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Proloog
Dit document beschrij~ een concreet uitgewerkte ontwerpstudie,
als reactie op de conclusies van de voorafgaande analysegids:
'Westpoort herschreven - Integrale benadering van een latent
multidisciplinair gebied', in combinatie met de historische
ontwikkeling van het westelijk havengebied van Amsterdam.
De concrete uitwerking spiegelt zich aan een fascinatie voor
havenactiviteiten in de breedste zin van het woord. De haven
hee~ een inherente charme, die met een juiste benadering kan
worden ontplooid en beleefd.

Analysegids

Via deze weg wil ik nog een dankwoord richten aan de mensen die
vanuit de universiteit belangrijk voor mij zijn geweest tijdens mijn
afstudeerfase . In het bijzonder wil ik mijn afstudeercommissie
noemen, Bruno De Meulder, Hans Snijders en Johan van Zoest,
maar ook Michiel Dehaene, waarvan ik tijdens mijn afstudeertraject
veel van heb mogen leren. Daarnaast wil ik iedereen bedanken
die op enige manier betrokken is geweest bij mijn afstudeerwerk
voor hun bijdrage aan het eindresultaat.
Tot slot wil ik mijn ouders en vriendin bedanken voor hun
onvoorwaardelijke steun tijdens mijn studietijd. Dankzij hun
heb ik de mijn studie met de benodigde inzet en plezier kunnen
doorlopen en afronden.
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11 Fasci natie
Amsterdam is sinds zijn oorsprong onlosmakelijk verbonden met havenactiviteiten. Aanvankelijk beperkte deze havenactiviteiten zich slechts tot
visserij, maar met de aanleg van het Noordzeekanaal ontstond de mogelijkheid
voor een doorgroei van de haven. De haven ontwikkelde zich enerzijds op
functioneel vlak, met de vestiging van grootschalige overslagindustrie als
resultaat. Ruimtelijk breidde de haven zich uit in westelijke richting, waardoor
ook het industrieel zwaartepunt richting het westen verplaatste.
Weggetrokken uit het historisch centrum van Amsterdam, is de relatie
tussen de haven en de stad veranderd. De haven heeh de stad de rug
toegekeerd, met als gevolg dat de charme van de haven onzichtbaar
en ontoegankelijk is geworden. Uit het oog, uit het hart blijkt hier een
toepasselijk gezegde, want zoals ook uit de havenvisie 2010-2020 1 blijkt,
lijkt het er op dat de meeste Amsterdammers het westelijk havengebied van
Amsterdam, Westpoort genaamd, liever mijden dan opzoeken. Oat, terwijl de
grootschalige havenactiviteiten en wijde vergezichten een fascinatie kunnen
oproepen die velen wellicht zullen intrigeren.
Dit document is gebaseerd op die fascinatie voor het grootschalige en onstuimige, wat het westelijk havengebied kenmerkt. Zoals al in de analyse
duidelijk werd, heeh de havenindustrie een rand gevormd om het water. De
havenactiviteiten zijn slechts in fragmenten zichtbaar, achter een muur van
fysieke objecten .
Wanneer wordt aangenomen dat de havenactiviteiten en vergezichten
een zekere charme in zich hebben, kan dit als een kans warden gezien
om het te koppelen aan een vorm van recreatie. De onbereikbaarheid en
1. Havenvisie Gemeente Amsterdam 2008-2020, concept 25-04-2008, p. 12
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onaantastbaarheid van de havenactiviteiten kan vervolgens, gezien zijn
inherente charme, leiden tot een zekere spanning. Daar waar een muur
staat zullen mensen overheen willen kijken. Men zal altijd nieuwsgierig
zijn naar een blik achter de schermen.
Dit document is een handreiking om het westelijk havengebied opnieuw
bij de stad te betrekken en de relatie tussen beiden te verbeteren.
Mensen warden uitgenodigd en rondgeleid door het havengebied, waarbij
zij de kenmerkende charme van de haven van dichtbij kunnen ervaren
en beleven.

21

Historie

In het volgende chronologisch historisch overzicht wordt allereerst een
tekstuele toelichting gegeven op de gebeurtenissen in de desbetreffende
tijdsperiode. Vervolgens warden de teksten met een kaartenreeks verduidelijkt, waarin de linkerkaart het totaalbeeld weergeeft en de rechterkaart als
negatief slechts de wijzigingen in die periode toont.
1800-1840
De provincie Noord-Holland wordt in deze periode door het Ye (het IJ) in
tweeen gedeeld. Het meest noordelijke gedeelte vormt een schiereiland, wat
slechts verbonden is door een smalle strook duinen met het zuidelijk deel. In
het IJ liggen 2 natuurlijke eilandjes: Ruigoord en De Hoorn. Op de Sloterdijk
is inmiddels de eerste spoorlijn van Nederland gelegd als spoorverbinding
tussen Amsterdam en Haarlem.
1840 - 1875
Halverwege de 19e eeuw wordt het Noordzeekanaal tussen Amsterdam en
de Noordzee gerealiseerd met het doorbreken van de duinen, de aanleg van
meerdere aanplempingen' in het IJ en de realisatie van sluizen aan beide
zijden van het voormalige meer. Het zand van de afgegraven duinen wordt
gebruikt om een groat deel van de aanplemping te vullen, waarbij enorme
oppervlaktes nieuw land ontstaan . Door het nieuw gewonnen gebied op te
vul len in plaats van droog te maken wordt de vorming van dijken langs het
kanaal grotendeels vermeden.
De aanplemping, die aanvankelijk voor agrarische doeleinden wordt gebruikt, heeft een duidelijk orthogonaal wegenraster. De contouren van de
voormalige eilandjes Ruigoord en De Hoorn zijn te herkennen als uitzondering

