Polder is doorsneden: 
dijklichaam spoorwegen

Polder is doorsneden: 
dijklichaam ontsluitingsweg auto

Ringvaart is niet bevaarbaar

Legenda Knelpunten 
Watergraafsmeer polder

Recreatief netwerk ontbreekt 
aansluiting Sciencepark
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Samenvatting van de knelpunten in de Watergraafsmeer 

polder

In Afbeelding 3.87 zijn de gevonden knelpunten weer-

gegeven. Achtereenvolgens zijn dat:

Het historische waterraster (poldervlak) vertoont 

oneff enheden. De strakke watergangen zijn door 

verstedelijkingsprocessen hier en daar verlegd. 

Daarnaast is de Ringvaart niet meer geheel intact.

Zowel het waterraster als de Ringvaart is niet 

bevaarbaar. De oorzaak is dat de bruggen laag zijn.

Het waterraster wordt vaak onderbroken door 

duikers en bruggen. Dit is ten nadele van de water-

kwaliteit en de bewustwording van de historische 

waterstructuur.

De rode, stedelijke kamers oefenen druk uit op 

de groene kamers. Nieuwe bouwplannen leg-

gen steeds meer beslag op de unieke hoeveelheid 

groengebieden. Hierdoor komt ook het Ecolint in 

de verdrukking.

De werkgebieden oefenen druk uit op de woonge-

bieden. 

•

•

•

•

•

De beleving van de kamers is niet altijd optimaal. Dit 

heeft met de begrenzing te maken en de onderlinge 

verbindingen van de kamers.

De dijklichamen van de spoorwegen en de 

Gooiseweg doorsnijden de polder. Hierdoor 

vervaagt de eenheid en de verbinding van de 

kamers onderling wordt hierdoor belemmerd. 

Daarnaast wordt door het dijklichaam van de A10 

een boezemwater van de polder afgesneden.

•

•

Afbeelding 3.87

Overzicht knelpunten van de 

Watergraafsmeer polder
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Een nieuwe transformatie?

Uit de inventarisatie is gebleken dat de Watergraafsmeer 

polder een uniek landschap vormt met een rijke historie 

en een diversiteit in sferen en identiteiten. De gecon-

stateerde kwaliteiten en knelpunten samengenomen 

met de eerder beschreven historische transformaties 

en de gestelde wateropgave, kan een antwoord worden 

gegeven op de in Paragraaf 3.1 gestelde vraag:

Zullen de historische waarden, de overige kwaliteiten en 

knelpunten van de Watergraafsmeer polder én de reeds 

gestelde wateropgave voor dit gebied, voor een nieuwe 

transformatie zorgen?

Dit kan op grond van de voorgaande analyse met ‘ja’ wor-

den beantwoord. Mens en water zullen in de toekomst 

steeds meer met elkaar te maken krijgen. Sinds het 

droogleggen van de polder is water altijd een probl-

eem geweest door de lage ligging. Men zal altijd water 

uit de polder moeten blijven pompen. Tegelijkertijd is 

het probleem door de stedelijke transformatie van het 

buitenplaatsenlandschap vergroot, omdat het percent-

age verhard oppervlak in hoog tempo toegenomen is. 

Dit, in combinatie met de huidige klimaatverandering 

die zorgt voor een wateropgave voor dit gebied, maakt 

een volgende transformatie onvermijdelijk. 

De volgende transformatie zal net als in de voorafgaande 

fasen zowel in fysieke als mentale zin plaatsvinden. In 

fysieke zin wordt gestreefd naar een concept met een 

gebied dat aan de wateropgave kan voldoen. Daarbij 

wordt zo veel mogelijk de ruimtelijke kwaliteiten van 

water in de stedelijke omgeving benut. Door de besta-

ande kwaliteiten en knelpunten als basis te gebruiken 

voor het concept wordt recht gedaan aan datgene wat 

er al in de polder is, en daarmee de kans op een suc-

cesvolle transformatie vergroot. Daarnaast dien dit con-

cept een bijdrage te leveren aan de mentale verandering 

die bij deze transformatie hoort. Op een duurzame en 

ecologische manier water integreren in de leefomgev-

ing zal de gebruiker bewust maken van de eigen verant-

woordelijkheid die hij kan nemen in het anticiperen op 

de veranderende omgeving. Het huidige groeiende besef 

van het klimaatprobleem levert een grote bijdrage aan 

het mentale aspect van de transformatie.

De uitgangspunten voor deze nieuwe transformatie 

worden als input gebruikt voor het concept en uit-

gewerkt in een ontwerp. 

Afbeelding 3.88 (linker pagina) 

[23]

Wateroverlast in de 

Watergrafsmeer polder
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4.1 Concept

In Deel 1 van deze scriptie is de analyse beschreven. De 

resultaten hiervan dienen als uitgangspunt voor het 

concept van de Watergraafsmeer polder (Afbeelding 

4.1), dat op de volgende pagina’s verder zal worden 

toegelicht.



Toelichting per deelconcept

Robuust watersysteem: drager, eenheid & identiteit

Door het opwaarderen van het waterraster tot een robuust 

systeem vormt deze een drager van de rode en groene ka-

mers en de ecologie. Het verbindt verschillende gebieden 

en sferen met elkaar en vormt een identiteit (historie en 

bewustwording). Een eenduidig profi el draagt hieraan bij.

Entrees naar kamers

Vanaf het robuuste watersysteem dienen herkenbare 

entrees naar de kamers gevormd te worden. Men kan 

dan vanaf het historische waterraster letterlijk de kamer 

betreden. Dit verwijst naar het historische aspect, dat 

vroeger de buitenplaatsen van een entree waren voor-

zien en hiermee trad men letterlijk een tuin binnen. 

Afbeelding 4.1 (linker pagina)

Concept Watergraafsmeer 

polder

Afbeelding 4.2 (rechtsboven)[24]

Referentiebeeld 

identiteit grachten van 

Amsterdam centrum

Afbeelding 4.3 (linksboven)

Concept voor robuust 

watersysteem in de 

Watergraafsmeer polder

Afbeelding 4.4 (rechts)

Referentiebeeld waterraster 

van de Watergraafsmeer 

polder

Afbeelding 4.5 (linksonder)

Concept voor entrees van de 

kamers in de 

Watergraafsmeer polder

Afbeelding 4.6 (midden) [25]

Referentiebeeld  entrees: foto 

van de Drentse Poort

Afbeelding 4.7 (rechts) [26]

Referentiebeeld  entrees: 

Foto van kunstwerk ‘Poort’ in 

Nijmegen 76



Centraal waterbergingsorgaan en noodberging

Het waterraster vormt een centraal waterbergingsor-

gaan met permanente en tijdelijk bergingscapaciteit. 

Overloopgebieden grenzen aan dit raster als noodberg-

ing (sportvelden en park Frankendael).

Afwatering kamers naar raster

Het vertraagt afvoeren van water vanuit kamers naar 

centraal waterraster. Het water wordt zichtbaar ver-

traagd en afgevoerd, waardoor de bewustwording van 

de functionele noodzaak van dit bij de bewoners wordt 

vergroot. Daarnaast dient een juiste vormgeving hier-

van bij te dragen aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Afbeelding 4.8 (rechtsboven)[27] 

Referentiebeeld van een 

overloopgebied 

Afbeelding 4.9 (linksboven)  

Concept van centraal 

bergingsorgaan en 

noodberging

Afbeelding 4.10 (rechts) [28]

Referentiebeeld :Foto van 

berging onder sportvelden

Afbeelding 4.12 (linksonder)

Concept van afwaterring van 

de kamers naar het raster

Afbeelding 4.13 (midden) [29]

Referentiebeeld van goot in 

straatprofi el

Afbeelding 4.14(rechtsonder)[30]

Referentiebeeld  van goot in 

straatprofi el
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Dijklichamen transformeren

Bij het verlagen van de Gooiseweg kan de gewonnen 

ruimte ingezet worden voor de verbreding van het 

waterraster. Dit komt ook de eenheid in de polder ten 

goede. Het dijklichaam van het spoor dient getrans-

formeerd te worden in een natuurlijk, getrapt, water-

zuiveringsysteem. Het talud vormt hierdoor een bypass 

van het waterraster, waarin het water op natuurlijke

wijze gezuiverd wordt. Dit geldt ook voor het water 

vanaf de spoorwegen en het aangrenzende schoonmaak-

terrein.

Hiërarchie en continuïteit bruggen waterraster

Voor de eenheid van het waterraster dienen de brug-

gen herkenbaar en continuïteit te vertonen, zodat dit 

duidelijke visuele beleving geeft van het waterraster.

Afbeelding 4.15 (rechtsboven)[31]

Referentiebeeld: Foto van 

rijstvelden in China

Afbeelding 4.16 (linksboven)

Concept van het transforme-

ren van dijklichamen

Afbeelding 4.17 (rechts) [32]

Referentiebeeld: Foto van 

helofytenfi lter

Afbeelding 4.18 (rechts) [33]

Referentiebeeld: Foto van een 

brug in IJburg (Amsterdam)

Afbeelding 4.19 (linksonder)

Concept van hiërarchie en 

continuïteit bruggen water-

raster

Afbeelding 4.20 (rechts)

Referentiebeeld: Foto van een 

houten brug in 

Watergraafsmeer polder
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Interactie bebouwing en water

Waterraster biedt mogelijkheden interactie tussen 

bebouwing (wonen en educatie) en water met haar 

oevers te vergroten. Hierbij dient het karakteristieke 

van het water in de polder, het ‘openbaar toegankelijk’ 

zijn, in haar waarde gelaten te worden.

Recreatief netwerk

Het waterraster dient samen met de boezemwateren een 

recreatief netwerk te vormen, waarmee het een laag 

tussen stad- en wijkniveau is. Afzonderlijk vormt het 

binnenraster dan een recreatieve route in de polder en 

de boezemwateren op stadsniveau. Het netwerk dient 

aangesloten te zijn op bestaande fi ets-,  wandel-, vaar-

router. Daarnaast  dient het rust- en speelplekken te 

herbergen.

Afbeelding 4.21 (rechtsboven)

 Referentiebeeld: Foto van 

wonen aan het water in 

Watergraafsmeer polder

Afbeelding 4.22 (linksboven)

Concept van de interactie van 

bebouwing en water

Afbeelding 4.23 (rechts) [34]

Referentiebeeld: Foto van 

educatie bij het water

Afbeelding 4.24 Referen-

tiebeeld: Foto van een brug in 

Park Frankendael

Afbeelding 4.25 (linksonder)

Concept van hiërarchie en 

continuïteit bruggen water-

raster

Afbeelding 4.26 (rechts)[36]

Referentiebeeld: Foto van 

‘stepping stone’

Afbeelding 4.27 (rechtsonder)[37]

Referentiebeeld: Foto van 

recreatie aan het water op het 

Westergasfabriek terrein
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Aansluiting waterraster – ringvaart

De aansluiting van de twee netwerken tot een groot 

netwerk tussen stad- en wijkniveau dient herkenbaar 

en toegankelijk te zijn. Het zichtbaar maken van het op 

pompen van het water tot 5 meter naar hoger gelegen 

boezemwater zorgt voor bewustwording en kan als 

recreatie worden ingezet.

Deeluitwerking: bestaand versus nieuwbouw

Dit concept zal aan de hand van twee deelgebieden wor-

den uitgewerkt. De deeluitwerking zal een bestaande en 

een nieuwbouw variant hebben. De buurt Middenmeer, als 

bestaande variant, zal het ontwerp verzorgen uitgaande 

van bestaande structuren en kleinschalige oplossingen. In 

de wijk Jeruzalem is een gedeelte bestempeld tot nieuw-

bouw vanuit het stadsdeel Oost/ Watergraafsmeer, waar-

door er een interessante ontwerpopgave is ontstaan. Om 

het concept van de gehele polder kracht bij te zetten, zal 

deze ontwerpopgave als nieuwbouw variant uitgwerkt 

worden. Dit ontwerp zal ingrijpender van aard zijn. Een 

bijkomend interessant gegeven is dat de wijken ieder tot 

andere bouwperiode horen, waardoor een andere aanpak 

gewenst is.

Afbeelding 4.28 (rechtsboven)[38]

Referentiebeeld: Foto van een 

gemaal aan de Spaklerweg in 

Amsterdam

Afbeelding 4.29 (linksboven)

Concept van de aansluiting 

van het waterraster op de 

Ringvaart

Afbeelding 4.30 (rechts) [39]

Referentiebeeld: Foto van een 

vijzelgemaal in Zoetermeer

Afbeelding 4.31 (linksonder)

Concept van bestaande bouw 

versus nieuwbouw

Afbeelding 4.32 (middenonder)

Foto van Jeruzalem 

Afbeelding 4.33 (rechtsonder)

Foto van Middenmeer
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Afbeelding 4.34 (linksboven)

Ontwerp Middenmeer met 

verbreden van het waterraster

Afbeelding 4.35 (middenboven)

Ontwerp Middenmeer met 

berging in goten

Afbeelding 4.36 (rechtsboven)

Ontwerp Middenmeer met 

berging in publiek groen

Afbeelding 4.37 (linksmidden)

Foto van huidig waterraster

Afbeelding 4.38 (linksonder)

Sfeerbeeld verbreed 

waterraster

Afbeelding 4.39 (middenonder)

Sfeerbeeld afwatering 

in goten

Afbeelding 4.40 (rechtsmidden)

Foto van publiek groen

Afbeelding 4.41 (rechtsonder)

Sfeerbeeld trasformeren

 publiek groen in water
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4.2 Toetsing concept

Haalbaarheid in de openbare ruimte

In het concept worden oplossingen gegeven op het 

gebied van waterberging in de openbare ruimte. 

Deze aanname is onderzocht of dit haalbaar is. De

mogelijkheden in de openbare ruimte zijn:

Verbreden van het waterprofi el (waterraster)

Straatprofi el

Publiek groen

Deze mogelijkheden zijn berekend per buurt en er 

is gekeken of deze voldoen aan de eerder gestelde 

wateropgave per wijk. Daarbij is uitgegaan van de meest 

extreme transformaties. Als voorbeeld: bij de mogeli-

jkheid publiek groen, is de berekening zo uitgevoerd dat 

de gehele groenstrook omgezet zal worden in water.  De 

berekeningen zijn in de bijlage te vinden.

In het geval van Middenmeer blijkt de opbrengst van 

deze aanpak onvoldoende. Het totaaloverzicht van de 

wateropgave en opbrengst van bergen in de openbare 

ruimte laat zien dat dit voor veel andere, met name ste-

delijke kamers, ook onvoldoende blijkt te zijn (Afbeelding 

4.42).

Conclusie: onvoldoende berging

De conclusie die gesteld kan worden is dat alleen berging

•

•

•

en daarmee ruimte creëren voor water in de openbare 

ruimte, onvoldoende blijkt te zijn voor de wateropgave 

van 2050. Er dient daarom gekeken te worden naar alterna-

tieven, extra maatregelen naast de oplossingen in de open-

bare ruimte. Deze maatregelen dienen op bouwblokniveau 

toegepast te worden. De oplossing voor de wateropgave in 

de Watergraafsmeer polder dient dus gevonden te worden 

in:

Afbeelding 4.42

Wateropgave voor de 

Watergraafsmeer polder per 

buurt en maximaal berging 

mogelijk

Maatregelen in de  openbare ruimte +  Extra maatregel(en)  op bouwblokniveau = 

Oplossing wateropgave
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Wateropgave (m3) per buurt
(uitgangspunt berekening dro)

Extra mogelijk berging (m3)
in bestaande situatie: succesvol

Extra mogelijk berging (m3)
in bestaande situatie: onsuccesv

Extra mogelijk berging (m3)
in bestaande situatie exculsief 
sportvelden

Legenda wateropgave



Extra maatregelen op bouwblokniveau

+ privé-tuin

Binnenterreinen van gesloten bouwblokken gebruiken 

als waterbuff er (Afbeelding 4.43). 

+ daken

Het creëren van daktuinen en vegetatiedaken op 

bestaande en nieuwbouw woningen (Afbeelding 4.45).

+ objecten 

Objecten op of aan woningen plaatsen ter buff ering van 

water (Afbeelding 4.44). Te denken valt aan reservoirs 

onder daken of regentonnen. Bij de ontwerpvarianten  

zal dit verder worden toegelicht 

Deze objecten kunnen ook in de openbare ruimte ont-

worpen worden, als watertorens in een wijk (Afbeelding 

3.46)

Afbeelding 4.43 (linksboven) [40] 

Binnentuinen die gebruikt 

worden voor waterbuff ering

Afbeelding 4.44 (rechtsboven)

Sfeerbeeld van 

waterbuff erobject op 

woningen

Afbeelding 4.45 (linksonder) [41] 

Daktuinen ter waterbuff ering

Afbeelding 4.46 (rechtsonder)

Sfeerbeeld van 

waterbergingsobject in de 

stedelijke omgeving
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+ sloopnieuwbouw

Bouwblokken in een bestaande wijk bestempelen 

tot nieuwbouw (Afbeelding 4.47 en 4.48). De 

herstructureringsopgave dient dan geïntegreerd te 

worden met water(berging).

+ natte voeten

De laatste oplossing is het accepteren dat men eens in 

de zoveel tijd ‘natte voeten’ zal hebben (Afbeelding 4.49). 

In de twee gekozen deeluitwerkingen worden de 

twee niveaus ‘de openbare ruimte (kamerniveau)’ en 

‘bouwblokniveau’ uitgewerkt. In Middenmeer, 

als bestaande variant, zal het accent bij de éxtra 

maatregelen op bouwblokniveau komen te liggen bij 

privé-terrein. Jeruzalem, als nieuwbouwvariant zal 

daarnaast ook de sloopnieuwbouw variant herbergen. 

De laatst genoemde maatregel: openbare ruimte + 

nattevoeten, spreekt voor zich en zal niet terug komen 

in de deeluitwerkingen.

Afbeelding 4.47 (linksboven)

Voorbeeld sloop-nieuwbouw 

in Middenmeerr

Afbeelding 4.48 (rechtsboven) [42]

Voorbeeld sloop-nieuwbouw 

in Middenmeer

Afbeelding 4.49 (linksonder)

Foto van wateroverlast in de 

Watergraafsmeer polder
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5.1 Inleiding

Uit het concept is gebleken dat de polder een robuust 

watersysteem dient te krijgen (Afbeelding 5.1). Het dient 

een watergang te worden welke herkenbaar is, voor een 

identiteit zorgt in de polder en een eenduidig profi el 

heeft. Daarnaast dient het een ecologische functie te 

kunnen herbergen. Tot slot, niet het minst belangrijk, 

dient het een waterbergingsfunctie op zicht te kunnen 

nemen.

5.2 Begrenzing kamers

Begrenzing kamers

Het waterraster vormt samen met een polder- of 

buurtontsluitingsweg de begrenzing tussen de kamers in 

polder (Afbeelding 5.2). Dit is de uitgangspositie geweest 

voor het ontwerp van dit waterprofi el. Daarnaast 

verschilt het profi el van het waterraster per kamer. Op 

sommige plaatsen heeft het een smal en stedelijk profi el 

en op andere plaatsen is het juist zeer breed en heel 

groen opgezet. 

