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Voorwoord

Amsterdam staat voor een ongekende bouwopgave met een enorme impact op 
het publiek domein, vooral voor de bestaande stad. Hoe verhoudt de stad van 
morgen zich tot de stad van vandaag? Hoe ziet de stad van morgen eruit en hoe 

gaan we om met de complexiteit van alle vraagstukken die op ons afkomen? 
Hoe houden we de stad compact, leefbaar, bereikbaar, duurzaam, gemengd en 
inclusief? En hoe ziet die stad van morgen en overmorgen er dan uit? Naast alle 
ontwikkelingen op digitaal gebied, zoals real time renderings, 3D-modellen en 
augmented reality die een steeds beter inzicht geven hoe de stad van morgen 
eruit kan zien, lijkt de ‘ouderwetse’ maquette steeds meer een ondergeschikte 

rol te spelen. Is dat terecht?

In de discussie over de groot stedelijke ontwikkelingen in Haven-Stad en de 
Sluisbuurt heeft de Amsterdamse gemeenteraad gevraagd om de ontwikkelingen 
in een bredere context te tonen. Maquettes spelen hierin een belangrijke rol. 
Anders dan de presentatie van definitieve plannen vormen maquettes ook een 
middel om ruimtelijke verkenningen te verrichten en de complexe ruimtelijke 
vraagstukken zoals dichtheden, gebouwtypologieën en verkeerssystemen 
in verhouding tot elkaar te beschouwen. Ze zorgen voor overzicht en een 

samenhangend beeld van de antwoorden op vaak complexe vraagstukken. 

Met de pop-up tentoonstelling Close to Reality wordt de rol van de maquette 
in het ontwerp- en communicatieproces centraal gesteld; van de regio tot het 
individuele gebouw. De basis wordt gevormd door maquettes van grootstedelijke 
ontwikkelingen zoals Haven-Stad, Sprong over het IJ en Sluisbuurt. Ook 
de maquettes van Houthavens, Zuidas, Zuidoost en andere bestaande 
ontwikkelingsgebieden doen mee. De focus ligt op de huidige en toekomstige 
grootschalige stedelijke ontwikkelingen, maar er zijn ook een aantal iconische 
gebouwen zoals het Sluishuis en het Oosterdokseiland in de tentoonstelling 
opgenomen. Een belangrijke bijdrage wordt geleverd door de TU Delft die 
aan de hand van diverse maquettes laat zien hoe verschillende interventies een 
impuls kunnen zijn voor stedelijke transformatieprocessen. De maquette wordt 

hierbij gebruikt als onderzoeksmiddel.

Met de tentoonstelling hopen we het gesprek omtrent de stad van de toekomst 
van een nieuwe impuls te voorzien. Maquettes dagen uit tot gesprek en spreken 
bij jong en oud tot de verbeelding. Van abstract naar concreet en binnen 

handbereik.

We hopen dat deze tentoonstelling stof biedt om het gesprek aan te gaan en wij 
wensen u veel kijkplezier!

Eric van der Kooij
Curator

Ruimte & Duurzaamheid
Gemeente Amsterdam

Ruimte & Duurzaamheid
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Amsterdam gaat in de nabije toekomst verschillende industriële gebieden in 
het Centraal district transformeren tot een gemengd programma van wonen & 
werken. Om dit gebied beter leefbaar te maken zal de kwaliteit van infrastructuur 
en het openbaar gebied hervormd moeten worden. De focus ligt hierbij op de 
oevers van het IJ, de verbinding tussen Noord en het stadscentrum en het 
openbaar gebied dat zich strekt van Centraal station tot het stadscentrum. 
Hoe gaat het verstedelijkt gebied van Amsterdam eruit zien in 2050? Zal 
Amsterdams industriële erfgoed, als tegenreactie op het post-industrialisme, 
transformeren in een openlucht museum dat gewaardeerd kan worden door 
het publiek? Dit model presenteert een scenario over deze transformatie. Het 
schetst een nieuwe visie voor het Centraal district met individuele interventies 
op het gebied van architectuur en stedelijke ontwikkeling.

Amsterdam Centraal kenmerkt zich door een serie van fysieke en gevoelsmatige 
grenzen. Deze grenzen manifesteren zich als fysiek door het IJ ,en de 
spoorlijn die zorgt voor een scheiding tussen het centrum, het IJ en Noord; 
Gevoelsmatig door de enorme diversiteit in demografie en programma dat 
grenzen creëert tussen de verschillende wijken. In dit model manifesteert 
zich de strategie van de studie die zich focust op een holistisch stedelijke 
infrastructuur. Door deze gebieden met elkaar te verbinden en de grenzen te 
bedwingen. De individuele interventies geven invulling aan deze strategie en 
zijn een resultaat van onderzoek naar een onderwerp in relatie tot de locatie 
Amsterdam Centraal.

Amsterdam Centraal 2050

Bouwjaar 2018 || 2050  Duur van de bouw van de maquette 6 maanden
Materiaal Perspex, foam, MDF, reflectief zwart folie   Fase van het ontwerp 
Onderzoeks maquette  Ontwikkelaar  Complex Projects Studenten  Ontwerper/ 
bureau Complex Projects Studenten / TU Delft Bouwkunde  Maker(s) van de 
maquette Sebastiaan van Arkel, Yana Daynovich, Maruli Heijman,Eva Heldeweg, 
Victor Koot, Davide Niccolini, Erik Stigter, Nick Wenham,  Studio docent: Hrvoje 
Smidihen (TU Delft / Bouwkunde), Research project coordinator: Manuela 
Triggianese (AMS Institute)

1:1000
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De maquette toont de intenties van het onderzoek- gerichte design studio 
Complex Project om scenario´s te ontwikkelen voor de Stad Amsterdam 
in 2050, met inachtneming van toekomstige technologische ontwikkeling 
en stedelijke innovaties op het gebied van mobiliteit (o.a. zelfrijdende en 
elektrische voertuigen), energie-water-afval bronnen (met een circulaire 
benadering) en gezondheid voorzieningen. De studio heeft negen locaties 
(2km x 2km) geselecteerd binnen de huidige strategie “Ruimte voor de 
Stad”, met een oog op de ambities van Amsterdam richting 2050. De locaties 
zijn gelegen langs de vinger van de metropool Amsterdam. De stad heeft 
ambities voor al deze locaties: het versnellen van het verdichtingsproces 
voor de komende 30 jaar (met name rondom infrastructuur en belangrijke 
knooppunten). Desalniettemin, hebben alle locaties verschillende karakters, 
potenties en spelen er andere stedelijke vraagstukken. Het onderzoek en 
de speculatie gedaan door studenten van Complex Projects exploreert de 
volgende onderzoeksgebieden: de relatie tussen de snelweg en de stad, 
de toekomst van mobiliteit en wat dat betekent voor stations typologieën, 
de vliegveld-stad, inter-modaliteit, toerisme en gentrificatie, de post-fossil 
haven, woningbouw, de veranderende rol van Amsterdam Centraal en de 
Schiphol-corridor, medische clusters en de toekomst van gezondheidszorg, 
fragmentatie en leisure en de toekomst van openbare ruimtes.  