hierop. Vlak na het afronden van de aanplemping is de spoorlijn richting
Zaandam aangelegd.
1875 - 1920
Na het voltooien van het Noordzeekanaal neemt de havenactiviteit in Amsterdam explosief toe. De benodigde ruimte hiervoor wordt gevonden op
de aanplemping. Door de aanleg van Houthavens, de Minervahaven en
de Petroleumhaven wordt daar de ontwikkeling naar een moderne haven
in gang gezet. 3 Naar de plannen van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP,
1935)4 warden deze havens aangelegd in het orthogonale stramien van de
gevestigde landbouw. Daarnaast warden nieuwe wegen en spoorwegen
aangelegd vanaf het stadscentrum van Amsterdam richting de nieuwe
havens.
1920-1940
Waar de aanleg van de nieuwe vlothaven werd aangelegd in het oorspronkelijke landbouwstramien, is de aanleg van de Westhaven de eerste
ingreep die dit lijnenspel negeert en zijn vorm ontleent aan een functionele
aan- en uitvaarroute voor de steeds grater wordende schepen. Met de
positionele keuze van de Westhaven zet men duidelijk in op uitbreiding
van de haven in westelijke richting .
Oak de toename van de industriele bebouwing langs de reeds aangelegde
wegen en spoorwegen is opvallend. Tot slot wordt in deze periode een
doorgaande weg in oost-west richting aangelegd, vanuit Amsterdam,
langs het kanaal en over zijkanaal E en F, richting Velsen.
1940-1950
Gedurende de tweede wereldoorlog warden in de haven veel industriele
complexen verwoest, die na de oorlog bij de wederopbouw grotendeels

warden hersteld. Er warden in deze periode twee nieuwe havens gegraven,
waarbij het oorspronkelijke eiland De Hoorn wordt genegeerd en achteloos
wordt ingesneden. De wegen en spoorwegen richting deze havens vormen
opvallende lussen in het landschap.

1950-1955
In de jaren vijftig breidt de haven zich uit in westelijke richting, waarbij grote
stukken uit de aanplemping warden gegraven en het voorma lige eilandje De
Hoorn in het geheel wordt weggevaagd. Bij de verbreding van de Westhaven
wordt de verbindingsweg naar Velsen doorsneden, waardoor een vo/gende
infrastructurele /us ontstaat tussen de inhammen van het kanaal.
Daarnaast wordt in deze periode de ring rond Amsterdam voltooid. Aan de
ring ontstaat op de aanplemping het eerste bedrijventerrein. Hiermee wordt
er aan het havengebied, naast de gevestigde overslagindustrie, een nieuwe
functie toegevoegd.
1955-1965
Met het verbinden van de Amerikahaven aan het Noordzeekanaal wordt de
verbindingsweg langs het kanaal opnieuw doorsneden. Dit wordt opgevangen
door de aanleg van de Noordzeeweg en Ruigoordweg ha/verwege de aanplemping. Deze wegen zijn zowel verbonden met de ring Amsterdam als de
infrastructurele lussen die zijn ontstaan met het uitgraven van de inhammen.
Opvallend is het feit dat het zijkanaal deels wordt gedempt en ten zuiden van
de Amerikahaven weer wordt verbonden met de ringvaart van de Haarlemmermeer. Bij de overbruggingen van deze waterverbinding is geen rekening
gehouden met de moge/ijkheid voor recreatief vaarverkeer.
1965-1980
In deze periode vindt er een uitzonderlijke verdichting plaats in het infrastructurele netwerk om de bereikbaarheid van de verschillende industriele
complexen en bedrijventerreinen te vergroten. Bij de uitbreidingen van

het spoor- en wegennet Jijkt men slechts aansluiting te zoeken bij de
dichtstbijzijnde bestaande weg, zonder rekening te houden met enige
overkoepelende gedachte of structurele logica.
Naast het vestigen van enkele nieuwe industriele complexen vormen
zich in deze periode ook nieuwe bedrijventerreinen achter de overslagindustrie aan de nieuwe Noordzee.

1980-2000
Na het uitbreiden van het (spoor-)wegennet is te zien dat de beschikbare
ruimte langs de nieuwe infrastructuur in hoog tempo wordt opgevuld met
nieuwe industrie en bedrijven. De bestaande bedrijventerreinen warden
uitgebreid of verdicht en de beschikbare ruimte langs de kades wordt
ingenomen door overslagindustrie.
De uitbreiding van de haven in westelijke richting wordt doorgezet met
het graven van de Afrikahaven. Hiervoor moet de Noordzeeweg we/
warden omgelegd, waarbij een volgende infrastructurele lus ontstaat.
2000-2010
Op het moment van schrijven wordt de Westrandweg aangelegd; een
nieuwe snelweg door het industriegebied, die een korte verbinding
vormt tussen Haar/em en de ring Amsterdam, met twee aansluitingen
in het havengebied. De snelweg loopt deels over de oude Noordzeeweg,
waarvoor a/s vervanging de Westpoortweg is aange/egd.