V

Afbeelding 5.1

Varierende profi elen 

waterraster van de 

Watergraafsmeer polder

Afbeelding 5.2

Begrenzing van de kamers
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aangrenzende 
rode of groene 

kamer

aangrenzende 
rode of groene 

kamer



Vaste minimale maat waterlijn

Door de variatie in profi el in de huidige situatie is het 

niet gewenst om een eenduidige maat te nemen voor 

het waterraster. Juist de kwaliteiten van het water zit-

ten in de variatie van beleving en daarmee het beleven 

van de kamers. Bij de rode, stedelijk kamers is het profi el 

doorgaans stedelijker van aard. Waar dit niet het geval 

is en juist groene oevers domineren, is dit volledig geïn-

tegreerd met de opzet van de wijk. Deze redenen samen 

genomen, krijgt het waterraster een vaste minimale 

maat als basispositie (Afbeelding 5.3). Hierdoor krijgt

dit systeem herkenbaarheid en een verbreding komt ten 

goede van de waterbergingsfunctie. Meer oppervlak 

betekent automatisch een grotere bergingscapaciteit. 

Kenmerkende elementen als begrenzing

Voor de herkenbaarheid dient het profi el een ken-

merkende elementen te bevatten (Afbeelding 5.4). Ik 

heb gekozen voor een hoger en lager gelegen ele-

ment in de vorm van schanskorven (Afbeelding 5.5). 

Scahnskorven hebben een natuurlijk karakter en 

bieden ook ruimte voor natuurontwikkeling. Het 

hoogteverschil tussen de elementen komt ten goede 

Afbeelding 5.3

Ontwerp van vaste maat van 

de waterlijn

Afbeelding 5.4

Ontwerp van kenmerkende 

elementen als begrenzing
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van de bewustwording van de waterbergingsfunctie en 

daarmee de peilfl uctuatie. Daarnaast creëer je hiermee 

een toegankelijke oever, bij het lager gelegen oever en 

een minder toegankelijke oever bij het hoger gelegen 

element. Bij dit laatste is de mogelijkheid natuuront-

wikkeling te stimuleren. Daarnaast schermt het hoger 

gelegen element de weg die altijd naast het waterraster 

is gelegen af van de natuurontwikkeling en het water-

raster.

Begeleidende verlichting hoger gelegen element

Het hoger gelegen element dient begeleidt te worden 

met kenmerkende verlichting (Afbeelding 5.7). De aan-

grenzende weg wordt hierdoor verlicht. Daarnaast zal 

het waterraster op afstand herkent worden als zodanig. 

Een referentiebeeld van een type verlichting zijn de lam-

penkappen in Zoetermeer van het ontwerp van I. P. V. 

Delft (Afbeelding 5.6).

Afbeelding 5.5 (linksboven) [43]

Referentiebeeld: Foto van 

schanskorven in Delft

Afbeelding 5.6 (middenboven) [44]

Referentiebeeld: Foto van 

lampenkappen in Zoetermeer 

(ontwerp: I. P. V. Delft)

Afbeelding 5.7 (rechts) 

Ontwerp van hooggelegen 

element  begeleidt door 

verlichting

Afbeelding 5.8 (linksonder) [45]

Referentiebeeld: Foto van 

routes langs en op het water, 

Floriade Haarlemmermeer

Afbeelding 5.9 (middenonder) [46]

Referentiebeeld: Foto van 

de Buitengracht in Deventer
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Potentie langzaam verkeer langs waterraster

De oever aan het lager gelegen element, welke een open-

baar toegankelijk karakter heeft, zal voorzien worden 

van steigers en paden (Afbeelding 5.8 en 5.10). Dit bevor-

derd de recreatieve functie en biedt de mogelijkheid een 

route langs het waterraster te volgen. 

Bergingsfunctie

Tot slot biedt het brede waterprofi el een waterbergings-

functie (Afbeelding 5.9 en 5.11). Zoals eerder is beschreven 

levert het verbreden al extra bergingscapaciteit op. 

Daarnaast kan het water in de watergang stijgen. Het 

lager gelegen element van schanskorven komt onder 

water te staan ten tijde van seizoensberging. Hierdoor 

wordt de rol van het water in de polder duidelijk. 

Daarnaast zullen de rustplekken en wandelpaden aan 

toegankelijke oever deels ontoegankelijk worden als 

de bergingsfunctie van kracht is. De reden hiervoor is 

dat de bewoners en bezoekers letterlijk ervaren dat het 

water de ruimte dient te krijgen.

Afbeelding 5.10 (links)

Ontwerp van paden langs 

waterraster

Afbeelding 5.11 (rechts)

Ontwerp van 

waterbergingsfunctie
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5.3 Mogelijkheden verbreden waterraster

Het boven beschreven ontwerp van het robuuste 

waterraster dient per locatie bekeken te worden voor 

de inpassing, In Afbeelding 5.12 in een overzicht te zien 

van de onderzochte profi elen. De uitwerking hiervan 

is te vinden in Bijlage VI te vinden. In Afbeelding 5.15 is

een voorbeeld te zien van een uitwerking van profi el 

nummer 6. Elke doorsnede is vanuit de bestaande situa-

tie benaderd bij de inpassing van het eenduidige profi el. 

In het Hoofdstuk 6 ‘Ontwerp Middenmeer’ en Hoofdstuk 7 

‘Ontwerp Jeruzalem’ zullen de profi elen ter plaatse van 

deze wijken toegelicht worden.

Afbeelding 5.12

Collage 

ontwerp waterraster
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Droge situatie minimale maat 12,5 m, T=1

Natte situatie, peil stijgt T=2

Natte situatie, peil steigt laaggelegen element 

komt onder water te staan T=3

Natte situatie, maximaal bergingscapaciteit, 

oevers niet toegankelijk T=4



Afbeelding 5.13 (boven)

Overzicht onderzochte

profi elen (uitwerking profi elen 

zie Bijlage VI)

Afbeelding 5.14 (links boven)

Doorsnede van de huidige 

situatie van het 

Archimedesplantsoen 

(profi el 6)

Afbeelding 5.15 (links onder)

Doorsnede van de nieuwe 

situatie van het 

Archimedesplantsoen

(profi el 6)
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6.1 Inleiding

Om een goed ontwerp te kunnen maken voor de wijk 

Middenmeer, is het noodzakelijk het gebied nog gede-

tailleerder te bestuderen. Het ontwerp wordt opgezet 

vanuit bestaande structuren en daarbij wordt uitgegaan 

van kleinschalige oplossingen. In deze ontwerpvariant 

is een identiteitsgerichte waterberging en afwatering 

gewenst, zodat de bestaande structuren van de wijk 

integreren. Nu volgt een indruk van de huidige identiteit 

die gevonden is, bij het bestuderen van Middenmeer.

Afbeelding 6.1 (links)

Ligging Middenmeer in de 

Watergraafsmeer polder

Afbeelding 6.2 (rechts)

Begrenzing van Middenmeer

Legenda Begrenzing Middenmeer

 Waterraster

 Historische assenkruis
 (Middenweg & Kruislaan)

 Spoorweg op dijklichaam

 Ringvaart en Ringdijk

 Hugo de Vries laan

 Rode kamers
 (verschil in sfeer & identiteit)

6.2 Identiteit van huidig Middenmeer

Ligging

De wijk Middenmeer wordt begrensd door de Ringvaart 

met haar Ringdijk, het dijklichaam van het spoor, de 

Kruislaan en de Middenweg (Afbeelding 6.2). Het 

historische waterraster loopt door de wijk heen. Samen 

met de Hugo de Vrieslaan zorgt deze voor een fysieke 

tweedeling van Middenmeer: twee rode kamers met elk 

een eigen identiteit en sfeer (Afbeelding 6.3).
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Legenda Bouwperiodes

  1890

  1894 - 1904

  1911 - 1920

  1923 - 1931

  1932 - 1941

  1942 - 1950

  1950 - 1952

  1954 - 1961

  na 1961

Bouwperiodes

In Afbeelding 6.4 zijn de bouwperiodes weergegeven. 

Het verschil in sfeer tussen de twee kamers wordt ver-

oorzaakt door de verschillende bouwstijlen. Middenmeer-

Noord bestaat uit typisch gordel 20-40 woningen. 

Deze stijl wordt gekenmerkt door gesloten structuren 

met collectieve binnenterreinen. Daarnaast liggen de 

collectieve gebouwen, zoals kerken en scholen, verspreid 

in de wijk. In Middenmeer-Zuid vindt een overgang plaats 

van de gesloten structuren naar open structuren. 

De Nolli-kaart (Afbeelding 6.4) maakt deze overgang 

duidelijk zichtbaar. Er vindt een aansluiting plaats 

tussen de verschillende typologieën door de as van 

de Radioweg die de bouwperiodes aan elkaar rijgt en 

verankerd in het T-vormige plantsoen. Daarnaast wordt 

het zuidelijke deel van Middenmeer gekenmerkt door 

pleinen en ho� es, waarbij in de beide structuren een 

eigen invulling is gegeven.

Afbeelding 6.3 (links)

Kamers binnen de wijk 

Middenmeer

Afbeelding 6.4 (midden)

Nolli-kaart van Middenmeer

Afbeelding 6.5 (rechts)

Bouwperiodes van 

Middenmeer
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Typologie bouwblokken

Middenmeer-Noord: gesloten structuren

In Middenmeer-Noord en een gedeelte van Middenmeer-

Zuid komen gesloten bouwblok structuren voor, de 

zogenaamde gordel 20-40. ‘Tot 1920 werden het bouw-

blok en de straat  als elementen gezien die als een haast 

oneindig raster aan elkaar geregen worden tot stedelijk 

gebied. Perceelsgewijze opbouw zorgt voor verticale lij-

nen (geleedheid) van het bouwblok’ (Geurtsen, 2001: 23). 

Tussen 1920 en 1930 werd de stad met bouwblokken 

opgebouwd en zorgde de architectuur voor horizontale 

lijnen. Hierdoor werd de bouwmassa juist benadrukt. 

De binnenterreinen bestaan uit privé groen, het zijn 

afgesloten collectieve ruimtes tussen publiek en privé 

in. De woning is het privé domein (Geurtsen, 2001). 

In Middenmeer zijn zowel de verticaal georiënteerde 

bouwblokken, als de horizontale gelede bouwblok-

ken terug te vinden (Afbeelding 6.6 en 6.7). De binnen-

terreinen bestaan uit privé tuinen. 

Afbeelding 6.6 (linksboven)

Gesloten bouwblok tot  1920 

(perceelsgewijze opbouw)

Afbeelding 6.7 (linksonder)

Gesloten bouwblok 

(horizontale lijnen 

in bouwblok)

Afbeelding 6.8 (rechts)

Collectief binnenterrein in 

Middenmeer-Noord
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Perceelsgewijze opbouw: 

verticale lijnen in bouwblok

Horizontale lijnen in bouwblok 

benadrukken bouwmassa

Collectief binnenterrein

voorzijdevoorzijde



Afbeelding 6.9 (links)

Open structuur (hakenhoven) 

met privé en publiek groen

Afbeelding 6.10 (rechts)

Voorzieningen in Middenmeer

Legenda Voorzieningen

  Scholen
  
  Winkels

  Bedrijven

  Kantoren

  Kerkgebouw

  Zorgvoorziening

  Buurthuis

  Speelplek

  Clustering zone

Middenmeer-Zuid: open structuren

In Middenmeer-Zuid bestaat een gedeelte van de 

bebouwing uit open structuren. Hier is het Algemeen 

Uitbreidingsplan (AUP 1932-1939, uitvoering na WOII) 

van kracht geweest. Strokenbouw en hakenhoven domi-

neren dit gebied. In deze periode wilde men af van de 

gesloten structuren. De argumenten waren de slechte 

bezonning en dat de binnenzijde en straatzijde als min-

derwaardige stedebouwkundige ruimte werden gezien 

(van Rossem & Schilt, 2002). Men wilde open bebouwing. 

Licht en lucht waren de idealen van deze bouwperiode. 

In Hoofdstuk 7 Ontwerp Jeruzalem zal een uitgebreider 

toelichting worden gegeven over deze bouwperiode. 

Belangrijk voor dit plangebied is dat de AUP-structuren 

grote hoeveelheid publiek groen kennen. Dit uit zich in 

Middenmeer-Zuid in publieke ho� es en pleinen.

Voorzieningen

De voorzieningen concentreren zich langs de 

Middenweg, diverse winkels en bedrijven zijn hier 

gevestigd (Afbeelding 6.10). Collectieve gebouwen als 

scholen en kerken liggen verspreid in het noordelijke 

deel van de wijk wat karakteristiek is voor gordel 20-40. 

Middenmeer-Zuid heeft juist een winkelplein waarbij de 

voorzieningen zich concentreren, typisch voor de AUP 

periode.
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Ruimtelijke compositie

In het boek ‘Wikken en Wegen in Waardevolle Wijken’  

(Geurtsen, 2001) wordt een ruimtelijke positie van een 

wijk in vier lagen beschreven. Voordat deze lagen in 

Middenmeer worden toegelicht, zie ik de historische 

laag met de verkavelingstructuur als Laag 0.

Laag 0

Dit is de historische laag. In Afbeelding 6.11 zijn de 

historische verkavelingstructuren weergegeven. In de 

noordelijke kamer is deze structuur nog geheel intact, 

in het zuidelijke deel echter, is deze geheel verdwenen.

Laag 1

Dit is de primaire laag, de drager van interne compo-

sitie. Deze laag is belangrijk voor structuur van de 

wijk en vormt een verbinding tussen de belangrijkste 

plekken (Geurtsen, 2001). In Afbeelding 6.12 is deze laag 

weergegeven voor Middenmeer. Deze laag verbindt 

Middenmeer-Noord en Middenmeer-Zuid met elkaar. 

Daarnaast verbindt het de belangrijke elementen in de 

wijk: het GalileÏplantsoen, het winkelplein, de fontein 

en de Ringdijk.

Laag 2

Afbeelding 6.11 (links)

Laag 0; historische laag met al 

dan niet aanwezige 

verkavelinstructuren

Afbeelding 6.12 (rechts)

Laag 1 t/m 4, volledige

 ruimtelijke compositie  

Legenda Ruimtelijke compositie

  Afbakening gebied door 
  ontsluitingswegen en 
  dijklichamen

  Laag 0: historische laag

  Laag 1: drager ruimtelijke 
  compositie

  Laag 2:  verbinding met  
  aangrenzende gebieden

  Laag 3: verbinding en  
  ontsluiting van buurten

  Laag 4:  interne routes  
  (hofjes en bouwblokken)
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Legenda Groenstructuur

  Gesloten (binnenterrein)
  prive groen
  
  Open prive groen

  Stadsgroen laag

  Stadsgroen bossage

  Open hof

  Gesloten hof

  Sportvelden

pr
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e 
gr

oe
n

pu
bl

ie
k 

gr
oe

n

Laag 2 vormt een verbinding met de omgeving (Geurtsen, 

2001). In Afbeelding 6.13 is weergegeven welke wegen in 

de twee stedelijke kamers van Middenmeer direct in 

verbinding staan met de aangrenzende kamers.

Laag 3

Laag 3 vormt de ontsluiting met de buurten (Geurtsen, 

2001). In Middenmeer-Noord volgt deze laag grotendeels 

de verkavelinglijnen.

Laag 4

Dit zijn de interne routes: buurtstraten, (Geurtsen, 

2001). In Middenmeer zorgt deze laag voor de ontslui-

ting van ho� es en bouwblokken.

Vanuit deze benadering van de ruimtelijke compositie 

komt duidelijk naar voren dat beide kamers andere struc-

turen bevatten. Echter de primaire laag in Middenmeer 

loopt door beide kamers heen en verbindt deze met 

elkaar. Deze laag zorgt ook voor de integratie van de 

verschillende bouwperiodes die het gebied kent.

Openbare ruimte

Groenstructuur

Zoals in de bouwperiodes naar voren kwam kenmerkt 

Middenmeer-Noord zich met privé binnenruimtes 

(collectieve binnenterreinen) en Middenmeer-Zuid 

met publiek ho� es en pleinen (Afbeelding 6.13). Het 

Galileïplantsoen heeft kenmerkende T-vorm en vormt 

een zichtas met de Radioweg. Het plantsoen is geïn-

tegreerd in bebouwingsstructuur. Tot slot komt in het 

noordelijke gedeelte het typische asymmetrische weg-

profi el met groenstroken voor. De straten zijn breed 

opgezet en vormen lange zichtassen. 

Afbeelding 6.13

Groenstructuur van 

Middenmeer
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Waterstructuur

Middenmeer wordt door de hoek van het waterraster 

van de polder in twee delen gesplitst. Het waterraster 

verschilt in de wijk hoe het wordt ervaren. Ter plaatste 

van het Linneaushof grenzen woningen direct aan het 

water en gaat het raster dwars door een superblok heen. 

Ter plaatse van het Galileïplantsoen heeft de watergang 

een heel breed groen profi el, waarna het overgaat 

in een smaller profi el met een stedelijk accent. Deze 

afwisseling in beleving zie ik als een positief aspect en 

neem ik daarom mee bij de inpassing van ‘het verbreden 

van het waterraster’ in Middenmeer.

 

Afbeelding 6.14 (boven) en 6.15 (rechts) 

Schets en foto (rechts) asymmetrisch wegprofi el 

in Middenmeer-Noord

Afbeelding 6.17

Foto van het waterraster ter hoogte van het Archimdesplantsoen

Afbeelding 6.16

Foto van hakenhoven in Middenmeer-Zuid

Afbeelding 6.18

Profi elafmetingen van de waterstructuur in Middenmeer
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6.3 Deelconcept Middenmeer 

Kwaliteiten uit identiteit

De inventarisatie kan samengevat worden in Afbeelding 

6.19. In Middenmeer is een duidelijke tweedeling in sferen 

en kamers. In Middenmeer-Noord zijn nog de historische 

verkavelingstructuren zichtbaar en die zorgen voor 

lange zichtlijnen vanaf de ringdijk naar het waterraster. 

De karakteristieke gordel 20-40 bouwblokken geven 

een bijzondere sfeer in dit deel van de wijk en zorgen 

voor een stedelijk accent. De aanwezige asymmetrische 

straatprofi elen zorgen voor de groenstructuur en daarmee

voor ruim straatbeeld. Het waterraster loop door een 

superbouwblok in Middenmeer-Noord en krijgt hier een 

bijzondere beleving. In de huidige situatie is dit alleen 

te beleven door de bewoners of door de leerlingen 

van de aangrenzende school. Tot slot grenst een 19e 

eeuwse kerk aan de hoek van het waterraster en heeft 

de potentie een interessante zichtlocatie te worden. 

Middenmeer-Zuid heeft een groener karakter. Publieke 

ho� es en pleinen domineren dit gebied. Voorzieningen 

liggen geclusterd in de wijk. De twee delen worden door 

de eerste en tweede laag van de ruimtelijke compositie 

met elkaar verbonden. Het Galileïplantsoen vormt hier 

een belangrijke schakel in.

