NTs-fietsroute: “Groene Historie, Groene Toekomst”, een nieuwe blik op tuinen in Amsterdam

NTs-fietsroute Amsterdam: Groene ruimten of Tuinen met Bijzondere toekomstwaarde (TBT)
www.tuinenstichting.nl/open-tuinen/nts-fietsroute-groene-historie-groene-toekomst/
Voor de fietsroute is gebruik gemaakt van het fiets-navigatie systeem van google. Door het intypen
van het adres of de coördinaten van een tuin of park is de route op een smartphone te volgen.
Google geeft meestal de kortste route, dit is echter niet altijd de veiligste of de fraaiste. Een
alternatief wordt aangegeven onderaan de beschrijvingen per item.
De fietsroute is ook in gedeeltelijk , verkort of in een andere volgorde af te leggen.

Beschouwing naar aanleiding van de NTs-fietsroute in Amsterdam
Gedachten over tuinen met een bijzondere toekomstwaarde vinden al gauw plaats vanuit
een stedelijke context, waarschijnlijk omdat we het in verband brengen met een dynamische
situatie. Discussies, artikelen en experimentele studies over de stad van de toekomst komen
op dit moment heel veel voor, met name bij de ontwikkelingen van grotere steden als
Amsterdam en Rotterdam. Door de omvorming of herontwikkeling van oude
industrieterreinen (met bodemvervuiling, inpassing van historische gebouwen e.d.) en de
enorme uitbreiding van de infrastructuur (bijv. knooppunten met meerdere bouwlagen,
restruimten e.d.) moet naar nieuwe oplossingen en gebruiksmogelijkheden worden gezocht.
De praktijk van de afgelopen 25 jaar heeft in dat verband een aantal interessante projecten
opgeleverd die het bezoeken en beschouwen waard zijn om onze gedachten op het gebied
van bijzondere groene omgevingen aan te scherpen. In hoofdlijnen komt het vaak op
concepten neer met wonen-werken in een veilige, autovrije, groenblauwe omgeving met
verblijfskwaliteit. Mogelijkheden voor stadslandbouw en eventueel sportactiviteiten scoren
daarbij hoog.
Leefstijlen, woon- en werksituaties worden in verband gebracht met milieubewust,
energiezuinig en duurzaam omgaan met je omgeving. Daarbij worden heel vaak begrippen
gebruikt als circulaire systemen en collectieve eenheden, waarbij burgerinitiatieven en participatie een grote inbreng leveren. Een circulaire aanpak vraagt om
samenwerkingsverbanden met heel veel partijen en om praktische toepassingen, waardoor
voldoende hergebruik, technologische toepassingen en uitwisseling van afvalstromen
mogelijk zijn. In de studie naar de experimenteerwijk Buiksloterham in Amsterdam-noord
worden drie essentiële stappen onderscheiden om dat te bereiken:
1. Omarm de genius loci,
2. Toepassing van nieuwe technologieën en bewezen praktijken,
3. Maak uitwisseling mogelijk tussen de stromen en omgevingsfactoren als geluid,
financieel draagvlak en ruimtelijke kwaliteit (ruimtelijke groene buffers).
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Buiksloterham, Kop Grasweg, de circulaire stad: Amvest, ontwerp/onderzoek DELVA Landscape Architects

In die circulaire benadering passen gemeenschappelijke ruimten en gebruiksvormen. Dat
vraagt om nieuwe gedachtevorming over de tuin, die men in het algemeen als een
particuliere en private ruimte beschouwt en beoordeelt. Nieuwe stedelingen ervaren de
stedelijke groene omgeving als een verblijfsgebied dat op sommige plekken de
eigenschappen en kenmerken van een particuliere tuin benadert of zou moeten benaderen.
Er vindt op bepaalde plaatsen een verstrengeling plaats van openbare met semi-openbare of
publieke en soms zelfs particuliere ruimten, waardoor onder andere extra groene routes aan
het stedelijk weefsel worden toegevoegd. Het compacte wonen en werken in combinatie
met moderne leefstijlen en vrije tijdbesteding doet een ander beroep op groene ruimten.
Naast burgers gaan ook stadsbesturen, ontwikkelaars en andere bedrijven met nieuwe ogen
naar de inrichting van de groene buitenruimte kijken en nemen initiatieven voor de realisatie
van duurzame buitenruimten met een aantrekkelijke verblijfskwaliteit. Daarbij verlenen de
beplantingen, de voorzieningen en zelfs de gebouwen aan de ruimte niet zelden een
‘tuinachtige’ sfeer.
Ook het contrast tussen de doorgaande, drukke, functionele, openbare stedelijke ruimte en
de besloten, meer private, groene, rustige ruimte binnen het bouwblok wordt bewuster
ervaren. Daar ontleent men een grote waarde, herkenbaarheid en behoefte aan. De
hooggewaardeerde en onmisbaar geachte binnenterreinen blijken echter onder grote druk
staan. In rap tempo worden veel binnenterreinen versteend of bebouwd. Helaas onttrekt dit
proces zich vaak aan het oog van de buitenstaanders. Een onderzoekje in de Bellamybuurt in
Amsterdam-oud west laat vanaf 2000 de volgende afname aan groene binnenterreinen zien:
in 2005 37%, 2015 56% en de verwachting is dat in 2025 de vermindering 75% zal zijn. Dat is
behoorlijk alarmerend. Op die manier wordt de tuin met een bijzondere toekomstwaarde al
gauw een unicum in plaats van een regelmatig voorkomend fenomeen, waaraan de
gemiddelde stedeling mede de kwaliteit van z’n leefomgeving bepaalt.
Het gaat er niet zozeer om concreet vast te stellen wat de Tuin met Bijzondere
Toekomstwaarde (TBT) precies is, en wat niet. Veel belangrijker is het ontwikkelen van een
denkproces en/of het scheppen van een theoretisch kader met betrekking tot ’Tuinen met
2

NTs-fietsroute: “Groene Historie, Groene Toekomst”, een nieuwe blik op tuinen in Amsterdam

Bijzondere Toekomstwaarden’ om bij beschouwing, beleving, het ontwerpen, aanleggen,
enz. van dergelijke tuinen of groene ruimten een zeker bewustzijn te creëren ten aanzien
van het fenomeen TBT. Waarschijnlijk is het zo dat veel (moderne) tuinen elementen of
onderdelen in zich dragen van bijzondere toekomstwaarden, meer dan om in absolute zin
een volledige Tuin met Bijzondere Toekomstwaarden te zijn.
Samenvattend is de veronderstelling dat drie invloeden* aan de Tuin met Bijzondere
Toekomstwaarden ten grondslag liggen:


Verstedelijking (waarbij je kunt denken aan resultaten bij burgerparticipatie en initiatieven, mengvormen openbaar-privé, intensivering/dubbelgebruik van de
ruimte, tijdelijkheid, enz.)



Technische en digitale ontwikkeling (zoals watersystemen, constructies voor dak- en
geveltuinen, moderne beheertechnieken e.d.)



Duurzaamheid (denk aan recycling/herbruikbaarheid, circulaire toepassingen,
natuurvriendelijke materialen, benutten van natuurlijke processen, biologisch
plantmateriaal, bijzondere beplantingsassortimenten en toepassingen).

De fietsroute
De Amsterdamse fietsroute gaat langs of door een aantal openbare en semi-openbare
groene ruimten. Dus géén particuliere tuinen! De beschouwing die hierboven is gegeven
dient daarvoor als verklaring. Het is de bedoeling dat de informatie over de verschillende
groene plekken daar een verdere aanvulling op is. We hopen dat daarmee - naast de
traditionele opvatting over de (particuliere) tuin - een andere, ruimere, meer innovatieve
opvatting van het begrip ‘tuin’ kan worden aangereikt.
Veel plezier!
Johan Vlug, in samenwerking met Robertien Aberson en Rita Bergshoeff
Foto’s door Johan Vlug

*In het schema hieronder is per tuin aangegeven op welke van de drie 'invloeden' de Tuinmet-Bijzondere-Toekomstwaarde volgens ons scoort.
De fietsroute is op een stadsplattegrond van Amsterdam aangegeven, inclusief de (40)
nummers die verwijzen naar een Tuin-met-Bijzondere-Toekomstwaarde. Van elke tuin zijn
een of meer 'links' aangegeven en een korte beschrijving met een of twee fotobeelden.
Schema met de invloeden* van Tuinen met Bijzondere toekomstwaarde in Amsterdam
(TBT)
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Nr

Tuinen-met-Bijzondere-Toekomstwaarde

1-2
3-4

Station Sloterdijk, Orlyplein / Tuin van Bret
Westerpark, nieuwe deel: Cultuurpark Westergasfabriek
GWL-Terrein (GWL= (voormalige) Gemeente Waterleiding)
J.W. Siebbeleshof
Dignitahoftuin / Binnentuin Hermitage
Hortus Botanicus (tegenover het Wertheimpark (10))
ARTIS-plein
Entrepotdok (binnenhoven omgebouwde pakhuizen)
Drijvende tuin van Arie Taal (bij Pelikaanbrug)
Kattenburgerplein-Bijltjespad
Marineterrein Amsterdam
Java-eiland: de seizoenstuinen
Panamakade-Baron G.A. Tindalplein: drijvend parkje
Roeterseilandcampus UVA
Park Afrikanerplein (plantsoen met nutstuinen)
HOPP (dakterras-horeca)
Park Frankendael (+ rest. De Kas, historische en heemtuin)
Darwinplantsoen met vaste plantentuin Mien Ruys
Nieuwe Oosterbegraafplaats, nieuw deel Karres en
Brands
Amstelkwartier, Park Somerlust
Beatrixpark, tuin AKZO
CIRCL, circulaire tuin en paviljoen
Sportpark Olympiaplein
Park Schinkeleilanden
(Stichting) Natuurtuin Slatuinen
Erasmuspark, The Miracle Garden: vaste plantentuin
Huis te Vraag e.o.
Openbaar groen Fregelaan / Wittgensteinlaan
Piet Wiedijkpark / -tuin
Kröller-Müllerpark / Zuiveringspark
Van Eesteren paviljoen e.o. (Bastion West)
Cornelis de Rooijpad / Arthur Meerwaldpad

5
6
7-8
9
11
12
13
14
15
16-20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Verstedelijki
ng
X
X

Tech. +
digitale
Ontw.