2. Aanplempen: dempen en met de vaste grond gelijkmaken, Van Dale, 14e editie
3. www.portofamsterdam .ni/smartsite363.dws
4. Algemeen Uitbreidingsplan Amsterdam, van Eesteren e.a., 1935
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Historie samengevat
De havenactiviteiten op de historische aanplemping hebben zich
in de afgelopen decennia uitgebreid in westelijke richting, waarbij
natuur en landbouwgrond hebben moeten wijken voor industriele
complexen en bedrijventerreinen.
Wanneer wordt gekeken naar de historische ontwikkeling van
het wegennet op de aanplemping, is een herhalend patroon te zien
in de ontwikkel ing van water, wegen, spoorwegen en industrie,
als gekoppelde elementen in een groeiende overslaghaven . In het
patroon wordt allereerst de inham uit de aanplemping gegraven.
Vervolgens wordt gezorgd voor de infrastructurele aansluiting op
de dichtstbijzijnde bestaande weg, waarna de eerste bedrijven
zich aan de weg en het water vestigen. Met de aanleg van een
volgende haven herhaalt dit patroon zich weer. Deze manier
van ontwikkeling heeft gezorgd voor een aaneenschakeling van
kleinschalige, plaatsgebonden, infrastructurele oplossingen, zonder verdere samenhang of overkoepelende logica.
Dit beschreven patroon wordt aangehouden tot 1950. Toen
heeft een eerste hierarchische herverdeling plaatsgevonden,
met de aanleg van de ring Amsterdam en een doorgaande weg
die het gebied van oost naar west doorkruist, de 'Noordzeeweg'.
Omdat de weg deels over de oude infrastructuur is gelegd, kent
hij een aantal vreemde bochten en kronkels van de voormalige
kleinschalige infrastructurele oplossingen.
Met de aanleg van deze weg is een nieuwe functionele invulling
op het aanplempingsgebied ontstaan. Waar de havenactiviteiten
zich tot die tijd slechts beperkten tot overslagindustrie, vestigden
zich hier nu bedrijven met meer kleinschaligere opslagcapacitei-

ten en kantoren. Deze bedrijven en kantoren hebben vervolgens
soortgelijke bedrijven en kantoren aangetrokken, waardoor er
uiteindelijk bedrijventerreinen zijn ontstaan . In de restruimten,
tussen het geweld van de overslagindustrie en bedrijventerreinen,
hebben een aantal marginale groepen zich staande weten te
houden. Zo hebben kunstenaars en woonwagenbewoners nog
steeds een plek op de aanplemping weten te claimen .
Momenteel zijn er enkele transformaties op de aanplemping
gaande. Gebouwen dicht bij het stadscentrum hebben een vernieuwde functie gekregen (o.a. de Westergasfabriek(1) als discotheek), of warden op korte termijn gesloopt, waarbij plaats wordt
gemaakt voor woningbouw (de Houthaven(2)).
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Orie strategieen
In dit document is, als aanvulling op voorafgaande analyse,
geprobeerd de huidige condities en ontwikkelingen binnen
het westelijk havengebied van Amsterdam integraal in beeld
te brengen. Als reactie op de historische ontwikkelingen en de
conclusies uit de analyse laat het havengebied zich uitsplitsen
in een drietal complementaire strategieen . De eerste strategie
zoomt in op de rand van het westelijk havengebied . Strategie
twee stelt regels op voor de omgang met verschillende aanwezige
territoria en braakliggende gebieden binnen Westpoort. De laatste
strategie is gericht op een nieuwe, integrale infrastructurele en
ruimtelijke organisatie van het gebied.
Elke strategie kan vervolgens warden vertaald in een of meerdere
interventies. Hoewel de strategieen wezenlijk met elkaar gekoppeld zijn, vormen zij in geen geval een onlosmakelijk geheel.

Havengebied losgekoppeld van zijn omgeving
De eerste strategie is een reactie op de uitbreiding van de haven in westelijke richting. Met het omvangrijk toenemen van het havenareaal heeft de
natuur de afgelopen decennia flink aan ruimte moeten inboeten. Zoals in het
overzicht hieronder duidelijk wordt, heeft de haven inmiddels beslag gelegd
op een groot deel van de, oorspronkelijk als landbouwgrond ingerichte,

aanplemping. Door de huidige contouren van het havengebied te benoemen en te fixeren wordt aangestuurd op het vastleggen en inbreiden van
het havengebied, waarbij de omliggende natuur wordt gehandhaafd.

1980

1960
Natuurgebied, landbouwgrond en braakliggend terrein

Bebouwing en verharde grond

•

Water

2000

Randwerking aangrenzende gebieden

Bij een focus op de huidige contouren van het havengebied blijkt reeds
een zekere randwerking aanwezig te zijn. Deze randwerking manifesteert
zich in een vijftal verschijningen, waarbij een scheiding wordt gevormd
tussen het havengebied en de verschillende omliggende, contrasterende
landschappen.

[]
Landbouw
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Talud en infrastructuur

West oort
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Water

Loskoppelen en articuleren

Selectief doorbreken

Zoals in de analyse al werd aangegeven, kenmerkt het havengebied zich door een zekere mate van onaantastbaarheid en
onbereikbaarheid . Deze onaantastbaarheid en onbereikbaarheid
kan vertaald worden in een spel van decor, scene en beleving,
welke zich laat zien vanaf de snelweg, het spoor, het water en
vanuit de landschappelijke contouren.
Door deze randen te erkennen en te articuleren, wordt vervaging en overvloeien van de contrasterende omliggende landschappen voorkomen en kan de typerende onaantastbaarheid
en onbereikbaarheid juist worden ingezet om de charme van het
havengebied te accentueren.