Afbeelding 6.19

Kwaliteitenkaart 

Middenmeer
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Legenda Kwaliteiten & kansen Middenmeer

  Aanwezige historische
  verkavelingsstructuren

  Ruimtelijke compositie
  laag 1: drager van de wijk 
  en zorgt voor verbinding 
  tussen belangrijke elementen 
  (zwarte stippen)

  Profiel varieert van 
  waterraster: diversiteit in 
  beleving

  Binnenterrein van gesloten 
  bouwblok (karakteristiek gordel 20-40)

  Asymmetrische straatprofielen
  (karakteristiek gordel 20-40)

  Tennisbaan in Linneaushof: 
  potentie waterberging

  Groene hofjes en pleinen 
  Middenmeer-Zuid: groen 
  in de wijk en potentie waterberging

  Scholen en grenzend aan waterraster:  
  potentie educatie en water

  Kerken in Middenmeer (zichtlocatie)

  Knelpunten in waterraster; raster  
  verlegd en te smal profiel



Legenda totaalbeeld Middenmeer

  Verbreden van het waterraster

  Straatprofiel type 1: stedelijk 
  accent max. afvoeren van water 
  t.p.v. historische verkavelingsstructuren

  Straatprofiel type 2: verhard profiel 
  is deels verlaagd met wadi

  Straatprofiel type 3: halfverharding 
  en wadi, max. infiltreterend karakter

  Plein met deels open water en deels 
  bassin wat kan onderlopen

  Infiltratiepleinen

  Wadi
  
  Berging in vegetatiedaken/daktuinen

  Collectieve waterbergingsstrook in 
  binnenterreinen

Afbeelding 6.20 (links)

Afwatering naar centraal 

waterraster in Middenmeer-

Noord en Zuid

Afbeelding 6.21 (rechts)

Totaalontwerp Middenmeer

Deelconcept

Het verschil in sfeer en structuur tussen Middenmeer-

Noord en Zuid vraagt om een specifi eke en iden-

titeitsgerichte aanpak. Het deelconcept voor deze 

ontwerpvariant is in Afbeelding 6.21 weergegeven. Het 

noordelijke deel zal afwateren via de bestaande struc-

turen, hiermee dienen de verkavelingstructuren ver-

sterkt te worden en herkenbaar worden gemaakt. Een 

hiërarchie in straatprofi el is wenselijk. Het zuidelijke 

deel dient juist de openbare pleinen en ho� es te benut-

ten en als waterbuff er worden ingezet. Hierin kan nog 

onderscheidt gemaakt worden tussen infi ltratie pleinen 

en buff erpleinen. Deze laatste voert het water alsnog 

af op het centrale watersysteem. Op blokniveau zullen 

oplossingen op daken en binnentuinen ontworpen wor-

den.
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6.4 Ontwerp kamerniveau (openbare ruimte)

Middenmeer-Noord: hiërarchie in straatprofi elen

In Middenmeer-Noord zal in de openbare ruimte de 

hoofdingreep uit het aanpassen van straatprofi elen 

bestaan. In de straatprofi elen wordt een hiërarchie 

aangebracht. Er zijn drie type profi elen ontworpen die 

verschillen in de mate van afwatering en infi ltratie. 

Daarnaast verschillen ze in de mate van verstedelijk 

accent. In Afbeelding 6.22 en 6.23 zijn de verschillende 

straten weergegeven. De keuze van de ligging van 

elk type hangt af van de ruimtelijke compositie van 

Middenmeer-Noord. 
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Afbeelding 6.22 (linksonder)

Vogelvlucht straatprofi elen

Afbeelding 6.23 (rechtsboven)

Hiërarchie in straatprofi elen 

in Middenmeer



Afbeelding 6.24 (onder)

Straatprofi el type 1 in 

Middenmeer-Noord

Afbeelding 6.25 [47] en 6.26 [48] 

(midden) Referentiebeeld 

stenen in water; zichtbaar 

hemelwaterafvoer

Afbeelding 6.27 t/m 6.29 (rechts)

Straatprofi el type 1: 

bovenaanzicht; vogelvlucht 

droge periode; vogelvlucht 

natte periode

Straatprofi el type 1

De primaire laag volgt de historische verkavelingstruc-

tuur (Afbeelding 6.24). Dit type heeft een stedelijke karak-

ter (door aangrenzende bouwblokken) en heeft de functie 

het water zichtbaar af te voeren naar het waterraster 

(Afbeelding 6.27 t/m 6.29). Een brede strook van circa 4 

meter zal in het midden van de weg verdiept aangelegd 

worden. Door deze met stenen op te vullen is het mogelijk 

erover te rijden of op te parkeren. Regenwater vanuit de 

straat en vanaf de daken van de aangrenzende woningen 

zal afwateren op deze strook (Afbeelding 6.25 en 6.26). Het 

water wordt door de stenen zichtbaar en speels afgevoerd 

naar het centrale waterraster.
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Straatprofi el type 2

De secundaire laag bestaat uit buurtontsluitingswegen 

en verbindingswegen met aangrenzende kamers 

(Afbeelding 6.30). In straatprofi el type 2 worden 

de bestaande asymmetrische profi elen benut en 

versterkt (Afbeelding 6.34 t/m 6.36). De groenstroken 

krijgen een diversiteit in beplanting, waterzones en 

boomvoorzieningen. Daarnaast worden deze stroken 

maximaal ingezet als buff erfunctie. Het straatprofi el 

dient een minimale bergingshoogte aan één zijde van 

0,2 meter te hebben, waarna het regenwater naar de 

groene buff erstrook zal afwateren (DRO, 2005). Deze 

profi elen wateren af op straatprofi el type 1 en direct op 

het waterraster.

Afbeelding 6.30 (onderaan)

Straatprofi el type 2 in 

Middenmeer-Noord

Afbeelding 6.31 t/m 6.33 (links)

Drie typen paden over 

groenstrook; Referentiebeeld 

wadi in Park de Meer; [49] 

Referentiebeeld betonpad bij 

TU Delft;

Afbeelding 6.34 t/m 6.36 (rechts)

Straatprofi el type 2: 

bovenaanzicht; vogelvlucht 

droge periode; vogelvlucht 

natte periode
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Straatprofi el type 3

De tertiaire betreft bouwblokontsluitingswegen 

(Afbeelding 6.37). Dit type straatprofi el heeft een maxi-

maal infi ltrerend karakter en staat in zijn geheel ten 

dienste van waterbuff ering (Afbeelding 6.42 t/m 6.44). 

Het middengebied en de parkeerplaatsen zal halfverhard 

uitgevoerd worden (Afbeelding 6.38 en 6.39). De straat 

heeft aan weerzijde groene infi ltratiestroken welke in 

beplanting kunnen verschillen. In dit type straatpro-

fi el zal het water maximaal infi ltreren in de bodem en 

zal daarom niet afwateren op een ander profi el of het 

waterraster.

Afbeelding 6.37 (onder)

Straatprofi el type 3 in 

Middenmeer-Noord

Afbeelding 6.42 t/m 6.44 (rechts)

Straatprofi el type 3 

bovenaanzicht; vogelvlucht 

droge periode; vogelvlucht 

natte periode

Afbeelding 6.38 [50] en 6.39 [51]

Halfverharding voor rijstrook 

en parkeerstrook

Afbeelding 6.41 [52] Grasstrook voor woningen Ypenburg Den Haag 

Afbeelding 6.40 Wadi Vathorst Amersfoort
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Middenmeer-Zuid: ho� es en pleinen

In Middenmeer-Zuid worden de bestaande ho� es, 

pleinen en centrale groenstroken ingezet als waterbuff er. 

De groenstroken hebben in de huidige situatie al een 

infi ltrerend karakter. Om dit te optimaliseren en 

daarmee de capaciteit van waterberging te vergroten 

zijn verschillende mogelijkheden mogelijk. Afbeelding 

6.48 geeft dit aan voor een speelplein gelegen in de wijk. 

De afwateringen via het straatprofi el naar de centrale 

pleinen is noodzakelijk. Er zijn drie typen oplossingen: 

infi ltratiekratjes, extra oppervlakte water creëren en 

verdiept plein met terpen.

Infi ltratiekratjes

Infi ltratiekratjes zijn in de bodem ingegraven kunstof 

kratten die regenwater kunnen bergen (DRO,2005). Het 

voordeel van infi ltratiekratjes is dat het ongevaarlijk is 

en een grote bergingscapaciteit heeft. Het nadeel ech-

ter is het niet zichtbaar zijn van het bergen van water 

wat de bewustwording niet bevorderd. Daarnaast is het 

een gemiste kans om water in een stedelijke omgeving 

in te zetten.

Extra oppervlakte water creëren

Het voordeel van extra water in de pleinen is dat de 

bewustwording optimaal is. Daarnaast kunnen recre-

atieve functies aan het water gekoppeld worden. Een 

nadeel is dat stilstaand water overlast kan veroorzaken. 

Natuurlijke waterzuivering zou dit probleem kunnen 

Tekstbox 6.1 Technische gegevens berging in straatprofi elen 

(Dro, 2005)

Water op straat;

Het water in het ongelijke wegprofi el van straatprofi el type 

2 en de open strook van straatprofi el 1 komt in de technische 

gegevens neer op ‘water op straat’. De bergingscapaciteit is 

gelijk aan de ruimte die het inneemt. De strook van profi el 1 is 

bijvoorbeeld 4 meter breed en 0,2 meter diep. Per strekkende 

meter zal deze strook 0,5 m3 kunnen bergen (met aftrek van 

de stenen). De beperkende factor van ‘water op straat’is de 

afvoercapaciteit van leidingen, dit is circa 38m3/dag.

Wadi;

Een wadi, ofwel een strook waarin het water zich kan verza-

melen en vervolgens kan infi ltreren in de bodem, heeft een 

bergingscapaciteit welke gelijk is aan de greppel. Een strook 

van 35 meter met een grindkoff er heeft een infi ltratiecapacit-

eit van 117,6 m3/dag. De grindkoff er zorgt voor extra berging. 

De groenstrook zorgt voor extra buff ering, voor natuurlijke 

zuivering en voor een fraai straatbeeld. Het regenwater kan 

via regentonnen en open goten naar de wadi afwateren.

Halfverharding;

Een weg met de volgende afmeting 100x7x0,37m heeft een 

bergingscapaciteit van 104,5 m3 en een infi ltratiecapaciteit 

van 44,7 m3/per dag. 
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verhelpen. In dit specifi eke geval van het speelplein kan 

permanent water onveilig zijn wanneer dit niet goed 

wordt ontworpen is.

Verdiept plein met terpen

Een verdiept plein met terpen biedt veel mogelijkheden. 

In een droge periode kan het plein als groenvoorziening 

worden gebruikt. In een natte periode kan het plein 

zich vullen met water. Daarnaast is het ook mogelijk, 

in het geval van het speelplein, verschillende elemen-

ten te laten drijven zodat er water onder komt te staan. 

Hierdoor neemt het bergend vermogen toe. Drijvende 

elementen geven extra dimensie en werken ten gunste 

van de bewustwording. De bergingscapaciteit is afhan-

kelijk van de diepte van de pleinen en het oppervlakte.

Middenmeer-Zuid wordt gedomineerd door de pleinen 

en ho� es (Afbeelding 6.46). In het ontwerp verschillen 

deze van infi ltratie capaciteit. Een aantal pleinen zal 

afwateren op het bestaande waterraster, de overige zul-

len vasthouden en vertraagd infi ltreren in de bodem.

Tekstbox 6.2 Technische gegevens berging (DRO, 2005)

Infi ltratiekratjes;

De infi ltratiekratten uitgevoerd in twee stroken met ieder de 

afmeting van 80x1,8x0,3m hebben een bergingscapaciteit van 

82,1 m3. De infi ltratiecapaciteit is 58,3 m3 /dag.

Berging in open water;

Uitgaande van een waterstrook van 100x3,9m en bij een 

tijdelijke peilstijging van 0,3 m is er 117 m3 berging mogelijk. 

De afvoercapaciteit via leidigingen is dan 42 m3/per dag.

Afbeelding 6.45 (linker pagina)

Ontwerp van een speelplaats 

in Middenmeer

Afbeelding 6.46

Infi ltratiepleinen in 

Middenmeer-Zuid
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1. Infi ltratiekratjes

2. Extra oppervlatewater creëren

3. Verdiept plein met terpen



Afbeelding 6.47 (links)

Huidige daktypen in 

Middenmeer

Afbeelding 6.48 (rechts)

Mogelijkheden voor 

vegetatiedaken in 

Middenmeer
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6.5 Ontwerp op blokniveau (privé ruimte)

Uit de toetsing van het concept bleek dat alleen berging 

in de openbare ruimte niet voldoende zal zijn. Daarom 

dienen tevens oplossingen op bouwblokniveau gevonden 

te worden. Dit is met name het geval in Middenmeer-

Noord. Hier zijn weinig grote openbare ruimtes die in 

dienst kunnen staan voor waterberging.

Daken: vegetatiedak en daktuinen

In Afbeelding 6.47 zijn de huidige type daken in Midden-

meer weergegeven. De platte daken en samengestelde 

dakenin het gebied bieden mogelijkheden om berging

 

op daken te realiseren. Met name de samengestelde 

daken zouden als vegetatiedak een dubbele functie kun-

nen innemen (Afbeelding 6.49). De daken kunnen ingeri-

cht worden als daktuin voor de bewoners. Daarnaast 

kan de groenvoorziening op het dak regenwater 

vasthouden. Het gebuff erde water kan zelfs gebruikt 

worden voor de toiletspoeling. Het nadeel van deze 

oplossing is dat de bestaande daken verstevigd dienen te 

worden. Dit zou per situatie berekend moeten worden 

door een constructeur. Het onderhoud van vegetatie op 

een plat dak zal lastiger uit te voeren zijn. De zadeldaken 

kunnen niet als vegetatiedak dienen. Bij deze gesloten 

bouwblokken kan een oplossing gezocht worden in het 

binnenterrein.

Afbeelding 6.49 (links)

Drie typen daken in 

Middenmeer-Noord

Afbeelding 6.50 (midden)

Vogelvlucht van Middenmeer-

Noord met vegetatiedaken

Afbeelding 6.51 (rechts)

Bouwblok met vegetatiedaken 

aan de binnenzijden en 

puntdaken aan de straatzijde
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Binnenterrein: bergingsstroken als collectieve ruimte

Naast de oplossing op daken is er ook een oplossing te 

vinden in de binnenterreinen van de gesloten bouwblokken 

(Afbeelding 6.52). De tuinen in deze bouwblokken in 

Middenmeer-Noord zijn gemiddeld 16 meter diep. Mijn 

voorstel is dat elke woning 1,5 tot 2 meter van de tuin inlevert 

ten behoeve van een collectieve waterbergingsstrook. 

Ten tijde van regen zal het water via regentonnen aan de 

woningen afgevoerd worden naar deze centrale strook. 

Het voordeel is dat deze strook in principe de hoeveelheid 

berging voor het totale oppervlakte van een bouwblok op 

zich kan nemen (Tekstbox 6.4). Daarnaast kan deze ruimte 

als collectief domein dienen. De stroken kunnen uitgevoerd 

worden als vijver of gracht, maar ook als groenvoorziening. 

Bij de eerste optie dient het water voldoende te kunnen 

stijgen. Daarnaast kan stilstaand water voor overlast 

zorgen. Het water dient daarom ondergronds afgevoerd 

te worden. Bij een droge periode zal de vijver geen water 

bevatten (DRO, 2005). Daarvoor dient een andere oplossing 

gevonden te worden. Een andere mogelijkheid voor de 

ruimte is deze als speelplek te gebruiken. 

Een groenvoorziening ter plaatse van de collectieve strook 

is een andere oplossing. Dit kan met of zonder bomen 

uitgevoerd worden: als boomvoorziening of groenvoor-

ziening (Tekstbox 6.4). De ruimte kan met speelobjecten 

of bankjes bezet worden. Een mogelijkheid is tevens een 

gemeenschappelijke tuin te creëren. 

 

Tekstbox 6.3 Technische gegevens daktuinen (DRO,2005)

Bij de uitvoering van een beloopbaar plat grasdak (afmeting 

5x10x0,3m) met kruidenvegetatie is de bergingscapaciteit: 

5,25 m3 en een potentiële verdamping van 0,3 mm/per dag.

In de eerder gestelde wateropgave is voor dezelfde afmeting 

dak een bergingscapaciteit van 5 m3/uur nodig. (oppervlakte 

dak 5x10= 50 m2, wateropgave stelt piekbui van 100mm/u). Dit 

betekent dat als de bui langer aanhoudt dan 1 uur, de daktuin 

onvoldoende bergingscapaciteit heeft en een extra berging in 

de vorm van een bergingsobject aan de gevel gewenst is. Er 

kunnen ook oplossingen gezocht worden in privé-tuinen.

Afbeelding 6.52 (rechter pagina)

Berging in binnentuinen

Tekstbox 6.4 Technische gegevens berging in binnenterreinen 

(DRO,2005)

Open water in binnenterrein

De bergingscapaciteit is afhankelijk van de grootte van het 

bassin. De beschikbare hoogte dient in ieder geval 0,5 meter 

te zijn. Een bassin in een gesloten bouwblok in Middenmeer 

zal gemiddeld een afmeting hebben van 100 x 3,5 x 0,5 meter. 

De bergingscapaciteit van het bassin is dan: 175 m³. De afvoer-

capaciteit van leidingen is circa 50 m³/dag.

Boomvoorziening/Groenvoorziening

Een boom- of groenvoorziening in de collectieve strook kan 

uitgevoerd worden met een betonnen bak en kunststofwan-

den (DRO,2005). De wanden dienen voor het afvoeren van 

het water door infi ltratie en de betonnen bak heeft een berg-

ingsfunctie. De bergingscapaciteit is gemiddeld 1 m³ per m². 

Wanneer er bomen is staan kan niet de volledige constructie 

gebruikt worden voor berging.
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6.6 Aandachtspunten ontwerp: inpassing waterraster

Naast het ontwerp voor de kamers Middenmeer-Noord 

en Middenmeer-Zuid dient het nieuwe profi el van het 

waterraster ingepast te worden. Daarnaast zullen de 

ontworpen straatprofi elen aansluiting moeten vinden 

op dit centrale raster. Er zijn een viertal aandachtspun-

ten te onderscheiden bij de inpassing van het raster: 

Linneaushof, Galileïplantsoen, Hoekpunt waterraster 

en knikpunt waterraster (Afbeelding 6.53).

Linneaushof

Ter plaatse van Linneaushof gaat het waterraster dwars 

door een superblok (Afbeelding 6.56). Het gevolg is dat 

het water alleen toegankelijk is via de achtertuinen 

of via de aangrenzende school. De nieuwe minimale 

maat van 12,5 meter van het waterraster en de herken-

bare elementen welke ik heb toegelicht in Hoofdstuk 5 

Ontwerp waterraster zijn lastig in dit gedeelte in te pas-

sen. Voor de herkenbaarheid en bergingsfuncties heb ik 

toch gekozen om deze maat aan te houden. Het gevolg 

is dat een circa 2 meter tuin ingeleverd dient te worden 

(Afbeelding 6.55). De andere oever, aan de schoolzijde, 

wil ik voorzien van het element met verlichting beho-

rend bij het ontwerp van het waterraster-profi el. Om 

dit gedeelte van het raster toegankelijk te maken wil ik 

een drijvende wandelroute plaatsen. Afbeelding 6.57 is 

daar een referentiebeeld van. De vlonders worden aan 

weerzijde begeleid door fl oatlands, drijvende bloem-

bakken, die naast een esthetische functie ook voor een 

ecologische bijdrage zorgen. Daarnaast wordt het water 

met deze planten op een natuurlijke manier gezuiverd 

en draagt bij aan de veiligheid van de wandelroute.

Afbeelding 6.53 (links)

Totaal kaart aandachtspunten 

waterraster in Middenmeer

Afbeelding 6.54 (rechts)

Aandachtspunt Linnaeushof, 

uitsnede totaal kaart

Rechter pagina

Afbeelding 6.55 (linksboven)

Profi elen 2A en 2B 

Linnaeushof

Afbeelding 6.56 (rechtsboven)

Foto huidige situatie van 

waterraster bij Linnaeushof

Afbeelding 6.57 (rechtsmidden) 

[53]

Referentiebeeld van 

gemeentelijke kanaal in Zuid 

China met drijvend pad

Afbeelding 6.58 (linksonder)

Schetsontwerp drijvende 

wandelroute

Afbeelding 6.59 (rechtsonder)

Ontwerp van aansluiting van 

route  Linneaushof op brug
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Galileïplantsoen

Het Galileïplantsoen is een breed groen plantsoen tussen 

Middenmeer-Noord en Middenmeer-Zuid (Afbeelding 

6.62). Door de ruimte opzet wordt het waterraster hier 

bijna niet ervaren in de bestaande situatie. Het heeft 

veel potentie om hier een recreatieve zone gekoppeld 

aan het water te realiseren. Daarnaast biedt het de 

mogelijkheid tot een grote bergingscapaciteit voor 

water. Tot slot zullen de waterprofi elen van Middenmeer-

Noord op deze plaats aansluiting vinden op het centrale 

watersysteem.

