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opneemt in een nieuw, groter systeem - zoals de
contrasterende verkaveling van al uitgevoerde delen
van het 19e eeuwse Amsterdamse uitbereidingsplan
van van Niftrik later op een natumliJke manier
opgaan in het vervangende plan Kalff.
Ik sluit wat benaderng betreft daarbij aan bij de
ideeën van de dialectische stad van O.M. Ungers,
en de termen 'collage city' en 'collision city' van
Colin Rowe en Fred Koetter. De dialectische stad
is een benadering van de stad als een collectie
complementaire 'steden in steden' waarbij iedere
plaats tot op zekere hoogte ziJn eigen niche vindt.
De manier waarop deze 'steden in steden' hun plek
vinden in het groter geheel van de stad beschrijft
U ngers aa n de hand van met elkaar interacterende
'lagen'. Deze lagenbenadering heeft veel raakvlakken
de collagestad van Colin Rowe en Fred Koetter. Beide
hebben gemeenschappelijk de stad te benaderen als
een collage van systemen, belangen en betekenissen
waarbij de kwaliteit wordt gevonden in de manier
waarop de ideaalsystemen elkaar beïvloeden,
beperken en vervormen. Denk aan de analogie van
het klassieke Rome, waarin de 'cityvo rming' van het
Forum Romana zich een ruimte uitonderhandelt
binnen kleinschalige stad. Wat ontstaat is stedeliJk
weefsel dat een wisselwerking is tussen beide
systemen - het voldoet aan de orde en regelmaa t
van de Forum Romana, maar is tegelijkertijd niet de
verbinding verloren met de omliggende stad. Juist in
de bo tsmg tussen de systemen onstaa t de specifieke
kwaliteit en de speficieke, significante plaatsen.

The ci(y made NP of 'complemental)' places' co11sists of the
largest possible tlarie(y of dijftrent parts, in each of whith a
speáal tirban aspect i.r developed 1vith a view to the whole. In a
seme it is a .i]JSfem of the 'ci!J' 1vithin a city!'. Every part has
its own spedal feature.r, without hoJllever being complete and
se!fcontained. In each ,'CIJ·e on!J otze aspect, ruidential, mltural
or commercial, is h~gh!J det,eloped and therefore combines Jllith

otber bighiJ devc!.oped plam /o Jorm a complex S)'Stem, a kind
[. . .) Tbe slmc/uralforms are not exclusive bul
indusive, varied and as beterogeneous as possible. The aim ti
variety rather thcm uniformity. ContradidiOIIJ~ wnflid.r are
part of the S)'Siem and remain unruofved. The aim is not to
resolve !hem b"'t to demarcate tbem clear!J and tmambigNous!J.
Eveo' part, every plcue primari!J existJ Jor itself and on!J
evolveJ in its complemmtary relationship 1vilh anolher, self,·onlained place. The places are /ikess autonomous enlilies, like
smal! microcoJms, independent JJJOr!ds, wilh their own Jpeàa/
features, advantages and dtiadvantages, integra/ed in a !IJf;~er,
urban macrocosm, a metropolis and landscape made up from
these smal! wor/ds.

of federation.

The art of ttrban design consists in identifying !he places
within the ttrban chaos, naming !hem and distvz:eriJ(g their
specialfeatures. So urban design is the art of discovery, and
nol invenlion. [. . .} IVbat ex-ists througb chana , necessity,
inadequacy, is accepted and regarded as !ayer. The various
exiSting elemen!J' and parts and fragments are used lo build
and develop a ne111 urban s/mdHre Jllith its own areas and
places. The á(y made '"P of complementary plcuu is open and
calt be inte1preted, it is both mixed and adaptable, usedul,
non-ideologie and unprelentious, opett to innoz,alion while also
prmrving the pas/.
- Q.j\L Ungers, S. Vieths, 1ne Dialeetic City (1997)
De kwaliteit van de benadering van de dilectische stad
is dat het niet stukloopt op de vraag of een ruimte
in het geheel van de stad pas t, of een ontwikkeling
goed of slecht is. De stad is van nature dialectisch
en gefragmenteerd. Het is aan de stedenbouw
enerzijds de fragmenten m te bderen en hun relatie
ten opzichte van de andere fragmen ten goed te
ontwerpen en anderzijds de specifieke kwaliteit van
de fragmenten te identificeren en te versterken.
Het project cityvorming 2.0 benadert de cityvormingsingrepen van .Am sterdam vanuit twee analogieën, die
helpen de cityvorming te zien buiten de gebruikelijke
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set problemen, kansen en oplossingen. De eerste is
de analogie in stedenbouwkundige vorm tussen de
Wibaut-as en de ForumRomana-de \'(!ibaut-as als
een stad-in-stad van grootschalige blokken ingelegd
in kleinschalige stedelijk weefsel. De tweede 1s de
analogie in straatprofel tussen zelfs de smalste zones
van de Wibaut-as en de Rambias in Barcelona - de
Wibaut-as als een zee van ruimte die zijn kwaliteit
zou kunnen ontlenen door tegekijk infrastructurele
hoofdas en lineair plein te zijn.
De moeizame relatie tussen de \'(iibaut-as en de
omliggende stad ligt sowieso niet zozeer in de
grootschalige bebouwing zelf maar in de ruimte
tussen de gebouwen. Cityvormingsblokken zijn
karakteristiek voor de 1\msterd amse radialen; m
het bijzonder in de Vijzelgracht wordt door exact
dezelfde kopgebouwen gevormd. Het is een illusie
dat binnenstedelijk Amsterdam niet in staat zou zijn
grootschalige bouwvormen op te nemen. De frictie
onstaat doordat méér ruimte samengaat met lagere
gebruiksdichtheid en betekenisdichtheid - het is
gedevalueerde ruimte. De vorige twee pagina's tonen
een rit via het IJ- tunneltracé dwars door Amsterdam.
Hoewel het een dwarsdoorsnede vormt door de 19e
eeuwse stad, over de singelgracht, door de Nieuwe
Grachtengordel, de Joodse Wijk, via de IJ-tunnel
naar Amsterdam Noord is de route een generieke
'buitenstedelijke' of centrum perifere ervaring die als
een stedelijk vaccüum dwars door "-\nsterdam loopt.
>Cityvorming 2.0
Vanuit deze v1s1e ontstaat het ontwerpend
onderzoek
Cityvorming
2.0:
een
strategie
voor de cityvormingsweefsel
als volwaardig,
vanzelfsprekendeen
hoogwaardig
deel
van
Amsterdam, door middel van inbereiding en
herbestemming van de ruimte tussen de bestaande
cityvormingsbebouwing.