Door de kenmerkende onaantastbaarheid in het decor van de rand af
te wisselen met een selectieve toegang tot het havengebied wordt er
een zekere spanning opgebouwd. Zo wordt slechts met selectieve
verbindingen de onaantastbaarheid doorbroken, waarbij men 'achter de
schermen' kan kijken. Hier kan het panorama, met de actie van de plek,
worden beleefd en 'aangeraakt'.
Om de spanning te kunnen opbouwen is een beperkt aantal doorbraken
wenselijk, zodat de doorbraak daadwerkelijk wordt ervaren als een uniek
punt in een onderbreking van de rand.

2:

schakelrol voor vacante gebieden

Vormingslogica landschappen
Drie parallelle landschappen

- - - - - 1 Industrie en bedrijven

-----1

Natuur en recreatie

Stadslob

De omgeving van Westpoort is een samenspel van drie parallel gelegen
landschappen die onderling weinig interactie of samenwerking kennen.
Elk van deze landschappen heelt een eigen morfologie en vormingslogica.
Het meest zuidelijk van de drie is de westelijke stadslob van Amsterdam.
Deze stedelijke uitloper, gebaseerd op het 'Algemeen Uitbreidingsplan
van Amsterdam', bestaat voor een groot deel uit de tuinsteden die
halverwege de twintigste eeuw zijn gebouwd.
Het meest noordelijk ligt Westpoort, het voormalige westelijk
havengebied. Dit gebied kenmerkt zich, zoals eerder in de analyse is
beschreven, door zijn grootschaligheid; zowel in fysieke als in ruimtelijke
aanwezigheid.
Tussen de stadslob en het havengebied ligt een groenstrook geklemd: de Westrandscheg. Door de stedelijke druk van Amsterdam
staat dit natuurgebied onder grote druk. De Westrandscheg kent naast
natuurgebieden ook enkele grootschalige volkstuincomplexen.
Deze drie landschappen hebben weliswaar een parallelle ligging, maar
werken veelal langs elkaar heen. Waar de stad vanuit de historie nog een
nauwe band met de havenindustrie had, staan de twee momenteel soms
op gespannen voet met elkaar.

samenspel van twee systemen

koppeling tussen systemen

Deze tweede strategie vormt een reactie op de historische ontwikkeling van
de overslagindustrie. Zoals in de analyse al werd beschreven, is met het
vestigen van de industriele complexen langs het kanaal en zijn uitgegraven
inhammen een lint ontstaan van grootschalige overslagindustrie die een
visuele muur opwerpt langs het water.
Het water vormt, samen met de combinatie van industrie en braakliggende
gebieden, twee grootschalige systemen. De twee systemen vormen onderling een LAT-relatie in een constant spel van connectie-disconnectie,
regel-uitzondering en verbergen-openbaren. Het water heeft een logische
relatie met de overslagindustrie in het overslaan van scheepsladingen op
het land, maar het heeft daarnaast ook een vormgevende rol. De industrie
vindt zijn relatie met de braakliggende gebieden in het vestigen, uitbreiden
en wegtrekken van bedrijven, echter binnen de contouren die het water
oplegt.

Het watersysteem kent een robuuste basis, die metaforisch kan worden
opgevat als hand palm: de hoofddoorvaarroute van het kanaal. Het kanaal is sinds de aanleg slechts enkele malen verbreed, maar heeft zijn
vorm altijd behouden. De aangetakte inhammen van het kanaal kunnen
worden gezien als de vingers van de handpalm, die het havengebied insnijden.
Ten zuiden van het havengebied ligt de Westrandscheg. Ook deze
kan als stabiele groene basis worden beschouwd. Door het moza·iek
van braakliggende gebieden aan de Westrandscheg te koppelen en als
een groensysteem te beschouwen kan de scheg ook worden opgevat
als een handpalm, waarbij aaneengeschakelde braakliggende gebieden
kunnen fungeren als groene vingers die aantakking zoeken op het watersysteem.
Beide handpalmen zijn momenteel van elkaar gescheiden door het
beschreven lint van grootschalige op- en overslagindustrie. De aaneengeschakelde, braakliggende gebieden kunnen zo de verbindende schakel
vormen tussen de Westrandscheg en het watersysteem.
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metafoor: twee systemen grijpen in elkaar

Scheg ~~-

Regie van selectieve gebieden
Op microniveau zijn er in het havengebied reeds enkele plekken te onderscheiden die duiden op enige vermenging van de verschillende parallelle
landschappen . Gelegen aan het water en omsloten door overslagindustrie,
hebben een kunstenaarsdorpje, een woonwagenkamp en enkele woningen
zich staande weten te houden in de ontwikkeling van het havengebied.
Door deze plekken te respecteren, af te bakenen en aan te sluiten op
de Westrandscheg ontstaan plekken van interactie, ofwel karakterplekken.
De geregisseerde gebieden vormen een ingesloten moment, waarin de
hectiek van industrie wordt onderbroken en plaats maakt voor overzicht,
rust en regelmaat; een contrasterende tegenruimte in het dichte lint
van overslagindustrie. Deze tegenruimtes kunnen in twee verschillende
verschijningsvormen worden ge'implementeerd in het havengebied:
De eerste manier kan gezien worden als een 'uitloper' van de robuuste
groene handpalm, als een vinger, richting het watersysteem. Met de regie
op slechts enkele aaneengeschakelde braakliggende gebieden, kan de
tussenruimte als een groene vinger tussen een contrasterend, grootschalig
landschap worden verweven. Met de connectie van de twee systemen water
en groen, wordt de beleving van het vacante gebied en zijn intrigerende
decor in een raakpunt geopenbaard. De onaantastbaarheid kan hier zowel