Duurzaamheid

(X)
X

X
X

X

(X)

X

X
X
X
X
X
X
X
(X)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

(X)

X
X
(X)
(X)
(X)

(X)
X
(X)
(X)

(X)
X
(X)
X

(X)

X
X

X

(X)

(X)
X
X

X
X
X
X
X
X
X

*X= merkbaar van invloed; (X)= aanvullend van invloed
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Zie de NTs-fietsroute op plattegrond: www.tuinenstichting.nl/open-tuinen/nts-fietsroute-groenehistorie-groene-toekomst/, met de genummerde plekken:
1-2. Station Sloterdijk, Orlyplein / Tuin van Bret
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orlyplein

Orlyplein/station Sloterdijk (links) en de Tuin van Bret (rechts)

De entreeruimte voor het station Sloterdijk, het Orlyplein, is een typisch voorbeeld van
‘placemaking’. Door de gemeente Amsterdam (ontwerper Ton Muller en team) is in 2014/2015
een vaste plantentuin aangelegd op het dek van het voormalige busstation. De tuin is inmiddels
een bekende ontmoetings- en verblijfsplek geworden voor veel mensen, mede door de met
groen omringde horeca met terrassen. Deze ingreep heeft de omgeving van station Sloterdijk
weer op de kaart gezet als een stedelijk knooppunt. De beplanting wordt jaarlijks gescreend om
het assortiment zo passend mogelijk te maken en het geven van water tot een absoluut
minimum te beperken. (Zie ook het artikel in Tuin en Landschap nr 18, 2018)
De Tuin van Bret is een initiatief van een ‘sociale ondernemer’ die op de braakliggende overhoek
bij het station een tijdelijke nutstuin en wijngaard is begonnen die de nabijgelegen horeca van
producten kan voorzien in combinatie met een aantal hergebruikte containergebouwen waarin
zich werkplekken voor creatieve ondernemers bevinden.
De vaste plantentuin op het Orlyplein en de Tuin van Bret vullen elkaar aan, waarbij de invloeden
verstedelijking en duurzaamheid, maar ook technische/digitale ontwikkelingen als herkenbare
impulsen gelden.
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3-4. Westerpark, nieuwe deel: Cultuurpark Westergasfabriek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westerpark_(Amsterdam)

Cultuurpark Westergasfabriek met de Taxodium Pool als onderdeel van de Wetgardens (links) en een blik op de tot een
nat natuurterrein omgevormde naastgelegen Overbrakerpolder (rechts)

Het heeft ongeveer 40 jaar geduurd voordat het zwaar vervuilde Westergasfabriekterrein is
omgevormd tot een park in aansluiting op het door J.G. van Niftrik in 1886 aangelegde
Westerpark. Het door Francine Houben (Mecanoo Architecten) en Kathryn Gustafson (Bureau
Gustafson Porter) ontworpen Cultuurpark Westergasfabriek is vanaf 2000- 2010 aangelegd. Het
is inmiddels een zeer succesvol en drukbezocht stadspark. De 22 door architect Izak Gosschalk
ontworpen gebouwen van de voormalige gasfabriek zijn tot monument verklaard en herbergen
sport, horeca en allerlei culturele instellingen. Men treft er ook een van de eerste stadsstranden
van Nederland aan. Inmiddels wordt het park ruimtelijk beleefbaar ingedeeld door de
verschillende uitgegroeide beplantingssferen, zoals de Wetgardens en de Broadwayheuvel. Het
park oefent een grote uitstraling naar de naastgelegen woonbuurten uit (o.a. Staatsliedenbuurt).
Verstedelijking, duurzaamheid en technische/digitale ontwikkelingen gelden duidelijk als
kenmerkende invloeden voor het ontwerp, uitvoering en het beheer van het park.
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4-5. GWL-Terrein (GWL= (voormalige) Gemeente Waterleiding)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterwijk_(Amsterdam) en
https://gwl-terrein.nl/bezoekers/het-gwl-terrein/ en https://www.rainproof.nl/het-gwl-terrein

GWL-terrein met de achterzijde van het voormalige machinepompgebouw, nu Grand Café, en de helofytenvijver waarin
het oppervlaktewater van de wijk gezuiverd wordt.

Het GWL-terrein (met watertoren) houdt de voormalige functie van het 6,5 ha grote terrein
zichtbaar, terwijl er toch meer dan 100 woningen per hectare zijn gerealiseerd. Het door de
stedenbouwkundige/architect Kees Christiaanse en landschapsarchitect Adriaan Geuze (Bureau
West 8) ontworpen terrein is zeer groen en geldt als de eerste duurzame en autovrije wijk van
Nederland. De uitvoering heeft van 1994 tot 1997 plaatsgevonden. Er bevinden zich veel
nutstuinen voor bewoners, waarvan enthousiast gebruik wordt gemaakt. De woontevredenheid
in deze wijk is opvallend hoog. Het terrein sluit direct aan op het Cultuurpark Westergasfabriek.
Verstedelijking en duurzaamheid kan men als duidelijke kenmerken beschouwen en in
aanvullende zin ook technische/digitale ontwikkelingen.
Adviesroute:
Na -5- terug naar de Haarlemmerweg en de Haarlemmerbrug oversteken naar het Westerpark
En door het park fietsen (richting centrum) naar de Willemsbrug. Daar de route vervolgen.
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6. J.W. Siebbeleshof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Levensboom_(Wim_Tap) en
https://www.onsamsterdam.nl/tijdschrift/jaargang-2013/33-tijdschrift/tijdschrift-jaargang2013/2488-nummer-6-juni-2013?showall=&start=4

Zicht op de J.W. Siebbeleshof/Krom Boomssloot vanaf de brug over de Snoekjesgracht

De J.W. Siebbelshof is een typisch voorbeeld van de stadsvernieuwingstijd met de kraakbeweging
in de Nieuwmarktbuurt in de zeventiger en tachtiger jaren (wethouder Jan Schaefer: ‘in gelul kun
je niet wonen’). Het is een voorbeeld van een toegankelijk gemaakt binnenterrein in een sociale
woningbouwcomplex, midden in de stad op een aantrekkelijke plek aan het water, met een
speelplaats en publieke kunst. De hoge paal van natuursteen, inclusief de zwerfkei, is van de
kunstenaar Wim Tap (1938-2010): ‘De Levensboom’, geplaatst in 1989.
Verstedelijking geldt hier bij uitstek als item.
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7-8. Dignitahoftuin / Binnentuin Hermitage (voormalige Amstelhof)
https://www.herbestemming.nu/projecten/museum-hermitage-amsterdam en
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hermitage_Amsterdam

Dignitahoftuin (links) en binnentuin Hermitage/voormalige Amstelhof (rechts)

Via het dr. D.M. Sluyspad, dat achterlangs de Drieklimatenkas van de Hortus botanicus loopt,
kom je door het fiets-/voetgangerstunneltje op de Nieuwe Herengracht. Meteen links bij het
gebouw Amstelrank van de Nederlandse Hervormde Diaconie bevindt zich een van de toegangen
tot de Dignita Hoftuin. De Hoftuin is een verrassend groene verblijfsplek die aansluit op de
hoofdingang van de Hermitage. In 2014 opende de Diaconie het lunchrestaurant Hoftuin in de
binnentuin van de monumentale panden. Sinds 2017 wordt het restaurant geëxploiteerd door de
sociale onderneming Dignita Hoftuin, die mensen de kans geeft om door middel van
leertrajecten de afstand tot de arbeidsmarkt en de samenleving te verkleinen.
Michael van Gessel ontwierp in 2006 het inrichtingsplan voor de Amstelhof (Hermitage) en de
tuinen van de naastgelegen Diaconie (Corvershof en Amstelrank) als een doorlopend geheel. De
binnentuin van de Hermitage is aangelegd in 2008-2009, de Dignita Hoftuin kwam wat later tot
stand in 2013-2014.
De paden in de binnentuin van de Hermitage zijn verdiept aangelegd om de nieuwe
toegangspoort vanaf de Amstel aan te kunnen sluiten op de foyer in het souterrain. Ook werd
daarvoor het optrekkend vocht in de muren van het gebouw tegengegaan.
De opening in de beukenhaag, tegenover de hoofdingang van de Hermitage, in het verlengde van
de geknotte platanen die midden door de Dignita Hoftuin lopen is voorgesteld door Michael van
Gessel vooruitlopend op de openstelling van de Hoftuin. Het plan van Van Gessel voegt twee
nieuwe schakels toe aan het Amsterdamse netwerk van semiopenbare hoven en tuinen. Veel
mensen, van toeristen tot gezinnen, maken gebruik van deze plek.
Een typisch voorbeeld van verstedelijking en duurzaamheid in het groene semiopenbare domein.
7 en 8 Zijn ook bereikbaar via de entree aan de Nieuwe Keizersgracht.
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9. Hortus Botanicus 10. (tegenover het Wertheimpark, het 1e stadspark van Amsterdam,
1812)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hortus_Botanicus_Amsterdam en
https://www.dehortus.nl/?gclid=EAIaIQobChMIsIvr5pa23wIV0Od3Ch0K_wvjEAAYASAAEgK_lPD_
BwE en https://nl.wikipedia.org/wiki/Wertheimpark en
https://www.iamsterdam.com/nl/amsterdam-qr/centrum-oost-de-plantage/wertheimpark

De groene trambaan van de Plantage Middenlaan (foto links) ter hoogte van de Hortus Botanicus en het
Wertheimpark. Foto rechts: een beeld van het Plantage Park langs de Plantage Muidergracht met op de achtergrond
de monumentale Palmen- en varenkas van de Hortus Botanicus.

De Hortus Botanicus Amsterdam is een historische en zeer bijzondere plek in Amsterdam. De tuin
is gesticht in 1638 als tuin voor medicinale planten. Ernaast staat het voormalige laboratorium
van Hugo de Vries, die er onder andere onderzoek deed naar Teunisbloemen. In 1980 verloor het
z’n wetenschappelijk belang voor de universiteit. De tuin is gered door de in 1986 opgerichte
stichting ‘Vrienden van de Hortus’, die het beheer van de tuin van de universiteit in 1990
definitief overnam. In 1993 werd de Drieklimatenkas geopend, een geavanceerd ontwerp van
Zwarts-Jansma architecten. Het interieur van de kas is ontworpen door de landschapsarchitect
Wybe Kuitert. De Hortus Botanicus, die een uitgebreide en bijzondere plantencollectie herbergt,
is aangesloten bij internationale organisaties voor botanische tuinen en plantencollecties. Het is
een bijzondere, besloten en aantrekkelijke groene oase in het centrum van de stad. Als lid van de
Vrienden van de Hortus heeft men er vrij toegang. De als café ingerichte orangerie is een
aangename plek om af te spreken.
Verstedelijking en duurzaamheid zijn invloeden die betekenis aan deze cultuurhistorische plek
geven en in relatie met de diverse kassen en bouwwerken speelt ook technische/digitale
ontwikkeling een rol.