Amsterdam MID CITY 2050

Bouwjaar 2018 || 2050  Duur van de bouw van de maquette 4 maanden
Materiaal Perspex, foam, MDF, reflective plastic et al.   Fase van het ontwerp 
Onderzoeks maquette   Ontwikkelaar  Complex Projects Studenten  Ontwerper/ 
bureau Complex Projects Studenten / TU Delft Bouwkunde  Maker(s) van de 
maquette Guus van Gemert, Qiongjun Hu, Roel Schiffers, Yuan Guo, Ines Anic, 
Muhamed Apaydin. Studio docent: Olindo Caso (TU Delft Bouwkunde) Research 
project coordinator: Manuela Triggianese (AMS Institute)

1:10 000
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De maquette is bedoeld om de ruimtelijke relatie tot zijn omgeving te laten 
zien. Omdat het een om een opgetild volume gaat is de maquette gedeeltelijk 
uitneembaar, zodat ook de relatie tussen het interieur van het gebouw, de 
metrosporen eronder en het maaiveld helder zijn. Daarnaast zijn er enkele 
gebouwen uit de omgeving gemaakt die de schaal van het gebouw weergeven. 
Hieruit valt af te leiden dat AORTA het laagste gebouw in zijn omgeving is en 
hoe het gebouw daarop reageert.

Het gebouw vormt een nieuw centrum voor Amsterdam Overamstel in 2050. 
Door een metro station te combineren met een publieke functie van een 
bibliotheek wordt een aangenaam, multifunctioneel centrum gecreëerd waar 
nieuwe ontwikkelingen omheen kunnen plaatsvinden. Daarnaast worden 
nieuwe ontwikkelingen als fietssnelwegen en activiteitenroutes geïntegreerd 
in het gebouw en zijn omgeving.

AORTA

Bouwjaar 2018   Duur van de bouw van de maquette 3 weken
Materiaal MDF en perspex   Fase van het ontwerp Afstudeermaquette 
Ontwikkelaar  Graduate student at Complex Projects Chair  Ontwerper/ bureau TU 
Delft Bouwkunde  Maker(s) van de maquette Sjoerd Boomars

1:200
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Deze maquette is gemaakt voor de definitieve P5 eindpresentatie voor de 
afstudeerstudio AMS MID CITY Complex Projects 2018.
Het doel van deze maquette is om te laten zien hoe het definitieve ontwerp 
werkt zowel op detailniveau (interieur ervaring en gebruikt van de verschillende 
ruimtes) als de verbeelding van het conceptuele geheel. 
Dit conceptuele geheel bestaat uit de twee doorsnede maquettes die van 
het ontwerp zijn gemaakt: de verticale doorsnede onthult de ruimtes die 
zich binnenin het gebouw bevinden terwijl de horizontale, meer abstracte 
doorsnede de totale omtrek van het gebouw omsluit en op deze manier de 
contour van het gebouw als geheeld laat zien.
De bewuste keuze was gemaakt om één enkel model te maken waarin in 
3D wordt uitgelegd hoe het ontwerp werkt, zowel in detail als conceptueel. 
Hierdoor heeft de maquette niet een duidelijk gedefinieerde voor- of 
achterkant omdat alle verschillende hoeken waar vanuit de maquette bekeken 
kan worden iets anders over het ontwerp vertellen. 
Op deze manier is de maquette zelf ook een vertaling van het onderliggend 
concept van het ontwerp: als je de intenties van het gebouw wilt ervaren, moet 
je er zelf actief omheen lopen, in- en uitzoomen, om alle facetten te kunnen 
ontdekken.

Anno 2018 wordt eenzaamheid gezien als een van dé gezondheidsepidemieën 
van de 21e eeuw. In de toekomst kan sociale media een belangrijke rol 
vervullen in het bestrijden van deze epidemie.
Facebook Hall is een ‘venue’ (evenementen hal) wat zowel bewoners als 
bezoekers van de stad Amsterdam in 2050 de ervaring biedt tot sociale 
interactie en vermaak. 
De activiteiten die momenteel door sociale media platforms virtueel worden 
aangeboden, zoals daten (Tinder), discussiëren (Twitter), sociale interactie 
(Facebook) en ‘zien en gezien worden’ (Instagram) worden vertaald in fysieke 
ruimtes. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan non-digitale interactie 
tussen mensen, de mondiale marktpositie en imago van Facebook en 
tegelijkertijd de culturele ontwikkeling van het centrum van Amsterdam.

Back to Reality - Facebook Hall

Bouwjaar 2018   Duur van de bouw van de maquette 2 weken
Materiaal Interieur: MDF, geverfd, 3D geprinte ronde elementen, plastic, geverfd 
met mergel en overgespoten voor beton-uitstraling, Perspex meubels, plastic 
schaalfiguren goud gespoten, Afwerking binnenwanden: triplex & goudkleurig 
metalen gaas / Exterieur: Ondergrond: zwart karton, transparant perspex & 
gegrafeerde perspex plattegrond, ingevuld met goudverf, Gevel: vezelversterkt 
beton, goudkleurig metaal gaas, 3D geprinte koepel, translucent plastic, Perspex 
schaalbootjes  Fase van het ontwerp Definitief ontwerp  Ontwikkelaar  Graduate 
student at Complex Projects Chair  Ontwerper/ bureau TU Delft / Bouwkunde  
Maker(s) van de maquette Eva Heldeweg, met behulp van Annemiek Algra, Anna 
van Oers, Anouk Geutjes, Julie van Zinnicq Bergman

1:200
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Het plan visualiseert het project aan de gemeente Amsterdam, de huurder en 
de belegger.
Houthaven Amsterdam. Het hotel wordt gerealiseerd op het Revaleiland

Hotel Boot & Co

Bouwjaar 2016   Duur van de bouw van de maquette Enkele weken
Materiaal Hout Fase van het ontwerp De maquette van het project is gebruikt 
bij de Tender en het  Schetsontwerp. Het project is in uitvoering en wordt in 
de zomer van 2019 opgeleverd  Ontwikkelaar  Boot & Co Ontwikkeling, een 
samenwerking van Vink Bouw, City ID Group en IQNN Development  Ontwerper/ 
bureau Kollhoff & Pols Architecten  Maker(s) van de maquette Maquette Atelier 
Den Haag

1:200
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De maquette is gemaakt om het plan aan mijn gezin en later de aannemer 
beter te kunnen uitleggen. De maquette is zo opgebouwd dat elke individuele 
verdieping er uitgeschoven kan worden. Zo was het mogelijk om de indeling 
per verdieping apart en in relatie tot elkaar te bespreken. Ook zijn aanpassingen 
achteraf mogelijk doordat de verdiepingen niet op elkaar gelijmd zijn. Zeker 
van de keukenzone op de begane grond zijn een aantal verschillende versies 
gemaakt. Voor het ‘nul op de meter’ project dat nu wordt voorbereid is de 
zonneluifel toegevoegd aan de maquette. (Dit ter beoordeling voor de 
welstandscommissie) 

Het pand is in 2012 aangekocht als woning, kantoor/werkruimte, belegging 
en toekomstige pensioenvoorziening. Het bestaat uit vijf lagen. Voor de 
verbouwing opgebouwd uit een dubbele benedenwoning met daarboven 
twee woningen en een zolderverdieping. Na de renovatie bevat het pand twee 
woningen en daaronder een driedubbele benedenwoning met kantoorruimte 
aan de straat. Een ideale woon/werk woning.