Op deze plaats wordt het waterraster verbreed tot de 

minimale maat van 12,5 meter (Afbeelding 6.62 en 6.63). 

Door de aangrenzende oevers te verlagen worden dit 

overloopgebieden in geval van een natte periode. De 

zuidelijke oever is bestemd voor natuurontwikkeling. 

Om dit te waarborgen wordt het fi ets- en wandelpad 

op een klein dijklichaam ontworpen. Aan deze route 

wordt ook het herkenbare element, de begrenzing van 

het waterraster, gekoppeld met verlichtingspunten. De 

verhoogde route zorgt voor een optimale beleving van 

deze groene zone en van het water. Daarnaast zal ten 

tijde van seizoensberging de functie van dit plantsoen 

maximaal ervaren worden en ondanks peilfl uctuatie 

zal deze route toegankelijk blijven (Afbeelding 6.65). 

Het dijklichaam wordt op een drietal plaatsen 

onderbroken zodat de gehele zuidelijke oever een 

waterbergingsfunctie op zich kan nemen. De noordelijke 

oever zal meer recreatieve functie krijgen. Steigers 

zullen op verschillende niveaus worden aangebracht 

waardoor sommige onder water komen te staan tijdens 

seizoensberging.

De straatprofi elen van Middenmeer-Noord zullen 

letterlijk afwateren op het waterraster. Op deze manier 

wordt de afwatering zichtbaar en komt ten goede van 

de bewustwording (Afbeelding 6.65). Visuele illustraties 

van de ontwerpideeën voor aangrenzende school en 

groenstrook van Middenmeer-Zuid aan dit plantsoen 

zijn in het schetsboek terug te vinden.

Afbeelding 6.60

Foto van de huidige situatie 

van het waterraster bij het  

Galileïplantsoen

Afbeelding 6.61 (onder)

Ontwerp aansluiting profi el 

op waterraster

Rechter pagina

Afbeelding 6.62 (links boven)

Dwarsdoorsnede huidige 

situatie van het waterraster 

bij het  Galileïplantsoen

 

Afbeelding 6.63 (linksmidden)

Dwarsdoorsnede ontwerp 

van het waterraster bij het  

Galileïplantsoen (nieuw)

Afbeelding 6.64 (linksonder)

Aandachtspunt (knikpunt in 

waterraster) bij hoekpunt 

kerk en Archimedesplantsoen, 

uitsnede totaal kaart

Afbeelding 6.65 (rechts)

Hoogte van het water bij 

regenval
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Hoek waterraster bij Archimedesplantsoen

Ter hoogte van het Archimedesplantsoen heeft het 

waterraster een smaller en stedelijke profi el dan bij het 

Galileïplantsoen. In de bestaande situatie is het water 

nauwelijks zichtbaar door de hoge bossage en door 

de auto’s geparkeerd langs de oever. In mijn ontwerp 

krijgt de westelijke oever een stedelijk accent, een kade. 

Op deze plaats wordt ook het herkenbare element van 

het nieuwe profi el van het waterraster met verlich-

ting geplaatst. Het lager gelegen element wordt bij 

de andere oever geplaatst waardoor deze toegankelijk 

wordt (Afbeelding 6.67).

Afbeelding (rechtsboven) 6.66

Aandachtspunt hoek water-

raster bij Archimedesplant-

soen, uitsnede totaal kaart

Afbeelding 6.67 (onder)

Ontwerp van het ‘waterplein’ 

hoek waterraster bij 

Archimedesplantsoen 

Rechter pagina

Afbeelding 6.68 (linksboven)

Dwarsdoorsnede huidige 

situatie hoek waterraster bij 

Archimedesplantsoen

 

Afbeelding 6.69 (linksmidden)

Dwarsdoorsnede ontwerp van 

het waterraster hoek 

waterraster bij 

Archimedesplantsoen

Afbeelding 6.70 (onder)

Foto van de huidige situatie 

van hoek waterraster bij 

Archimedesplantsoen 

Afbeelding 6.71 (rechts boven)

Hoogte van het water bij 

regenval
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Knik waterraster

Om aan het concept van de polder te voldoen, dient het 

waterraster weer de strakke rationele vorm terug te 

krijgen. In Middenmeer-Zuid maakt het waterraster let-

terlijk een knik. Als dit recht getrokken zou worden zal 

dit ten koste gaan van een woningblok. Daarnaast zal de 

aansluiting aan de onderzijde niet makkelijk gerealieerd 

kunnen worden. Er is daarom gekozen om een bypass 

te ontwerpen aan de voorzijde van het bouwblok, waar 

oorspronkelijk het raster heeft gelopen (Afbeelding 

6.72). 

Het bouw blok komt daardoor op een eiland te staan. 

Visueel zal de waterlijnzicht voortzetten. In werkelijk 

heid maakt de watergang nog steeds de knik. Op het 

knikpunt zelf grenst een school aan het water. waar-

door er educatie doeleinden aan het watervlak gekop-

peld kunnen worden

6.5 Impressies

Totaalbeeld

De verschillende facetten van het ontwerp voor 

Middenmeer kan in Afbeelding 6.73 als totaalbeeld wor-

den weergegeven. In deze afbeelding is een uitsnede te 

zien waar de twee kamers elkaar ontmoeten en waar het 

waterraster doorheen loopt. Het verbrede waterraster 

is weergegeven en hoe de aangrenzende oevers hierop 

aansluiten. Daarnaast zijn de drie type straatprofi elen 

weergegeven van Middenmeer-Noord en de berging op 

daken en of binnenterreinen. In Middenmeer-Zuid is de 

berging in de pleinen weergegeven 

•Afbeelding 6.72

Aandachtspunt 

knik waterraster bij 

Archimedesplantsoen, 

uitsnede totaal kaart

Afbeelding 6.73 (rechter pagina)

Totaalontwerp Middenmeert
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Ontwerp in regenperiode

Nu volgen de ontwerpen van Middenmeer als het in een 

regenperiode verkeerd. Afbeelding 6.74 geeft t=30 aan. 

Wanneer het een half uur regent vullen de goten zich 

en het waterraster begint vol te lopen. Als het de hele 

dag regent zal Afbeelding 6.75 een indicatie geven hoe 

de verschillende straatprofi elen en groenstroken zich 

vullen. Afbeelding 6.76 geeft het maximale waterniveau 

aan van zowel de waterbergingscapaciteit ter hoogte 

van het Galileïplantsoen als de groenstroken in de 

straatprofi elen.

Afbeelding 6.74

Waterstand na regenbui van 

30 minuten

Afbeelding 6.75

Waterstand na regenbui van 

60 minuten

Afbeelding 6.76

Waterstand na maximaal 

duurende regenbui
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Sfeerbeelden

Achtereenvolgens zullen de volgende 

sfeerbeelden impressies van het ontwerp 

weergeven:

sfeerbeeld straatprofi elen 

sfeerbeeld ‘water’plein

sfeerbeeld binnentuin (bouwblok) 

sfeerbeeld waterraster t.h.v.

        Galileïplantsoen

sfeerbeeld waterraster t.h.v. 

        Linneaushof

•

•

•

•

•

124SsheeeSfeerbeeld straatprofi el type 1 

Middenmeer-Noord in droge en 

natte periode



125 Sfeerbeeld straatprofi el type 2 

Middenmeer-Noord in droge en 

natte periode



126Sfeerbeeld straatprofi el type  3 

Middenmeer-Noord in droge en 

natte periode



XX Sfeerbeeld infi ltratiepleinen (Middenmeer-Zuid) in droge periode 



128Sfeerbeeld infi ltratiepleinen (Middenmeer-Zuid) in natte periode 



123 Sfeerbeeld ontwerpvoorstellen op bouwblokniveau: daktuin en collectieve bergingsstrook in droge periode 
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Sfeerbeeld: Verbreding waterraster t.h.v. Galileïplantsoen in droge periode125
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Sfeerbeeld: Verbreding waterraster t.h.v. Bouwblok Linneaushof in droge periode125
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Legenda begrenzing Jeruzalem

  Waterraster

  Historisch assenrkuis
 (Middenweg & Kruislaan)

  Gooiseweg op Dijklichaam

  Hugo de Vrieslaan

  Rode kamer

7.1 Inleiding

De wijk Jeruzalem is gekozen als tweede deeluitwerking 

met een nieuwbouw opgave (Afbeelding 7.1). Vanuit 

het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer zijn twee 

gebieden aangewezen voor de sloop. Deze opgave is 

als uitgangspunt gebruikt voor het ontwerp. Daarnaast 

is er een derde Plangebied dat Jeruzalem betreft. Dit 

gebied biedt een ontwerpopgave door de mogelijkheid 

van het verlagen van de Gooiseweg (transformeren 

dijklichaam). Eerst zal een korte inventarisatie van de 

wijk Jeruzalem toegelicht worden. Vervolgens zal het 

deelconcept en het ontwerp van de drie Plangebieden 

toegelicht worden.

7.2 Identiteit van huidig Jeruzalem

Ligging

Jeruzalem wordt begrensd door vier wegen: de Gooiseweg 

met dijklichaam, de Middenweg, de Hugo de Vrieslaan, die 

afwijkt van het gridpatroon van de polder en daardoor niet 

haaks op de Middenweg ligt, en de Kruislaan (Afbeelding 

7.2). Het wasterraster loopt door het plantsoen in de wijk 

(Afbeelding 7.3). De gehele wijk beslaat één stedelijke, 

rode kamer in de polder (Afbeelding 7.4) met een eigen 

identiteit. 

Afbeelding 7.1 (linker pagina)

Plangebieden Jeruzalem

Afbeelding 7.2 (boven)

Ligging Jeruzalem in Water-

graafsmeer polder

Afbeelding 7.3 (midden)

Begrenzing Jeruzalem

Afbeelding 7.4 (onder)

Rode en groene kamers in de 

wijk Jeruzalem
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Afbeelding 7.5

Nolli-kaart van Jeruzalem

Afbeelding 7.6 (links)

Bouwperiodes in Jeruzalem

Afbeelding 7.7 (rechts)

Zonering met clustering van

 bebouwingstypologiën

Legenda Bouwperiodes

  1890

  1894 - 1904

  1911 - 1920

  1923 - 1931

  1932 - 1941

  1942 - 1950

  1950 - 1952

  1954 - 1961

  na 1961

Bouwperiodes

Jeruzalem is een typische AUP-wijk: een organische 

woonwijk in open bebouwing (van Rossem & Schilt, 

2002). Licht en lucht waren de idealen van deze periode. 

De woningen dienden een optimale zontoetreding 

te hebben en het groen uit de omgeving moest door-

dringen tot in de directe omgeving van de bebouwing. 

Het ‘organische’ komt voort uit de plaatsing van de 

juiste voorzieningen op de juiste plaats in relatie met de

groenvoorziening van de wijk. Daarnaast groeide het

idee dat dit type woonwijken een zelfstandig onderdeel 

van de stad moest te vormen. Het merendeel van de 

woningen is na de oorlog gebouwd. Typerend voor de 

stijl in de wijk zijn de open structuren: hakenhoven en 

strokenbouw. Bij typologie bouwblokken zal hier ver-

der op in worden gegaan. Afbeelding 7.6 met de bouw-

periodes en de Nolli-kaart (Afbeelding 7.5) laten een 

breukvlak zien tussen 19e eeuwse gesloten structuren 

en de open structuren uit de AUP-periode. Hierdoor 

vindt de wijk aansluiting bij de aangrenzende rode 

kamer Middenmeer-Zuid die ook een combinatie van 

gesloten en open structuren bevat.

Typologie bouwblokken

Kenmerkend voor de wijkstructuur zijn de verschillende 

zones met clustering van dezelfde typologie bouwblok-

ken: de gouden rand, hakenhoven, strokenbouw en 

gesloten structuren (Afbeelding 7.7). De restruimte wordt 

ingevuld door voorzieningen. Geclusterd vormen deze 

vrije vormen een eigen zone centraal gelegen in de wijk.
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Gouden rand

De gouden rand bestaat uit een langgerekte zone aan de 

westkant van de wijk (van Rossem & Schilt, 2002). Deze 

zone bestaat uit luxe twee-onder-één-kap woningen en 

vrijstaande woningen (Afbeelding 7.8). De woningen staan 

verspreid in privé groen en vormen daarmee een groene 

rand tussen de wijk Jeruzalem en het Darwinplantsoen, 

gelegen aan de westzijde van de ‘gouden rand’.

Strokenbouw

Jeruzalem kent ook een zone met strokenbouw: paral-

lelle bouwblokken met privé-tuin in het middengedeelte 

(Afbeelding 7.9). De bouwblokken bestaan uit drie bouw-

lagen. Dit type bouwblok is ontwikkeld naar de ideeën 

van licht, lucht en ruimte (van Rossem & Schilt, 2002). 

Duitsland was de voorloper op dit gebied en introduceerde 

aan de rand van steden nieuwe woonwijken in ‘Zeilenbau’ 

(Van Berkel, 2006). De nieuwe type bouwblokken

Afbeelding 7.8 (links)

Bouwblokken aan de ‘gouden 

rand’ in Jeruzalem

Afbeelding 7.9 (rechts)

Strokenbouw in Jeruzalem

Afbeelding 7.10 (uiterst links) en 

7.11 (links)

twee-onder-één-kap en 

vrijstaande woningen aan de 

‘gouden rand’

Afbeelding 7.12 (rechts) en 7.13 

(uiterst rechts)

Strokenbouw met 

bouwblokken van drie lagen
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beantwoorden de vraag van een nieuwe manier van 

bouwen en leven en nam afstand van de veel gebruikte 

gesloten bouwblokken.

Hakenhoven

De hoven in Jeruzalem (Afbeelding 7.14) vormen een

karakteristieke en waardevolle zone voor de wijk, 

maar ook voor heel Amsterdam. De stedebouwkundige 

waarde komt voort uit het feit dat het dé voorloper was 

van de westelijk tuinsteden in Amsterdam (van Rossem 

& Schilt, 2002). De hoven werden ontworpen als een 

herhalingselement, met een gunstige woningdichtheid, 

bezonning en ruime groenstructuur (Afbeelding 7.15). Dit 

type bouwblokken bestaan uit twee woonblokken gesi-

tueerd in haken met in het kinkpunt een voorziening 

(meestal een winkel). De achtertuinen zijn naar de zon-

zijde gericht en het centrum van de hoven is voorzien 

van een publiek groen ho� e. Er zijn vier typen hakenho-

ven te onderscheiden: Standaard Z-weg, Variant L-Weg, 

Variant Onaf, Kam-Hofvariant. In Afbeelding 7.17 is te 

zien hoe deze varianten zijn vormgegeven. In de litera-

tuur komt niet duidelijk naar voren waarom er gekozen 

is voor zoveel variatie. De variatie zorgt in ieder geval 

voor afwisseling in de wijk en de eenheid in woningen

Afbeelding 7.14 (rechts)

Hakenhoven in Jeruzalem

Afbeelding 7.15 (onder)

Foto van hakenhoven met in 

het midden publiek groen
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zorgen voor een ritme. De hakenhoven bestaan uit 

duplexwoningen (Afbeelding 7.16). Dit zijn wonin-

gen die gerealiseerd zijn vanwege het naoorlogse 

woningtekort. De woningen bestaan uit twee 

woonlagen en bestaan gesplitst uit twee wonin-

gen van circa 35 m². Het idee was dat na dit woning- 

tekort deze woonlagen samengevoegd zouden worden 

tot één woning. Echter heeft dit nooit plaatsgevonden. 

Tegenwoordig staat een groot gedeelte van deze hoven 

wegens achterstallig onderhoud en slechte isolatie van 

de woningen op de slooplijst bij de gemeente en vormen 

het Plangebied voor mijn ontwerpopgave.

Afbeelding 7.16 (links) [54]

Duplex woningen gesplitst

Afbeelding 7.17 (rechts)

Typen hakenhoven in 

Jeruzalem
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Afbeelding 7.18 (rechtsboven)

Foto van een kerk in 

Jeruzalem

Afbeelding 7.19 (linksonder)

Voorzieningen in Jeruzalem

Afbeelding 7.20 (rechtsonder)

Voorzieningen in Jeruzalem, 

afwijkend van grid-patroon

Legenda Voorzieningen

  Scholen
  
  Winkels

  Bedrijven

  Kantoren

  Kerkgebouw

  Zorgvoorziening

  Buurthuis

  Speelplek

Gesloten structuren

De gesloten structuren zijn in het hoofdstuk Middenmeer 

uitvoerig besproken. In Jeruzalem komen deze struc-

turen als superblokken voor. Grote aaneengesloten 

bouwblokken met een binnenterrein. Deze ruimte is 

opgedeeld in privé-tuinen. De blokken zijn af en toe 

onderbroken door smalle paden.

Voorzieningen

Zoals eerder beschreven vormen de voorzieningen een 

aparte zone. Kenmerkend voor de AUP-wijk zijn deze 

centraal gelegen in de wijk (Afbeelding 7.19). De voorzie-

ningen hebben een afwijkende vorm in het gridpatroon 

van de rest van de wijk (Afbeelding 7.20):

s-vormig bejaardentehuis tussen hakenhoven 

(bewuste onderbreking)

h-vormig schoolgebouw (volgens het licht & lucht 

principe)

•

•

kerk in centraal in wijk en in zichtassen (later 

verder toegelicht)

Het L-vormige winkelblok was zeer innovatief voor 

de tijd: het laden en lossen werd aan de achterkant 

ontworpen (van Rossem & Schilt, 2002).

•

•
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Legenda Ruimtelijke compositie

  Afbakening gebied door 
  ontsluitingswegen en 
  dijklichamen

  Laag 0: historische laag

  Laag 1: drager ruimtelijke 
  compositie

  Laag 2:  verbinding met  
  aangrenzende gebieden

  Laag 3: verbinding en  
  ontsluiting van buurten

  Laag 4:  interne routes  
  (hofjes en bouwblokken)

Ruimtelijke compositie

Net zoals bij Middenmeer is voor Jeruzalem de ruim-

telijke compositie onderzocht. Deze methode, toege-

licht bij de deeluitwerking van Middenmeer, komt uit 

het boek ‘Wikken en wegen in waardevolle wijken’ 

(Geurtsen, 2001). Dit is een methode voor gordel 20-40 

wijken. Toch is dit onderdeel een waardevolle toevoe-

ging voor de AUP-wijk Jeruzalem. Daarom is ook voor 

deze wijk de ruimtelijk compositie in kaart gebracht 

(Afbeelding 7.23).

Laag 0

Laag 0 is de historische laag; de gehele polderstructuur 

is verdwenen (Afbeelding 7.21).

Laag 1 

Dit is de primaire laag (Afbeelding 7.22). Deze laag 

wordt gevormd door oost-west as (van ’t Hoffl  aan), 

de kerk vormt hier een belangrijk punt en staat in de 

zichtas van de begraafplaats ‘De Nieuwe Ooster’ en het 

Darwinplantsoen. Ter plaatse van de Van ‘t Hoffl  aan 

heeft in de 17e  eeuw een maliebaan gelegen. De noord-

west as is de enige as in deze richting en is beplant met 

bijzondere bomen.