Ruigaord

vanaf het land, als vanaf het water worden doorbroken met de introductie
van aanlegplaatsen voor recreatievaart en/of veerverbindingen. Bij de
inrichting van het gebied zal ten doel worden gesteld een nieuwsoortige
publieke ruimte te ontwikkelen, die zich a~ekent tegen zijn directe
omgeving. Het gebied moet een zekere herkenbaarheid en openheid in
zich hebben om het te laten slagen.
De Westrandscheg is binnen en buiten Amsterdam al langer bekend
als recreatie- en natuurgebied. Deze scheg kan tweeledig breder worden
getrokken . Enerzijds ruimtelijk, door het oppervlak er van te vergroten.
Anderzijds functioneel, met het toevoegen van een recreatieve verbinding. Op deze manier ontstaat een mogelijkheid tot geregisseerde
interactie tussen haven en stad. In een poging een verbeterde relatie van
de stad met de haven te realiseren, zou de Westrandscheg als recreatief
doorgeefluik tussen de stad en het havengebied kunnen fungeren.
Het tweede type gebied wat als tegenruimte zou kunnen warden
gebruikt in het lint van overslagindustrie, ligt los van zijn basis en zal
daarom slechts ervaren kunnen worden als een 'ontdekking' in het
havengebied. Het kan ruimte bieden aan een verzameling activiteiten
die elders moeilijk een plek kunnen vinden. Vanwege de afgesloten
en afgelegen ligging moeten deze plekken een zekere bekendheid en
bereikbaarheid hebben om in hun doel te slagen .

Woonwagenkamp, blj 'ontdekking 2'

Arbelderswoningen, blj ' ontdekklng 4 '

3 ·.

nieuwe organisatie Westpoort

In strategie 3 worden eerst de infrastructurele netwerken toegelicht die in
Westpoort aanwezig zijn, inclusief hun historische ontstaansgeschiedenis.
Vervolgens wordt op groter schaalniveau gekeken naar de wegen die
Westpoort verbindt met zijn omgeving. Aan de hand hiervan wordt een
strategie opgesteld die een tweetal voorstellen doet voor zowel een
ruimtelijke, als een infrastructurele (re)organisatie.

II

Netwerken op lokaal schaalniveau
Met de voltooiing van de Westrandweg wordt het havengebied in
het lokale infrastructurele systeem ontsloten door twee snelwegen
met in totaal vier op- en afritten .
Daarop aansluitend kent het gebied een veelvoud aan doorgaande en lusvormige verbindingswegen.
De oorspronkelijke inrichting van Westpoort als overslaghaven
uit zich in de hoeveelheid, voornamelijk doodlopende, spoorverbindingen.
Ook het water behoort tot het integrale lokale netwerk.
Momenteel worden de inhammen van het kanaal slechts gebruikt
voor industrieel verkeer. Veerverbindingen en pleziervaart beperken zich tot het Noordzeekanaal en het stadscentrum van
Amsterdam. Er is geen doorvaart mogelijk tussen de inhammen en
het stadscentrum. De enige waterverbinding wordt onderbroken
door vele bruggen en gemalen.

Historische ontwikkeling wegenraster
Zoals in het historisch overzicht van hoofdstuk 2 al werd aangehaald, heeft
het oorspronkelijke orthogonale wegenraster van de landbouw plaatsgemaakt
voor een nieuw netwerk dat gekoppeld is aan de overslagindustrie en
bedrijventerreinen. Met de aanleg van de ring in 1950 ontstond de eerste
infrastructurele hierarchische onderverdeling op het oorspronkelijke aan-
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plempingsgebied. Vervolgens ontstond er een grate infrastructure le
verdichting, zonder enige ogenschijnlijke overkoepelende gedachte of
structurele logica. Om de bereikbaarheid van bedrijven te vergroten,
werden veel nieuwe wegen gekoppeld aan de dichtstbijzijnde bestaande
doorgaande weg.
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Interventies en synthese

- - - - - - ········...

Zoals in hoofdstuk 3 al duidelijk werd , ontstaan er met het koppelen
van systemen in een spel van connectie-disconnectie, scene en beleving
mogelijkheden voor het uitwerken van interventies die de schaal van het
havengebied overstijgen en een positieve bijdrage kunnen leveren in de
relatie tussen haven en stad .
In dit hoofdstuk wordt een viertal interventies beschreven die hun
synthese vinden in de drie connecties die worden gelegd tussen de
Westrandscheg en het watersysteem . De connecties krijgen elk een eigen
karakter om zich van elkaar te onderscheiden. De aangezette rand tussen
het havengebied en omliggende gebieden wordt onderbroken ter plaatse
van de connectie. Hier wijken de deelgebieden voor de tussenruimte,
waardoor de connectie de nodige breedte krijgt en er een blik achter
de schermen van de havenindustrie verkregen kan worden . Door hier
aan de infrastructuur een ondergeschikte rol toe te kennen wordt de
connectie aaneengesloten en de toegankelijkheid van de tussenruimte
vergroot.
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Interventie 1