10

NTs-fietsroute: “Groene Historie, Groene Toekomst”, een nieuwe blik op tuinen in Amsterdam

11. ARTIS-plein
https://www.artis.nl/nl/footer/over-natura-artis-magistra/artisplein/ en
https://wienerberger.nl/inspiratie/filter-tussen-stad-en-park-artisplein-amsterdam en
https://nl.wikipedia.org/wiki/Artis

Artisplein met zicht op de volière, de lineaire natuurstenen fontein en het terras op het ‘stenen tapijt’

Vanaf 2014 is Amsterdam een fraai plein rijker op een publiek gemaakt perceel van Artis.
Daarmee wil de dierentuin zijn maatschappelijke betekenis voor de stad vergroten. Het ontwerp
van het plein is gemaakt door landschapsarchitect Michael van Gessel in samenwerking met Erik
de Jong e.a.
Het Artisplein ligt tussen twee haaks op elkaar staande monumentale gebouwen in, ertussen
bevindt zich de entree, vanwaar je al uitkijkt op de grote markante volière. Naast de volière ligt
een ‘tapijt van bakstenen’. Volière en ‘tapijt’ worden van elkaar gescheiden of juist aan elkaar
gekoppeld door een lange lijnvormige granieten fontein.
De grote bomen zijn nieuw geplant om het plein een groen karakter te geven die doet denken
aan een 19e-eeuws plein of terras. Het volièrelandschap doet denken aan een Hollands
weidelandschap. Volgens Van Gessel zijn de onderdelen zo gerangschikt dat de ruimte zowel
plein, park als tuin is. In de gebouwen bevindt zich op de begane grond horeca, waardoor het
plein grotendeels als een caféterras wordt gebruikt en als verblijfsplek wordt ervaren.
Een ontwerp dat typisch uit de invloedssfeer van verstedelijking voortkomt met een knipoog naar
duurzaamheid wat het hergebruik van de ruimte betreft.
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12. Entrepotdok (dakterras en binnenhoven omgebouwde pakhuizen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Entrepotdok en http://www.bcentrepotdok.nl/geschiedenis/ en
http://www.theobakker.net/pdf/plantage.pdf

Entrepotdok: dakterras als ontmoetingsplek voor buurtbewoners met zicht op de woningen van de Laagte Kadijk (links);
sfeerimpressie van de groene binnenhoven (rechts)

Een entrepot is een economische douaneregeling, wat meestal een verzegelde tijdelijke opslag
inhoudt van goederen uit het buitenland in een loods, pakhuis, veem, koel- of vrieshuis, onder
toezicht van de douane.
Het entrepotdok werd in 1827 ter stimulering van de transitohandel ingericht door het rijk: het
Algemeen Rijksentrepot. Het entrepotdok vormde dus een afgesloten complex met een
poortgebouw aan het Kadijksplein. De fiets-/voetbrug in aansluiting op de Plantage Kerklaan over
de Rapenburgergracht, tegenwoordig ook Entrepotdok geheten, is dus pas later gebouwd.
Nadat het Entrepotdok in 1890 zijn functie als opslagplaats verloor, raakte het in verval, maar
kon niet gesloopt worden omdat het een rijksmonument was. In de tijd dat Jan Schaefer
wethouder was (“in gelul kun je niet wonen”) zijn de pakhuizen in opdracht van
woningbouwcorporatie ‘De Dageraad’ door architect Joop van Stigt omgevormd tot sociale
woningbouw woningen, met op de begane grond en eerste verdieping werk-, atelier- en
horecaruimten en in de kelders bergingen en parkeerruimten. De eerste woningen werden in
1984 opgeleverd, de laatsten in 1989.
Omdat de pakhuizen een lage verdiepingshoogte hadden en zeer diep en donker waren heeft
Van Stigt voorgesteld om de gebouwen ‘uit te hollen’, waardoor aaneengeschakelde
binnenhoven ontstonden. De binnenhoven hebben de straatnaam Binnenkadijk gekregen en zijn
door de bewoners in groene ruimten omgevormd.
Inmiddels zijn veel woningen door de woningbouwcorporatie verkocht aan de particuliere
bewoners. De woningprijzen op deze toplocatie zijn tegenwoordig bijzonder hoog.
Verstedelijking is al jaren van een grote invloed op de ontwikkelingen in deze omgeving, waarbij
duurzaamheidaspecten ongemerkt zijn meegenomen.
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NTs-fietsroute: “Groene Historie, Groene Toekomst”, een nieuwe blik op tuinen in Amsterdam

13. Drijvende tuin van Arie Taal (naast de fiets-/voetbrug Overhaalsgang)
https://oost-online.nl/steun-gezocht-voor-de-drijvende-tuin-van-arie-taal/ en
https://www.npo3.nl/drijvende-tuin-amsterdam/23-10-2018/WO_KN_13114012
(met prachtige video over de drijvende tuin van Arie Taal)

Nieuwe Vaart/Overhaalsgang, de drijvende tuin ’t Yland van Arie Taal: in een hoekje bij de Pelikaanbrug treft men een
fantasieprikkelende drijvende tuin met twee tuinhuisjes aan (links); de drijvende vloer is gemaakt van dikke
piepschuimblokken, ingepakt met (hergebruikte) bouwzeilen en aan elkaar geknoopt met visnetten (rechts)

Het is alweer ruim dertig jaar geleden dat de kunstenaar-schrijver Arie Taal en zijn vriendin in de
Nieuwe Vaart bij de Pelikaanbrug begonnen zijn om een drijvende tuin met heuse begroeiing en
tuinhuisjes te maken. Dat deden zij naar het voorbeeld van de drijvende parkjes die zijn gemaakt
door Robert Jasper Grootveld (de Provo en anti-rookmagiër van de ‘happenings’ op het Spui bij
het Lieverdje). De constructie is eenvoudig: grote piepschuimen blokken (polystyreenschuim),
ingepakt in bouwzeilen of dik landbouwplastic en aan elkaar geknoopt met visnetten. Dat heeft
een enorm drijfvermogen en gaat lang mee. Er zijn zoveel mogelijk hergebruikte materialen
toegepast, dat grotendeels bestaat uit gratis verpakkingsmateriaal. Op de drijvende ondergrond
wordt grond aangebracht voor de planten. Wilgentenen en andere staken worden als het zo
uitkomt in het piepschuim gestoken en schieten vanzelf wortel. Die moeten na enige tijd wel
gesnoeid worden, anders worden ze topzwaar. De verschillende planten groeien meestal
weelderig (aan water geen gebrek) en water- en andere vogels komen vanzelf.
Op ’t Yland zijn in de loop der jaren veel buurtbijeenkomsten gehouden en wordt door de buurt
als een ontmoetingsplek ervaren. Arie taal en zijn vrouw Kerstin Eriksson worden wat ouder en
hopen dat mensen hun drijvende tuin voort willen zetten. Daarvoor heeft hij een stichting
opgericht: stichting Onderzoek Experimenteel Wonen op het Water. De drijvende tuin ’t Yland is
namelijk ook zo langzamerhand aan restauratie toe. Daarmee hoopt men kennis te vergaren over
het duurzaam opknappen en in standhouden van dergelijke bouwwerken. Het is een bijzonder
voorbeeld van verstedelijking en verduurzaming uit de alternatieve hoek.
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14. Kattenburgerplein-Bijltjespad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijltjespad en
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kattenburg_(Amsterdam)

De binnenhof van het Bijltjespad is een groene oase in de stad

De naam het Bijltjespad verwijst naar de Kattenburgers die hier op de scheepswerven werkten:
bijltjes waren het belangrijkste gereedschap van dit roerige volk.
De binnenhof ligt tussen de gebouwen aan het Kattenburgerplein en het Bijltjespad in. Het
gebouw aan het Bijltjespad is een studentencomplex uit het begin van de zeventiger jaren. De
binnenhof is via een poort zowel vanaf het Kattenburgerplein als vanaf het Bijltjespad te
betreden en vormt een verrassend rustige groene openbare plek, die heel privé aandoet. De
binnenhof bestaat uit bomen en struiken, gazons, een speelplek, vaste plantenborders, banken
en een pleinachtige ruimte. Bewoners zetten vaak potten en kuipen met planten neer en ook wel
een picknickbank, waardoor er een ‘tuinachtige’ sfeer ontstaat. Dat alles maakt dat je al gauw
even blijft rondkijken.
Een plek die typisch is ontstaan door het verstedelijkingsproces van deze omgeving.
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15. Marineterrein Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marineterrein_(Amsterdam) en https://www.marineterrein.nl/ en
https://www.amsterdam.nl/projecten/marineterrein/

Marineterrein met zicht op het oostelijk deel van het Oosterdok (de Voorwerf) en het NEMO-gebouw. Op het gazon
wordt sinds de opening van het terrein veel gerecreëerd.

Het huidige Scheepvaartmuseum is gevestigd in het voormalige ‘s Lands Zeemagazijn of
Admiraliteitsmagazijn, dat dateert van 1655, evenals het langgerekt werfgebouw. Het
Admiraliteitsmagazijn en het poortgebouw aan de Kattenburgerstraat zijn ontworpen door de
stadsbouwmeester Daniël Stalpaert.
Vanaf 1962 werd het westelijk deel van het complex gesloopt voor de bouw van de IJ-tunnel. Een
deel van het dok werd gedempt waarop nieuwe gebouwen werden geplaatst.
In 2011 besloot het Ministerie van Defensie het Marine Etablissement stap voor stap te verlaten
en te verkopen. Met de gemeente Amsterdam is overeengekomen dat het een openbare functie
voor de stad gaat krijgen. In 2015 is de geleidelijke ontwikkeling van het Marineterrein gestart en
werd het zuidelijk deel openbaar toegankelijk: de zogenoemde Voorwerf. In 2016 is het tweede
gedeelte opengesteld waardoor een wandel- en fietsroute langs het water is ontstaan naar de
Dijksgracht via de in dat jaar geopende Commandantsbrug. In 2017 werd op het dak van gebouw
002 het project Smart Roof 0.2 geopend. Hier vindt wetenschappelijk onderzoek plaats naar
verkoeling, vergroening en opvang van regenwater van blauw-groene daken.
De gemeente is de beoogd koper van het terrein en heeft in 2017 de Principenota Marineterrein
vastgesteld. In de principenota staat dat het Marineterrein wordt ontwikkeld tot een
toekomstbestendig stadskwartier waar open innovatie mogelijk is, met toegankelijke en flexibele
werk- en ontmoetingsruimtes, bijzondere woonvormen, ruimte voor sport en recreatie, en
groen. Na 2021 wordt er gestart met nieuwbouw. Een aantal gebouwen die nu op het terrein
staan, zullen behouden blijven.
Volgens de plannen van 2017 wordt de helft van het Marineterrein openbaar recreatiegebied.
Dus 50% van het oppervlak, ongeveer de strook langs het water en rondom de binnenhaven van
het Marineterrein, wordt publieke ruimte, met veel groen en mogelijkheden tot bewegen.
Nieuwe fietsbruggen gaan een verbinding met de binnenstad vormen. De Voorwerf met
grasvelden en oude bomen krijgt een parkbestemming.
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NTs-fietsroute: “Groene Historie, Groene Toekomst”, een nieuwe blik op tuinen in Amsterdam
De oostelijke helft is bestemd voor bebouwing. In de oude gebouwen zijn vanaf 2018 eerst
(tijdelijk) kennisinstellingen, creatievelingen, start-ups en andere technologiebedrijven
ondergebracht, in afwachting van de definitieve herinrichting. Volgens de plannen van 2017
wordt in de toekomst circa de helft kantoorruimte, bestemd voor bedrijven van de nieuwe
economie die hun onderzoeks- en ontwikkelingsafdelingen in de stad willen vestigen. Naar
onderwijsinstellingen gaat 20 procent en nog eens 20 procent wordt woningbouw. De overige 10
procent krijgt een maatschappelijke functie.
In 2018 heeft Defensie plotseling besloten om toch niet helemaal van het Marineterrein te
verdwijnen: ze wil zichtbaar aanwezig blijven, vanuit het oogpunt van werving en veiligheid.
Invloeden van verstedelijking, duurzaamheid en technische en digitale ontwikkeling komen hier
op een complexe en bijzondere wijze samen.
Adviesroute naar -16-: Fietspad over Het Marineterrein volgen richting Centraal Station en de
Dijksgracht (het water) oversteken bij de fietsbrug ‘de Commandeursbrug’. Dan rechtsaf de
Dijksgracht volgen. Bij de kruising met de Kattenburgerstraat de route weer oppakken. (Linksaf
onder het viaduct door).