Laag 2 

De secundaire laag zijn de straten in Jeruzalem die in 

verbinding staan met de aangrenzende kamers.

Afbeelding 7.21 (boven)

Laag 0; historische laag

Afbeelding 7.22 (onder)

Laag 1 t/m 4, volledige 

ruimtelijke compositie
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Laag 3

De tertiaire laag wordt gevormd door twee wegen 

parallel gelegen aan de hoofdas in de wijk en aan Hugo 

de Vrieslaan (boven begrenzing van de wijk). Opvallend 

is dat deze wegen alle vier niet haaks op de Middenweg 

liggen en daardoor afwijken van de strakke kamer-

structuur. 

Laag 4

Laag 4 bestaat uit de interne routes en wordt gevormd 

door de buurtstraten en de ontsluiting van de ho� es in 

de hakenhoven.

De eerste twee lagen vormen een essentiële laag voor 

de wijk. Dit zorgt voor herkenbaarheid maar ook als 

drager voor de verschillende zones. Daarnaast zorgen 

deze lagen voor de toegankelijkheid van de kamer van-

uit aangrenzende kamers en vormen de entrees naar de 

verschillende zones in het gebied. Voor ontwerpopgave 

vormen deze twee lagen belangrijke elementen.

Openbare ruimte

Jeruzalem heeft relatief veel publiek groen in de wijk en 

ook hier komt het thema ‘bevrijd wonen’ groots naar 

voren (van Rossem & Schilt, 2002). De groene ho� es in 

de karakteristieke hakenhoven is ontworpen door Mies 

Ruys. De hovenbouw wordt versterkt door openbaar 

groen bij elke kruising (Afbeelding 7.25). Deze groene 

verbreding versterken de straten in de noord-zuid 

richting. Naast de publieke ho� es zijn er twee groene 

assen te vinden welke samen gaan met de primaire laag 

van de ruimtelijke compositie. De eerste as vanaf de kerk 

naar de begraafplaats ‘De Nieuwe Ooster’ vormt een 

brede groene entree naar de groene kamer. Echter, dit 

groen bestaat uit hoge bossages waardoor de zichtlijn 

belemmerd wordt. De tweede as is vanaf de kerk richting 

het plantsoen. Dit bestaat uit grasvelden. Tot slot vormt 

het Darwinplantsoen een belangrijk element in de wijk. 

Het vormt een brede groene strook gelegen tussen de 

Gooiseweg en de gouden rand. In het plantsoen is een 

rosarium gelegen dat goed onderhouden wordt (zie  

Paragraaf 3.4 Kamerstructuur).

Rechter pagina:

Afbeelding 7.23 (rechtsboven)

Groenstructuur Jeruzalem 

Afbeelding 7.24 (linksboven)

Groene assen 

Afbeelding 7.25 (linksonder)

Foto van publiek groen in 

hakenhoven

Afbeelding 7.26 (rechtspnder)

Foto van publiek groen

 bij Van ‘t Hoffl  aan
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Legenda Groenstructuur

  Gesloten (binnenterrein)
  prive groen
  
  Open prive groen

  Stadsgroen laag

  Stadsgroen bossage

  Open hof

  Gesloten hof

  Sportvelden
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7.3 Deelconcept Jeruzalem

Kwaliteiten uit identiteit

De inventarisatie kan samengevat worden in Afbeelding 

7.27. De zonering in de wijk, gevormd door de verschillende 

typologieën bouwblokken, vormen een belangrijke 

kwaliteit. Daarnaast zijn de primaire en secundaire 

laag van de ruimtelijke compositie aangegeven. Tot slot 

vormt de groenstructuur een belangrijke kwaliteit als

as in de openbare ruimte. De entrees en verbindingen 

met de aangrenzende groene kamer (de begraafplaats)

en de rode kamer Middenmeer zijn belangrijke aspecten. 

De verbinding tussen Jeruzalem en groene kamer ‘Park 

Frankendael’ is er in fysieke zin wel, maar wordt niet als 

zodanig ervaren. De reden hiervoor is dat beide kamers 

geen duidelijk entree hebben.

Deelconcept

De kwaliteiten, meegenomen uit de inventarisatie, en 

het hoofdconcept voor gehele polder, vormen de basis 

van het deelconcept voor de wijk Jeruzalem (Afbeelding 

7.28). De drie nieuw in te richten gebieden dienen een 

eigen sfeer te herbergen in de vorm van duurzaam en 

ecologische woongebieden. Hiermee zorgen ze voor een 

eigen zonering binnen de wijk. Daarnaast dienen nieuwe 

locaties voor het bejaardentehuis en de school, die op de 

slooplijst staan, in het plan opgenomen en geclusterd te 

worden met de bestaande voorzieningen. Het waterras-

ter dient met het nieuwe herkenbare profi el ingepast te 

worden en het verlagen van de Gooiseweg (zie Paragraaf 4.1 

Concept) biedt ruimte om extra woningen aan het raster 

te ontwerpen. In de wijk wordt een waterstructuur

ontworpen, zodat afwatering van bestaande delen hierop 

plaats kan vinden en bestaande en nieuwe structuren 

versterkt worden. Daarnaast biedt het water in de wijk 

nieuwe woontypologieën. Het water maakt samen met 

een groenvoorziening een groen-blauwe verbinding 

tussen de twee groene kamers: park Frankendael en de 

begraafplaats ‘de Nieuwe Ooster’. Hierdoor ontstaat 

tevens een verbinding met het Ecolint, waardoor zowel 

het groen als het water met elkaar in verbinding komt 

Legenda kwaliteiten Jeruzalem

Zondering in de wijk

Clustering voorzieningen

Plangebieden

Groenstructuur vorrmt zichtas 
en verbinding

Verbinding zones in wijk

Laag 1 ruimtelijke compositie, 
drager van de wijk N
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te staan. Tot slot dient er een verbinding te komen met 

elke aangrenzende kamer met een duidelijke entree. 

Dit betekent dat de noord en west entree gevormd of 

versterkt wordt.

 

Legenda Deelconcept Jeruzalem

Groen-Blauwe verbinding 
met aangrenzende groene kamers

nieuwe waterstructuur met
lijnen en vlakken

Groene lanen vormen 
groen netwerk

Overloopgebieden

Ecoligische en duurzame
nieuwbouw, in gridpatroon wijk

Voorzieningen in clustering

Openbaar groen als 
veranderende verblijfruimte

Verlagen Gooiseweg

Verbinding rode kamer Amsteldorp

Infiltratiepleinen in 
bestaande hofjes

Verspreid nieuwbouw

Afwatering in straatprofiel in 
bestaande straten

Huidige voorzieningen
ter illustratie

Zonering in wijk 
ter illustratie N

Afbeelding 7.28 en 7.29 [55] 

Deelconcept van Jeruzalem

en Deelconcept van Jeruzalem 

weergegeven op polderniveau
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7.4 Ontwerp op kamerniveau (openbare ruimte)

Dit deelconcept wordt uitgevoerd in het plan dat weer-

gegeven wordt in Afbeelding 7.30. Het ontwerp zal per 

niveau (openbare ruimte en bouwblokniveau) toegelicht 

worden. De nadruk ligt op een integrale benadering met 

de inpassing van water(berging) en nieuw te ontwerpen 

woongebieden. Op kamerniveau zal in worden gegaan 

op de openbare ruimte, de nieuwe structuur en aanpas-

singen op grotere schaal. Op bouwblokniveau zal in de 

uitwerking de nadruk liggen op de wijze van ecologisch 

en duurzaam wonen. Dit zal aan de hand van referentie-

projecten worden toegelicht.

In het ontwerp vormt de openbare ruimte een netwerk 

van verblijfruimtes met groenblauwe verbindingen 

(Afbeelding 7.31). De verblijfruimtes worden gevormd 

door openbare groene ruimtes en verschillen in mate 

van activiteit. De bestaande wegenstructuur (laag 1 en 

2 uit de ruimtelijke compositie) vindt aansluiting bij 

de lanen en heeft een versterkend eff ect. De nieuwe 

woongebieden en de huidige zones zijn verweven in 

dit netwerk, waardoor de verschillende sferen vanuit 

openbare zones beleefd kan worden.

n het plan is een duidelijk oost-west as ontworpen, 

begeleidt door een groenblauwe laan waarmee verschil-

lende verblijfruimtes met elkaar verbonden worden. 

Daarnaast rijgt deze as de aangrenzende rode kamers 

aan de kamer Jeruzalem. In noord-zuid richting vindt er 

een groenblauwe beweging plaats naar de aangrenzende 

groene kamers. Dit zorgt zowel voor een ecologische 

als een recreatieve verbinding. Het is hierdoor mogelijk 

geworden vanuit Park Frankendael door Jeruzalem,

richting de Nieuwe Ooster te fi etsen en te wan-

delen. Deze route kan overdag vervolgd worden 

door de begraafplaats en aan de onderzijde van deze 

groene kamer door Betondorp. Op deze manier is de 

verbinding niet alleen op kamerniveau van belang 

Afbeelding 7.30 (linker pagina)

Ontwerp voor de wijk 

Jeruzalem

Afbeelding 7.31

Openbare ruimte: netwerk 

van verblijfruimtes en groen-

blauwe verbindingen
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GROENE LAAN

GROENE LAAN

GROEN-BLAUWE LAAN

GROEN-BLAUWE
 

ACTIVITEITEN
CLUSTERING

VERBINDING



maar ook op polderniveau. Deze route zorgt voor een 

aaneenschakeling van kamers en daarmee een variatie

beleving.

Waterstructuur

In het plan heeft de wijk een eigen waterstructuur die 

op vijf punten aansluit op reeds bestaande watergangen. 

De Plangebieden krijgen door de nieuwe waterstructuur 

 

Legenda Watersysteem

Waterraster  met stroomrichting

Nieuw open water met stroomrichting

Zichtbaar afwatering hemelwater (open goten)

Infiltratiehofjes en stroken

Overloopgebieden voor seizoensberging

Zuiveringsmoeras in open water

Afbeelding 7.32 (links)

Ontwerp waterstructuur in 

Jeruzalem

Afbeelding 7.33 (rechts) [56]

Referentiebeeld: Foto van 

woningen aan het water in 

Ypenburg, Den Haag
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een eigen sfeer. In Plangebied 1 zijn nieuwe watergangen 

ontworpen ter plaatste waar de historische verkavel-

ingstructuren hebben gelopen. Deze worden versterkt 

door de aangrenzende woningen (Afbeelding 7.33). 

Daarnaast zijn in dit gebied infi ltratiepleinen gesitueerd 

welke afwateren op deze watergangen. In Plangebied 

2 is een watervlak gecreëerd. Hierdoor is het mogelijk 

woningen op en aan het water te situeren. Daarnaast 

biedt het recreatieve en ecologische mogelijkheden. 

Een gedeelte wordt daarom ingericht als helofytenfi lter 

ten behoeve van natuurlijke waterzuivering. Daarnaast 

wordt er ruimte gecreëerd voor ecologische oevers met 

een fl auw afl opend talud van 1:10. Plangebied 3, ter 

plaatste van het Darwinplantsoen en het wateraster 

van de polder, wordt ingericht als overloopgebied. Ten 

tijde van seizoensberging kunnen drie delen overlopen 

en als waterberging dienen. Deze gebieden zijn in een 

‘droge periode’ een plantsoen met open grasvelden. 

Als het gebied de waterbergingsfunctie op zich neemt, 

zullen deze zones niet meer toegankelijk zijn. Dit zal ook 

verder worden toegelicht bij Verkeer.

De drie plangebieden worden met watergangen onder-

ling verbonden. Daarnaast vindt er aansluiting plaats op 

de watergangen van de aangrenzende kamers. De reden 

hiervoor is optimale waterkwaliteit, waterstroming en 

maximale ecologische verbinding. In de groenstrook 

(noord-zuid richting) naar de Nieuwe Ooster zal de 

Afbeelding 7.34 (rechts)

Ontwerp water in Jeruzalem, 

richting en infi ltratie (Legenda 

zie afbeelding 7.33)

Afbeelding 7.35 (links) [57]

Referentiebeeld: Foto van een 

slootkant in Ypenburg, Den 

Haag
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toevoeging van water de bestaande zichtas versterken. 

Daarnaast wordt er een bijzondere laan gecreëerd welke

in tijde van een uitvaartdienst vanaf de kerk een 

laatste tocht naar de begraafplaats zal voorzien.De 

oevers van de watergangen zijn grotendeels publiek 

toegankelijk. Men kan aan het water spelen en rusten, 

het water in de wijk krijgt hierdoor een recreatieve 

functie. Daarnaast zal het water bevaarbaar zijn voor 

kleine, ongemotoriseerde boten. Op sommige plaatsen 

is de oever niet publiek toegankelijk. Op deze plaatsen 

grenzen woningen aan het water.

Tot slot zal de afwatering van de bestaande woongebie-

den in de wijk op deze nieuwe waterstructuur plaatsvin-

den. Bestaande groenstroken dienen als waterbuff ering 

en kunnen zondig afwateren om het nieuwe watersys-

teem. Het verbreden van het waterraster van de polder 

ter plaatse van Jeruzalem zal bij Paragraaf Verkeer verder 

toegelicht worden.

Afbeelding 7.36

Water en oevers in Jeruzalem 

Afbeelding 7.37 [58]

Referentiebeeld: Foto van 

woningen aan het water in 

Ypenburg, Den Haag

Afbeelding 7.38 en 7.39 

(rechter pagina)

Groenstructuur in ontwerp

Legenda Aangrenzende oevers

Waterstructuur met 
stroomrichting

Aangrenzende woning 
of privé-tuin

Aangrenzend
publiek groen

Aangrenzende
voorzieningen
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Groenstructuur

Uit de inventarisatie van Jeruzalem is gebleken dat de 

groenstructuur een belangrijke rol speelt. In het nieuwe 

ontwerp is dit ook het geval in de vorm van: lanen, park-

stroken, verblijfruimten en semi-publieke ho� es.

Groene lanen

Er zijn verschillende groene lanen ontworpen die voor 

een verbinding zorgen met belangrijke elementen in 

de wijk en aangrenzende kamers. Deze verbindingen 

bestaan uit grasstroken, begeleid door bomenrijen. 

De bomen dienen in deze lanen van dezelfde soort te 

zijn en het hele jaar in kleur te zijn. Dit zorgt voor een 

Legenda Groenstructuur

Parkstrook; verwijst naar de 
17e eeuwse mailiebaan

Groene lanen zorgen voor 
ecologische verbinding en netwerk

Verblijfruimten met openbaar groen 
(plantsoen, rust-speelplek aan 
watervlak & activiteiten-clustering)

Semi publieke hofjes in nieuwe zone: 
met nutstuinen en gemeenschappelijke 
tuinen (ook in onderhoud)

Privé groen

Publiek groen

N



continu groen karakter en herkenbaarheid. De verdere

uitwerking zal door een landschapsarchitecten 

ingevuld dienen te worden. De noord-zuid verbind-

ing vormt de belangrijkste groene laan. Deze wordt 

begeleidt door water en door fi ets- en wandelroutes. 

Parkstroken

De parkstrook ter plaatse van de oost-west as in de wijk 

dient een verwijzing naar de historie te geven. Ten tijde 

van het arcadische ideaal was op deze plaats een malie-

baan gelegen. De laan werd gebruikt om te fl aneren tus-

sen de bomen (van Berkel, 2006). In het ontwerp is deze 

strook ingericht als parkstrook. Een variatie aan bomen 

en struiken dienen hier een groene strook te vormen. 

Daarnaast loopt hier door de nieuwe waterstructuur 

een watergang. Een aangename wandelroute staat hier-

door in verbinding met belangrijke verblijfruimten in de 

wijk: centrum van voorzieningen waarin activiteiten 

geclusterd worden en het Darwinplantsoen. Daarnaast 

grenzen de verschillende woongebieden aan deze strook 

waardoor de groene omgeving benadrukt wordt.

Afbeelding 7.40 (volledig 

links) [58]

 Referentiebeeld: Foto van een 

bomenrij

Afbeelding 7.41 (links)

Kleurgebruik bij bomen

Afbeelding 7.42 (rechts) [59]

 Referentiebeeld: Foto van een 

park in Rotterdam

Afbeelding 7.43 (volledig 

rechts) [60]

 Referentiebeeld: Foto van een 

park in Finland

Afbeelding 7.44 [61]

 Referentiebeeld: Foto van een 

park in Genemuiden
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Verblijfruimten

Er zijn drie verblijfruimten te onderscheiden in de wijk: 

Darwinplantsoen, activiteiten clustering en een groen 

publiek ruimte in Plangebied 2. Het Darwinplantsoen is 

het bestaande plantsoen in de wijk. Deze groen-

voorziening blijft behouden, maar zoals eerder is

beschreven, krijgt het een noodbergingsfunctie bij. Het 

merendeel van het plantsoen zal daarom lager liggen. 

Belangrijke doorgaande routes en het rosarium zullen 

hoger liggen, zodat er wateroverlast tot het minimum 

beperkt kan worden. 

In het centrum van de voorzieningen is een activi-

teitengebied ontworpen. De ruimte heeft een groen 

karakter en wordt voorzien van openbare voetbal- en 

tennisvelden. Daarnaast zal een ruimte ingericht wor-

den als rust-en speelplek met twee kiosken (Afbeelding 

7.46). Aan deze ruimte grenst een basisschool, bejaar-

dentehuis, een kerk, een winkelzone en een buurthuis. 

Tevens loopt een belangrijke watergang langs deze 

ruimte waardoor hier optimaal gebruik gemaakt kan 

worden van recreëren aan het water. Tevens kan school 

educatieve doeleinden aan het water en haar natuurlijk 

oevers koppelen. Een gedeelte van de speelplek wordt 

Afbeelding 7.45 (links) [62]

Referentiebeeld: Foto van 

grasveld in het Julianapark 

Utrecht

Afbeelding 7.46 (rechts) [63]

Referentiebeeld: Foto van een 

kiosk in Helsinki, Finland

Afbeelding 7.47 [64]

Referentiebeeld: Foto van 

ligstoelen in het Julianapark 

Utrecht
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ingericht als waterspeelplaats. 

De derde groene verblijfruimte is in Plangebied 3 gelegen. 

Aan het watervlak ligt een openbare groenzone. Deze 

zone is ingericht met steigers aan het water (Afbeelding 

7.48). De nadruk ligt hier op natuurontwikkeling 

waardoor men te gast in deze zone is. Een

uitzondering is een afgebakend gedeelte wat ingericht is 

als speelplek. Dit gehele verblijfruimtes ligt lager dan de 

omgeving, zodat ook hier seizoensberging kan plaats-

vinden. Belangrijke routes liggen om een dijklichaam 

waardoor het gebied goed ontsloten zal blijven. 

Semi-publieke (waterbergings) ho� es

Een belangrijke toevoeging in Plangebied 1 zijn de semi 

publieke ho� es. De ho� es worden aan drie zijdes direct 

begrenst door woningen. Aan de vierde zijde grenst 

een straat met daaraan woningen aan het ho� e. De 

ho� es hebben een gelijkenis met die van de haken-

hoven. Alleen het karakter is anders. De ruimtes staan 

in gezamenlijk beheer en staan dus in dienst van de 

aangrenzende bewoners. Hierdoor worden intieme 

ruimtes gecreëerd die de sociale contacten stimuleert. 