Omlijsting Westpoort

fixeren en omlijsten
De in strategie 1 omschreven randwerking kan warden aangezet in
een omlijsting. Met het omlijsten van Westpoort warden de huidige
contouren van het havengebied gefixeerd en het contrast met de
omliggende gebieden behouden .
continu"iteit
De omlijsting wordt versterkt door deze een zekere continu'lteit te
geven . Continu'iteit kan verkregen warden door een vast profiel als
uitgangspunt te nemen en deze te koppelen aan het recreatieve fietsnetwerk. Door op de omlijsting een fiets- en voetpadroute te leggen
ontstaat een vorm van interactie. Het havengebied toont zich hier
aan de gebruiker, waarbij de spanning kan warden opgebouwd. Ter
plaatse van de doorbraak kan de fietsroute het havengebied warden
ingetrokken om zo onderdeel te warden van de connectie.
verschijningsvormen
Op de nieuwe fietsroute toont de haven zich in een constante verschijning aan een zijde van het fietspad, terwijl de omliggende
gebieden elkaar aan de andere zijde afwisselen. De omgeving zal in
de omlijsting verschillende verschijningsvormen aannemen, waarbij
de scene voor de recreant constant wisselt.

Verschillende randen van Westpoort

-Omlijsting
- - Bestaande fietspaden
Entree

Scene en pauzemomenten

Richtprofiel

De scenes die beleefd worden op de fietsroute kunnen begeleid
worden door de vormgeving van de lijst. Door het toevoegen van
natuurlijke elementen als bomen met verschillende stamhoogtes
of lage struiken kan het blikveld worden gestuurd en de scene
worden be·invloed. Daarnaast kan de lijst op microniveau worden
gevormd, hetgeen zijn uitwerking vindt in het perspectief van de
lijst. Door hierin strategische keuzes te maken kan een schouwspel
ontstaan waarin alle interessante objecten, landschappen en panorama's aan de lijst gekoppeld zijn.

Naast de diverse aangrenzende landschappen kan de lijst ook
gezien worden als een op zichzelf staande ruimte. In deze ruimte
zorgt de aanwezigheid van bomen en water voor een schouwspel
op zich. Met deze gedachte is een richtprofiel ontwikkeld. Dit profiel
wordt toegepast op de stukken waar het landschap de scene niet
kan invullen. Daar waar het landschap de scene overneemt kan
vervolgens gespeeld worden in profielvorm en lijstinrichting.

Fietsend over de lijst wordt de film met zijn scenes afgespeeld,
waarbij de spanning door de onaantastbaarheid van het havengebied wordt opgebouwd. De scenes wisselen elkaar links en
rechts af. Op specifieke punten kan er uit de film worden gestapt
in een pauzemoment. Op deze pauzemomenten biedt de lijst de
mogelijkheid het betreffende landschap of panorama stilstaand te
aanschouwen.
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Interventie 2
'Ruigoord verbonden'

Ruigoord

Golfclub Amsterdam

Afsla baan
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Recreatiegebied Houtrak

Bestaande sit uat ie

recreatief karakter
De connectie die hier tot stand wordt gebracht verbindt het
recreatiegebied Houtrak, via de golfbaan, met het kunstenaarsdorpje Ruigoord. Met het betrekken van een recreatiegebied en
een golfbaan krijgt de connectie een recreatief karakter. Om de
connectie het nodige formaat te geven is de afslagbaan van de
Golfclub Amsterdam verlegd richting Ruigoord. De omlijsting
volgt de contouren van deze afslagbaan, waarbij de fietsroute het
havengebied wordt ingetrokken. De Westpoortweg wordt bij dit
traject deels verlaagt, waardoor de fietsroute zijn doorgang in de
connectie kan vinden.

nieuwe rol voor Ruigoord
Door Ruigoord in de recreatieve connectie op te nemen krijgt het
kunstenaarsdorpje een nieuwe rol binnen Westpoort. De charme
van het voormalige eilandje wordt gevonden in zijn kleinschalige
en informele setting. Hoewel Ruigoord zijn status als eiland hee~
verloren, is het nog wel omringd door oude zeedijken. Deze dijken
schermen het gebied ruimtelijk en visueel af van zijn directe
omgeving. Door het leggen van de fietsroute op de oude zeedijk
vormt het karakteristieke Ruigoord de scene op dit punt van de
fietsroute. Hierbij is het van belang dat het gebied zijn charme
kan behouden. De fietsroute gebruikt daarom slechts een kant
van de voormalige zeedijk, waarbij een afslag richting Ruigoord
wordt vermeden.