De laatste fase is het ‘nul op de meter’ project. Door een combinatie van 
een lucht-waterwarmte pomp en zonnepanelen op het dak kan dit worden 
gerealiseerd. De bestaande installatie en de indeling van het pand waren 
in de renovatie van 2013 al voorbereid met dit doel voor ogen. Zo is er 
vloerverwarming op de begane grond en zijn alle radiatoren in het pand 
dermate over gedimensioneerd dat een lage temperatuurverwarming 
mogelijk is.

Brederodestraat 43

Bouwjaar 1910, renovatie 2013  Duur van de bouw van de maquette Een week
Materiaal Karton en foamboard   Fase van het ontwerp Definitief ontwerp/
onderzoeksmaquette  Ontwikkelaar  Tjade Binnerts  Ontwerper/ bureau Tjade 
Binnerts Architect  Maker(s) van de maquette Tjade Binnerts

1:50
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De maquette is gemaakt om de resultaten van het ontwerpproces terug te 
leggen tijdens sessies met bewoners en stakeholders.

Stedenbouwkundig plan voor de vernieuwing van een naoorlogse woonwijk 
in Amsterdam Noord. Gevarieerd woonmilieu met grondgebonden woningen 
rondom grote collectieve tuinen met bestaande bomen, appartementenblokken 
aan de IJdoornlaan en twee basisscholen.

Breehorngebied

Bouwjaar 2009  Duur van de bouw van de maquette Een week
Materiaal Karton en foam  Fase van het ontwerp Definitief ontwerp  Ontwikkelaar  
In opdracht van Gemeente Amsterdam, Stadgenoot en Rochdale  Ontwerper/ 
bureau MUST Stedebouw  Maker(s) van de maquette Sebastian van Berkel

1:500
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Data is het nieuwe olie. Over de jaren heen is het internet en de informatie 
die het conserveert enorm gegroeid. De groei van dit netwerk merken we niet 
alleen door de nieuwe technologieën die we gebruiken, maar steeds meer 
ook in de bebouwde omgeving. Met het oog op de 2050 verkent ‘Cloud’ een 
ruimtelijke rol die data in onze verstedelijking kan innemen. Het onderzoekt 
de rol van de ‘Datacenter’ als vervanging van vorige typologieën van 
informatie zoals de bank, bibliotheek en het archief. In dit scenario van verdere 
digitalisering bestaan deze typologieën niet meer en neemt de Datacenter 
de overhand. Cloud presenteert een prototype gebouw waarin de Datacenter 
functioneert als bank met een publiek plein en consultancy toren tussen de 
data en het publiek deel in. Resulterend in een 3 gelaagde opzet van data 
beveiliging in 1 publiek toegankelijk gebouw.

Het gebouw is een versmelting van de bank, bibliotheek en archief tot een nieuw 
soort gebouw: het publiek toegankelijke Datacenter. De maquette illustreert 
een monoliet gebouw waarin data wordt opgeslagen en tentoongesteld aan 
het publiek middels een atrium. Midden in het atrium vind een middelgebied 
tussen deze uitersten van privé – publiek, namelijk de consultancy toren 
waar het publiek wordt geadviseerd en geïnstrueerd over het eigendom en 
mogelijkheden met data.

CLOUD

Bouwjaar 2018  Duur van de bouw van de maquette Twee weken
Materiaal Messing, Giethars, Perspex & Hout  Fase van het ontwerp 
Onderzoeksmaquette  Ontwikkelaar  Graduate student at Complex Projects 
Chair  Ontwerper/ bureau TU Delft Bouwkunde  Maker(s) van de maquette 
M.Heijmanvan Berkel

1:200
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Ruimtelijk model van het totaal van ontwerpingrepen en duurzaamheidsambities. 
Het optimaal benutten van de ruimte binnen de spelregels en optimaal 
ruimtegebruik construeert een fijnkorrelige structuur met een gevarieerd 
ruimtelijk beeld in een parkachtige setting. Dat resulteerde in een plan voor 
een optimaal leefklimaat met markant zicht op het water vanuit iedere woning. 
Door het hele plangebied zijn stedenbouw, landschap en architectuur volledig 
geïntegreerd.

Het Cruquiusgebied is het meest zuidelijke schiereiland van het Oostelijk 
Havengebied. Momenteel is het voor het grootste deel in gebruik als 
werkgebied, maar heeft potentie uit te groeien een gewild en bruisend stuk 
Amsterdam. Cruquiuseiland zal zich ontwikkelen tot een levendige, moderne 
en duurzame plek om te werken en te wonen, met behoud van het robuuste, 
industriële karakter dat het van oudsher al heeft.

Cruquiuswerf Amsterdam

Bouwjaar 2016  Duur van de bouw van de maquette Eerste model 3,5 dagen, 
aanpassing 2 dagen  Materiaal Hout  Fase van het ontwerp Voorlopig ontwerp  
Ontwikkelaar  AM  Ontwerper/ bureau KCAP Architects&Planners  Maker(s) van 
de maquette Archimpact

1:500
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Het project DenCity Lab is gericht op innovaties binnen de gebieden 
van productie, diensten en de daaraan gerelateerde banen. Een mix van 
woonruimtes, kleinschalige industrie, creatieve industrie en bedrijvigheid 
vormen het voorstel voor een nieuw project in Amsterdam – Overamstel, 
een omgeving die jarenlang gebruikt is voor industriële doeleinden 
grotendeels bestaande uit warenhuizen. Het voorstel is gebaseerd op de 
toekomstige betekenis van het creatieve ontwerp proces. Bestaande uit 
idealiseren, voorstellen, prototyping, testen, uitbrengen – deze vijf stappen 
van productontwikkeling zullen gerealiseerd worden door mensen met een 
breed scala aan vaardigheden en ervaring door gebruik te maken van de ‘user 
innovation’ aanpak.  Door recente ontwikkelingen zoals ‘Smart Industry’ en 
‘Internet of things’ zal het mogelijk zijn om gebruik te maken van een open 
data netwerk waarin een product ontwikkelt kan worden op een plaats waarna 
het vervolgens over de gehele wereld geproduceerd en uitgebracht worden. 
Het gebouw bestaat uit private woningen en publieke industriële functies die 
met elkaar worden verbonden middels zogenaamde ‘dens’. Dit zijn informele 
ruimtes die gebruikt kunnen worden voor activiteiten die gerelateerd zijn aan 
hobby’s en interacties mogelijk maken tussen de gebruikers. Deze ruimtes 
faciliteren het creatieve denken, idealiseren, prototyping en experimenteren 
met nieuwe ideeën gerelateerd aan de toekomstige economie en samenleving. 