Het onderzoeksgebied vormt het volledige
aaneegesloten cityvormingsweefsel waarvan de
Wibaut-as het hart vormt: de \~ibautstad. De
ontwerplocatie wordt gevormd door de bestaande
infrastructurele ruimte. De stedenbouwkundige
opgave vormt dit fragment in te kaderen, de relatie ten
op zich te van de andere fragmenten beter te ontwerpen
en de specifieke kwaliteit van de fragmenten te
identificeren en te versterken. Doel is een strategie
te ontwikkelen waarin de cityvormingsstraat zo
word geherinterpreteerd en heringevuld dat een
volwassen stedelijk weefsel onstaat: een volwaardige,
vanzelfsprekende 21e eeuwse cityvorrningswijk. Dit
gebeurt in een zes achtereenvolgende stappen.

1.
OnderzoekDwarsdoorsnedeAmsterdam
Morfologisch onderzoek van het IJ-tunneltracé.
2.
Onderzoek Cityvorming. Onderzoek
naar de historie van cityvorming in Amsterdam in het
algemeen en het onzoeksgebied in het bijzonder.
3.
Strategie Wibautstad. Strategie voor
de Wibaut-as als Wibautstad. Door middel van
imbereiding completering van het stedelijk weefsel
van de Wibautstad.
4.
Onderzoek Cityscapes: Onderzoek naar
het straatprofiel als gebruiksdichte en betekenisdichte
betekenisvolle stedelijke ruim te.
5.
Ontwerp Stedenbouw Weesperstraat:
Gedetailleerder
uitgewerking
van
deelplan
\Veesperstraat. _,-\nalyse openbare ruimte, analyse en
concept voor stedenbouwkundig plan \Xfeesperstraat
aan de hand van het idee 'stedelijke kamers'.
6.
Ontwerp Architectuur Metropoolstrook
Uitwerking van één 'stedelijke kamer' van het plan
\X'eespers tra at.
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Dw-:u·sdoorsnt·dc Am~tcrdam 1~ ct·n nwrfol<1gisch en
hbu>nsth ondcuoek naar het lJ tunnchr.u:i·
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een rol gc~r··dd hct·fr.
De- t•rr.-rc morfnlogisdw smdtc ondt•rz•wkr til•
Olll\\1kkcling \·lln ,\mstt'rtlam in ZIJn gcht·cl 11.111 de
hand \"':10 ac:Jll •lr':IICgl~t:hc lllOIOt'lliCII,
De tweede morfi>logi~(he ~rudi~· onderzc>t"k r m dt•
d.::r:ul de m•,rfologt.,dlc nnl\\1kkclu1g rund de IJ
tunnclrr:u:è. I hcdltJ IS de \'t'Iandcrcntlc hchouwmg
<.tccds 111 rood .1.tngcgcn.•n.
Rood gc:uccerd 1s dt• '\\~ihaut:aall': de .tancengc~olurcn
lme:~ire zone '.111 gwut~ch.thge nwdcnmusdtè
~rcdcnhnu"· dil' nis !ilau 111 de sr.•d 111 het
onucuocksgdJICd ligt. De: -rnp het• ft in \TCI \ t.tkk~'ll
ICAcngc!'tddê t•tgcrhduppèn t(J\' d,· ornhggcndc
wcc:f-:el. lh'cn h>Cdig" ruimte. grntt· km·cl:;, ge\ ulu
rnct O\'Crwcgend rauiJJc nieuwl!ou\\ ,)ie ronrratccrr
met de onnhggcndc concenrnsçhc stadcltJklu:id.
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onderzoek
cityvorming