Ingrepen

Moment 1
Het pauzemoment dat bij Ruigoord wordt gecreeerd vormt het
raakpunt tussen land en de vingertop van het watersysteem. Hier
wordt het panorama van het kanaal geopenbaard en wordt de
verbinding tussen land en water mogelijk gemaakt. In de lijn van
het recreatieve karakter van de connectie kunnen in dit raakpunt
aanlegplaatsen voor pleziervaart warden aangelegd.
Moment 2 en 3
Door de fietsroute ook daadwerkelijk een relatie aan te laten gaan
met zijn omgeving kan de functie van het aangrenzende gebied
gekoppeld warden aan de invulling van het pauzemoment. De afslagbaan heeft een zekere attractieve waarde, wat vertaald kan
warden in een zitgelegenheid met overzicht over de golfbaan. Met
het toepassen van een 'balkon' ontstaat het idee van een tribune,
waarbij de aanwezige golfers kunnen warden aanschouwd.
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Interventie 3
'Ecologische corridor'

Westpoortweg

oude wegtrace

Westrandsche

Birdvtew

tN
Bestaande sltuatie

natuurlijk aangrijppunt
Zoals in de analyse al werd vermeld vormt het industriegebied
een barriere tussen het kanaal en de zuidelijk gelegen
Westrandscheg. Deze connectie heeft tot doel een aangrijppunt
te maken tussen het natuurgebied van de Westrandscheg met
een van de inhammen van het kanaal. Met het koppelen van het
fietspad aan de connectie wordt het schouwspel dat de plek biedt
geopenbaard .

fixeren aanwezige lijnenspel
In de connectie zijn enkele lijnen te herkennen die in het
ontwerp worden vastgelegd . Bovenin de connectie wordt het
water door een spoor overbrugd. Hieronder ligt de Westpoortweg
met een dubbel tweebaans profiel en brede middenberm. Deze
Westpoortweg is recentelijk verlegd ten behoeve van de aanleg
van de Westrandweg. Het oude wegtrace is herkenbaar door de
lijnen die in het landschap zijn gekerfd .
De lijnen, die in het ontwerp strak worden aangezet, behouden
hun oorspronkelijke breedte. De fietsroute wordt deels over het
oude wegtrace gelegd om ook deze lijn te benadrukken. De ruimte
tussen de strakke infrastructurele lijnen wordt contrasterend
ingericht met rietkragen en vlonders. Op deze manier verkrijgt
het gebied zijn natuurlijke status en kunnen ook sportvissers en
natuurliefhebbers er hun plek vinden.

Ingrepen

Moment 1
Moment 1
Het raakpunt tussen de natuurlijke connectie en de inham van
het kanaal vormt een fascinerend schouwspel over enerzijds
de industriele overslagactiviteiten en anderzijds de gecreeerde
natuurlijke oevers. Door op dit punt een pauzemoment te plaatsen dat ruimte biedt aan beide schouwspelen wordt optimaal
ingespeeld op de potentie van de plek. Met het toepassen van
vlonders wordt de mogelijkheid gecreeerd uit de film te treden en
het landschap te beleven.
Moment 2
Door de contouren van de oude brugaanzet te gebruiken in het
ontwerp ontstaat op deze plek een ruimte die zowel overzicht
biedt aan de natuurlijke connectie als het aangrenzende zijkanaal.
Deze plek kan gezien worden als een groot balkon, waarin de
wandelroute uit de lijst wordt getrokken en onderdeel wordt van
de omgeving .
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Interventie 4
'Verbindend park'

················ ······ .. ,

Centrale verbinding
Deze connectie bevindt zich min of meer in het middelpunt
van Westpoort en ligt op nog geen kilometer afstand van
treinstation Sloterdijk en gelijknamig kantoorgebied. Door
zijn centrale ligging leent de plek zich voor een verbindende
functie tussen water-, rail-, fiets- en wegverkeer. Zoals eerder
aangehaald is er momenteel geen veerbootlijn in Westpoort
aanwezig. Met het toevoegen van een waterverbinding en
deze met de auto- en treinverbindingen en de ftetsroute te
bundelen in een plek wordt de potentie van de plek optimaal
benut.

binnenwater

spoortalud

Bestaande slt uatle

Park met kade
Daarnaast kan dit punt, waarin de verbindingen zijn geconcentreerd,
worden gekoppeld aan een park. Momenteel heeft deze plek
al enige eigenschappen die met een park geassocieerd kunnen
worden. Er staan enkele gegroepeerde bomen, het aanwezige
binnenwater wordt omringd door rietkragen en het talud van
de spoorverbinding zorgt voor een besloten gevoel. De komst
van de Westrandweg zal dit besloten gevoel versterken. De
charme van deze plek ligt in de openheid van het kanaal, met de
contrasterende beslotenheid van het aangrenzend gebied. Bij het
inrichten van het park staat het zicht op het water en de kade, die
zorgt voor het raakpunt tussen land en water, centraal.

Trace Westrandweg
Door de fietsroute op dit punt het havengebied in te trekken kan
het onderdeel worden van de connectie. De Westrandweg wordt op
dit punt aangelegd op palen, waardoor de mogelijkheid ontstaat
het fietspad het trace van de westrandweg te laten volgen en de
onderliggende ruimte op te vullen. Deze ingreep draagt bij aan
het besloten karakter van de plek.
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Profiel 1
Op dit deel wordt de fietsroute onder de Westrandweg gelegd, waardoor er
een zekere dakwerking ontstaat. Door het fietspad zuidwaarts te richten en
een opening te creeren in het wegdek van de snelweg is er ondanks het dak
nog voldoende daglichttoetreding op het fietspad. De zuidelijke sturing van
het blikveld biedt daarbij overzicht op het park en het binnenwater.
Moment 1
Hier wordt het blikveld omgedraaid en van het park afgewend, zodat de
focus komt te liggen op de openheid van het water met zijn kade. Dit
moment vormt het brandpunt van de connectie, waarbij de zichtlijnen van
het park en alle verbindingen zich bij de fietsroute sluiten.
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Epiloog