Het gebouwprogramma bestaat uit een mix van high-tech 3d printers die 
gebruikt kunnen worden voor het maken van prototypes en kleinschalige 
productie. Hierop aanvullend bied het programma ook flexwerkplekken aan 
die vrij te gebruiken zijn. Deze faciliteiten kunnen 24/7 gebruikt worden, wat 
betekend dat er ook verblijfsruimtes nodig zijn. Er is daarom een hotel voor 
korte termijn verblijf en loftwoningen voor langere termijn verblijf gebruikers. 
Het uiteindelijke doel van het project is om een community te creëren waarin 
creatieve en innovatieve mensen samen kunnen komen.

DenCity Lab. Productive 
Working Living

Bouwjaar 2018 || 2050  Duur van de bouw van de maquette 15 dagen  Materiaal 
MDF, plexiglas  Fase van het ontwerp Definitief ontwerp  Ontwikkelaar  Graduate 
student at Complex Projects Chair  Ontwerper/ bureau TU Delft Bouwkunde  
Maker(s) van de maquette Agnieszka Borowska

1:250
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De maquette vertegenwoordigd een museum in de drie silo’s op 
Zeeburgereiland. Als onderdeel voor de prijsvraag Post fossil city en de 
afzondelijke ideeenprijsvrag voor de silo’s hebben we een combinatie 
gemaakt. Het museum laat de geschiedenis zien van de fossiele brandstoffen 
en hoe we naar een mileuvriendelijkere toekomst kunnen gaan.

Illustreren van de potentie van de silo’s en het concept va het museum.

Museum DODO

Bouwjaar 2017  Duur van de bouw van de maquette Ca 1,5 week  Materiaal Gips, 
hout, kunststof  Fase van het ontwerp SO, deel van een prijsvraag   Ontwerper/ 
bureau Diverse collega’s van Ruimte en Duurzaamheid  Maker(s) van de maquette 
Sjors Onneweer, Frans Onneweer

1:100
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Als erfgoedinstelling zet het Van Eesteren Museum zich in voor de nalatenschap 
van Van Eesteren.  Dat kan ook betekenen dat ideeën van Van Eesteren die 
nooit zijn gerealiseerd alsnog verder worden gebracht. In geval van een 
paviljoen op deze locatie was dat precies het geval. Het Van Eesteren Museum 
beschouwt de Sloterplas als icoon van modernistische stedenbouw die meer 
aandacht verdient. De noordoever kon een impuls gebruiken, die is net als 
veel andere gebieden in de tuinsteden eigenlijk nooit geworden zoals ie was 
gepland. Om die reden werd gekozen voor nieuwbouw op een belangrijke 
culturele tuinstad plek. Deze maquette toont het definitieve ontwerp.

De vormentaal van het paviljoen is schatplichtig aan het modernisme van de 
tijd waarin de Sloterplas is ontstaan. De voor het paviljoen gekozen materialen 
en kleuren daarentegen zijn afgestemd op het natuurlijke karakter van het 
parklandschap.

Op Bastion West verrees vorig jaar een uitnodigend en transparant gebouw 
met uitzicht over de Sloterplas, de boulevard en de Noorderhaven. Dit nieuwe 
herkenbare en zichtbare museumonderkomen heeft een sober en doelmatig 
karakter, net als veel architectuur uit de wederopbouwperiode. Het ontwerp 
voor het paviljoen is van Korteknie Stuhlmacher Architecten. Zij bedachten, 
geïnspireerd door paviljoenbouw uit de jaren 50 en 60 , een eenvoudig houten 
Van Eesteren Paviljoen met veel glas.

Van Eesteren Paviljoen

Bouwjaar 2017   Materiaal Karton, balsahout, foam en plastic  Fase van het 
ontwerp Maquette van het definitieve ontwerp  Ontwikkelaar   Stichting Van 
Eesteren Museum  Ontwerper/ bureau Korteknie Stuhlmacher Architecten  
Maker(s) van de maquette Korteknie Stuhlmacher Architecten

1:50
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Het Van Eesteren Museum is een organisatie die zich richt op het culturele 
erfgoed van stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren (1897- 1988) in de 
meest brede zin. Het museum opende eind 2017 een nieuw onderkomen, 
het Van Eesteren Paviljoen. Dit paviljoen  staat op een driehoekige kavel aan 
de noordoever van de Sloterplas die Van Eesteren zelf ooit als plek voor een 
gebouw had aangeduid. Het gebouw maakt daarmee deel uit van de heroïsche 
periode waarin de Sloterplas en de modernistische tuinsteden eromheen 
werden aangelegd. De plek vormt een scharnierpunt tussen de monumentale 
oeverpromenade met haar geometrisch aangelegde bomenrijen en de meer 
informele westkant met de jachthaven. Door de inmiddels volwassen bomen 
en de natuurlijke veroudering van vele elementen oogt het gebied verrassend 
natuurlijk. 

De noordoever van de Sloterplas is een belangrijk knooppunt aan het einde 
van de as die de Westelijke Tuinsteden via de Jan Evertsenstraat verbindt met 
het centrum van Amsterdam. Van Paleis tot Plas…
Van Eesteren ontwierp de noordoever als entrée van het Sloterpark met 
flaneerboulevard en bastions. Grote aantallen bezoekers verwachtte hij er, 
uit de directe omgeving, maar ook uit andere delen van Amsterdam. In het 
deelplan voor Slotermeer 
Uit 1939 tekende hij aan weerszijden van de boulevard tekende hij een 
paviljoen.. Het paviljoen op deze plek (Bastion West) werd uiteindelijk nooit 
ontwikkeld totdat  in 2017 het Van Eesteren Museum met de bouw van een 
eigen paviljoen aan de Sloterplas een droom realiseerde die goed past binnen 
gemeentelijke plannen. Plannen die de drukte in de stad spreiden  en voor de 
investeringsagenda die gericht is op Nieuw-West en op de Sloterplas. In 2017 
kreeg de oever uiteindelijk een beschermde status.

Bouwjaar 2017  Materiaal Karton, papier, metaal  Fase van het ontwerp Maquette 
van de stedenbouwkundige situatie en inpassing van het paviljoen aan de 
noordoever van de Sloterplas  Ontwikkelaar  Stichting Van Eesteren Museum
Ontwerper/ bureau  Ontwerper/ bureau Korteknie Stuhlmacher Architecten  
Maker(s) van de maquette Korteknie Stuhlmacher Architecten

1:400Van Eesteren Paviljoen
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De maquette is gebruikt voor  een participatieavond met bewoners. De 
maquette had die avond als doel om het plan inzichtelijker te maken voor
de bewoners zodat zij konden ervaren wat het plan gaat doen in de buurt en 
hoe het er ongeveer uit komt te zien en hoe hoog alles gaat worden.
Daarbij werd de maquette tijdens deze participatieavond als voorbeeld 
gebruikt terwijl een workshop werd gehouden waarbij bewoners hun eigen 
toren van legostenen mochten bouwen. 

De maquette is van een woonwijk met in het zuidelijke deel grondgebonden 
woningen en appartementen. In het noordelijke deel zijn woontorens gepland 
waarbij de hoogste 60 meter is. 
In de plinten van de woontorens is ruimte voor functies, de rest van het plan 
bestaat uit woningen. 