I let IJtunndtr.u:é 1~ met De: t"cll~rhmtl~c Bank ~k·
m•:cst sngnJpt·nJe gt'\":JI \1111 rn•>dc-mt~enng \:lil de
hiiiiH'IlSI;IÛ en b th:mloor h'I'WC\ en me! de dist·usstél>
o\t't de omgan~ met rn gehrwk \":lil Je outlt~ St;rd.
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nkt lang.;or vold.,ct - \ :tttk ,·cr•~.:hÎill'n,lc bn:ls
W•>rdt•n afgchrokt"ll en :-amcll\ncgd "m gcsdukr•·
kanlom ruimLe te crccrcn. In t1l'ldfdc ujd worden
t'<'n :1:mul gr<~clllnl .:n Jckn ';u1 Je •\m~td en hc:t
fJ gctJt•Jllpt Vlll pl.UtS IC lll<lkcll \Htl( Jt• lt/CIICI1\t'lldt•

,·c rkcas~l n •men.
De t·t•rMe helft v:~n dt· twrnng~rc Ct\T\\' \'Cfh>ollt
een nÎcll\\'1.' houwgoll~ waarm~e dt' hmncn:or.ul
gt:kuJdttk
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houf.Iz:tkdiJk bc51cmd 15 \'O(lr tr.tdJtmndc comhrnnnc
'\ llll wonen en werken n;lar t•cn plek \'OOr hlj7.0mlcrc
ccOnOinJSChc en <.11lrurdc \oor.IJt'nlngcn. Dt o;dJJ,ll
\'lln dc:~:c ingrcp'-11 is :unt_Ît.•nbJk: ru~~t11 18'70 ~n
I•no 'ed.teM het !lt.tdscent.rum onder illldl'rc door dir
pmcc<: meer clan 54.00ilmwoncrs.

~ •• de oorlog zet het pmco cJnQr, rn.:1.1r ous1n.11 O•)k
het },c,ef hij het gl'lll<."l'lltl"hCSIIIIIr J:at Je Clly\'ormÎll}!,
gckanah~ct•rd moc:t worden nm <Ie oude stadskl•m
t'll dt' gr:u.:htt•ngordd Lè bc,du·rmcn h ..'gt'll .11 1<tngnjpt·nt.k r..llp ormtng. In dt· no1a ltilflltiiJit!d \~111
I '.ISS wordt i.l.l.tmm ,·n~orgcstdd om tic ht.·dnt' 1ghclll
,~Jnuit de >taJ~kcrn tt: I.Jren uitw\J,ut·n naar de
\olhwijkc:n nan tic buitl'tlZijde \'ölll de hu1ncm1.1d •·n
n:t•lr Je gnnlcl \',\11 19c ccuwst.: \'olk!miJkt·n.

De nmhiuc: \1111 een nonrd ;o:utd as .11~ ''crkct·~kucbgt•

hoofdas en als kapstok voorgrootschalige cityvorming
speelt dan al langer m verschillende vormen en tracés
een rol in de planning van "-\msterdam. In 1949
worden de definitieve plannen voor invulling van
de WiJnuts tra at bepaald, op de plek van de in 1939
opgeheven spoorliJn naar het Weesperpoorstarion
en onder leiding van Cornelis van Eesteren. Hij
had voor de Wilnutstraat het beeld van de Berlijnse
Stalin .-\llee voor ogen: een grootstedelijke boulevard
gevormd door statige grootschalige kantoorblokken.
De definitieve route voor de noord-zuid-as wordt
uiteindelijk in 1953 besloten, met de beslissmg tot een
reeks 'wederopbouwplannen' cl.ie de weg vrijmaken
voor grootschalige saneringvan de Nieuwmarktbuurt
en de Joodse \'\liJk, afbraak van beide gevelwanden
ter verbreding van de \"XIeesperstraa t en de aanleg van
de lJ tunnel. Het bijbehorende mastelplan toont hoe
voorzien wordt de koppen van de \XIeesperstraat af
te maken met grootschalige cityvormings blokken in
lijn met de eerdere visie op de WiiJautstraat - en in
grote lijnen in lijn met de huicl.ige bebouwing. Het
straatprofiel moet ook hier de vorm krijgen van een
zakelijke, grootstedelijke boulevard.
·vanaf dit moment komt de ontwikkeling echter op
een aantal punting in de problemen. De subsicl.iegever
- de rijksoverheid - houdt vast aan het concept van het
Algemeen Uitbreidingsplan en beslist in te zetten op
de aanleg van van de ring rond ,-\msterdam, en ziet de
ljtunnel als overboclig na aanleg van de Coentunnel
aan de westzijde en de Schellingwouderbrug aan de
oostz.ijde van de stad. Het rijk maakt vervolgens
grote haast met de aanleg van de brugverbincl.ing bij
Schellingwoude, cl.ie in 1957 gereed komt, en met de
voorbereiding van de Coentunnel. Amsterdam besluit
uiteindelijk in 1961 de tunnel voor eigen rekening te
bouwen, onder voorwaarde van de rijksoverheid dat
de lJtunnel (1968) niet eerder mag openen dan de
Coentunnel (1966).