16

NTs-fietsroute: “Groene Historie, Groene Toekomst”, een nieuwe blik op tuinen in Amsterdam

16-20. Java-eiland: Tosarituin, Imogirituin,Taman Sapituin, Kratontuin, Bogortuin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Java-eiland en http://www.stadsdorpjava-eiland.nl/javaeiland en
http://www.stadsdorpjava-eiland.nl/javaeiland/h/1473/0/2177/Geschiedenis-in-vogelvlucht/Detuinen-van-het-Java-eiland

Oostelijk Havengebied, Java-eiland, omgevormd in woongebied: binnentuin op een van de parkeerdekken: de
Kratontuin (links); van het buurtpark de Bogortuin wordt door de ‘eilandbewoners’ veel gebruik gemaakt (rechts)

Het Java-eiland is een woonwijk in het Oostelijk Havengebied van Amsterdam, ontworpen door
de architect/stedenbouwkundige Sjoerd Soeters (gemiddeld 100won./ha). Samen met het
KNSM-eiland (ontworpen door architect/stedenbouwkundige Jo Coenen) vormt het een
langgerekt eiland bereikbaar via de ‘Verbindingsdam’ en de Jan Schaeferbrug.
Het Oostelijk Havengebied is aangelegd aan het eind van de 19 e eeuw. De eilanden zijn
opgehoogd met baggerspecie uit het Noordzeekanaal. Verschillende scheepvaartmaatschappijen
vestigden zich hier. Enkele hergebruikte gebouwen herinneren daar nog aan. Na de tweede
Wereldoorlog viel in de jaren vijftig de handel op de Oost vrijwel stil als gevolg van de
dekolonisatie van Indonesië. In de jaren tachtig namen krakers, kunstenaars en stadsnomaden
bezit van het gebied. In de jaren negentig is het terrein bestemd voor woningbouw.
Het Java-eiland wordt door vier korte smalle grachten in vijf eilanden gedeeld, elk met een ‘tuin’,
aangelegd op het dak van een parkeergarage. Van west naar oost zijn dit: de Tosarituin,
Imogirituin,Taman Sapituin, Kratontuin en Bogortuin. De laatste is een buurtpark net naast het
Azartplein. De tuinen worden, gerekend vanaf het Azartplein, steeds 20m korter en zijn met
elkaar verbonden door een doorgaand fietspad. De binnentuinen zijn publiek terrein en ingericht
als seizoenstuinen: elke tuin heeft z’n eigen bloeiseizoen.
De Kratontuin is een lentetuin. De zware stenen zijn afkomstig uit het havenverleden. Er worden
picknicks en feesten georganiseerd door de omwonenden.
De Tamar Sapituin (Sarituin) is een zomertuin. ‘Sapi’ betekent rundvlees, ‘Sari’ betekent bloem:
waarschijnlijk een foutje. Het ovale grasveld is een veilige speelplek voor kinderen.
De Imogirituin is een herfsttuin. Het verwijst naar de laatste rustplaats van de heersers van
Indonesië (Koninklijke rustplaats). Het is een formeel ingerichte tuin met een vijvertje en kleine
fonteintjes. De omwonenden ontmoeten elkaar hier regelmatig.
De Tosarituin is de wintertuin met prachtige witte bloesems. Het verwijst naar een hooggelegen
natuurgebied aan de voet van een vulkaan op Java. Langs het fietspad kronkelt een slangenmuur
die voor microklimaatjes voor bepaalde planten zorgt.
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NTs-fietsroute: “Groene Historie, Groene Toekomst”, een nieuwe blik op tuinen in Amsterdam
Op de Javakop is hotel Jakarta gebouwd met een 30m hoge draagconstructie van hout. Door de
transparantie in het gebouw kan de binnentuin min of meer gezien worden als een voortzetting
van de andere binnentuinen. De subtropische tuin is samen met de Hortus Botanicus ontwikkeld.
Het is een verstrengeling van invloeden van verstedelijking, duurzaamheid en technische/digitale
ontwikkeling.
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21. Panamakade-Baron G.A. Tindalplein: drijvend parkje (van Robert Jasper Grootveld)
http://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/jpgf/floatland_22_drijvende_tuinen_amsterdam_milie
u.pdf en https://www.nrc.nl/nieuws/2000/06/26/drijvende-tuinen-7500065-a91650 en
http://www.iisg.nl/grootveld/interviews.php (erg leuke video’s van interviews)

Het drijvende parkje aan de Panamakade van (levens-)kunstenaar Robert Jasper Grootveld (1932-2009), gemaakt van
piepschuimblokken (links). Het is indrukwekkend hoe groot de bomen zijn uitgegroeid zonder om te vallen (rechts).

Robert Jasper Grootveld (1932-2009) was een ‘vrijdenkend’ (levens-)kunstenaar uit de roerige
zestiger jaren, die het establishment en de consumptiemaatschappij aan de kaak stelde met
zogenoemde ludieke acties. Andere bekende namen uit de tijd zijn: Simon Vinkenoog, Jan
Vrijman, Roel van Duijn, Ramses Shaffy, Aat Veldhoen, Johnny van Doorn, Theo Kley.
Uiteindelijk ontwikkelde Grootveld zich vanaf 1972 tot vlottenbouwer. Aanvankelijk maakt hij ze
van afval dat bij de boot van Kees Hoekert voorbijkomt drijven. Vanaf 1979 bouwt Robert Jasper
Grootveld alleen nog maar vlotten van blokken piepschuim (polystyreenschuim) vanwege het
enorme drijfvermogen. Aanleiding is de uitnodiging een managementcursus te geven voor de
officiersopleiding van de politieacademie. Robert Jasper Grootveld bestelt een grote hoeveelheid
blokken piepschuim en laat de aankomende commissarissen ze netjes inpakken in een
beschermend omhulsel dat vastgezet wordt door het strak vastknopen van een stuk visnet.
In de jaren tachtig en negentig varieert Grootveld op zijn vlottenthema. Met hulp van zijn vrouw
Thea Keizer, met wie hij vanaf 1969 samenleeft, bouwt hij aan een klein piepschuimimperium. Hij
bouwt verschillende grote vlotten en ontpopt zich als een onvermoeibare propagandist van de
‘Soft Building’, zoals hij zijn vinding heeft genoemd. Op de vlotten wordt aarde gestort zodat er
planten kunnen groeien. Erg veel erkenning voor zijn vinding krijgt hij niet. Het toenmalige
stadsdeel Zeeburg gebruikte in 2007 enkele van zijn drijvende tuinen voor de herinrichting van
het Oostelijk Havengebied, waarvan het drijvende parkje aan de Panamakade er een is.
Alternatieve invloeden komen voort uit verstedelijking, inspireren tot duurzaamheidsprincipes en
zetten aan tot technische/digitale ontwikkeling.
Adviesroute naar -22-: Na de tunnel onder het spoor meteen linksaf de Frans de Wollantstraat
volgen door het Funenpark (architectuur!) tot kruising Cruquiuskade. Dan rechtsaf en bij
kruising Czaar Peterstraat links de brug over en de route vervolgen.
Bij -22- via de Roeterstraat-Nieuwe Prinsengracht en Nieuwe Achtergracht een rondje fietsen.
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22. Roeterseilandcampus UVA
https://www.arcadis.com/nl/global/what-we-do/ourprojects/europa/nederland/herontwikkeling-roeterseilandcampus/ en
http://campus.uva.nl/roeterseiland/roeterseilandcampus.html (met informatieve video) en
https://www.awgroep.nl/projecten/herinrichting-buitenruimte-roeterseilandcampus/

Roeterseilandcampus UVA: door de renovatie en herinrichting van de campus is de buitenruimte een parkachtige
omgeving geworden.

De Universiteit van Amsterdam heeft de faculteiten Economie en Bedrijfskunde, Maatschappijen Gedragswetenschappen en sinds kort ook Rechtsgeleerdheid gehuisvest op de
Roeterseilandcampus. Deze locatie is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een intellectueel
knooppunt waar onderwijs en onderzoek samenkomen.
De Roeterseilandcampus in de binnenstad van Amsterdam is getransformeerd naar een open
stadscampus door nieuwbouw, renovatie en herontwikkeling van verschillende gebouwen. Ook
de buitenruimte is opnieuw ingericht. Daardoor is het gebruik van de campus fors toegenomen.
Het ontwerp voor de buitenruimte is door ARCADIS ontworpen en uitgewerkt, waarbij een
nieuwe brug over de Nieuwe Achtergracht zorgt voor een centrale verbinding tussen het
noordelijk en zuidelijk deel van de campus. Onder de werkzaamheden voor de herinrichting van
de Roeterseilandcampus vallen: een grootschalige bodemsanering, het ophogen van het
maaiveld met lichtgewicht funderingsmateriaal, vervangen ondergrondse leidingen en kabels,
realisatie milieupark, aanbrengen nieuwe kademuren, OV-installatie, drinkwatervoorzieningen,
bestrating, groeninrichting, parkeervoorzieningen, zitbanken en verlichting. De herinrichting is
uitgevoerd door AW Vessies Infra en Klaver infratechniek (verlichting).
Opvallend is dat de verharding niet alleen maar in functionele zin is toegepast, maar bijdraagt
aan de aankleding van de campus als verblijfsgebied en de routing over het terrein stuurt.
Hetzelfde geldt voor de beplanting, die duidelijk bijdraagt aan de ‘placemaking’ van de campus
en de verblijfskwaliteit van zelfs de meest saaie plekken merkbaar verbeterd.
De herinrichting van de Roeterseilandcampus is een typisch voorbeeld van invloeden door
verstedelijking, waarbij hergebruik of hernieuwd gebruik als verduurzaming gezien kan worden.
Voor een groot deel onzichtbaar hebben daar technische/digitale ontwikkeling aan bijgedragen.
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Adviesroute:
Na -22- Bij Metro Weesperplein (Weesperstraat) rechtsaf de Sarphatiestraat richting Amstel. Ga
linksaf voor het Amstelhotel langs en vervolg de route langs de Amstel! Weesperzijde. Ga linksaf
bij de Gijsbrecht van Aemstelstraat. Steek de Wibautstraat over naar de Platanenweg en vervolg
de fietsroute.
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23. Afrikanerplein (complex nutstuinen doormiddel van buurtparticipatieproject)
http://www.bottom-up-city.com/post-04/ en
http://www.tijdelijkgebruiken.be/Paginas/Buurtmoestuin-Afrikanerplein.aspx

Buurtmoestuin Afrikanerplein: exterieur (links) en interieur van de moestuin (rechts)