Egeldonk

Bouwjaar 2018  Duur van de bouw van de maquette Twee weken
Materiaal Hout, plexiglas.   Fase van het ontwerp schetsmaquette  Ontwikkelaar  
Gemeente Amsterdam  Ontwerper/ bureau Stadsdeel Zuidoost  Maker(s) van de 
maquette Maquette Atelier SNIJDERS

1:500
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De maquette is gemaakt om de resultaten van het ontwerpproces te 
presenteren aan omwonenden, stakeholders en andere belanghebbenden.

Startblok Elzenhagen is een duurzaam tijdelijk woningbouwproject voor 
een gemengde groep jongeren. Statushouders, studenten en starters op de 
woningmarkt krijgen de kans om in kleine gemengde gemeenschappen een 
start te maken op de Amsterdamse woningmarkt.

Elzenhagen

Bouwjaar 2018  Duur van de bouw van de maquette Een weeken
Materiaal Karton en foam   Fase van het ontwerp Definitief stedenbouwkundig 
plan  Ontwikkelaar  De Key  Ontwerper/ bureau MUST Stedebouw  Maker(s) van 
de maquette Anne Nieuwenhuijs

1:500
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Het project heeft als doel een energie opslag faciliteit gecombineerd met een 
opleidingsinstituut en publieke leeromgeving voor Amsterdam te leveren. Het 
bied ruimte aan de buurt, studenten en professionals in de energie sector. Deze 
verschillende gebruikers ontmoeten elkaar op de publieke begane grond en 
het atrium. De maquette was voornamelijk ontwikkeld om het materiaalgebruik 
in het interieur en voornamelijk het atrium te onderzoeken. De verbindingen 
tussen het atrium en de verdiepingen met educatieve voorzieningen, de 
inloopruimtes voor de buurt en de opslag faciliteiten in de kelder. Daarnaast 
was het belangrijk een toegankelijk en uitnodigend gebouw voor de buurt 
te maken, waar ze meer kunnen leren over hun energie voorziening. De 
maquette bood hierbij ook inzicht in de routing van buiten naar binnen en hoe 
de overgang van publiek naar de meer private functies verloopt.

Amsterdam heeft zichzelf als doel gesteld om in 2050 zijn energie grotendeels 
lokaal te produceren. Dit project onderzoekt de mogelijkheid om duurzame 
energie lokaal op te slaan door middel van ammonia. Om een dergelijke 
energie centrale in de nabijheid van een woonwijk te plaatsen is een compleet 
nieuwe benadering van deze typologie nodig. De energie centrale wordt 
gecombineerd met een onderwijs instituut om een unieke leeromgeving over 
nieuwe energie technieken te creëren. Om de buurt verder bij hun energie 
productie te betrekken is het gebouw toegankelijk en bied het plaats aan 
expositieruimtes, een bar en counseling ruimtes.

Energy Academy | power to the 
people |

Duur van de bouw van de maquette Twee weken  Materiaal MDF, berken triplex, 
vivak, karton, acryl, ABS (3D print materiaal)   Fase van het ontwerp Definitief 
ontwerp  Ontwikkelaar  Graduate student at Complex Projects Chair  Ontwerper/ 
bureau TU Delft Bouwkunde  Maker(s) van de maquette Tom Hulsman

1:100
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Deze afstudeermaquette geeft de relatie weer tussen de  ‘Green Garden 
Grocery School’ en de ‘Green Machine’. Deze ontwerpen behoren tot het 
afstudeerproject ‘Garden City 2050’ van Rosa Steenkamp (2018), gesitueerd 
langs de Weespertrekvaart en de huidige Gerrit Kalff schooltuin. 
Beide gebouwen vormen samen het draagvlak voor de intensivering van de 
huidige tuin(ier)cultuur in het Amstelgebied, zodat in 2050 grootschalige, 
duurzame, lokale voedselproductie in de stad mogelijk  wordt. 

Garden City 2050
De huidige ‘foodprint’ van Amsterdam is niet duurzaam en daarom ook niet 
toekomstbestendig. Amsterdam moet op zoek naar een betere manier om 
haar inwoners van vers en gezond voedsel te voorzien, zeker nu duidelijk is 
dat Amsterdam meer dan 1 miljoen inwoners telt in 2050.

De gemeente Amsterdam erkent dit huidige en toekomstige voedselprobleem 
en ondersteunt de ontwikkeling van ‘Food Hubs’ in de stad; centra waar lokaal, 
vers voedsel wordt geproduceerd en wordt verwerkt, zodat de Amsterdam 
hierover kan leren en dit voedsel kan proeven.

Hiernaast heeft de gemeente Amsterdam een aantal ‘groeilocaties’ in kaart 
gebracht. Op deze locaties mag de stad uitbreiden.
 
Een van deze locaties is het Amstelgebied rondom de Spaklerweg. Dit gebied 
staat onder andere bekend om haar tuindorpen Amsteldorp en Frankendael 
en de tuin(ier)cultuur. 
Dit gebied is daarom bij uitstek geschikt voor dit afstudeerproject Garden 
City 2050, bestaande uit een ontwerp van een groene basisschool  ‘The Green 
Garden Grocery School’ en een voedseltoren ‘The Green Machine’. 

Het ontwerp voor de basisschool biedt kinderen van het Amstelgebied al 
vroeg de kans om te leren tuinieren en kennis te maken met toekomstige 
voedseltechnieken. De school is gesitueerd naast de huidige Gerrit Kalff 
schooltuin.  Dit project heeft als doel om een gemeenschappelijk draagvlak en 
bewustzijn te creëren voor het intensiveren van de bestaande tuin(ier)cultuur, 
waardoor de  productie van vers en lokaal voedsel op grotere schaal mogelijk 
wordt.

Garden City 2050

Bouwjaar 2018  Duur van de bouw van de maquette 1 maand  Materiaal Triplex, 
mdf, karton en perspex   Fase van het ontwerp Definitief ontwerp  Ontwikkelaar  
Graduate student at Complex Projects Chair  Ontwerper/ bureau TU Delft 
Bouwkunde  Maker(s) van de maquette Rosa Steenkamp 

1:333
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De voedseltoren is juist ontworpen om te kunnen experimenteren met 
grootschalige voedselproductie in de stad.  
Het gebouw functioneert als een machine waar vissen, schaaldieren, insecten 
en groenten op een duurzame wijze worden verbouwd via een geïntegreegd 
aquaponics systeem.  
Daarnaast is de toren zeer toegankelijk voor omwonenden en bezoekers, zodat 
dit gebouw een plek is waar men kan leren, voedsel kan kopen en proeven. 
Langs de noordgevel van het gebouw is een groene looproute gecreëerd, 
die de bezoekers vanaf de foodplaza op de eerste verdieping, langs de 
verschillende voedselproductieverdiepingen naar het dakterras leidt. 
Op 24/7 markt op de begane grond kan men alle verse producten kopen. 
Het diverse programma creëert een sterke basis voor het intensiveren van de 
huidige tuin(ier)cultuur in het Amstelgebied. 

Beide gebouwen functioneren volledig ‘off the grid’ door middel van warmte-
koudeopslag in de grond, een circulair watersyteem, dubbele huid gevel, gas 
productie van algen en compost en geïntegreerde zonnepanelen op het dak. 