Het beeld van de as is ondertussen verschoven van
het jaren 50 idee van een grootstedelijke boulevard
naar beeltenis van de Berlijns Statinallee naa r het jaren
60 beeld van de as als stadssnelweg. Vanuit dit idee
worden tegelijkertijd met de IJtunnel ongelijkvloerse
kruisingen op Rhijnspoorplein en de Mr. Visserplein
opgeleverd. O ok in 1968 neemt .\msterdam de
pricinpebeslissing tot aanleg van he t A msterdamse
metronet die de straat tussen 1970 en 197 3 nogmaals
volledig overhoop haalt. De wibaut-as moet definitef
een infrastructurele hoofd-ader worden voo r auto en
metroverkeer.
D e grootschalige stedelijke 111grepen vinden
uiteindelijk in Nieuwmarktrellen van 1975 hun
\'V'a terloo - naa r aanleiding van nieuwe doorbraken
voor de metro-aanleg en het voo rnemen de wibautas richting centraal station door te rekken. De
herontdekking van de kwaliteit va n de oude stad en de
o pkom ende stadsvernieuwing verandert de k.ijk naa r
de grootschalige cityvorming de volgende decennia
dras tisch . D e nadruk ko mt te liggen op bestelfende
stedenbomv. Symbolisch voo r deze o ntwikkeling
ziJn de afbraak van het 1\.Jaupoleum, het terug
gelijksvloers maken van de l\Jr. Visserplein en de
afbraak van het \Vibauthuis in de laatste decennia. In
de nieuwe k.ijk naa r de binnenstad ko mt de Wibautas in het verdo mhoekje terecht als ul tiem voorbeeld
van de destructieve en 'ongevoelige' stedenbouw van
de jaren 60.
D aarnaast heeft de mobiliteitsontwikkeling 111
A m sterdam de betekenis van de as als verkeersader
veranderd - met nam e wa t betreft de WeesperstraaL
D oor het pro-langzaamverkeer beleid van de stad
[\msterdam - me t bijbeho ren de parkeerprijzen - is
het aantal singelg rach tpasseringen in de periode
1999-2005 met 25% afgenomen ten voordele van
een vergelijkbare stijging van he t fietsverkeer. Parallel
hieraan zijn de grootschalige kantoorfuncties in

stappen de stad uitgetrokken. Vooral de grootschalige
kantoorgebouwen rond de Parooldriehoek kampen
hierdoor met structurele leegstand, en in de
Weesperstraat zie je de ontwikkeling waarin de
grootschalige kantoorgebouwen versn1pperen tot
bedrijfsverzamengebouwen.

>Conclusie
De cityvorming van 1\msterdam is een continue
proces van vraag naar andere schaalgrootte,
kavelgrootte, typologie of bereikbaarheid dan de
binnenstad van oorsprong bezit. De modernistische
cityvorming is geenszins iets lichaamsvreemds dat op
de stad geprojecteerd is maar veel meer een proces
dat eigen is aan de veranderende verstedelijking
van "-\msterdam. De cityvorming die rond de
Weesperstraat en Wibautstraat een plek vond is daar
als alternatief voorongeleide cityvorming binnen de
voiJedige binnenstad.
Veranderende
verstedelijking
heeft
de
cityvormrngsstraat in zijn huidige vorm op een aantal
punten in de problemen gebracht. De uniqtte selling
point van een zone van grootschalige kantoorrwmte
in de binnenstad is ingehaald door de veranderende
centraliteit van de stad. De binnenstad is niet
langer de vanzelfsprekende plek voor grootschalige
kantoorruimte - in tegendeel, wat bereikbaarheid
en representativiteit legt het af tegen de Omval, de
Zuid-as en de lJoevers.
Tegelijkertijd is de eigenheid van deze stad in stad nog
altijd een kwaliteit voor grootschalige bebouwing en
ruimtelijkheid die op andere plekken in de binnenstad
van "-\msterdam onmogelijk zijn. Daarnaast maakt de
ligging aan een brede hoofd-as en een metro-lijn de
plek nog altijd één van de meest bereikbare plekken
binnen 1\msterdam.

3.

strategie
wibautstad
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spanning die ontstaat door de samenkomst van regel
en uitzonderingen en eigenaardigheden - wordt van
dissonant in een stadsboulevard tot accent (moment)
in het stedelijk weefsel die specifieke plekken laten
onstaan in het stedelijk weefsel.
Strategie Wibautstrad bestaat uit v1er ingrepen.