De openbaar toegankelijke buurtmoestuin midden in het plantsoen van het Afrikanerplein is een
buurtinitiatief van 5 buurtbewoners. Het project is mede bedoeld ter verbetering van de sociale
veiligheid en sociale cohesie. De gemeenschappelijke moestuin is ongeveer een ½ ha groot en
aangelegd door de buurtbewoners in 2010; de kosten voor het (plant-)materiaal zijn betaald
door het stadsdeel. De moestuin is een combinatie van individuele moestuintjes en een
gemeenschappelijke groentetuin met een educatief programma en kleinschalige evenementen.
De moestuin wordt beheerd door een stichting van buurtbewoners. Wat opvallend is aan deze
moestuin is de wijze waarop het ‘complex’ ruimtelijk is ingepast in het plantsoen: door de
slingerende haag wordt de moestuin op een bijzonder vanzelfsprekende manier in het plantsoen
opgenomen en vormt het één geheel.
Een voorbeeld waarbij het item verstedelijking van toepassing is.
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24. HOPP (dakterras-horeca)
https://hotelcasa.nl/nl/hopp/

Rooftopbar HOPP/Hotel Casa: foto website HOPP/De Dakdokters (links), zicht op het gebouw van hotel CASA met op
het dakterras HOPP, gezien vanaf de overzijde van de ringvaart van de Watergraafsmeer (rechts)

Bovenop het dak van Hotel Casa in de eerste Ringdijkstraat nr 4 is in 2016 door de duurzame en
sociale onderneming ‘De Dakdokters’ in opdracht van Hotel Casa een daktuin aangelegd. Het
terras is gemaakt van hergebruikte houten planken. Op een hoogte van 30 meter heeft men
vanaf de daktuin HOPP een fraai uitzicht over Amsterdam Oost. Op het dak worden kruiden en
groenten gekweekt die in het eten, de limonades en cocktails worden verwerkt. De zitplekken
bevinden zich dus letterlijk tussen kweekbedden. Men kan er vanaf mei tot oktober, als het
lekker weer is, ontbijten, koffiedrinken, lunchen, borrelen en dineren: het terras is van 10.00 tot
23.00 uur open.
Een mooi voorbeeld van invloeden van verstedelijking en duurzaamheid, aangevuld met
technische/digitale ontwikkeling.
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25. Park Frankendael (kruidentuin De Kas, historische en heemtuin)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankendael en http://www.vriendenvanfrankendael.nl/ en
https://www.santenco.nl/nl/portfolio_page/kastuin-park-frankendael/ en
http://ktl.nl/park-frankendael/historische-tuinen/van-hofstede-tot-openbaar-park/

Park Frankendael met het restaurant ‘De Kas’ en de speelplek met de oude schoorsteen (links); (rechts) de rietlandjes,
die in het verlengde liggen van de heemtuin, op de achtergrond het middendeel van het park met de ligweide.

Frankendael is de laatste nog bestaande buitenplaats in de Watergraafsmeer. Huize Frankendael
en de gereconstrueerde tuin dateren van 1733. Het ontwerp van de gereconstrueerde formele
tuin is van Lucia Albers (Albers Adviezen). Het ontwerp voor het stadspark Frankendael (21ha) is
gemaakt door Buro Sant & Co in 1997, de aanleg heeft plaatsgevonden van 1999 tot 2000 (eerste
fase). In feite is het een samenvoeging van drie onderdelen:
1. de restanten van de vroegere buitenplaats met de Slingerbeek, inclusief de Heemtuin
(noordoostelijk deel),
2. de restanten van de gemeentewerf waar zich vroeger onder andere de gemeentekwekerij
bevond (het middendeel) en
3. het gedeelte met de schooltuinen en het volkstuinencomplex ‘Klein Danzig’ (zuidwestelijk
deel).
In de ‘herbouwde’ en wat verplaatste kas (de oorspronkelijke plaats bevond zich bij de
schoorsteen, die tegenwoordig dienstdoet als een ooievaarsnest) is het biologisch restaurant met
groentetuin ‘De Kas’ gehuisvest: de ‘Eettuin’ is ook een ontwerp van Buro Sant & Co.
Het ontwerpconcept valt op door de heldere wijze waarop de losse onderdelen zijn
samengevoegd met behulp van de ecologische waterlijst, het doortrekken van de lindelaan en
haaks erop de dwarsverbinding met kastanjes die de fraai gebogen lijnen volgen. Cultuurhistorie
en eigentijdse ingrepen en voorzieningen gaan hier op een tijdloze manier samen en maken het
tot een geheel. De verschillende vormen van openbaarheid dragen bij aan de sfeerbeleving van
het park.
De invloeden van verstedelijking en duurzaamheid zijn duidelijk van toepassing op dit stadspark.
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26. Darwinplantsoen met vaste plantentuin Mien Ruys
https://nl.wikipedia.org/wiki/Darwinplantsoen en http://www.vriendenvanparkdarwin.nl/ en
http://www.vriendenvanparkdarwin.nl/geschiedenis-darwinplantsoen/

Darwinplantsoen met het zuidelijke laaggelegen ‘speelgazon’ (links) en de in het midden van het Darwinplantsoen
gelegen omsloten Mien Ruystuin (rechts)

Het ontwerp voor het Darwinplantsoen is een typisch voorbeeld van het ‘Modernisme’. Strakke
lijnen, eenvoudige geometrische indeling en ruimten. Omdat het langs de Gooiseweg een
perifere situatie inneemt in de naastgelegen woonwijk is de groene leegte lang een kenmerk
geweest van dit park: grasvelden met bomen, met in het midden de ‘massieve’ vaste
plantentuin. Het eerste ontwerp is gemaakt in 1952 door Hans Warnau. Het park bestaat uit vier
onderdelen: een kleine rozentuin, een speelweide, een vaste plantentuin omringd door
taxushagen (de ‘Mien Ruystuin’, ook wel ‘de Bloementuin van Darwin’ genoemd) en een verhard
bomenplein met zandbak en vijver. Het oorspronkelijke beplantingsplan van de vaste-plantentuin
werd gemaakt door Henny Hofman-Kuper en wordt beheerd door vrijwilligers.
Langs de sloot, die het park van de Gooiseweg scheidt, is een wandelpad en een dubbele
bomenrij aangelegd. Jan van de Meeren en Bert Mos hebben het ontwerp in 1957 verder
uitgewerkt en vereenvoudigd in verband met bezuinigingen. Daarbij is het verharde speelplein
met de vijver omgevormd tot een grasveld met bomen, in wezen een gelukkige bijkomstigheid
voor het ontwerp. Het park is in 1963-1964 aangelegd en heeft inmiddels een monumentaal
uitgegroeid bomenbestand: veel platanen, essen en gewone vleugelnoten.
In 1992 heeft Rob Evers het herinrichtingsplan gemaakt, waardoor er enkele afwijkend
vormgegeven onderdelen zijn toegevoegd. De vraag is in hoeverre dit recht doet aan het
oorspronkelijk ontwerp. De hoogteverschillen, inclusief de taluds en keerwanden, trappen e.d.
geven aan de verschillende ruimtelijke eenheden extra intimiteit en kwaliteit. Tijdloze ruimten
die boven de toegedachte functies uitstijgen. Bijzonder is dat de Mien Ruystuin al vele jaren door
een vrijwilligersorganisatie wordt beheerd en onderhouden. Het park lijkt inmiddels alweer aan
een stevige renovatie/restauratie toe te zijn.
Verstedelijking geldt hier als belangrijk item.
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27. Nieuwe Oosterbegraafplaats met nieuwe deel van Karres en Brands l.a.
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Nieuwe_Ooster en https://denieuweoosterbomenpark.nl/ en
https://www.totzover.nl/ontdek-de-dood/verhalen/de-nieuweooster/?gclid=EAIaIQobChMImey6n_DH3wIViOF3Ch0LKAAPEAAYASAAEgLRsfD_BwE en
https://www.dodenakkers.nl/artikelen-overzicht/begraafplaatsen/begraafplaatsen-in-noordholland/nooster.html en https://www.goudenpiramide.nl/clientdata/downloads/dgp-boek2014denieuweooster.pdf

Nieuwe Ooster Begraafplaats: grafstrook met ‘prairie’-vegetatie en op de achtergrond het langgerekte columbarium
(links); de vijverstrook met de drijvende urnenschalen (rechts)

Het gaat met name om de herinrichting van het achterste deel van de Nieuwe
Oosterbegraafplaats, gerekend vanaf de hoofdingang aan de Kruislaan. De begraafplaats bestaat
uit drie delen: het eerste deel met de hoofdingang is ontworpen door landschapsarchitect
Leonard Springer en uitgevoerd in 1889. Dit is het meest monumentale en kenmerkende deel
van de begraafplaats. Het daarachter gelegen tweede deel is in opdracht van de gemeente
aangelegd in 1915. Springer is daarbij nog wel als ontwerper betrokken geweest. De paden zijn
nog wel gebogen, maar strakker en de grafvelden zijn eenvormiger. Twee dwarsassen zijn vanaf
het eerste deel verlengd. Voor de tweede uitbreiding in 1928 zijn de dwarsassen wederom
doorgetrokken. Deze uitbreiding is door de gemeentelijke Dienst Publieke Werken ontworpen.
Dat derde deel werd later als onsamenhangend en te weinig kenmerkend ervaren. Toen er
behoefte was aan een nieuw columbarium en een gedenkpark heeft de gemeente in 2003-2004
een prijsvraag uitgeschreven voor een passend ontwerp ter plaatse van de tweede uitbreiding
oftewel het derde deel, waarbij enkele bestaande grafvelden moesten worden opgenomen. De
prijsvraag is op een overtuigende wijze gewonnen door Karres en Brands Landschapsarchitecten
en uitgevoerd in 2005-2006.
Wat is er nu zo bijzonder en wat maakt het zo tijdloos of toekomstgericht? Allereerst is dat de
heldere/eenvoudige ontwerpingreep: een duidelijk en acceptabel onderscheid maken ten
opzichte van de ruimtelijke indeling en vormgeving van het Springer-gedeelte, doormiddel van
richtings- en vormgevingscontrasten (het inzetten op een soort streepjescode). De
doorgetrokken dwarsassen konden daar eenvoudig in worden opgenomen en ook andere
bestaande onderdelen passen er naadloos in.
Het tweede is de uitwerking van het basisontwerp: de maatvoering, de afwisseling van de
lineaire onderdelen, de vormgeving en de materiaalkeuze scheppen enerzijds een eigen sfeer en
intimiteit en anderzijds benadrukt het de kwaliteit van het oorspronkelijke deel van Leonard
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Springer. Er is een hele subtiele afwisseling gecreëerd tussen de diverse schaalniveaus van de
tuin, het park en de begraafplaats.
Het derde is de bijzondere architectuur van de geconstrueerde objecten, zoals het columbarium,
en de beplantingskeuze.
Verstedelijking en technische/digitale ontwikkeling zijn hierop van invloed geweest en ook
duurzaamheidsaspecten hebben meegespeeld.
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28. Amstelkwartier, Park Somerlust
https://nl.wikipedia.org/wiki/Park_Somerlust . Zie ook artikel in het tijdschrift Groen 12-2012.