De invulling kan variëren. Zo kunnen fruitbomen geplant 

Afbeelding 7.48 (links ) [65]

Referentiebeeld: Foto van een 

steiger in Ypenburg, Den Haag 

Afbeelding 7.49 (rechts) [66]

Referentiebeeld: Foto van 

gemeenschappelijk beheer 

grasveld in Ypenburg, Den 

Haag

Afbeelding 7.50 [67]

Referentiebeeld: Foto van 

een binnentuin, Nesciohof in 

Lanxmeer, Culemborg

Afbeelding 7.51 (rechter pagina) 

Watersysteem van Jeruzalem

Afbeelding 7.52 

(rechterpagina) [68]

Referentiebeeld: Foto van een 

voetbrug in de Floriade, 

Haarlemmermeer
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worden maar ook bloemenstroken. De ruimtes worden 

een ontmoetingsplek, een plek om te spelen, te leren 

en een stukje cultuurhistorie te herbergen. Deze tuinen 

verwijzen naar de lustoorden en speeltuinen van de 17e 

eeuw. De ruimtes hebben als extra functie een water-

bergingsfunctie. Daarom dient dit gebied onverhard te 

blijven en mag uitsluitend halfverharding kleinschalig 

worden toegepast. Er bestaat ook een mogelijkheid deze 

ruimtes geheel of gedeeltelijk als vijver in te richten. 

Het nadeel is wel dat de waterkwaliteit, en daarmee de 

insecten, een probleem kan zijn als gevolg daarvan. In 

de referentiebeelden (Afbeelding 7.49 en 7.50) zijn voor-

beelden te zien van tuin onder gezamenlijk beheer en de 

invulling daarvan.

Verkeer

De Plangebieden dienen duurzaam en ecologische 

woongebieden te zijn. Daarom zijn deze gebieden alleen 

toegankelijk voor langzaam verkeer en is het autovrij. 

Dit vergt een ander houding van de bewoners. Men 

dient vaker de fi ets te pakken of afstanden lopend af 

te leggen. De gebieden hebben een netwerk van fi ets 

en wandelpaden (Afbeelding 7.51). Een aantal straten zijn

Legenda Verkeer

Nieuw fietspad

Nieuw voetpad

Fiets- en voetpad 
op dijklichaam in 
overloopgebied

Gooiseweg verlaagd 
met ventweg

Bestaande straat

Ontsluitingswegen polder 

Nieuwe straat 
toegankelijk voor auto’s
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toegankelijk voor laden en lossen en voor hulpdiensten. 

In Plangebied 2 is uitzondering waar een straat wel 

toegankelijk is voor auto ś. In deze zone is het parkeren 

op eigen terrein ontworpen waardoor deze straat 

voor bestemmingsverkeer per auto te betreden is. Het

parkeren voor de overige bewoners vindt plaats in een 

drietal parkeergarages welke onder appartementen-

blokken gelegen zijn. Voor de uitvoering zal een construc-

teur moeten berekenen of dit technisch mogelijk is in dit 

gebied. Ter referentie is op een andere plaats in polder, in 

Park de Meer, al eerder een parkeergarage ontworpen.

Afbeelding 7.53 (boven) [69]

Referentiebeeld: Foto van par-

keergarage bij Park de Meer

Afbeelding 7.54 (links)

Ontwerp van parkeerplaatsen 

in Jeruzalem

Afbeelding 7.55 

(rechterpagina) [70]

Referentiebeeld: Foto van 

voetbrug in Ypenburg, Den 

Haag

Afbeelding 7.56

 (rechterpagina)]

Hoogte van de bebouwing in 

Jeruzalem
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Legenda Parkeergelegenheid

Parkeergarage

Parkeren op 
privé-terrein

N



De straten in de Plangebieden zijn halfverhard. Hierdoor 

kan het regenwater goed infi ltreren. De bruggen worden 

in organische materialen uitgevoerd.

Bebouwing

De bebouwing is in het rationele patroon van de wijk 

ontworpen en ieder Plangebied neemt een eigen zone 

in. In Plangebied 1 vormt een bouwblok van vier lagen 

hoog de begrenzing van de buurt (Afbeelding 7.56). Aan 

de binnenzijde van deze stedelijke rand staan haaks 

lagere bouwblokken op, waardoor de eerder beschreven 

collectieve ho� es gevormd worden. Langs de watergang 

die de historische verkavelinglijn volgt, zijn lagere 

bebouwing met de gevel richting de watergang gesitueerd. 

Dit versterkt de watergang en er wordt een gracht-

eff ect gecreëerd. Voor de juiste bezonning en voor de

toegankelijkheid is er gekozen om aan één zijde de 

gevels aan het water te laten grenzen en aan de andere 

zijde een publiek toegankelijke oever te ontwerpen wat 

tevens als entree dient van de bebouwing aan deze 

zijde. De beide huizenrijen worden beëindigd door een 

bouwblok van vijf lagen hoog. Dit versterkt wederom de 

waterstructuur en vormt een landmark in deze buurt.

Legenda Hoogte bebouwing

Nieuw: 2 lagen

Nieuw: 3 lagen

Nieuw: 4 lagen

Nieuw: 5 lagen

Bestaand: 2 lagen

Bestaand: 3 lagen

Bestaand: 4 lagen

Bestaand: 5 lagen
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Legenda typologie bebouwing

Appartementen ca 52,5 m2

Appartementen ca 90 m2

Eensgezinswoningen ca 110 m2 
(deels drive inn)

Steigerwoningen ca 110 m2

Waterwoningen ca 110 m2

Afbeelding 7.57 (links)

Typologie bebouwing 

Plangebied 1 en 3

Afbeelding 7.58 (rechts)

Doorsnede van het ontwerp 

van woningen
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Appartementen (50-90 m2)

Eengezinswoning

Drive-in woning

Steigerwoning

Waterwoning

N



terrein.  Het watervlak in Plangebied 2 en het waterras-

ter bij het Darwinplantsoen hebben een nieuwe woon-

typologie mogelijk gemaakt voor de wijk Jeruzalem: 

wonen aan het water in steigerwoningen. De woningen 

zijn zo gesitueerd dat wanneer er seizoensberging nodig 

is, deze meer in het water komen te staan. De tuin 

zal daarom bestand dienen te zijn tegen hoog water. 

Aan de waterzijde hebben deze woningen steigers. 

Tot slot zijn er tevens waterwoningen is Plangebied 

2 ontworpen. Deze woningen drijven of geheel of 

gedeeltelijk op het water. Wanneer het waterpeil stijgt 

ten behoeve van waterberging, zullen meer van deze 

woningen gaan drijven. Ten tijde van het maximale 

waterbergingsniveau zullen al deze waterwoningen 

drijven op het water. Net zoals bij de steigerwonin-

gen dienen de bewoners rekening te houden met het 

onder water staan van de tuin. Parkeren gebeurt bij

Plangebied 2 heeft een ander karakter dan het eerste 

gebied. De bebouwing aan de noordelijke zijde is klein-

schaliger van aard en vindt daarmee aansluiting bij de 

bestaande hakenhoven. Ook hier vormt een bouwlint de 

grens van de buurt. Daardoor is het mogelijk aan de bin-

nenzijde af te wijken van het strakke rationele karakter 

en op deze plaats verspreid uit het grid, woningen aan 

het watervlak te ontwerpen. Aan de zuidelijke helft van 

het gebied zijn hoger bouwblokken gesitueerd. Deze 

vormen de begrenzing van de kamer. Vanuit deze hoger 

gelegen bouwlagen wordt een optimaal uitzicht richt-

ing het watervlak gecreëerd.

Programma: woningbouw

In de drie Plangebieden zijn vijf woontypologieën 

opgenomen: appartementen, eengezinswoningen, 

drive-in woningen, steigerwoningen en waterwoningen 

(Afbeelding 7.57 en 7.58). In Tekstbox 7.1 is het programma 

van eisen toegelicht vanuit het stadsdeel. In de appar-

tementen worden de sociale huurwoningen onderge-

bracht met gemiddeld oppervlak van 52,5 m², Grotere 

appartementen met een oppervlak van 90 m² zullen in 

de woonblokken van 5 bouwlagen gerealiseerd worden. 

Parkeren zal in parkeergarages plaatsvinden (zie para-

graaf Verkeer) om de woonwijk autovrij et houden. Aan 

de nieuwe waterstructuur in Plangebied 1 worden eenge-

zinswoningen gerealiseerd. Ook deze bewoners dienen 

gebruik te maken van de parkeergarage. In Plangebied 2 

bevindt zich een variant op de eengezinswoning en is een 

drive-in woning ontworpen. Parkeren gebeurt op eigen 

Tekstbox 7.1 Opgave gesteld door stadsdeel Oost/

Watergraafsmeer (Virginia, 2007)

Plangebieden 1 en 2 zijn vanuit stadsdeel Oost/Water-

graafsmeer aangewezen voor de sloop. Het stadsdeel heeft de 

opgave gesteld dat het aantal nieuw te realiseren woningen 

525 bedraagt (in bestaande situatie was dit 498 woningen). 

De grootte van de woningen bedragen 90 m² voor de 

appartementen en ca 110 m² voor de eengezinswoningen. In 

het nieuwe plan dienen 209 sociale huurwoningen opgenomen 

te worden, welke in hetzelfde aantal m² (35m² en 70 m²) 

worden gerealiseerd als in het huidige plan.
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deze woningen op eigen terrein, op een verhoogd 

gedeelte zodat dit geen wateroverlast kan veroorzaken.

Programma: Voorzieningen

In het gedeelte wat gesloopt dient te worden, zijn ook een 

bejaardentehuis en een school gesitueerd. Deze dienen 

in het nieuwe ontwerp mee genomen te worden. Deze 

twee voorzieningen worden in het plan geclusterd in één 

bouwblok en deze wordt zo geplaatst zodat deze aan de 

groene activiteiten-verblijfruimte grenst (Afbeelding 6.1).

Hierdoor vormt deze verblijfruimte het hart van de 

wijk en het hart van de voorzieningen. Daarnaast 

vormen de voorzieningen wederom een clustering in de 

wijk. De groene noord-zuid verbinding accentueert de 

clustering en scheidt letterlijk de voorzieningen van de 

woongebieden.

Afbeelding 7.59 

Bejaardentehuis en school in 

het nieuwe plan
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Gooiseweg

Uit het ontwerp voor Jeruzalem is gebleken dat de 

Gooiseweg is verlaagd. In deze paragraaf zal deze ont-

werpkeuze toegelciht worden. De Gooiseweg bestaat uit 

een traject van 9,5 km hoofdnet auto. Dit betekent dat de 

weg onder het 70 km-regime valt (Reith & Snel, 2002). De 

Gooiseweg start in het noorden bij het Station Amstel in 

de Watergraafsmeer polder en loopt door Duivendrecht 

en de Bijlmermeer naar de Gaasperplas (Afbeelding 

7.60). Het traject is de verhoogd aangelegd. Er zijn 

verschillende onderzoeken geweest van de Gemeente 

Amsterdam en Architectenbureau West 8 om deze weg 

gedeeltelijk of in zijn geheel te verlagen en te voorzien 

van een ventweg (Reith & Snel, 2002; Zuiderkerklezing 

‘West 8’, 28 november 2007). Deze twee varianten zijn 

onderzocht voor het traject in de Watergraafsmeer pol-

der (Afbeelding 7.62). De meeste ruimtewinst komt voort 

uit de weg te verlagen tot 6 meter. De gewonnen ruimte 

kan ingezet worden voor het verbreden van het water-

raster, woningbouw, natuurontwikkeling en recreatie. 

Daarnaast komt dit ten goede van de eenheid in de 

polder en de beleving daarvan. Echter een nadeel is dat 

de ongelijkvloerse kruispunten nu gelijkvloers worden 

(Reith & Snel, 2002). Hierdoor zal de verkeersdoorstro-

ming afnemen en de functie veranderen. Een voordeel 

daarvan is dat de Kruislaan in verbinding komt te staan 

met de Gooiseweg. De Kruislaan zal weer een belang-

rijke betekenis krijgen in combinatie met de ontwik-

kelingen van sciencepark. De barrièrewerking van het 

huidige dijklichaam zal opgeheven worden, er zal wel 

een nieuwe barrière ontstaan voor het langzaam ver-

keer. Er is gekozen voor een volledige verlaging van het 

traject in de Watergraafsmeer (Afbeelding 7.63) en daar-

bij het voorstel van West 8 Architecten aan te nemen. 

Zij gaan uit van een verlaging en de toepassing van een 

ventweg waardoor de realisatie van woningen aan deze 

weg mogelijk worden. Specifi ek voor de wijk Jeruzalem, 

Plangebied 3, betekent dit dat er woningen gerealiseerd 

worden die met de voorzijde aan de ventweg grenzen en 

de achterzijde aan het waterraster van de polder. 

Afbeelding 7.60 [71]

Luchtfoto overzicht 

Gooiseweg
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Afbeelding 7.61 

Mogelijkheden voor verlagen Gooiseweg in de Watergraafsmeer polder165

Gooiseweg -Huidige situatie

Gooiseweg -- 3 meter verlagen

Gooiseweg -6 meter verlagen
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Afbeelding 7.63 (rechts)

Ontwerp van de Gooiseweg ter plaatse van Jeruzalem

Afbeelding 7.62  (boven)

Gooiseweg in huidige situatie en bij verlaging van 3 en 6 meter

N



7.5 Ontwerp op bouwblokniveau (privé terrein)

Het ontwerp voor de Plangebieden van Jeruzalem is op 

een duurzame manier ontworpen. Duurzame steden 

zullen minder bronnen nodig hebben en zullen selectief 

zijn in het gebruik van de bronnen die ze nodig hebben 

(Thomas, 2003). De groene en autovrije omgeving ont-

worpen in Jeruzalem dragen bij aan de duurzaamheid 

van de omgeving net zoals de nieuwe waterstructuur. 

In duurzaamheid dient men op zoek te gaan naar een 

balans tussen bijvoorbeeld openbaar vervoer en indi-

viduele auto’s en gecultiveerde landschappen en een 

natuurlijke omgeving (Thomas, 2003).

Net zoals in Middenmeer is er ook gekeken naar de 

maatregelen op bouwblokniveau die mogelijk en 

noodzakelijk zijn voor Jeruzalem. De maatregelen zijn: 

compacte gebouwen en zonnestand, groene daken, 

zonne-energie, hergebruik van afval en water en het 

gebruik van duurzame materialen. Dit is een greep uit 

de mogelijkheden. 

Duurzame energie: Compacte gebouwen en zonnestand 

Het stedebouwkundig ontwerp kan omgaan met 

duurzame energie door compacte bouwwijze, goede 

bezonning van de gevels en daken  en een verkaveling 

die effi  ciënt warmtenet mogelijk maakt (Adriaens,  

Struben, & van der Veen, 2005). In Jeruzalem zijn com-

pacte bouwblokken ontworpen. Daarnaast is getracht 

de achtergevels naar het zuiden tot zuid-westen te rich-

ten zodat optimale bezonning mogelijk is. De woning 

wordt dan deels opgewarmd door de zon. 

Groene daken

Groene daken hebben veel voordelen: het heeft isole-

rende werking (warmte en geluid), meer co2 opname 

en o2 afstoot, waterbergingsfunctie en het esthetische 

aspect, je creëert  meer groen in de stad  (Thomas, 

2003). In Afbeelding 7.66 is te zien welke daken van een 

groene laag voorzien zijn.  Ongeveer de helft van de 

Plangebieden bestaan uit vegetatiedaken. Hierdoor is 

de beleving van de buurt nog groener en kan het dak 

gebruikt worden als daktuin. De functie van vegetatie-

dak heeft de prioriteit. 

zonne-energie

De bouwblokken met vijf bouwlagen in het ontwerp 

worden voorzien van zonnepanelen. Om een optimale 

bezonning van de panelen te creëren is een dakhoek van 

20 graden richting het zuiden noodzakelijk (Thomas, 

2003). De zonne-energie kan actief verzameld worden in 

water of lucht en direct gebruikt worden in het gebouw. 

Een andere optie is ‘Photovoltaics’ waarin de systemen 

elektriciteit produceren uit het zonlicht.

Berging en hergebruik en water

Op bouwblokniveau dient het regenwater op 

verschillende manieren in of op het gebouw gebuff erd 

te worden. De groene daken kunnen het water opslaan. 

Andere mogelijkheden zijn reservoirs onderdaken, 

Rechter pagina:

Afbeelding 7.64 (rechtsboven)

Type daken in nieuw

ontwerp Jeruzalem

Afbeelding 7.65 (linksonder) [72]

Referentiebeeld: Foto van een 

groen dak

Afbeelding 7.66 (rechtsonder)

Groene daken in nieuw 

ontwerp Jeruzalem
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regentonnen en regenwater kelders (van Lugt & van 

Wezel, 1996; Adriaens, Struben, & van der Veen, 2005).  

Het water kan dan hergebruikt worden in de woning 

voor bijvoorbeeld de toiletspoeling, auto wassen, 

besproeien van de tuin.

Legenda Daken

Vegetatiedak of
daktuin

Zonnepanelen

Plat dak

Zadeldak

N
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Tekstbox 7.2 Referentieproject GWL-terrein (Adriaens, Struben, 

& van der Veen, 2005)

Een referentieproject van een duurzame stadsbuurt is het 

GWL-terrein in Amsterdam (Afbeelding 7.69 en 7.70). Deze buurt 

is gerealiseerd tussen 1996-1998. De buurt heeft een sterk 

ecologisch karakter maar ook duurzame aanpakken op het 

gebied van behoud van bodemarchief, hergebruik regenwater 

en seizoensberging zijn hierin mee genomen. De woonblok-

ken staan op groene eilanden en zijn voorzien van hagen. Elke 

gebruiksruimte heeft een eigen type haag. De privé-tuinen, 

nutstuinen en openbaar groen hebben elk een andere haag 

al begrenzing. Verschillende daken zijn uitgevoerd in vegeta-

tiedak. Zodat veel bewoners of een eigen tuin of een eigen 

dakterras hebben. Het watersysteem bestaat uit zichtbaar 

afvoeren van water naar een centraal gelegen vijver met open 

water. Hierin wordt het water op natuurlijke wijze gezuiverd 

en vervolgens geloosd op de Haarlemmervaart. De plas kan 

ook seizoensberging op zich nemen. Daarnaast bevindt een 

watertoren in het gebied om water te buff eren.Het gebied is 

autovrij, er kan aan de rand van de buurt geparkeerd wor-

den. Dit levert wel knelpunten op met laden & lossen. Dit 

vraagt om een andere mentaliteit van de bewoners. De par-

keenrnomr is slechts 0,3 en dit sluit aan bij de wensen van 

de Gemeente Amsterdam. Er is een mogelijkheid in dit gebied 

een auto te huren. Er zijn in de buurt een groep buurtbe-

heerders die zorgen voorkomen ongemakken en verzorgen 

kleine problemen. Daarnaast zorgen ze voor een sociale 

controle en bevorderen de betrokkenheid van de bewoners.

Afbeelding 7.69 [73]

Ontwerp GWL-terrein

Afbeelding 7.70 [74]

Luchtfoto GWL-terrein
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Afbeelding 7.71 [75]

Ontwerp Jeruzalem en 

Middenmeer in sateliet-

foto van de Watergraafsmeer 

polder

7.6 Impressies

Op de volgende pagina’s wordt het ontwerp van 

Jeruzalem aan de hand van sfeerbeelden weergegeven. 