=

1. Wibautas 2 stadsstraten_
Buiten de singelgracht wordt de huidige straatprofiel
van minimum 50 meter opgedeeld in twee ruimte
tweebaans eenrichtingss tadsstraatprofielen van 17,5
meter (4m stoep + 6,5m straat+ 3m fietspad + 4m
stoep).
Binnen de singelg racht wordt wordt het straa tprofiel
opgedeeld in één tweerichti.ngsstadsstraatprofiel van
15 meter (Sm stoep, 6,5m straat, 3,5m stoep) en één
langzaamverkeerprofoel (3m fietspad, 2m stoep).

2. Inbereiding in straatprofieL
T ussen de twee straa tprofielen is ruimte voor
een strook van 15m verdich ring in de vorm
van strookbebouwing. De bouwblokken laten
opgroeien
van
de
cityvormingsbebo uwing
colissenbebouwing tot vo lwaardig stedelijk weefsel
en laten metropolitane cityvormingsbebouwing
landen in een metro pilaan ruimtelijkheid.
3. Metro-as, verkeers-as. parkeer-as.
De volledige Wibaut-as kan naast de hudige functie
als metro-as en hoofd -verkeersas ook functie doen als
parkeer-as - een lineaire ondergrondse parkeergarage
die de straat definitief tot 'centrwn' of startstation
van de omliggende stad maakt.
4. Weving dwarskarakter en langskarakter
D e openbare ruimte ontleent zijn betekenis aan de
collage van het generieke karakter van de wibautstad
en de specifieke karakter van de dwarsschillen die

weesoer

(1
UStl!f

amstel
campus

stedelijke kamffl, ontmoeting, lurKh
winkelftl, kleins(halig kantoor,
overheid, publieke functies, kantine
plein, park, hort van de wijk, winkels

onderwijs, (ompus, permeabel, mix,
gedeelde functies, horeca

mix, kantoor, horeca, kantoor,
wonftl, l4 uur, wijk

de doorsneden worden. Zo wordt de Wihaut-stad
naast een wijk op zichzelf ook een collectie stedelijke
kamers voor de omliggende schillen - en wordt de
\Vibau t-as letterliJk een dwarsdoorsnede flan Amsterdam;
een reeks momenten die introductie vormen tot de
specifieke kwaliteiten van de stad. r\ansluitend op
de context kunnen door verschilJende invullingen
van de tussenruimte verschillende kwaliteiten
van de omliggende stad versterkt worden. In het
stedenbouwkundig plan Weesperstraat wordt dit
aspect uitgebreid ge"illustreerd.

>Segmentering Wibautstad
De Wilnutstad moet de ba.lans zoeken tussen
thematisering en monofunctionaliteit die voldoende
kritische massa heeft om een plek te karakteriseren
enerzijds en de pluiforme gehruiksmix die duurzame
stedelijkheid garandeert anderzijds. D e Wilnutstad
heeft daarom de meeste potentie in de vorm van
'open clusters': 1. voldoende verscheidenheid in
karakter voor draagvlak voor verschillend gebruik,
2. sterke basisgroepen die de ruimte tot op zekere
hoogte kunnen claimen voor relatief sterke locale
basis voor het gebruik van de openbare ruimte en
3. openheid in gebruiksmix voor flexibiliteit van het
stedelijk weefsel.
De Wibautstad valt langs natuurlijke grenzen uiteen
in drie clusters: de Weespercluster, de .-\mstercampus
en de Parooldriehoek.

Weespercluster (stedelijke woonkamer): de
cityvorming in de Nieuwe Grachtengordel - een
reeks stedelijke kamers met sterk gedifferencieerde
karakters. D e potentie van de tussenrwmte is als
stedelijke woon- en werkkamer te functioneren voorzieningen die zowel gedeeld worden door de
autonome en introverte kantoorblokken (kleinschalig
binnenstedelijke kantoorruimte en overheid) als voo r
de grachtengordelstad.

Amstelcampus (open campus): heeft de potentie
van de onderwijscampus als functionele en stedelijke
drager, en heeft kansen in de gedeelde toegevoegde
waarde van een open campus, met ondersteunende
functies die kunnen dragen op zowel studenten als
omliggende stad.
Parooldriehoek (24uur stad): De parooldriehoek
heeft voldoende ruimte om als autonoom stedelijk
weefsel te functioneren. Het heeft de potentie van
een mix van kantoren, wonen, werkplaatsen en
plintfuncties voor 24-uurs gebruik van de stad.

4.