Het eerste deel van dit onderzoek, waarin aan de hand van observaties een
cartografische analyse van het havengebied werd opgesteld, beschrijft een
viertal thema's: schaalverschillen, historische contouren, braakliggende
gebieden en onbereikbaarheid van het water. Dit vervolgdocument werkt
de conclusies van de analyse verder uit en voegt hier een belevingselement
aan toe. Het document opent met het benoemen van een situatie en het
schetsen van een specifiek beeld waarachter een zekere fascinatie schuilgaat.
De keuzes die uiteindelijk gemaakt zijn bij de ontwerpopgaven vormen een
concrete uitwerking van dit geschetste beeld en komen voort uit de thema's
die in de analysegids zijn beschreven.
Dit onderzoek is losgekoppeld van enige ge'institutionaliseerde planningsprocessen en financiele belangen. Hierdoor is een vrije en onbevangen
blik op het havengebied verkregen, waarin op zoek kon worden gegaan
naar kansen en mogelijkheden die het gebied, eventueel latent, in zich
heeft. Bij de uitwerking is echter wel degelijk rekening gehouden met de
economische aspecten die in het gebied spelen. Voorop staat het behoud
van de eigenheid van het gebied, wat in dit geval wordt gevormd door
omvangrijke kantoorgebouwen en grootschalige industriele complexen. Door
het gebied in te delen in clusters kan een groot deel van het havengebied
zichzelf organiseren, waarin de bedrijven en industrie de vrijheid wordt
gegeven zich te vestigen of uit te breiden binnen de contouren van het
cluster. Daarnaast zorgt de clusterindeling voor een logische ruimtelijke en
bestuurlijke beheersbaarheid.

Met de realisatie van de ontwerpopgaven wordt de mogelijkheid geboden
de industrie een koppeling te laten maken met een vorm van recreatie. De
ingrepen bieden de benodigde ruimte aan zowel de industriele activiteiten
als de recreatieve bezoeker. Er wordt een poging gedaan de haven niet
verder van Amsterdam te laten wegtrekken, maar zijn ruimtelijke positie
te fixeren . Aan de relatie tussen haven en stad wordt een nieuwe impuls
gegeven door te zoeken naar interactie. De Westrandscheg speelt hierin
een belangrijke rol als recreatief doorgeefluik.
De scheg wordt, voornamelijk door Amsterdammers, reeds gebruikt
voor recreatieve doeleinden. Door naast de bestaande interactie tussen
stad en scheg aansluitende connecties te maken met het havengebied, kan
de interactie zich uitbreiden tussen de drie parallel gelegen landschappen.
De nieuwe connecties zijn afgestemd op de herziene ruimtelijke en
infrastructurele organisatie, waardoor naast de beleefbaarheid ook de
toegankelijkheid van het havengebied wordt vergroot.
Het samenspel van de nieuw verkregen toegankelijkheid en beleefbaarheid
kan, met de inherente charme van de haven, de beschreven interactie
uitlokken . Door te zorgen voor een juiste bekendheid van de interventies
en herkenbaarheid in de reorganisatie, wordt de mogelijkheid gecreeerd
de historische relatie tussen stad en haven te herstellen.
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Bijlagen
Reflectie met document: "Slimme haven, havenvisie 2008 - 2020"

Reflectie met document: "Slimme haven, havenvisie 2008 - 2020"
Het College van Burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2008.
de nota" Slim me Haven, Havenvisie 2008-2020' vrijgegeven. Dit document
is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de gemeente
Amsterdam en het havenbedrijf Amsterdam.
Na het doorlezen van dit document vallen een aantal zeer treffende overeenkomsten op tussen mijn afstudeeronderzoek en de actiepunten waar het
college van burgermeester en wethouders hun document mee afsluiten. De
volgende quotes zijn uit bovenstaand document.
"Amsterdam gaat in de komende jaren zijn best doen de aantrekkelijkheid en
bereikbaarheid van het gebied te versterken." (p. 41)
"We gaan voor bezoekers en recreanten aantrekkelijke pleisterp/aatsen
aan/eggen in de haven, met zitplekken en aanmeerpunten voor rondvaartboten.
Hier kunnen Amsterdammers genieten van de industriele landschappen,
bedrijvigheid en natuur, en informatie vinden over wat de haven te bieden
heen. Ook warden routes naar en tussen deze pleisterplaatsen duidelijker
aangegeven en waar nodig nieuw aangelegd." (p. 42)
"We zetten de campagne 'Haven Amsterdam, Ook van jou' voort. " (p. 42)
"De 'cu/turele vrijhaven' Ruigoord' hee~ zich een plek verworven in het
gebied, waarbij in de toekomst een afweging moet warden gemaakt tussen
concurrerende kunstinitiatieven en een intensiever ruimtegebruik in de
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haven met de daarbij behorende beperkingen. Ruigoord blijn zeker tot
2020 op zijn plaats." (p. 42)
"Voor zover de veiligheid dat toelaat, zal Amsterdam de recreatievaart
op het Noordzeekanaal stimuleren." (p. 42)
Aan de hand van deze uitspraken verwacht ik een zeker draagvlak bij
de gemeente Amsterdam voor de interventies die ik aan de hand van de
analyse en strategieen in mijn onderzoek uitwerk. Het lijkt mij interessant
om mijn plannen aan de gemeente te kunnen presenteren en verwacht
dat uitwisseling van kennis voor beide partijen nuttig kan zijn.