De afbeeldingen van het totaalbeeld en doorsneden zul-

len per plangebied getoond worden. Hierna volgen de 

sfeerbeelden.
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Totaalbeeld en sfeerbeelden Jeruzalem plangebied 1
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Doorsnede A-’A plangebied 1

Doorsnede B-’B plangebied 1

Plangebied 1, regen t=1 Plangebied 1, regen t=2 Plangebied 1, regen t=3



167 Sfeergbeeld plangebied 1: semi-publieke ho� es, droge periode



168Sfeergbeeld plangebied 1: semi-publieke ho� es, natte periode



169 Sfeergbeeld plangebied 1: Nieuwe watergang t.h.v. historische verkavelingslijn, droge periode
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170IISfeergbeeld plangebied 1: Nieuwe watergang t.h.v. historische verkavelingslijn, natte periode
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171 Sfeergbeeld plangebied 1: Groene-blauwe verbinding. droge periode



172IISfeergbeeld plangebied 1: Groene-blauwe verbinding, natte periode



173 Sfeergbeeld plangebied 1: activiteiten clustering droge periode



174IISfeergbeeld plangebied 1: activiteiten clustering, natte periode



Totaalbeeld en sfeerbeelden Jeruzalem plangebied 2
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Doorsnede C-’C plangebied 1

Doorsnede D-’D plangebied 1

Plangebied 2, regen t=1 Plangebied 2, regen t=2 Plangebied 2, regen t=3
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2 Sfeergbeeld plangebied 2: droge periode
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2IISfeergbeeld plangebied 2:  natte periode



Totaalbeeld en sfeerbeelden Jeruzalem plangebied 3
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Doorsnede E-’E plangebied 1

Plangebied 3, regen t=1 Plangebied 3, regen t=2 Plangebied 3, regen t=3
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2 Sfeergbeeld plangebied 3: Darwin plantsoen met woningen aan het water, droge periode
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2IISfeergbeeld plangebied 3: Darwin plantsoen met woningen aan het watenatte 

periode
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8.1 Antwoord op het ontwerpvraagstuk als begin van      

     een nieuwe transformatiefase

Momenteel ligt er een interessant vraagstuk voor de 

stedebouw, welke in het begin van deze scriptie is opge-

steld:

Het verbinden van enerzijds de kwaliteiten en ander-

zijds de functionele noodzaak van water in de stede-

lijke omgeving is toegelicht aan de hand van de casus 

Watergraafsmeer polder. Om deze verbinding tot stand 

te brengen is uitgegaan van de bestaande kwaliteiten 

van de polder zelf. Er is vraag naar een andere houding 

(mentaal) ten opzichte van water. Daarnaast dient 

ruimte beschikbaar gesteld te worden (fysiek) om te 

beantwoorden aan de wateropgave, gesteld in het 

Waterpilot Stad-Land (Waternet, Dienst Ruimtelijke 

Ordening Amsterdam, TU Delft, 2007). Deze nieuwe 

transformatie is gecombineerd met de eerder toege-

lichte kwaliteiten die water te bieden heeft.

Polderniveau

Om antwoord te geven op het ontwerpvraagstuk 

is voor de gehele polder een concept gemaakt, 

waarin een robuust watersysteem nauw aansluit 

bij de historische kwaliteiten en ruimte biedt voor 

ecologische doeleinden. Het water krijgt hiermee meer 

ruimte in de polder en kan zonodig seizoensberging 

in aangrenzende systemen herbergen. Deze gebieden 

kunnen afwateren op dit centrale waterbergingsorgaan. 

Daarnaast zorgt dit robuuste watersysteem voor een 

identiteit en herkenbaarheid. De polder vormt hierdoor 

een eigen gebied, waarin verschillende sferen aan het 

watersysteem gekoppeld worden. Op stadsniveau 

maakt dit watersysteem onderdeel uit van een 

recreatief netwerk gevormd door de aaneensluiting van 

diverse wateren op verschillende niveaus. Niet-water- 

gerelateerde oplossingen vullen dit concept aan. Een 

voorbeeld is het transformeren van de dijklichamen, 

wat ten goede komt voor eenheid van de polder. 

Kamerniveau

In het concept bestaat de polder uit een diversiteit aan 

kamers die gevormd zijn door wegen en waterstructuren. 

Vanuit de kamers vindt afwatering op het centrale 

watersysteem plaats. Ook is op kamerniveau daar 

waar mogelijk natuurlijke waterzuivering toegepast 

en zijn overloopgebieden gecreëerd ten behoeve van 

de seizoensberging. Voor de drie stedelijke kamers, 

Hoe kan de stedebouw, met de waterproblematiek in 

ogenschouw genomen, de kansen van zichtbaar en 

open water in de stedelijke omgeving benutten?

Hoe kan het water een ruimtelijke en functionele 

betekenis krijgen, en bijdragen aan de aantrekke-

lijkheid en duurzaamheid van de leefomgeving?
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gelegen in de twee wijken Middenmeer en Jeruzalem, 

zijn ontwerpvarianten uitgewerkt. In Middenmeer is 

gewerkt vanuit bestaande structuren en kleinschalige 

oplossingen. In Jeruzalem is gewerkt vanuit een 

nieuwbouwopgave. Uit de toetsing van het concept 

blijkt dat berging alleen in de openbare ruimte 

onvoldoende blijkt te zijn voor de wateropgave. Voor 

beide ontwerpvarianten zijn daarom oplossingen 

gezocht in de openbare ruimte (kamerniveau) en op 

bouwblokniveau. Dit laatste betreft het privé-domein.

Middenmeer

Specifi ek in de ontwerpvariant Middenmeer is omge-

gaan met bestaande structuren en is er een hiërarchie 

opgezet in straatprofi elen. Dit uit zich in de mate van ste-

delijkheid en mate van infi ltrerend karakter. Daarnaast 

vertelt dit een deel van de rijke historie van de polder, 

doordat de oude verkavelingstructuren hierin zijn opge-

nomen. De profi elen geven de kamer herkenbaarheid en 

zorgen deels voor een groener karakter. Tot slot worden 

in Middenmeer bestaande pleinen en groenstroken als 

verzamelplaats van regenwater ingezet. Verschillende 

functies, zoals een speelplein, worden hiermee gecom-

bineerd. 

Jeruzalem

De nieuwbouwvariant ontwerp Jeruzalem heeft een 

nieuwe waterstructuur gekregen, waardoor nieuwe 

woontypologieën mogelijk zijn. Daarnaast worden hier 

vormen van recreatie aan gekoppeld. De nieuwe water-

structuur heeft een grote waterbergingscapaciteit en is 

van hoge ecologische waarde. Een deel van dit water 

volgt de verdwenen historische verkavelinglijnen en 

vindt daarmee aansluiting op zowel de historie als het 

gridpatroon van de wijk en polder. Aangrenzende gebie-

den in de kamer wateren af op de nieuwe structuur. 

In de plangebieden is gestreefd naar een duurzame en 

ecologische wijk. Verhard oppervlak is hierdoor tot het 

minimum beperkt en het groene karakter overheerst. 

Verschillende ruimtes, zoals semi-publieke ho� es wor-

den gecombineerd met waterbuff ering. De ontworpen 

ho� es hebben elk een eigen identiteit en een groen 

karakter, en bieden plaats voor sociale contacten. 

Bouwblokniveau

Op bouwblokniveau is in beide ontwerpvarianten uitge-

weken naar privé-terreinen. Daken worden ingezet als 

vegetatiedak of daktuin. Dit heeft een bergingsfunctie 

en creëert meer groen in de stad en voor de bewoners. 

Bij de variant van Middenmeer is ook gekeken naar 

binnenterreinen in gesloten bouwblokken. Hoewel 

dit weerstand zou kunnen oproepen bij de bewoners, 

is gebleken dat de opbrengst qua berging groot is. 

Daarnaast kan een collectieve bergingsstrook gebruikt 

worden als tuin of speelplek en verwijzen naar het ooit 

ontworpen collectieve domein van binnen de gesloten 

bouwblokken. Tot slot ligt de nadruk bij de nieuwbouw 

ontwerp variant Jeruzalem op ecologische en duurzame 

woningen. Aanvullende oplossingen zijn: groene daken, 
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zonnepanelen, regenwater voor toiletspoeling, water-

berging in kelders en regentonnen. 

Toetsing ontwerpen

De toegelichte ontwerpen kunnen een bijdrage leveren 

aan de beantwoording van de wateropgave. Of dit de 

problematiek in zijn geheel zal oplossen, zullen gede-

tailleerdere berekeningen uit moeten wijzen. Om een 

indruk te geven van de voorgestelde oplossingen zal aan 

de hand van een globale berekening worden weergege-

ven wat beide ontwerpen betekenen voor de waterpro-

blematiek in de wijken.

Toetsing ontwerp Middenmeer

In Bijlage V zijn de maatregelen voor Middenmeer en 

Jeruzalem uiteengezet. Uit de berekening blijkt dat 

Middenmeer met de toegelichte ontwerpvoorstellen 

circa 63.000 m3 water kan bergen. Dit is een grove bere-

kening waarin is uitgaan van het maximaal mogelijke. 

De bergingsopgave voor Middenmeer die in Paragraaf 1.3 

is gesteld, bleek een omvang te hebben van 58.930m3 

water. De ontwerpvoorstellen bieden een goede moge-

lijkheid aan deze opgave te beantwoorden. Bij de bere-

kening is uitgegaan dat de binnentuinen in het ontwerp 

met een collectieve bergingsstrook ook daadwerkelijk 

uitgevoerd worden. Dit geldt tevens voor de daktuinen. 

In de praktijk zullen deze maatregelen per specifi ek 

geval bekeken dienen te worden. De reden hiervoor is 

dat een vegetatiedak vraagt om een verzwaarde con-

structie. Daarnaast kunnen oplossingen op privé-ter-

rein weerstand oproepen.

Toetsing ontwerp Jeruzalem

Voor Jeruzalem is een zelfde soort berekening gemaakt 

(Bijlage V). Voor deze ontwerpvariant zijn wederom de 

maatregelen uiteengezet. Hierbij zijn alleen de drie plan-

gebieden berekend. Uit de globale berekening blijkt dat 

met alle ontwerpoplossingen samen, het gebied 28.500 

m3 water kan bergen. In de huidige situatie, ter plaatse 

van de plangebieden, is dit maar 8.575 m3. Concluderend 

kan ter plaatse van deze drie gebieden circa 20.000 m3 

meer waterberging plaats vinden. De opgave die gesteld 

is voor gehele wijk is 28.175 m3. De nieuwe plannen voor 

de drie gebieden kunnen dus vrijwel de totale waterop-

gave voor de gehele wijk beantwoorden. 

Conclusie

Uit toetsing blijkt dat het in het kader van dit project 

gemaakte ontwerp voor de wijken Middenmeer en 

Jeruzalem aan de wateropgave beantwoordt. Het 

blijkt zelfs mogelijk om meer bergingscapaciteit te 

realiseren dan strikt genomen noodzakelijk is. De in 

dit rapport voorgestelde aanpak is gebiedsgericht 

en identiteitsgericht en daardoor niet één op één 

over te dragen op andere wijken. De hoofdgedachte 

en werkwijze zijn echter goed te gebruiken voor 

vergelijkbare opgaven, waardoor eenzelfde aanpak in de 

overige wijken nodig is. Deze aanpak en de uitkomst van 

de toetsing beantwoorden aan de oorspronkelijke vraag 
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van dit onderzoek. Om water zowel in haar ruimtelijke 

kwaliteiten als functionele noodzaak te voorzien, is een 

gebiedsgerichte en identiteitsgerichte aanpak nodig. 

De verbinding tussen de twee facetten van water kan 

alleen plaatsvinden als het op een zorgvuldige manier 

geïntegreerd wordt in de omgeving. Alleen dan kan een 

gebied in zowel fysieke als mentale zin transformeren in 

een ‘duurzame waterbestendige’ omgeving.

8.2 Fasering uitvoering ontwerp

De ontwerpvoorstellen op zowel polderniveau als op 

kamerniveau dienen in fasen worden uitgevoerd. Uit de 

wateropgave bleek dat er een huidig waterprobleem is 

in de Watergraafsmeer polder én dat er een toekomstige 

opgave ligt voor 2050. Op korte termijn dient daarom 

‘het natte voeten’ probleem, dat na een hevige regenbui 

opspeelt, aangepakt te worden. En op lange termijn de 

berging voor extra hevige, langer aanhoudende piek-

buien. In Afbeelding 8.1 is de fasering weergegeven. De 

eerste ingreep zal het verbreden van het waterraster 

in de gehele polder zijn. Uit de onderzochte profi elen 

is gebleken dat bij het merendeel van de watergang dit 

mogelijk is en voldoende ruimte is voor een minimale 

maat van 12,5 meter. Deze ingreep levert direct extra 

bergingscapaciteit op en versterkt de identiteit van de 

polder. Knelpunten binnen deze uitvoering, bijvoor-

beeld ter plaatse van het Linneaushof, waar het raster 

door een superbouwblok gaat en men te maken heeft 

met privé terrein, zouden op langere termijn uitge-

voerd moeten worden. Vervolgens zijn de ingrepen 

op kamerniveau noodzakelijk. De afwatering vanaf de 

kamers naar de buff erstroken en naar het waterraster 

dient op korte termijn en op een zorgvuldige manier 

worden uitgevoerd. Dit verhelpt ‘het natte voeten’ pro-

bleem. De ontwerpvoorstellen voor Jeruzalem spelen op 

langere termijn. De reden is dat hier een herstructure-

ringsopgave ligt en men te maken heeft met de huidige 

bewoners. Daarnaast is de wateropgave voor Jeruzalem 

minder groot dan voor Middenmeer, door is het grote 

groenoppervlak in de huidige wijk.

Afbeelding 8.1

Fasering van het ontwerp

Legenda Fasering

Fase 3: Afwatering kamers, 
overige ingrepen op 
kamerniveau

Fase 5: Nieuwbouw 
Jeruzalem en 
transformeren dijklichamen

Fase 2: Overloopgebieden 
toewijzen (grenzend aan 
waterraster)

Fase 1: Verbreden 
waterraster,transformeren 
bruggen

Fase 4: Ingrepen op 
bouwblokniveau in 
bestaande stedelijke 
omgeving (afhankelijk van 
bewoners)

Fase 6: Eenheid ringvaart en 
bevaarbaar maken van het 
gehele watersysteem
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8.3 Refl ectie op dit onderzoek 

Als uitgangspunt is de wateropgave, gesteld in een 

Waterpilot door onder andere DRO Amsterdam, geno-

men. Deze opgave voorspelt een extreme verschuiving 

van piekbuien van 60mm/uuur in 2006 naar 100mm/ 

uur in 2050. Een kritische noot hierop is echter dat deze 

laatste waarde kan veranderen naarmate de onderzoe-

ken naar de klimaatverandering nadere inzichten zul-

len opleveren. Het is mogelijk dat de opgave voor de 

Watergraafsmeer polder anders gesteld wordt. Er is in 

de huidige Watergraafsmeer polder nu al een waterpro-

bleem zodra het regent. Daarom zal er altijd vraag zijn 

naar oplossingen met betrekking tot het wateronder-

werp. Een ander punt van kritiek is dat bij de gestelde 

wateropgave alleen uitgegaan is van de veranderende 

piekbuien. Factoren als toenemende waterafvoer van 

rivieren, bodemdaling en zeespiegelstijging zijn buiten 

beschouwing gelaten. 

Uit de inventarisatie en analyse is gebleken dat 

de Watergraafsmeer polder bijzonder sferen en 

identiteiten kent. In de twee deeluitwerkingen heeft dit 

zich geuit in identiteitsgerichte ontwerpen per kamer. 

Dit betekent dat deze ontwerpen en oplossingen niet 

vanzelfsprekend voor de andere delen in de polder 

zullen gelden. Deze zullen vanaf de eigen kwaliteiten 

en knelpunten benaderd dienen te worden. Daarnaast 

blijkt uit de wateropgave voor dit gebied, dat de groene 

gebieden een minder grote opgave te maken hebben. 

Dit vraagt daarom ook een andere ontwerphouding.  

Voor het beantwoorden van het ontwerpvraagstuk, 

is het noodzakelijk dat er samenwerking plaats vindt 

tussen verschillende actoren. Het waterschap, de 

gemeente, het stadsdeel en bewoners dienen deel uit 

te maken van een integrale aanpak. Op deze manier kan 

het waterprobleem, de functionele noodzaak, en de 

ruimtelijke kwaliteiten van het water benut worden. 

8.4 Aanbevelingen

Watergraafsmeer polder

Het onderzoek biedt een mogelijke uitwerking hoe in 

de Watergraafsmeer polder de functionele noodzaak en 

kwaliteiten van water verbonden kunnen worden. Het 

is aan te bevelen om verder onderzoek te doen naar de 

overige gebieden van de polder. Met name de potenties 

die in de grote hoeveelheid groengebieden liggen is 

een interessante opgave. Er dient daarmee rekening 

te worden gehouden met de verschillende aanwezige 

identiteiten. Deze identiteiten en sferen kunnen 

versterkt worden door de wateropgave als ‘maatwerk’ 

te benaderen. Elke kamer zal door die identiteitsgerichte 

aanpak een unieke kamer vormen in de polder. 

De ontwerpvoorstellen op polderniveau kunnen verder 

uitgebreid worden. Een mogelijk vervolgonderzoek 

zou zich kunnen toespitsen op het creëren van extra 

oppervlakte water aan de randen van de polder. 

Daarnaast ligt er een interessante ontwerpogave in het 

toepassen van waterobjecten. Dit kan op polderniveau, 

maar ook op kleiner schaalniveau. In de dit onderzoek 
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zijn de eerste aanzetten hiervoor gedaan Paragraaf 4.2 

Toetsing concept.

In dit onderzoek zijn ontwerpvoorstellen gedaan 

op privé-terrein. Dit vraagt een samenwerking en 

goedkeuring van de bewoners. Om dit soepel te laten 

verlopen is een tegemoedkoming vanuit de gemeente 

in de vorm van een subsidieregeling een mogelijke 

oplossing. Op deze manier zal het voor de bewoners een 

interessante uitgangspositie zijn, naast ‘het oplossen 

van de waterproblematiek in de tuin en straat’. 

Algemeen

De werkwijze in dit afstudeerproject is een integrale, 

identiteitsgerichte aanpak waarin de wateropgave als 

een randvoorwaarde in het stedebouwkundig plan 

wordt gezien. Deze aanpak is zeer interessant om in een 

andere bestaande stedelijke omgeving toe te passen. 

De bevindingen zullen de ontwerpvoorstellen uit dit 

onderzoek aanvullen. Op deze manier wordt een steeds 

uitgebreider beeld geschept, hoe om te gaan met de 

bestaande stedelijke omgeving en waterproblematiek.