onderzoek
streetscapes

Cttyscapcs is C"Cn onderzoek naar stmarprofidcn in
\·cr~lhillc:ndc n·rhouding met t.·cn :~angcrumc en
karaktcn·ullc dkhthcrd \;ltl gebruik en hctckt.·ni5. Een
zoekrot hr na.u de straat als lineair plein: een ruunt«.>
chc 11.-gcltjkcrujd '! Üllcllonccl :~Is kar.rktt.·rhcp.tlcnd i~
\'oor de s1.1d. Een ;wcktoclll ook naar Je kwnlitl'tl
\~;u\ ficuc - her k:u:j,J<rcr d:~r onstaJt als ckmcnll:n
/.ondt.·r huffcr1onc ru;r$1. clk;r,tr of nwr clk:tar hggt.•n:
gc:dcciJ gdmuk, mtcraujc. clc rol \":111 str.t:ttmcuhulau
als ruimrc.•,·ormenJ dement . her k:Jraktcr van lengte
hrccdrc \'f:rbnuJinging die huit1."11 de (llmforr umc
bggcn. En otct in Je laatste pLub CCll collccti~.·
karaktervolle str;utproliclcn en cc.n \'IIIRcrocicnrng
111 het slctlcnho~\Wkundrgc gcrccd~t:h;tp!l~t't.
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ontwerp
stedenbouw
weesperstraat
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De stedenbouwkundigeontwerp van de Weesperstraat
gaat aan de hand van vier concepten - vier lagen clie
in collage consequent maar verscheiden stedelijkheid
moeten opleveren.
>Concept 1: stedelijke kamers.
Dwarskarakters schillen bepalen karakter stedelijke
kamers. Het .Jonas Dantël Meyerplein vormt
aanleiding voor een parkstrook, het 1\mstelhof en de
semi-openbare tuinen van de Protestantse hoofdzetel
worden verknoopt met de metro en de onderdoorgang
in deJ\mstelstrook. De ruising tussen de fiets-hoofdas
vanui de Magere Brug vormt kapstok in de meest
centrale i"vietropoolstrook. De compacte bebouwng
en de opengebroken bouwblokken zijn hoofdkarakter
van het Roeterseiland. Het WeesperpleU1 is een plein
met twee gezichten op twee n.iveau's - een groot,
representatief plein met een uitgang van de metro als
primair element, en een klein, verzonken plein met
horeca. De Singelgrachtstrook wordt gedefinieerd als
een verzameling uitzonderingen.
>Concept 2: infrastructuur
Langsaf, doorheen, onderdoor. Het langzaamverkeer
gaat door de verschillende stedelijke kamers en
participeert in de stedelijke ruimtes. Het snelverkeer
gaat langsaf in een compacte stadsstraat Het
parkeerverkeer wordt direct over de Singelgracht
afgetakt en rijd door een serie ondergrondse
parkeerkamers richting doel en komt bij verlaten aan
het eind van de \XIeesperstraat terug boven.

>Concept 3: Parkeerkamers
Parkeerverkeer wordt opgelost 1n een reeks
ondergrondse parkeerkamers in het hart van de wijk.
Op deze manier wordt maximaal geprofiteerd van de
gunstige ligging van een hoofdader, zonder dat dit
overlast oplevert.

>Concept 4: Weesperstrook
Een strook hehouwing brengt ruimtelijke segmentatie
en accent en functionele aanvulling. Ieder blok ts een
combinatie van de generieke lineaire basistype van de
\XIibautstad en de specifieke eisen en kansen van de
dwars karakters.
In de volgende pagina's wordt nieuwe \\!eesperstraat
fragment voor fragment behandeld, waarbiJ dieper
ingegaan wordt op de specifieke kwaliteiten en kansen
van ieder fragment.

Fragment

Singelgrachtstrook

Stedelijke kamer Singelgrachtplein
Kenmerken
• De Singelgrachtstrook IS een
strook met een eigen historie- het wordt gekenmerkt
door vaak autonome bebouwing - instituten en
grootschalige functies die na het slechten van de
stadswallen hun plaats heeft gevonden tussen de 17e
eeuwse stad en de 19e eeuwse stad. • De singelgracht
heeft in tegenstelling tot de grachtengordelgrachten
groene oevers met ruimte voor plekjes - hoewel
deze kwaliteit vooralsnog wein.ig uitgebuit wordt.
De Sarphatistraat is een bijzonder aangename
stadsstraat.
Ingrepen
• Doortrekken van de groene
route langs de singelgracht • nieuwe ontsluiting
Weesperplein-station via de kop van het station
direct aan de Singelgracht • brug op twee plaatsen
onderbroken • poortgebouw.
Beschrijving
De verknoping van de groene
route van de singelgracht en de verkeersstroom van
het Weesperplein station brengt de Singelgracht terug
aan het voetlicht. De nieuwe open.ingen in de brug
creëren kleine stedelijke kamers op de knooppunten
tussen metro, poortgebouw en trappartijen en geven
richting aan de ve1·keersstromen. Het poortgebouw
accentueert de nieuwe knoop van elementen en
helpt het Weesperplem los te koppelen van het
Rhijnspoorplein.

Type
kollonade.