Samen leveren beide gebouwen jaarlijks vers voedsel aan de helft van alle 
inwonenden van het Amstelgebied in 2050. 
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Om inzichtelijk te maken wat de ontwikkeling van Haven-Stad kan 
betekenen is een onderzoeks-maquette gemaakt, schaal 1:1.000. Het is 
een eerste ruimtelijke verbeelding en laat een vrije interpretatie zien van de 
Ontwikkelstrategie Haven-Stad. 

Kijkwijzer
• De knalrode objecten geven de belangrijke herkenningspunten weer, min 
of meer in de traditie van de ‘Ankers aan het IJ’. Soms iconisch vanwege hun 
omvang, dan vanwege hun bijzondere architectuur.
• Groen is een belangrijk onderdeel van Haven-Stad en heeft daarom veel 
aandacht gekregen in de maquette . Bij een toekomstig stuk stad van deze 
omvang is het belangrijk om kwalitatief hoogwaardig groen te creëren.
Ook is er flink gestudeerd op de verbindingen met de bestaande stad en 
de deelgebieden onderling in de vorm van bruggen en zelfs een kabelbaan 
tussen de Noorder IJ-plas en Sloterdijk.

De makers
In de maanden september tot en met december van 2017 is door een team 
van stagiairs en onder begeleiding van medewerkers van de gemeente 
Amsterdam hard gewerkt aan de maquette voor Haven-Stad.

Over Haven-Stad
Haven-Stad is het laatste grote aangesloten gebied binnen de Ring A10 en in de 
Metropoolregio Amsterdam waar de stad zich kan uitbreiden. Hier vinden we 
ruimte voor 40.00 tot 70.000 woningen en 45.000 tot 58.000 arbeidsplaatsen. 
Het gebied kan eenvoudig worden ontsloten met hoogwaardig een deels 
bestaand openbaar vervoer. 
De transformatie van de 12 deelgebieden gebeurt fasegewijs en neemt enkele 
decennia in beslag. Haven-Stad bouwt verder op wat voor elke locatie mooi en 
kenmerkend is.
Zo ontstaan woon-werkgebieden met ieder eigen identiteit en aantrekkelijkheid: 
water, stoer en altijd stedelijk.

Haven-Stad 

Bouwjaar 2017  Duur van de bouw van de maquette 4 maanden  Materiaal 
Styrofoam en  hout   Fase van het ontwerp onderzoeks-maquette  Ontwerper/ 
bureau Gemeente Amsterdam  Maker(s) van de maquette Ruimte en 
Duurzaamheid

1:1 000
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De maquette is gebruikt om de resultaten van het ontwerpproces terug 
te koppelen met bewoners, omwonenden, ondernemers en andere 
belangstellenden. 

Gemengd stedelijk woongebied achter het Haarlemmermeerstation met ruimte 
voor een basisschool, kleinschalige bedrijvigheid, horeca, maatschappelijke 
voorzieningen en de stalling en opstapplaats van de Museumtram. De 
Museumtramlijn loopt dwars door het gebied.

Havenstraatterrein

Bouwjaar 2011  Duur van de bouw van de maquette Twee weken  Materiaal 
Karton en foam   Fase van het ontwerp Definitief ontwerp  Ontwikkelaar  
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid  Ontwerper/ bureau MUST Stedebouw 
Maker(s) van de maquette Marijn van der Linden en Cas Fijen

1:1 000
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Maquette is gemaakt om dialoog te faciliteren met andere partijen en 
vakgenoten op regionale schaal. Kunst is om abstracte taal te concretiseren op 
een plek op de maquette. De weerslag op de maquette is per gesprek anders 
en leidt dus telkens tot andere aanknopingspunten voor verder ontwerpend 
onderzoek. Hierop wordt voor iedereen zichtbaar dat Amsterdam onderdeel is 
van een groter geheel en welke ruimtelijke opgaven daarmee samenhangen. 

Metropoolregio Amsterdam als samenhangend geheel, onderdeel van de rest 
van de wereld.

Horizon 2050

Bouwjaar 2018  Duur van de bouw van de maquette Feb 2018- onbekend  
Materiaal Topografische ondergrond met allerlei soorten materialen in 
gereedschapskist als “speel”materiaal; spiegeltjes, touw, kralen, gekleurd 
kunststof, schuurspons, elektriciteitskabel…   Fase van het ontwerp Onderzoek & 
verkenning Gespreksmiddel  Ontwikkelaar  Gemeente Amsterdam  Ontwerper/ 
bureau Team Metropool, Ruimte en Duurzaamheid  Maker(s) van de maquette 
Paul van Hoek en Helga van der Haagen ism Minke products

1:20 000
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De maquette wordt gebruikt voor bewonersavonden, rondleidingen en in het 
algemeen voor architecten om het plan en de context  in de buurt goed te 
kunnen zien.

Nieuwbouw t.b.v. vooral woningbouw  (ca. 2.500 woningen)

Houthaven

Bouwjaar 2018 (update)  Duur van de bouw van de maquette Doorlopend  
Materiaal  hout   Fase van het ontwerp SO tot DO/bouwaanvraag   Ontwerper/ 
bureau  Gemeente Amterdam/ BKP Soert Soeters  Maker(s) van de maquette Z-as 
(update)

1:500
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Deze zes maquettes laten de mogelijke ligging van de Javabrug zien. De 
maquettes zijn gebruikt tijdens de participatie avonden voor de stad.

De Javabrug vormt de oostelijke fiets- en voetgangers verbinding over het IJ. 
Het is één van de maatregelen die de gemeente wil inzetten om de verbinding 
tussen Amsterdam- Noord en de rest van de stad te verbeteren.

Sprong over het IJ – Javabrug – 
West ligging 1, West ligging 2, 
midden ligging 1, midden ligging 2, 
Oost ligging 1 & Oost ligging 2 

Bouwjaar 2018  Duur van de bouw van de maquette 2 maanden  Materiaal Hout 
en perspex  Fase van het ontwerp Onderzoekmaquettes t.b.v. inpassingsstudie 
Javabrug  Ontwikkelaar  Gemeente Amsterdam  Ontwerper/ bureau Ruimte & 
Duurzaamheid  Maker(s) van de maquette Z-as Maquettebouw, Weesp

1:2 000
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De maquette toont hoe het ontwerp voor de Kalvertoren stedebouwkundig is 
ingebed in het historische stadsweefsel nabij de Kalverstraat.
Het betreft hier een prijsvraag voor het ontwerp van een nieuw winkelcentrum, 
parkeergarage en woningen in deels gestapelde eenheden, die in het centrum 
het weefsel van winkelstraten verbindt tussen Kalverstraat, Heiligeweg en het 
Singel. 
De maquette toont ons hoe schaal en maat van een historisch weefsel met 
korte veranderende zichtlijnen kan worden opgepakt in een modern ontwerp. 
Door gebruik te maken van de ontwerpmiddelen van de oude stad kan 
daarop voortbordurend een prettig herkenbaar weefsel ontstaan tussen oud- 
en nieuwbouw. De inpassing en reactie op de bestaande openbare ruimte en 
het creëren van nieuwe openbare ruimte vormde het fundament van het plan.