In de refl ectie kwam naar voren dat een samenwerking 

tussen verschillende actoren noodzakelijk is. Het 

zal heel nuttig zijn deze actoren in workshops te 

laten samenwerken en ideeën te genereren. Door 

verschillende expertises bijeen te brengen, zal het 

‘water’ vanuit diverse oogpunten benaderd worden. Dit 

is een optimale manier om de verschillende facetten 

van water te integreren in de omgeving. 
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Bijlage IV

Eigen Berekeningen 

wateropgave per buurt

JERUZALEM

HUIDIGE SITUATIE

BENODIGDE BERGING

Oppervlakte polder 500 ha
Benodigde berging polder 115.000 m3 ½ uur piekbui
(berekening dro 'piekbui 2050') 350.000 m3 1 uur piekbui

585.000 m3 1½ uur piekbui

Oppervlakte Jeruzalem ~ 35 ha
Benodigde berging Jeruzalem 28.175 m3 1 uur piekbui
bebouwing (18%) 6.300 m3/u
verharding (44%) 15.400 m3/u
groen (37%) 12.950 m3/u

6.475 m3/u - max. berging in het groen
water (1%) 350 m3/u

350 m3/u - berging in water
totaal 28.175 m3/u

EXTRA BERGING (schatting)

Maximaal verbreden waterraster 6500 m3
Extra goten in straatprofiel 350 m3
Maximaal publiek groen transformeren in water 29.000 m3

-10% infiltratie groen* 2.900 m3 -
 (*meegenomen in berekening dro) 26.100 m3

Totaal extra berging (maximaal bestaande situatie) 32.950 m3

RESULTAAT

Benodigde berging Berging mogelijk Conclusie
½ uur piekbui 10.850 m3 32.950 m3 22.100 m3
1 uur piekbui 28.175 m3 32.950 m3 4.775 m3
1½ uur piekbui 45.500 m3 32.950 m3 12.550 m3 -

MIDDENMEER

HUIDIGE SITUATIE

Oppervlakte bestaand waterraster 8.300 m2

BENODIGDE BERGING

Oppervlakte polder 500 ha
Benodigde berging polder 350.000 m3 1 uur piekbui
(berekening dro 'piekbui 2050')

Oppervlakte Middenmeer ~ 71 ha
Benodigde berging Middenmeer 58.930m3 1 uur piekbui
bebouwing (24%) 17.040 m3/u
verharding (43%) 30.530  m3/u
groen (32%) 22.720 m3/u

11.360 m3 - max. berging in het groen
water (1%) 710 m3/u

710 m3/u - berging in water
totaal 58.930 m3/u

EXTRA BERGING (schatting)

Maximaal verbreden waterraster 12.000 m3
Extra goten in straatprofiel 700 m3
Maximaal publiek groen transformeren in water 11.500 m3

-10% infiltratie groen* 1.150 m3 -
 (*meegenomen in berekening dro) 10.350 m3

Totaal extra berging (maximaal bestaande situatie) 23.050 m3

RESULTAAT

Benodigde berging Berging mogelijk Conclusie
½ uur piekbui 23.785 m3 23.050 m3 735 m3
1 uur piekbui 58.930 m3 23.050 m3 35.880 m3 -
1½ uur piekbui 94.075 m3 23.050 m3 71.025 m3 -
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BETONDORP

HUIDIGE SITUATIE

Oppervlakte bestaand waterraster 7.055 m2

BENODIGDE BERGING

Oppervlakte polder 500 ha
Benodigde berging polder 115.000 m3 ½ uur piekbui
(berekening dro 'piekbui 2050') 350.000 m3 1 uur piekbui

585.000 m3 1½ uur piekbui

Oppervlakte Betondorp ~ 105 ha
Benodigde berging Betondorp 62.475 m3 1 uur piekbui
bebouwing (11%) 11.550 m3/u
verharding (12%) 12.600 m3/u
groen (73%) 76.650m3/u

38.325 m3/u - max. berging in het groen
water (4%) 4.200 m3/u

4.200 m3/u - berging in water
totaal 62.475 m3/u

EXTRA BERGING (schatting)

Maximaal verbreden waterraster 4.700 m3
Extra goten in straatprofiel 100 m3
Maximaal publiek groen transformeren in water 119500 m3 (incl.sportvelden**)

-10% infiltratie groen* 11.950 m3 -
 (*meegenomen in berekening dro) 107.550 m3

Totaal extra berging (maximaal bestaande situatie) 112.350 m3

RESULTAAT

Benodigde berging Berging mogelijk Conclusie
½ uur piekbui 12.050 m3 112.350 m3 103.900 m3
1 uur piekbui 62.475 m3 112.350 m3 49.875 m3
1½ uur piekbui 112.800 m3 112.350 m3 450 m3 -

** Zonder sportvelden: totaal extra berging mogelijk 52.800 m3 
(Resultaat: ½ uur piekbui: + 40.750 m3, 1 uur piekbui: - 9.675 m3, 1½ uur piekbui: - 60.000 m3)

Bijlage IV

Eigen Berekeningen 

wateropgave per buurt

PARK DE MEER

HUIDIGE SITUATIE

Oppervlakte bestaand waterraster 13.700 m2

BENODIGDE BERGING

Oppervlakte polder 500 ha
Benodigde berging polder 115.000 m3 ½ uur piekbui
(berekening dro 'piekbui 2050') 350.000 m3 1 uur piekbui

585.000 m3 1½ uur piekbui

Oppervlakte Park de Meer ~ 91 ha
Benodigde berging Park de Meer 36.855 m3 1 uur piekbui
bebouwing (13%) 11.830 m3/u
verharding (15%) 13.650 m3/u
groen (65%) 22.750 m3/u

11.375 m3/u - max. berging in het groen
water (7%) 6.370 m3/u

6.370 m3/u - berging in water
totaal 36.855 m3/u

EXTRA BERGING (schatting)

Maximaal verbreden waterraster 6.620 m3
Extra goten in straatprofiel nvt
Maximaal publiek groen transformeren in water 211.700 m3 (incl.sportvelden**)

-10% infiltratie groen* 21.170 m3 -
 (*meegenomen in berekening dro) 190.530 m3

Berging in prive groen (volkstuinen opofferen) 41.500 m3
-10% infiltratie groen* 4.150 m3 -

 (*meegenomen in berekening dro) 37.350 m3
Totaal extra berging (maximaal bestaande situatie) 234.500 m2

RESULTAAT

Benodigde berging Berging mogelijk Conclusie
½ uur piekbui 12.740 m3 234.500 m2 221.760 m3
1 uur piekbui 36.855 m3 234.500 m2 197.645 m3
1½ uur piekbui 60.970 m3 234.500 m2 173.530 m3

** Zonder sportvelden: totaal extra berging mogelijk 107.070 m3 
(Resultaat: ½ uur piekbui: + 94.330 m3, 1 uur piekbui: + 70.215 m3, 1½ uur piekbui: + 46.100 m3)

216



Bijlage IV

Eigen Berekeningen 

wateropgave per buurt
DON BOSCO

HUIDIGE SITUATIE

Oppervlakte bestaand waterraster 20.160 m2

BENODIGDE BERGING

Oppervlakte polder 500 ha
Benodigde berging polder 115.000 m3 ½ uur piekbui
(berekening dro 'piekbui 2050') 350.000 m3 1 uur piekbui

585.000 m3 1½ uur piekbui

Oppervlakte Don Bosco ~ 55 ha
Benodigde berging Don Bosco 36.850 m3 1 uur piekbui
bebouwing (15%) 8.250 m3/u
verharding (29%) 15.950 m3/u
groen (46%) 25.300 m3/u

12.650 m3/u - max. berging in het groen
water (10 %) 5.500 m3/u

5.500 m3/u - berging in water
totaal 36.850 m3/u

EXTRA BERGING (schatting)

Maximaal verbreden waterraster 3.700 m3
Extra goten in straatprofiel 200 m3
Maximaal publiek groen transformeren in water 43.700 m3

-10% infiltratie groen* 4.370 m3 -
 (*meegenomen in berekening dro) 39.330 m3

Totaal extra berging (maximaal bestaande situatie) 43.230 m3

RESULTAAT

Benodigde berging Berging mogelijk Conclusie
½ uur piekbui 12.100 m3 43.230 m3 31.130 m3
1 uur piekbui 36.850 m3 43.230 m3 6.380 m3
1½ uur piekbui 61.600 m3 43.230 m3 18.370 m3 -

VAN DER KUNBUURT

HUIDIGE SITUATIE

BENODIGDE BERGING

Oppervlakte polder 500 ha
Benodigde berging polder 115.000 m3 ½ uur piekbui
(berekening dro 'piekbui 2050') 350.000 m3 1 uur piekbui

585.000 m3 1½ uur piekbui

Oppervlakte Van der Kunbuurt ~ 24 ha
Benodigde berging Van der Kunbuurt 21.000 m3 1 uur piekbui
bebouwing (29%) 6.960 m3/u
verharding (46%) 11.040 m3/u
groen (25%) 6.000 m3/u

3.000 m3/u - max. berging in het groen
water (0%) 0 m3/u
totaal 21.000 m3/u

EXTRA BERGING (schatting)

Maximaal verbreden waterraster nvt
Extra goten in straatprofiel nvt
Maximaal publiek groen transformeren in water 17.800 m3

-10% infiltratie groen* 1.780 m3 -
 (*meegenomen in berekening dro) 16.020 m3

Totaal extra berging (maximaal bestaande situatie) 16.020 m3

RESULTAAT

Benodigde berging Berging mogelijk Conclusie
½ uur piekbui 9.000 m3 16.020 m3 7.020 m3
1 uur piekbui 21.000 m3 16.020 m3 4.980 m3 -
1½ uur piekbui 33.000 m3 16.020 m3 16.980 m3 -
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Bijlage IV

Eigen Berekeningen 

wateropgave per buurt

218

JULIANAPARK

HUIDIGE SITUATIE

Oppervlakte bestaand waterraster 2.200 m2 

BENODIGDE BERGING

Oppervlakte polder 500 ha
Benodigde berging polder 115.000 m3 ½ uur piekbui
(berekening dro 'piekbui 2050') 350.000 m3 1 uur piekbui

585.000 m3 1½ uur piekbui

Oppervlakte Julianapark ~ 14 ha
Benodigde berging Julianapark 10.500 m3 1 uur piekbui
bebouwing (14%) 1.960 m3/u
verharding (41%) 5.740 m3/u
groen (40%) 5.600 m3/u

2.800 m3/u - max. berging in het groen
water (5%) 700 m3/u

700 m3/u - berging in water
totaal 10.500 m3/u

EXTRA BERGING (schatting)

Maximaal verbreden waterraster nvt
Extra goten in straatprofiel 160 m3
Maximaal publiek groen transformeren in water 10.000 m3

-10% infiltratie groen* 1.000 m3 -
 (*meegenomen in berekening dro) 9.000 m3

Totaal extra berging (maximaal bestaande situatie) 9.160 m3

RESULTAAT

Benodigde berging Berging mogelijk Conclusie
½ uur piekbui 3.850 m3 9.160 m3 5.310 m3
1 uur piekbui 10.500 m3 9.160 m3 1.340 m3 -
1½ uur piekbui 17.150 m3 9.160 m3 7.990 m3 -

AMSTELDORP

HUIDIGE SITUATIE

Oppervlakte bestaand waterraster 3.800 m2

BENODIGDE BERGING

Oppervlakte polder 500 ha
Benodigde berging polder 115.000 m3 ½ uur piekbui
(berekening dro 'piekbui 2050') 350.000 m3 1 uur piekbui

585.000 m3 1½ uur piekbui

Oppervlakte Amsteldorp ~ 39 ha
Benodigde berging Amsteldorp 25.155 m3 1 uur piekbui
bebouwing (14%) 5.460 m3/u
verharding (18%) 7.020 m3/u
groen (65%) 25.350 m3/u

12.675 m3/u - max. berging in het groen
water (3%) 1.170 m3/u

1.170 m3/u - berging in water
totaal 25.155 m3/u

EXTRA BERGING (schatting)

Maximaal verbreden waterraster 4.475 m3
Extra goten in straatprofiel 180 m3
Maximaal publiek groen transformeren in water 36.500 m3 (incl.sportvelden**)

-10% infiltratie groen* 3.650 m3 -
 (*meegenomen in berekening dro) 32.850 m3

Totaal extra berging (maximaal bestaande situatie) 37.505 m3

RESULTAAT

Benodigde berging Berging mogelijk Conclusie
½ uur piekbui 6.240 m3 37.505 m3 31.265 m3
1 uur piekbui 25.155 m3 37.505 m3 12.350 m3
1½ uur piekbui 44.070 m3 37.505 m3 6.565 m3 -

** Zonder sportvelden: totaal extra berging mogelijk 28.900 m3 
(Resultaat: ½ uur piekbui: + 22.660 m3, 1 uur piekbui: + 3.745 m3, 1½ uur piekbui: - 15.170 m3)



Bijlage IV

Eigen Berekeningen 

wateropgave per buurt

SCIENCEPARK

HUIDIGE SITUATIE

Oppervlakte bestaand waterraster 16.000 m2

BENODIGDE BERGING

Oppervlakte polder 500 ha
Benodigde berging polder 115.000 m3 ½ uur piekbui
(berekening dro 'piekbui 2050') 350.000 m3 1 uur piekbui

585.000 m3 1½ uur piekbui

Oppervlakte Sciencepark ~ 107 ha
Benodigde berging Sciencepark 71.155 m3 1 uur piekbui
bebouwing (14%) 14.980 m3/u
verharding (30%) 32.100 m3/u
groen (45%) 48.150 m3/u

24.075 m3/u - max. berging in het groen
water (11 %) 11.770 m3/u

11.770 m3/u - berging in water
totaal 71.155 m3/u

EXTRA BERGING (schatting)

Maximaal verbreden waterraster nvt
Extra goten in straatprofiel nvt
Maximaal publiek groen transformeren in water 53.000 m3

-10% infiltratie groen* 5.300 m3 -
 (*meegenomen in berekening dro) 47.700 m3

Berging in natuurgebied 71.000 m3
-10% infiltratie groen* 7.100 m3 -

 (*meegenomen in berekening dro) 63.900 m3

Totaal extra berging (maximaal bestaande situatie) 111.600 m3

RESULTAAT

Benodigde berging Berging mogelijk Conclusie
½ uur piekbui 23.540 m3 111.600 m3 88.060 m3
1 uur piekbui 71.155 m3 111.600 m3 40.445 m3
1½ uur piekbui 118.770 m3 111.600 m3 7.170 m3 -
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Bijlage VI

Berekening conclusie

Middenmeer

221

ONTWERP MIDDENMEER Benodigde berging  58.930m3 1uur piekbui
 (uit brerekening bijlage x)

nieuwe situatie

Maatregelen tbv waterberging oppervlakte facter (DRO,2005) Totaal max m3 berging

VERBREDEN WATERRASTER ca. 6.420 m2 0,5 m stijging 3.210 m3

BERGING OEVERS/OVERLOOPGEBIED ca. 11.400 m2 0,10 % infiltratie* 6.840 m3
0,5 m stijging

OPPERVLAKTE GOTEN
straatprofiel type 1: goot (excl. stenen) ca. 2.730 m2 0,2 m bergingshoogte 546 m3
straatprofiel type 2: goot ca.1.055 m2 0,2 m bergingshoogte 211 m3

             wadi ca 4.600 m2 0,3 m diep 1.380 m3 (greppel)
grindkoffer 0,75 m3/dag/m2 wadi infiltratie 3.450 m3 per dag (grindkoffer)

straatprofiel type 3: 2/3 halfverharding ca. 9.800 m2 0,37 m diep 3.626 m3
             1/3 wadi ca. 4.900m2 groenstrook 0,3 m diep 1.470 m3 (greppel)

grindkoffer 0,75 m3/dag/m2 wadi infiltratie 3.675 m3 per dag (grindkoffer)

overige goten Middenmeer-Noord ca. 1.600 m2 0,2 m bergingshoogte 320 m3
overige groenstroken Middenmmeer -Zuid ca. 2135 m2 0,10 m infiltratie 214 m3

OPPERVLAKTE PLEINEN
wadi-greppel  met grindkoffer ca.7.850 m2 plein 0,3 m diep 2.355 m3 (greppel)

grindkoffer 0,75 m3/dag/m2 wadi infiltratie 5.888 m3 per dag (grindkoffer)
infiltratiekrat ca.2.600 m2 0,3 m 780 m3
1/3 water en 2/3 bassin wat kan vullen ca.10.000 m2 0,5 m stijging en 10% infiltratie 5.610 m3
infiltratiepleinen ca. 4.590 m2 0,10 % infiltratie* 459 m3

OPPERVLAKTE DAKTUINEN
middenmeer noord ca. 14.400 m2 0,3 m hoog berging 4.320 m3
middenmeer zuid ca. 45.000 m2 0,3 m hoog berging 13.500 m3

OPPERVLAKTE BERGINGSSTROOK BINNENTUINEN
middenmeer noord ca. 3.375 m2 groenstrook 0,3 m diep 1.012 m3

grindkoffer 0,75 m3/dag/m2 wadi infiltratie 2.531 m3

 * Bij een regenbui van 100 mm is dit 0,1m 
         TOTAAL NIEUWE SITUATIE : ca. 64.000 m3 BERGING 



Bijlage VI

Berekening conclusie

Jeruzalem

JERUZALEM NIEUWE GEBIEDEN : Benodigde berging totale wijk 28.175 m3 1uur piekbui
 (uit brerekening bijlage x)

Nieuwe situatie tpv plangebieden 

Maatregel tbv waterberging oppervlakte factor (DRO, 2005) Totaal max m3 berging

VERBREDEN WATERRASTER ca. 2.850 m2 0,5 m stijging 1.425 m3

OVERLOOPGEBIEDEN ca. 14.500 m2 0,10 % infiltratie* 8.700 m3
0,5 m stijging

NIEUW WATERSTRUCTUUR ca. 15.000 m2 0,5 m stijging 7.500 m3

OPPERVLAKTE INFILTRATIEPLEINEN ca. 3.070 m2 plein 0,3 m diep 921 m3 (greppel)
grindkoffer 0,75 m3/dag/m2 wadi infiltratie 2.200 m3/ per dag (grindkoffer)

OPPERVLAKTE PUBLIEK GROEN ca. 45.750 m2 0,10 % infiltratie* 3.125 m3
(min 14.500 m2 berekening 
bij overloopgebieden meegnomen)

OPPERVLAKTE PRIVE GROEN ca. 8.000 m2 0,10 % infiltratie* 800 m3

OPPERVLAKTE DAKTUINEN ca. 11.000 m2 0,3 m hoog berging 3.300 m3

HALFVERHARDING ca. 1.100 m2 0,37 m diep 407 m3

TOTAAL NIEUWE SITUATIE PLANGEBIEDEN: ca. 28.500 m3    BERGING

Oude situatie tpv plangebieden

Maatregel tbv waterberging oppervlakte factor (DRO, 2005) Totaal max m3 berging

PUBLIEK GROEN ca. 66.000 m2 0,10 % infiltratie* 6600 m3

PRIVE GROEN ca. 9.250 m2 0,10 % infiltratie* 925 m3

WATER ca. 3.500 m2 0,3 m stijging 1050 m3

TOTAAL HUIDIGE SITUATIEPLANGEBIEDEN: 8.575 m3    BERGING 
 * Bij een regenbui van 100 mm is dit 0,1m 

222



Bijlage VII

Profi elen Waterraster

bestaande en nieuwe 

situatie
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Bijlage VII

Profi elen Waterraster

bestaande en nieuwe 

situatie: Profi el 8
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Bijlage VII

Profi elen Waterraster

bestaande en nieuwe 

situatie: Profi el 9
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Bijlage VII

Profi elen Waterraster

bestaande en nieuwe 

situatie: profi el 10
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Bijlage VII

Profi elen Waterraster

bestaande en nieuwe 

situatie: profi el 11
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Bijlage VII

Profi elen Waterraster

bestaande en nieuwe 

situatie: profi el 12
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Bijlage VII

Profi elen Waterraster

bestaande en nieuwe 

situatie: profi el 13
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Bijlage VII

Profi elen Waterraster

bestaande en nieuwe 

situatie: profi el 14
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Bijlage VII

Profi elen Waterraster

bestaande en nieuwe 

situatie: profi el 15
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Profi elen Waterraster

bestaande en nieuwe 

situatie: profi el 15
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Profi elen Waterraster

bestaande en nieuwe 

situatie: profi el 17
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Bijlage VII

Profi elen Waterraster

bestaande en nieuwe 

situatie: profi el 17
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