Poortgebouw

met

hoge

Fragment

Weesperplein

Stedelijke kamer Dubbelplein
Kenmerken
• Het Weesperplein is een plein
dat verloren ts geraakt doordat de doorbraak de
Weesperstraat in zijn geheel vrijwel het straatprofiel
van de Weesperplein gegeven heeft. • Plein op twee
lagen- het Weesperstraatniveau wordt omringd door
grootschalige blokken; het grachtengordelniveau
wordt omgeven door een aantal oude pandjes
met café's. • Onder het Weesperplein ligt het
Weesperpleinstation. Dat dit station ontsloten is als
een octopus met vele armen naar de verschillende
uiteinden van het plein versterkt het karakter van het
Weesperstraat als non-plein.
Ingrepen
• Weesperplein als twee pleinen;
henndeling metrostation; uitbereiding winkelruimte
Weesperplein/\X'eespers ta ti on (deels ondergronds,
deels bovengronds). • Ingang parkeerstrook.
Beschrijving
De Weesperplein krijgt terug ziJn
rol als plein . Het wordt gebroken tot twee pleinen:
het hoge plein is representatief en formeel, het
laag plein is omsloten en knus. Het metrostation
verliest zijn vele armen en krijgt in plaats daarvan een
gelijkvloerse uitgang in de buik en de kop van het
station . De kop activeert de Singelgracht; de buikuitgang in de verbinding tussen laag- en hoogplein
en activeert daarmee tegelijkertijd het hart van het
hoge Weesperplein als het lage plein .. De nieuwe
winkelruimte vormt een element die de knoop
tussen de twee pletnen accentueert, richting geeft aan
de verkeersstromen en progamma toevoegt aan het
plein.
Type

Wiggebouw

Fragment

Roeterseiland

Stedelijke kamer Binnenplaats
Kenmerken
het
Karakteristiek
aan
Roeterseiland 1s de samenvoegmg van de
oorspronkelijke dubbele bouwblokken tot een
enkel houwblok met in het hart ruimte voor speeltuin,
basisschool of parkeren. • Smalste punt van de
Weesperstraat. • Kolonnade aan twee kanten.
Ingrepen
• Invoeging twee nieuwe volumes.
• Invoeging zebrapad in verlengde van de oude
straat. • Grach tengordelprofiel: onderbreking brug;
doortrekken bomenrij.
Beschrijving
Roeterseiland 1s ZIJn karakter
als massief eiland grotendeels verloren. De nieuwe
bebouwing herstelt en versterkt de stedelijke
massa van het eiland en werkt als monumentale
pleinwand voor het \'V'eesperplein. De onderbroken
bruggen - waardoor de gracht terug zichtbaarwordt
- en de doorgetrokken bomenrij maken het moment
van oversteken van de g racht terug ervaarhaar
en versterken daarmee het karakter van het
Roeterseiland als eiland. Binnen het blok wordt door
de oude middenstraat op te nemen in de bebouwing
en het zebrapad dit moment geaccentueerd en
wordt de hartlijn geactiveerd - aan de ene kant door
bereikbaarheid van de hoofdingang te verbeteren,
aan de andere kant door de verstopte onderdoorgang
naar de achterliggende ruimte zichtbaar te maken. De
ruimte tussen de twee blokken werkt als stedeliJke
kamer in het verlengde van de andere stedelijke
kamers in het middengebied van het Roeterseiland .

Type

Kolonnadegebouw

Fragment

r-..fetropools trook

Stedelijke kamer Kruisingplein
Kenmerken
De
Metropoolstrook
ts
knooppunt tussen de \X!eesperstraat en de drukke
fiets-as in het verlengde van de r-.fagere Brug over de
"\mstel. • Het lange metropoolgebouw domineert de
strook. Het gebouw is licht gebogen en bouwt over
de middenstraat heen . • De bebouwing van Rudy
Uytenhaak aan de westzijde is een bonte verzamelijk
richtingen, massa's en setbacks die het straatprofel
een rommelige rooilijn geven.
Ingrepen
• Invoeging drie strookgebouwen.
• Breed zebrapad direct in het verlengde van
middenstraat
Beschrijving
De Metropoolstrook heeftpotentie
als functionele hoofdknoop van het \X!eespercluster.
De strookbebouwing voegt voldoende extra
programma toe om het profiel als woonkamer van
de omliggende stad te laten fungeren. Juist door
de ongemakkelijke verzameling uitzonderingen
is het mogelijk een verassend vanzelfsprekende
grootstedelijke pleinruimte te creëren die geactiveerd
wordt door kruisende fietsersstromen en de
omliggende grootschalige kantroor- en woonruimte.
Tegelijkertijd kan in de nieuwe compacte setting de
stadsstraatzijde uitgroeien tot een prettige straat voor
winkel- en bedrijvigheid. De middenstrookbebouwing
overbouwt wederom de
fiets-as, waardoor het
moment van botsing tussen de twee systemen wordt
versterkt en daarmee de het 'kruising'-moment wordt
geaccentueerd. So~ieso is het 'doorsteekmoment'
een ervaring die het verdient om uit te groeien tot
karakteriserend element voor deze stedelijke kamer.
Type

Doorsteekstroken.

Fragment

A.mstelhofstrook.