Amstelkwartier, Park Somerlust: een nieuw stadspark verkregen door een aanplemping in de Amstel

Park Somerlust is in 2013-2014 aangelegd en was al gauw de ontmoetings- en verblijfsplek van
het Amstelkwartier. De fantastische ligging aan en het uitzicht op de stadsrivier de Amstel
verklaren het ‘placemakingseffect’, waarbij zowel aan recreatieve als ecologische voorwaarden is
voldaan. De gemeente heeft zich hard gemaakt voor dit openbare park aan de Amsteloever door
het in 2007 op te nemen in het stedenbouwkundig plan voor het Amstelkwartier. Hierdoor was
het mogelijk om de aanleg van het park mee te nemen in de grondexploitatie van de nieuwe
woon-/werkwijk, waarvan de locatie vrijkwam door het uitplaatsen van de rioolwaterzuivering.
Het Amstelkwartier ligt letterlijk op het knikpunt van stad en buitengebied, vlakbij het openbaar
vervoersknooppunt Amstelstation. Het park is ontworpen door de toenmalige Dienst Ruimtelijke
Ordening. Het verstevigt op een cruciale plek de hoofdgroenstructuur en maakt tegelijkertijd een
hoge bebouwingsdichtheid in het aansluitende gebied mogelijk. In het plan moesten de
roeivereniging met clubgebouw worden ingepast, evenals een jachthaven, enkele monumentale
panden met horeca en het kantoor van het Waterschap/Waternet.
De Korte Ouderkerkerdijk (het fietspad) vormt samen met de oeverlijn de ruimtelijke drager van
het plan. Een tuinachtige inrichting met thematische plekken rond de aanwezige monumenten
vormt de overgang naar de bebouwing, terwijl het park tussen het fietspad en de Amstel, in feite
een buitendijks gebied, een neutrale inrichting heeft van gras en bomen. Dit komt mede voort uit
het feit dat dit buitendijkse gebied bij extreem hoog water moet kunnen overstromen. Dat
beperkt de doorwortelbare ruimte voor bomen tot ongeveer 0,50m. De oeverlijn vormt een
geleidelijke overgang van los gestapelde donkere granietplaten met flinke spleten ertussen en
een vooroever met waterplanten die het zicht op de Amstel niet blokkeert. Op een paar plekken
is riet voorzien. Er is voor Europees natuursteen gekozen vanuit duurzaamheidsoverwegingen.
Droge biotopen worden beplant met hagen, boomgroepen en borders met vaste planten.
Verstedelijking en duurzaamheid vormen belangrijke invloeden bij de realisatie van het park,
waarbij technische/digitale ontwikkeling aanvullend een rol heeft gespeeld.
Adviesroute:
Na -28- : Direct na de passage onder de metrolijn linksaf het fietspad op en deze ‘Groene
Zoom’ volgen door Beatriks park en daar de fietsroute weer oppakken.
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29. Beatrixpark, tuin AKZO
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beatrixpark_(Amsterdam) en https://www.vriendenbeatrixpark.nl/
en https://www.amsterdam.nl/toerisme-vrije-tijd/parken/beatrixpark/ en
https://www.rainproof.nl/extra-stukje-beatrixpark

AKZO-tuin in het Beatrixpark met de nog te bebouwen kavels, plattegrond gemeente Amsterdam (links), beeld van de
AKZO-tuin op de achtergrond de kantoorgebouwen van AKZO en Stibbe (rechts)

Het Beatrixpark is een werkverschaffingsproject (net als het Amsterdamse Bos) uit de jaren
dertig van de 20e eeuw. Het ontwerp, dat als romantisch wordt geduid, is van de
stedenbouwkundige Jacoba (Ko) Mulder, de directe assistent van Cornelis van Eesteren. Het plan
kwam gereed in 1938 en wordt aan een zijde begrensd door het Zuider Amstelkanaal. De
Boerenwetering vormt de grens met de RAI. Het park kent een uitgebreid assortiment bomen en
struiken, veel sculpturen en naast waterpartijen lopen er ook verschillende fiets- en
wandelroutes door het park. Verder is de Floriade 1972 (hoofdontwerper Bert Mos) nog
merkbaar van invloed geweest op het park: de Artsenijhof, het Ereplateau en de Kastanjering
met de ronde vijver zijn er nog overblijfselen van. In 1994 is de zogenoemde Natte Vallei
aangelegd, naar een ontwerp van Hollandschap (landschapsarchitect Pieter van Loon) langs het
talud van de A10, ter compensatie van een uitbreiding van de RAI in het park.
In de uiterste zuidwesthoek van het park is het hoofdkantoor van AKZO NOBEL gebouwd en
opgeleverd in 1996. Op het parkeerdek is een voor het publiek toegankelijke vaste plantentuin
aangelegd, waarvan het de bedoeling is dat het als een onderdeel van het park wordt ervaren.
Het parkeerdek ligt ruim boven maaiveld en is afgedekt met 0,8-1,2m grond, inclusief een
zogenoemde ‘drainagelaag’, waardoor regenwater kan worden opgeslagen en overtollig water
kan worden afgevoerd. Door de verhoogde ligging kan de waterafvoer naar de nabijgelegen
waterpartijen op een natuurlijke wijze plaatsvinden. De kantoorgebouwen zijn een vervanging
van het enkele jaren geleden min of meer ter plekke gesloopte Nicolaaslyceum.
De menging van publieke en private sferen kan gezien worden als een bijzondere vorm van
verstedelijking, in dit geval in combinatie met technische/digitale ontwikkeling.
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30. CIRCL, circulaire tuin en paviljoen
https://www.donkergroen.nl/pageid=1398/articleid=1396/Donkergroen_ontwikkelt_de_tuinen_
van_Circl.html en https://cie.nl/Circl?lang=nl

CIRCL, circulaire tuin en paviljoen aan de Zuidas

Een groen pareltje aan de Zuidas voor de medewerkers van de ABN-AMRO en voor de omgeving.
Volgens Donkergroen, die de tuin heeft ontworpen, uitgewerkt en aangelegd, een 100%
circulaire openbare (dak-)tuin, waar ook ecologie een plek heeft. Deze tuin is veel meer dan een
groene invulling van een kavel: het biedt oplossingen voor tal van hedendaagse problemen als
hittestress, wateroverlast en gezondheidsklachten. Verharding heeft plaats gemaakt voor een
circulair gebouwd paviljoen (ontwerp Architecten Cie) en een tuin, die tezamen het nieuwe
uitnodigende entreegebied van het hoofdkantoor van ABN-AMRO vormen. Een combinatie van
een ingewikkeld ‘programma/plan van eisen’ en circulaire opgave. Deze andere werkwijze
vereiste in eerste instantie een globale aanpak om vervolgens tijdens het verdere plan- en
uitvoeringsproces oplossingen en mogelijkheden te verzinnen en te ontdekken. Dus geen kanten-klaar, gedetailleerd ontwerp. Veel voorstellen sneuvelen, maar gaandeweg komen er allerlei
vernuftige circulaire vondsten voorbij, bijvoorbeeld op het gebied van hergebruikte verhardingen
en andere materialen. Ook ontwikkelt men modulaire, vervormbare plantenvakken van
cortenstaal, leuningen van zitbanken van oude fietsframes en licht, herbruikbaar
funderingsmateriaal van glasschuim in plaats van piepschuim. De biologisch gekweekte,
inheemse beplanting is aantrekkelijk voor vogels, vlinders en insecten, maar bieden elk seizoen
een ander beeld. Volgens Donkergroen heeft het in 2016 opgeleverde project ook een impact op
de toekomstige bedrijfsvoering: men wil stapsgewijs steeds meer circulair gaan werken.
Verstedelijking, duurzaamheid en technische/digitale ontwikkeling hebben het project op allerlei
manieren beïnvloed.
Dit park is een uitgebreidere stop waard! Er is een ‘circulaire’ horeca aanwezig met een heel
bijzondere theeschenkerij.
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31. Sportpark Olympiaplein
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olympiaplein en https://www.fritsnolte.nl/hekwerk.html en
https://amsterdam.kunstwacht.nl/kunstwerken/bekijk/10130-hekwerk-olympiaplein

Olympiaplein met het nieuwe sierhekwerk dat de bomen inkapselt (links), het sierhekwerk aan de voorzijde met de
‘memorabele spreuk’: Hier trainde Fanny Blankers-Koen (rechts)

Het Olympiaplein is een van de grootste pleinen van Amsterdam met in het midden sport en daar
omheen monumentale woningbouw: typische ‘Amsterdamse Schoolarchitectuur’. Het plein is
vanaf 1926 aangelegd als onderdeel van het ‘Plan Zuid’ van Berlage, maar tevens in het kader van
de Olympische Spelen van 1928. Het plein wordt voor het overgrote deel in beslag genomen
door een sportterrein. Oorspronkelijk was er een 8-laans atletiekbaan met accommodatie voor
spring- en werpnummers, als trainingsbaan voor de Olympische Spelen.
Het Sportpark Olympiaplein wordt beschouwd als het duurste stuk openbare grond van
Amsterdam. Plannen van de gemeente Amsterdam om het plein op te offeren aan woningbouw
en kantoren hebben het niet gered door protest van de buurtbewoners en gebruikers van het
sportpark. In de periode 2002-2007 is het sportpark drastisch aangepakt. De historische en
kenmerkende atletiekbaan is hierbij helaas verwijderd. Op het sportterrein bevinden zich
nu kunstgrasvelden en een nieuwe, korte atletiekbaan. Aanvankelijk was het ook de bedoeling
om een wandelroute middendoor het sportterrein te creëren langs de clubgebouwen. Van een
aantrekkelijke doorloop is niet veel terecht gekomen.
Er zijn nieuwe voorzieningen aangebracht, zoals een omringend monumentaal hekwerk,
ontworpen door Ruud Jan Kokke. Bij de plaatsing van het hekwerk heeft men ervoor gekozen om
de binnenste rij bomen in het sportterrein op te nemen door het hek om de bomen heen te
buigen. Het is de vraag of de bomenlaan om het sportterrein daardoor niet teveel in tweeën
wordt gesplitst. Aan de binnenzijde levert het ook geen mooie inpassing op. Echt groen wordt
enigszins gemist.
Aan de zuidzijde van het sportpark is een sport- en spelterrein voor jongeren, naar de wat uit de
toon vallende vorm "Halve Maan" genoemd. Hier is op het hek in vergulde letters de tekst
aangebracht ‘Hier trainde Fanny Blankers-Koen’.
De invloed van verstedelijking is hier duidelijk aan de orde.
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32. Park Schinkeleilanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Park_Schinkeleilanden en https://www.amsterdam.nl/toerismevrije-tijd/parken/park/ en https://www.santenco.nl/nl/portfolio_page/park-schinkeleilanden/

Park Schinkeleilanden: de vlonder van het parkeiland aan de Schinkel (links), het Natuureiland met rechts het
doorgaande fietspad en smalspoor achter de haag op de spoordijk (rechts)