De maquette toont de mate van samenhang tussen historisch weefsel en 
volume en het ontwerp voor het nieuwe winkelcentrum dat moest aansluiten 
en toevoegen aan dit weefsel en niet mocht overstemmen.

Kalvertoren stadsdeel 
Centrum Amsterdam

Bouwjaar 1992  Duur van de bouw van de maquette 1 week  Materiaal Hout   
Fase van het ontwerp Definitief Ontwerp ten behoeve van een prijsvraag  
Ontwikkelaar  Multi Vastgoed  Ontwerper/ bureau PP HP Pleasant Places Happy 
People, Voorheen, Soeters van Eldonk Ponec Architecten   Maker(s) van de 
maquette Eigen productie

1:500
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R&D kreeg de opdracht om voor de K-Midden in de Bijlmer een 
Stedenbouwkundig Plan te maken met de bewoners. Tijdens de 
participatiesessies is de maquette gebruikt  als communicatiemiddel. 
Omwonenden konden zo zelf bouwen aan hun wensen voor K-midden en met 
elkaar in discussie over onderwerpen zoals routes, bouwhoogtes, openbare 
ruimte en gewenste functies. Door het gebruik van lego word al snel inzichtelijk 
wat wel en niet kan in het plangebied. 

K-midden is een multiculturele wijk in de Bijlmer. Op de  voormalige locaties van 
de parkeergarage Kleiburg-Koningshoef en winkelcentrum Kraaiennest zijn in 
de toekomst 600 woningen gepland. De geplande woningen bestaan uit losse 
blokken en zijn tussen de 3 en 8 bouwlagen hoog. Daarbij is bebouwing hoger 
richting de Karspeldreef en lager richting Bijlmermuseum en omliggende 
wijken. In de losse blokken zijn verschillende woning typologieën opgenomen.
In de plinten zijn afwisselend functies en woningen opgenomen. Als 
verbetering op het huidige Stedenbouwkundige Plan is het bouwveld t.o.v. de 
metrohalte Kraaiennest ingekort, zodat ruimte ontstaat voor een aantrekkelijk 
buurtplein met daaraan verschillende functies. 

K-midden

Bouwjaar 2017  Duur van de bouw van de maquette 1 week  Materiaal styrofoam, 
papier, lego, boomschuim, sateprikkers   Fase van het ontwerp schetsmaquette  
Ontwikkelaar  Gemeente Amsterdam   Ontwerper/ bureau Stadsdeel Zuidoost   
Maker(s) van de maquette Olga Appelman, Northon Flores Troche en Margot 
Overvoorde

1:325
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Sectie maquette, die een deel van een geheel landschap (publieke ruimte van 
2050) laat zien. Hierin is goed te zien hoe bovenop het landschap en dus de 
publieke ruimte doorloopt en eronder zich publieke functies (sport) plaatsvindt. 
Hierdoor is ‘de verdichting’ van publieke ruimte goed weerspiegeld en 
leesbaar. 

Ontwerp voor de verdichting van de publieke ruimte in Amsterdam Amstel.

Amsterdam is aan het groeien en heeft naar verwacht in 2050 1 miljoen inwoners. 
Als antwoord op deze groei zal de stad de stedelijke omgeving moeten 
verdichten. Het Amstel (Omval) gebied is een van de uitbreidingsgebieden 
aangewezen door de gemeente. Gekarakteriseerd door productieve functies 
en zijn locatie aan de rivier de Amstel en langs de A10 ring, heeft deze zone 
veel potentie een belangrijke nieuwe stedelijk gebied te worden binnen het 
geheel van de stad. 
Reagerend op de huidige gefragmenteerde context, een nieuwe strategie is 
voorgesteld om de verschillende deelgebieden te verbinden door middel 
van een ‘bike highway’ (langs de metrolijn), een ‘ge-upgrade city boulevard’ 
(voormalige A10) en een verbinder voor langzaam verkeer: De Amstel 
Activiteiten Route. 

De verwachte verdichting van de stad brengt ook andere vragen omhoog met 
betrekking tot de druk op de publieke ruimte, maar ook de verantwoordelijkheid 
ten opzichte van de publieke gezondheid in de stad. Alles bijeen genomen, 
hoe kan de verdichtende publieke ruimte gezond stedelijk gedrag in termen 
van fysieke activiteit stimuleren? Het project adresseert de disconnectiviteit 
van het Amstel gebied, faciliteert nieuwe verbindingen in een verdichte 
publieke ruimte en gelijktijdig stimuleert het project  de stedelijke bewoner 
tot fysieke beweging, binnen of buiten.

Kernwoorden: verdichting publieke ruimte & stimuleren van beweging

Landscape of Movement

Bouwjaar 2018  Duur van de bouw van de maquette 1 week  Materiaal MDF & 3D 
Printed plastic   Fase van het ontwerp Afstudeer maquette    Ontwerper/ bureau 
TU Delft Bouwkunde   Maker(s) van de maquette Lisanne Adriana Rissik

1:200
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De maquette is gemaakt tijdens het werkproces waarin de gemeente, 
ontwikkelaars en bewoners tot een gezamenlijke visie zijn gekomen.

Lisserbroek zal worden uitgebreid met 3200 woningen. Deze maquette geeft 
de visie weer op de gebiedsontwikkeling van Lisserbroek. 

Met draden en lijnen is de ontsluiting van het gebied verbeeld. Met golfkarton 
is aangegeven waar de uitbreiding zal plaatsvinden.

Lisserbroek - Visie op parels aan 
de Ringvaart

Bouwjaar 2017  Duur van de bouw van de maquette 4 weken  Materiaal 
Mdf onderplaat, speelgoed, (koper) draden, spijkers   Fase van het ontwerp 
Conceptuele werkmaquette, die de visie op de toekomst van Lisserbroek 
verbeeld  Ontwikkelaar  Gemeente Haarlemmermeer   Ontwerper/ bureau Jurgen 
van der Ploeg, Reina Bos, FARO architecten   Maker(s) van de maquette Stijn 
Toonen, Maankraters

1:4 000
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Voor het noordelijke deel van het Marcanti eiland is een stedebouwkundig 
plan gemaakt. Het appartementencomplex De Piramiden is ontworpen als 
eyecatcher van het toen nog wat verscholen stedelijk weefsel en was bedoelt 
om de wijk op de kaart te zetten.
Woongebouw de Piramiden is een kloeke vormentaal die mede reageert 
op de vorm van het eiland. De maquette was bedoelt om te overtuigen dat 
deze typologische vormentaal  passend was als contrast met het  fijnmaziger 
stedelijk weefsel rondom.
Het appartementencomplex moest het vlaggenschip zijn van, en ook een 
tegenreactie op een stedebouwkundige structuur van grote continue 
horizontale verkavelingslijnen met een portiek typologie. In het grotere 
verband van het stadsdeel moesten de Piramiden als pontificaal volume het 
gebied op de kaart zetten.

De Piramiden is een appartementengebouw met ondergrondse parkeergarage 
ingebed in een stedelijk weefsel van aaneengesloten portiekwoningen.