Stedelijke kamer Binnentuinen
Kenmerken
De : \mstelhofstrook wordt
gekarakteriseerd door de semi-openbare tuinen
van .Amsterdamse Hermitage, maar ook door
relatief onbekende openbare stadstuinen van het
Protestantse gemeenschap. • .i'vfetrostation, ingang in
onderdoorgang aan de Singel. • Hetstudentengebouw
van Herman Herzberger is in richting en plaatsing
een uitzondering in de rooilijn.
Ingrepen
• Openbare ruimte op twee lagen
.• Stadstuinen doorgetrokken. •i\'l etrostation en
onderdoorgang geherin tegreerd .
Beschrijving
De
.-\msteU10fstrook
wordt
gekarakteriseerd door de oase van rust van de
stadstuinen. Dit karakter en ligt aan de basis van
de deze knoop. "r\ls vervanging voor het huige
zoomparkje worden de stadstuinen verlengd. Om
het omsloten karakter te behouden daalt het het
langzaamverkeer af tot het stadstuinniveau, terwijl
het snelverkeer op het Weesperstraatruveau blijft,
waardoor de tuinen hun gevoel van omslotenheid
behouden. Tegelijkerrijd geeft deze afdaling de kans
de onderdoorgang aan de Singel en de tngang van
de metrostation op natuurlijke wijze op gelijkvloers
ruveau te ontsluiten, wordt het eenvoudig om als
fietser vanuit de Weesperstraat via de onderdoorgang
rechtsaf naar het parkgroen rond van de Plantage
te gaan en kan natuurliJk licht de parkeergarage
bereiken.

Type

wandgebouw

l

Fragment

Jonas Daniel Meyerplein

Stedelijke kamer Parkstrook
Kenmerken
• Jonas Daniel 1vkyërplein is de
uitloper van de g;wens trok en van de Plantage
Ingrepen
Uitgang
Herinrichting straatpwfiel.

parkeerstrook.

Beschrijving
Het Jonas Daniël Meyerplein is
van zichzelf een aangenrune plek Door herimichting
van het stmatprofi.el is er meer ruimte gekomen voor
het park, rnaar tegelijkertijd ook meer ruimte voor
een ruime steense zone voor wandel- en fietsverkeer

Type

6.
ontwer{l
typologie
metropoolstrook

>Op z<>ck NUtT ecn typologie
VAn de 'IN (mgn~ntCl1 is de Ml::lropoolstroOk IIh
Iypologisd,c r:1~C5lud~' :IrChit('ctoni5ch uilgew~rkt
Dc melrOpoohltOok ~'Otdt gckcnmedtt dOor eell op
('ecste ZIehl ong.::ordc:nde ~tnmdmg. IUlzonderillgal
op de rooilijll, l'nJ.lI.rdlardoorook rnl!'l em \'~tb[edlll!'.
van dl' ruumc. Hel bcWJgrilkslC bc-to:ko:oisgcvendt"
C"JMTIeflt is de kruisiug t\l!l~en de (fil"tsJtolltt!5 \-m

de W(:e~pc.cstm31 co d:: MIlg.o:C' Bnl!} Function<"cl
wordl hf"1 ftagOlall ~dominC"('rd door h ...,
~en k:Jllloorgl"bou\\"
gl:ClcdteL!k t,rootsdlldIU bntoul'T.unnll' \';In
de ovC'the!d hcrbc:.gt co g~eJldjlk fUnclionccrl
Ills kiou,dlo1lig bedrilm>l".I,"l.1mrlgcbouw. AlIn cle
v.·c~tkB[)l hgt he! re.btief nie:uwe complex WJl Rod}'
UytenhAllk, dit, gd>.<':nml!rkt wordt door cell uonlr
v("czaml"ung voh.lll1es, selb<lck$: en cichtingll'f).
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\'t!(kuoopt rid zneken III t}pologie wu, dauom nallr

een gebouw die enerzijels zwaar en autonoom is,
maar anderzijds veranderb:1<1.r en in kan spelen op de
context . Het gebouw is hierom dus&mig ontworpen
dat het verschillende gebruik zou moeten kutmen
faciliteren.

> Spacernaker
Maar de bokken zijn primair spacemakers- ze helpen
de ruimte te polariseren en stromen te snrren. De
huidige cityvormingss traat wordt gedeeld in een
st.:sdstraat en een langz<~amstrnat. De verspringing
van de verschillende gebouwen creëert hierbij een
plein aan de woonzijde en twee verbredingen aan de
drukke zijde.
>Tektoniek
Het gebouw moet de uits traling hebben dat het er
altijd al gestaan heeft. Hierom is er gekozen voor een
tektoniek die direct uitdrukking geeft aan de zwaarte
van het gebouw. Referenties hiervoor zijn het werk
van David Chipperfield en de functioneel-esthetische
indrus trie-ardri tectuur.
Het gebouw heeft een dragende gevel waaraan
uitdrukking gegeven is door het gebouw als
'blokkendoos' van elementen te beschouwen, waarbij
u.izonderingen in de elementen .ingestord worden.

> Gevelspel
De gevels zijn een combinatie van het eigen ritme en
de bebouwde omgeving. Waar het gebouw de ruimte
heeft om zijn eigen ruimte te definië ren wordt de
gevel open. Tegenover de vrijwel blinde muren van
delen van het complex van Rudy Uytenh.aak echter
wordt gekozen voor het inverse profiel dat juist
smalle ramen oplevert.
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