Het Park Schinkeleilanden is een opmerkelijk park van 12 ha gelegen langs de Schinkel, direct
achter het Olympisch Stadion. De ontwerper Edwin Santhagens heeft daarover een treffende
uitspraak gedaan: “een park in contrast met het verleden, maar heel vanzelfsprekend in het
heden”. De ontwerpperiode strekte zich uit van 1998 tot 2001 en van 2001 tot 2007. Dat geeft
een lastig planproces aan, waar het Buro Sant & Co. nauw bij betrokken was: uiteenlopende
politieke belangen, tegenstribbelende gebruikers en milieugroepen leverde een langdurige en
ingewikkelde besluitvorming op. De uitvoering vond plaats van 2006 tot 2009.
De locatie bestond uit een ‘braakliggend’, zompig en vervuild terrein, voor een deel in gebruik
genomen door verschillende groepen. Ook het werken met een gesloten grondbalans - met de
uitgegraven grond uit de watergangen zijn de heuvels opgeworpen - en het schuiven met
functies vroeg heel veel overleg. Het terrein bestond uit een oude spoordijk door water
gescheiden van het Olympisch Stadion en met een brede dijkvoet/oeverstrook langs de Schinkel.
De ontwerpingreep is even krachtig als helder: de dijkvoet/oeverstrook is omgevormd tot een
serie eilanden die losliggen van de oude spoordijk, die tevens dienstdoet als doorgaand fietspad.
Elk ‘eiland’ heeft een eigen functie en uitstraling: natuureiland, parkeiland, voetbaleiland,
tenniseiland. Daarmee hebben natuur, recreatie en sport op een uitgesproken en originele wijze
hun plekken gekregen. Aan het doorgaande wandel- en fietspad zijn de entrees gekoppeld. Het
verval van de natuurlijke materialen (oude stammen e.d.) maken het tijdsaspect beleefbaar. Om
een herkenbare plek te maken moet die anders zijn dan ‘normaal’, volgens de ontwerper.
Verstedelijking en duurzaamheid zijn de kenmerkende items voor dit opmerkelijke park.
Adviesroute:
Na -32- Kruising Havenstraat met Amstelveenseweg linksaf Havenstraat richting oude
tramstation. Direct na het tramstation linksaf de Vlietstraat nemen en aan het einde rechtsaf
de Schinkelkade op. 1e Brug links overgaan (Zeilbrug) en meteen rechts de Sloterkade volgen
tot overgang in Baarsjesweg (idem langs het water) en dan fietsroute tot -33-.
De fietsroute kan sterk verkort worden door na de Zeilbrug links af te gaan naar -35-.
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33. (Stichting) Natuurtuin Slatuinen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurtuin_Slatuinen en www.natuurtuin-slatuinen.nl
slatuinen@tiscali.nl Voor de openingstijden van de tuin de website raadplegen!

Een sfeerbeeld van Natuurtuin Slatuinen: een verrassende groene oase

De natuurtuin bevindt zich op een verscholen en vochtig binnenterrein van ca. 3.000m2, dat tot
1984 in gebruik was als kwekerij. Daarna is het terrein verwilderd. Buurtbewoners hebben het
initiatief genomen om een natuurtuin aan te leggen met een sociale en educatieve functie,
hetgeen in 1992 is gebeurd aan de hand van een ontwerp van José Kennis. Om meer variatie in
de vegetatie te krijgen is plaatselijk kalkarm zand aangebracht. In de tuin zijn vogelbosjes en
struwelen, stinzenmilieus, een vijver, een moerasgebied, houtrillen en stapelmuurtjes gemaakt,
die inmiddels grotendeels overwoekerd zijn. Daardoor kun je door de tuin dwalen en van de
mysterieuze sfeer genieten. De tuin wordt onderhouden door vrijwilligers.
Een typisch voorbeeld waarop invloeden vanuit verstedelijking en duurzaamheid van toepassing
zijn.

33

NTs-fietsroute: “Groene Historie, Groene Toekomst”, een nieuwe blik op tuinen in Amsterdam

34. Erasmuspark, The Miracle Garden: vaste plantentuin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erasmuspark en https://themiraclegarden.nl/the-garden/ en
https://www.mondriaanfonds.nl/gehonoreerd/elspeth-diederix-the-miracle-garden/ (bekijk de
leuke video)

Erasmuspark: de toegangsbrug vanaf de Jan van Galenstraat naar een ontwerp van architect Piet Kramer (links) en een
indruk van the Miracle Garden met de vaste plantenborders en de pergola met de Blauwe Regenklimplanten op de
achtergrond (rechts)

Het Erasmuspark heeft er vele jaren zompig en verwaarloosd bij gelegen tot het in 1996-2002
werd gerenoveerd aan de hand van het herinrichtingsvoorstel van landschapsarchitect Urban van
Aar, waaraan hij van 1995-2000 gewerkt heeft. Een ingrijpende renovatie, waarbij het toevoegen
van verschillende entrees via bruggen belangrijk is geweest. Daardoor zijn het parkachtige
middenvlak en de boulevard en dijkvormige buitenring aan elkaar gekoppeld. Ook is er een
toegang gemaakt vanaf de overkant van de Erasmusgracht. De bereikbaarheid vanuit de
omliggende buurten is dus enorm vergroot.
Wat het ontwerp betreft vormt het park een belangrijk “modernistisch” voorbeeld, dat onder
andere tot uiting komt in de “Mondriaanachtige” vlakverdeling van het park. Het Erasmuspark is
ontworpen door Bert Mos in 1957 en is aangelegd in 1960-1961. Op de uitvoering is sterk
bezuinigd in verband met de financiering van de IJ-tunnel.
Het renovatieplan heeft verrassend genoeg een herwaardering opgeleverd voor de
oorspronkelijke structuur en is een verbetering geweest voor de detaillering, ondanks of juist
door de verschillende onderdelen die aan het park zijn toegevoegd. Het meest in het oog
springende nieuwe onderdeel is ‘the Miracle Garden’, een grote vaste plantentuin met een
stoere pergola, begroeid met Blauwe Regen, en licht gebogen zitbanken: een verblijfsplek.
In 2016 heeft de kunstenares Elspeth Diederix de ‘Let it grow’ prijsvraag gewonnen waarmee zij
een beplantingsproject in ‘the Miracle Garden’ runt samen bewoners. Van de planten maakt zij
prachtige foto’s die op posters in de stad verspreid worden.
Alle watergangen zijn uitgebaggerd en waar mogelijk van milieuvriendelijke oevers voorzien,
ondanks de diepe ligging van het water en de steile taluds.
Met het renovatieplan is een bijzondere en succesvolle prestatie geleverd, beïnvloed door
verstedelijkings- en duurzaamheidsprocessen.
Adviesroute: Na -34- via het Rembrandtpark richting -35. (Jan Evertsenstraat nemen). Bij
Surinameplein fietsroute vervolgen richting -35-.
34

NTs-fietsroute: “Groene Historie, Groene Toekomst”, een nieuwe blik op tuinen in Amsterdam

35. Huis te Vraag e.o.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Begraafplaats_Huis_te_Vraag en https://www.huistevraag.nl/ en
https://www.dodenakkers.nl/artikelen-overzicht/begraafplaatsen/begraafplaatsen-in-noordholland/huis-te-vraag.html en
https://www.amsterdamsebinnenstad.nl/binnenstad/223/necropolis.html
Kijk voor de openingstijden op de website van Huis te Vraag.

Huis te Vraag: het witte prieel uit 1900 bij de ingang langs het pad naar de aula, dat oprijst uit het laaggelegen
vochtige weilandje (links); zicht op de achterzijde van de begraafplaats vanaf het natuurterreintje en de paardenweide
(rechts)

In 1632 wordt het Huis ter Vraech voor het eerst officieel genoemd. Het landhuis werd in 1890
gesloopt voor de aanleg van een scheepswerf en een café. Op deze plek staat sinds de jaren
zestig Kantoorgebouw 'De Schinkel'.
In 1890 kocht de timmerman Pieter Oosterhuis het terrein naast het vroegere landhuis dat
destijds nog in de gemeente Sloten lag. In 1891 werd het terrein met zand ongeveer twee meter
opgehoogd, waarna het werd ingericht als particuliere protestantse begraafplaats.
Door de annexatie van Sloten door Amsterdam kwam de begraafplaats per 1 januari 1921 binnen
het grondgebied van de gemeente Amsterdam te liggen. De gemeente weigerde in 1962
uitbreiding van de begraafplaats, kocht het gebied van 2,5ha aan, en sloot de begraafplaats. Er
Het "gesloten" zijn betekent niet dat er geen bezoekers mogen komen, maar dat er geen nieuwe
graven bij kunnen komen.
De begraafplaats zou aanvankelijk in 1992 (kunnen) worden geruimd, maar door de nieuwe Wet
op de Lijkbezorging van 1991 moest de periode van grafrust worden verlengd tot 2012.
Sinds 1987 wonen beeldend kunstenaar Leon van der Heijden en zijn vrouw Willemijn als
beheerders en hoveniers in de voormalige aula van de begraafplaats. Zij hebben het
verwaarloosde terrein opgeknapt. Sinds 2009 is het officieel een cultuurhistorisch monument.
De deelraad stemde in 2013 unaniem in om Huis te Vraag openbaar toegankelijk te laten blijven
als groene recreatievoorziening voor de Hoofddorppleinbuurt. Huis te Vraag neemt dus een
speciale plaats in de directe omgeving in: buitenom langs de Schinkel bevindt zich een smal pad
die toegang geeft tot een reeks woonboten in de Schinkel. Net voorbij Huis te Vraag ligt een
moerasachtig natuurgebiedje die de achterzijde van Huis te Vraag vormt. Aan de andere zijde
van Huis te Vraag sluiten de achtertuinen van een rijtje woningen aan, een verrassende
mengeling van oude en nieuwe huizen met op de hoek van het Spijtellaantje en de Rijnburgstraat
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een gerenoveerde oude boerderij. Een verrassend en wonderlijk ensemble in de
voortschrijdende verstedelijking van de omgeving langs de Schinkel.
Verstedelijking oefent dan ook grote invloed uit op het verdere behoud van deze plek.
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36. Fregelaan / Wittgensteinlaan
Geen links

De groenstrook langs de Slotervaart met hoog opgaande bomen aan de achterzijde van de woongebouwen van de
Fregelaan (links); de grote groene ruimte waarlangs de woongebouwen van de Wittgensteinlaan gerangschikt zijn
(rechts)

Deze parkachtige omgeving sluit aan op de Slotervaart en bevindt zich tussen de Ringspoordijk
en het weglichaam van de Einsteinweg (A10), ter hoogte van de gebouwen van het
Confectiecentrum. De Wittgensteinlaan en de Fregelaan in Nieuw West (de Westelijke
Tuinsteden) vormen tezamen één stedenbouwkundig ensemble uit de negentiger jaren, als een
nadere invulling van een plan uit de tijd van het modernistische AUP van Van Eesteren. Dat wil
zeggen dat strokenbouw en vrijstaande gebouwen, overwegend in een strak geometrisch
patroon in een groene setting, het beeld bepaalden.
Oorspronkelijk was de grote groene ruimte met veel gras en bomen bedoeld als een
manifestatie- en meetingsterrein, annex aan het Koningin Wilhelminaplein (school en winkels).
In 1985 kwam het structuurplan ‘De stad centraal’ uit, waarin de omgeving van het Koningin
Wilhelminaplein als een verdichtingslocatie werd aangegeven. Ondanks veel bezwaren is
uiteindelijk een kapvergunning voor 130 bomen afgegeven en kon de bouw van de nieuwe
gebouwen beginnen. In de loop van de tijd zijn gebouwen gesloopt en nieuwe gebouwen
toegevoegd: meer en hoger, zogenoemde Urban Villa’s en langgerekte hoge woon- en
kantoorgebouwen met ondergrondse of half verdiepte parkeergarages. De Wittgensteinlaan en
de Fregelaan zijn in 1990 aan de bestaande straten toegevoegd. Het aantal woningen in deze
omgeving is inmiddels meer dan verdubbeld. De verkeerssoorten zijn nog steeds zoveel mogelijk
gescheiden. Het is interessant om deze inmiddels alweer ‘gedateerde’ plek in Nieuw West op je
in te laten werken. De vraag is of en in hoeverre het ‘tuinstad’-karakter behouden is gebleven.
Wat is de ‘weerbaarheid’ en hernieuwbaarheid van een omgeving? De vernieuwing en
verdichting gaat nog steeds door, maar de omgeving kan nog altijd als groen bestempeld worden
en zal door de omkadering van de gebouwen steeds meer als onmisbaar beschouwd worden.
Verstedelijking komt als invloedssfeer door de verdichting duidelijk naar voren, bijkomend speelt
het duurzaamheidsaspect mee.
Adviesroute: Via de Plesmanlaan door het gehele Wiedijkpark fietsen.
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37. Piet Wiedijkpark / -tuin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_Wiedijkpark en http://www.stichtingoase.nl/natuurtuin-dewiedijk

Piet Wiedijkpark: Heemtuin en vogelreservaat in het noordelijk deel van het park (links); de Christoffel Plantijngracht en
-pad liggen aan de oostelijke kant van het park als een doorgaande structuur (rechts)

Het Pieter Wiedijkpark is qua ontwerp een weinig uitgesproken park en strekt zich uit van het
Sloterpark tot aan de Slotervaart. In het AUP van Van Eesteren was het al ingetekend in de
dertiger jaren van de vorige eeuw, maar het heeft tot 1964 geduurd voordat het werd aangelegd.
Het park vormt met de aan de oostzijde gelegen Christoffel Plantijngracht en -pad een
belangrijke schakel in de ecologische verbinding tussen het Nieuwe Meer/Park De Oeverlanden
en het Sloterpark.
Dwars op de lengterichting van het park is over de gracht een aantal architectonische fiets- en
autobruggen gebouwd, die tegenwoordig mooi contrasteren met de meer natuurlijke of
verwilderde verschijningsvorm van het park. Oorspronkelijk was het park op een modernistische,
strakke stijl ontworpen. De Pieter Calandlaan deelt het park in tweeën: een noordelijk deel van 3
ha en een zuidelijk deel van 5 ha.
In 1984 is een groep vrijwilligers begonnen met de aanleg van een heemtuin in het noordelijk
deel naar een ontwerp van tuinarchitect Nico Blom, die werkzaam was bij de gemeente. Het
verwilderde terrein kreeg al gauw een bosachtige sfeer. Ook de steile oevers werden afgegraven,
waardoor de overgang van land naar water verbeterd werd. In 1993 kreeg de heemtuin de status
van vogelreservaat: er broeden 30 soorten vogels. In 1996 kreeg het de Gemeentelijke
Natuurprijs met een geldbedrag van 50.000 gulden, waarmee een groot deel van het educatief
centrum (EECO) is bekostigd: een energieneutraal, duurzaam en natuurvriendelijk gebouw.
In het zuidelijk deel is een peuterbadje, annex speelplek en een ‘hondenpark/-strand’
opgenomen. Ook in dit deel begint de begroeiing wat te verwilderen, alhoewel hier nog duidelijk
open plekken voorkomen, waardoor er een afwisseling is tussen dichte en open delen met
verschillende doorzichten. In de wateropvang van de wijk heeft het Piet Wiedijkpark ook een
verruimde taakstelling toebedeeld gekregen. Dit betekent dat er in het park meer
wateroppervlak wordt gemaakt en lage delen die kunnen onderlopen bij een hoger waterpeil.
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Het park vormt een belangrijke schakel tussen grote groene eenheden in de Amsterdamse
groenstructuur en vormt daarmee een uitloopgebied voor de aanliggende buurten, zowel voor
de korte ommetjes als voor de langere groene routes. Hetzelfde geldt in feite voor de
ecologische verbindingen: zowel plaatselijke als verdergaande aaneenschakelingen en
uitwisselingen zijn hier mogelijk. Het park heeft in de loop van de jaren aan vele vrijwilligers en
scholieren activiteiten in het groen geboden. Daardoor is het park geworden tot wat het nu is.
Verstedelijking is heel uitgesproken van invloed geweest op de ontwikkeling, het gebruik en de
verschijningsvorm van het park.
Adviesroute:
Na -37- via het fietspad langs het water door het Sloterpark rijden. Op ¾ rechtsaf richting
Oostoever den -38-. Daarna de route weer vervolgen richting -39-.
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38. Kröller-Müllerpark / Zuiveringspark
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oostoever en http://www.dvdt.com/pdf/oostoever.pdf en
http://www.architectuur.org/bouwwerk/64/Watertank_Woningen.html

Zuiveringspark/Kröller-Müllerpark: zicht op het kleine rietveld dat dienstdoet als helofytenfilter bij de drie overgebleven
en omgebouwde ronde waterbassins (links); het Hof van Versaillespad ter hoogte van het natuureilandje met op de
achtergrond een relict van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie-West (rechts)

De wijk Oostoever (inderdaad aan de oostoever van de Sloterplas) is ontworpen door
stedenbouwkundige Maurits de Hoog en werd in de tweede helft van de negentiger jaren
gebouwd op de plek van de voormalige Rioolwaterzuiveringsinstallatie-West. De historie is
duidelijk terug te vinden in de wijk, met name in en rond het Zuiveringspark/Kröller-Müllerpark.
De wijk met drie hoge gebouwen bestaat in totaal uit 1050 woningen, verdeeld over vier
buurten, waarvan Zuiveringspark er een is. In de buurt Zuiveringspark staat de woontoren
‘Thomasvaer’ met 17 woonlagen (18 bouwlagen), een middelhoge flat (‘Pieter Nel’) en twee tot
woningen omgebouwde ronde waterbassins (‘Dik Trom’), ontworpen door Dick van Gameren en
Bjarne Mastenbroek van de Architectengroep. Het derde waterbassin wordt gebruikt voor de
opslag van grijs water. Ook elders in de wijk komt men uitgesproken relicten van de
rioolwaterzuivering tegen, vaak in een groene setting. Het Kröller-Müllerpark sluit direct aan op
de drie ronde waterbassins en verwijst naar de voormalige waterzuiveringsfunctie doormiddel
van een klein rietveld dat dienstdoet als een helofytenfilter.
De invloed van verstedelijkingsprocessen is terug te vinden in deze betrekkelijk nieuwe
woonomgeving, waarbij duurzaamheidsaspecten merkbaar hebben meegespeeld.
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39. Van Eesteren paviljoen e.o. (Bastion West)
https://www.architectuur.nl/nieuws/van-eesteren-paviljoen-aan-sloterplas/ en
https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=41491 en
http://vaneesterenmuseum.nl/nl/home/

Sloterplas, Bastion-West: het nieuwe Van Eesterenpaviljoen gezien vanaf Noordzijde/Frans Naerebouthof (links); zicht
vanaf het bordes van Bastion-West over het grasveld in de richting van de Sloterplas (rechts)

De hoog uit het water oprijzende bakstenen kademuren en de hoge bomen van Bastion-West zijn
nog altijd indrukwekkend. Het vormt een soort groots balkon van waaruit je over de langgerekte
Sloterplas kunt uitkijken: een stedenbouwkundig gebaar van Van Eesteren die monumentaliteit
uitstraalt en daarom niet in eerste instantie een functie behoeft. Onlangs heeft het paviljoen van
het Van Eesterenmuseum zich daar een plekje veroverd: een mooie, passende toevoeging die
deze plek na zoveel jaren net iets meer duiding geeft, zonder te veel aanwezigheid. De tijd heeft
hier bij verrassing voor een in meerdere opzichten zinnige aanvulling gezorgd.
Een mooi voorbeeld van een subtiel verstedelijkingsproces.
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42. Cornelis de Rooijpad / Arthur Meerwaldpad
http://vaneesterenmuseum.nl/nl/de-tuinsteden/doorlopend-groen/

Cornelis de Rooijpad (links) en het Arthur van Meerwaldpad (rechts) zijn gerenoveerd op basis van het oorspronkelijke
plan uit de tijd van Van Eesteren. Vaste plantenborders en boomgroepen in gazons vormen de hoofdbestanddelen in
combinatie met vrij in de ruimte staande lineaire laagbouwwoningen.

Het buitenmuseum van het Van Eesterenmuseum: Slotermeer
Het Van Eesteren Museum laat je kennismaken met het cultuurhistorisch erfgoed van Cornelis
van Eesteren (1897-1988). Zijn vernieuwende ideeën over hoe een stad eruit moest zien,
betekenden destijds een breuk met het traditionele gesloten bouwblok en doorlopende
straatwanden. De oude chaotische stad met slecht gebouwde, onhygiënische woningen maakte
plaats voor licht, lucht en ruimte. De bijzondere ruimtelijke werking is nog altijd voelbaar, en is
vooral in Slotermeer bijzonder gaaf gebleven. In Slotermeer is nog goed te zien hoe hij in de jaren
van schaarste en woningnood kans zag iedere Amsterdammer een goede woonomgeving te
bieden. Vanaf 1951 werd Slotermeer gebouwd, de eerste Amsterdamse Tuinstad buiten de
Ringspoorbaan.
De stedelijke groene ruimte als aaneengeschakelde schaalniveaus
Het groen in de Westelijke Tuinsteden is ontworpen als doorlopend groen vanaf de woning naar
de grote schaal van het landschap. Vanuit de tuin naar de hof en naar de groenstroken langs de
wegen. De groenstroken sluiten aan op parkstroken, die weer doorlopen tot een park of het
landschap.
Dat werkt nog altijd zo, getuigt de wandelroute vanuit Bos en Lommer naar de Sloterplas. Op de
grens met Slotermeer loopt de wandeling vanaf de Burgemeester Vening Meineszlaan, via het
Arthur Meerwaldtpad en het Cornelis de Rooijpad. Wandel dan verder door de bomenrijke
Burgemeester Eliasstraat, twee bruggen over en langs het water aan de Bastiaansestraat. Even
het viaduct onderdoor, en dan is daar het hart van de Westelijke Tuinsteden: de Sloterplas.
Verder wandelen? Via de groene speelvelden op Sportpark Ookmeer loop je zo de landelijke
Tuinen van West in en de stad uit.
Het visionaire ontwerp van de Westelijke Tuinsteden blijft met enige aandacht voelbaar in deze
omgeving die een beschermde status heeft gekregen en daarmee getuigt van verstedelijking als
een bijzondere discipline.
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Adviesroute naar -1-:
Via de Burgemeester Ellastraat (of andere verbindingsweg) rechtsaf de Burgemeester Venig
Meineszlaan nemen. Bij kruising met Burgemeester Fockestraat linkssaf en in de bocht naar rechts
rechtdoor ! het fietspad en tunnel onder de Haarlemmerweg door nemen. Dit pad vervolgen tot
station Sloterdijk.
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