Marcanti eiland stadsdeel 
Westerpark Amsterdam

Bouwjaar 2002  Duur van de bouw van de maquette  1 week  Materiaal 
Hout   Fase van het ontwerp Voorlopig Ontwerp  Ontwikkelaar  Amstelland 
Ontwikkeling Wonen BV   Ontwerper/ bureau PP HP, Pleasant Places Happy 
People voorheen,
Soeters van Eldonk Ponec architecten   Maker(s) van de maquette Eigen productie

1:1 000
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Presentatiemaquette voor grote informatiebijeenkomsten (groei maquette, 
kan aangepast worden).

NDSM

Bouwjaar 2018  Duur van de bouw van de maquette  3 weken  Materiaal Hout, 
aluminium, kunststof   Fase van het ontwerp Meerdere fases  Ontwikkelaar  
diversen   Ontwerper/ bureau Z-as Maquette bouw   Maker(s) van de maquette 
Marcel Oostmeyer

1:1 000
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Vanwege de complexe opgave, met veel stakeholders, is ervoor gekozen om 
voor het project een maquette te maken die als extra communicatiemiddel 
dient om het plan inzichtelijk te maken voor alle betrokken partijen, waaronder: 
de gebruikers, directie, gemeente en de gebiedsontwikkelaar (Amvest). 
De maquette uit de VO fase van het project laat een tijdloze opbouw van 
het volume onder een dynamisch silhouet zien. Het karakteristieke en 
onderscheidende gebouw sluit aan op de moderne bouwblokken van 
Overhoeks die zijn opgenomen in een groene setting. De ambitie is om het 
gebouw met o.a. intensief begroeide groendaken en een rationeel kolommen 
grid, (bijna) energie neutraal te maken.
Goed zichtbaar in de maquette is de opbouw van de gevel uit ‘zwevende’ 
gevelbanden, die als een strik om het gebouw aan de Grasweg een 
formele stedelijke gevel vormen. Aan de pleinzijde opent de gevel zich bij 
de hoofdentree en wordt de verticale organisatie van de school zichtbaar. 
Doorlopende glasstroken tussen de gevelbanden zorgen voor ruim daglicht 
in de klaslokalen en maken dat er een opvallend onderscheid ontstaat ten 
opzichte van de omliggende woongebouwen. 

De maquette is een 1:200 model van OBS Overhoeks aan de Grasweg, op de 
tijdelijke locatie van Hyperion in Overhoeks, Amsterdam Noord. De nieuwe 
basisschool zal zo’n 3.810 m² groot worden op een beperkt kavel van 1.050 
m². De school biedt onder andere ruimte aan 20 klaslokalen, bijbehorende 
staffuncties en een inpandige gymzaal (beweegbox). Deze randvoorwaarden 
zorgen voor een compact gestapeld gebouw, waarin een levendig hart 
verdeeld over de 4 bouwlagen binnen de school is voorgesteld. Een open 
cascadetrap verbindt hierin de verschillende onderdelen in de routing en 
vormt een plek waar sociale ontmoetingen tussen kinderen en leerkrachten 
kunnen plaatsvinden.

OBS Overhoeks

Bouwjaar 2018  Duur van de bouw van de maquette  1 week  Materiaal hout, 
vivak, karton en natuurlijk materiaal   Fase van het ontwerp Voorlopig Ontwerp  
Ontwikkelaar  InNoord   Ontwerper/ bureau rudy uytenhaak + partners 
architecten   Maker(s) van de maquette Vera Six, Sjoerd Rijpkema

1:200
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Presentatie aan opdrachtgever en toekomstige eigenaar. Voor afstemming 
met het supervisie team van de gemeente Amsterdam.

Laatste kavel in ontwikkeling ODE (gemengde functies):
Hoofdkantoor Booking.com,
42 appartementen
Fietsenstalling voor 2500 fietsen
Uitbreiding parkeergarage naar 1800 plekken.

Oosterdokseiland Kavel 5b/6

Bouwjaar 2016  Duur van de bouw van de maquette  8 dagen  Materiaal 3D print 
poeder en hars. Acrylaat en fineer lasersnijden.   Fase van het ontwerp Definitief 
ontwerp  Ontwikkelaar BPD Ontwikkeling BV   Ontwerper/ bureau UNStudio   
Maker(s) van de maquette UNStudio Model Space

1:500



70



71

Volgens het Amsterdamse verdichtingsscenario 2025 is het Overamstel-gebied 
een van de locaties waar verdichting zal plaatsvinden. Desondanks ontbreekt 
een uitgebreide stedelijke strategie voor dit gebied – dat is opvallend gezien de 
huidige omstandigheden op deze locatie. De huidige ontwikkelingsstrategie 
richt zich op ‘patchworking intervention’ (opportunistische herontwikkeling 
van losse stukken grond), waarbij de locatie nauwelijks als een geheel wordt 
beschouwd. Nu Amsterdam zich naar 2050 toe wil ontwikkelen tot een 
daadwerkelijk polycentrisch stedelijke structuur, wordt het zeer noodzakelijk 
om nu al richtlijnen vast te stellen die gaan over de kwalitatief ruimtelijke 
ambities en de identiteit van het Overamstel-gebied. Daarom moet de 
opdracht voor dit gebied tot 2050 beantwoorden aan een meervoudig doel: 
de oplossing voor het samenvallen van fragmentatie en segregatie; en het 
scheppen van een lokaal stedelijke identiteit die betekenis en ruimtelijke 
samenhang kan bieden.

De maquette illustreert de strategie van de onderzoeks- en ontwerpgroep 
‘Overamstel’ om bovengenoemd meervoudig doel te realiseren. De strategie 
concentreert zich op de volgende zes punten:
1. De herziening van mobiliteit en infrastructuur met als doel een betere 
balans: downgraden, upgraden en optimaliseren. Treinverkeer door locatie is 
niet toegestaan, alleen het metroverkeer zal blijven. Het deel van de ringweg 
A10 in dit gebied zal worden getransformeerd naar een stadsboulevard voor 
gemengd verkeer en zal eenvoudiger verbindingen naar het gebied bieden. 
De  A9 neemt de functie van ringweg over.
2. Het samenvoegen van de functies wonen en produceren: (alle) gebouwen 
in het gebied dragen, zo mogelijk, bij aan het delen van mogelijkheden voor 
‘Productivity 2.0’ als locatie voor nieuw ondernemerschap en slimme (maak)
industrie, ondersteund door nieuwe technologie.
3.  De verschillende vormen van de combinatie wonen/werken moeten worden 
onderzocht.
4.  Goederenlogistiek van en naar het gebied voor zowel wonen als produceren 
zal bij voorkeur door de lucht plaatsvinden met slimme drones.
5.  Identiteit en hiërarchie.
6.  Een systeem van ingrepen als activatoren van de meest belangrijke locaties 
in het Overamstel-gebied.

OverAmstel 2050

Bouwjaar 2018 || 2050   Duur van de bouw van de maquette  6 maanden    
Materiaal Perspex, foam, MDF, reflective plastic et al.   Fase van het ontwerp 
onderzoeks-maquette  Ontwikkelaar Complex Projects studenten   Ontwerper/ 
bureau Complex Projects studenten / TU Delft Bouwkunde  Maker(s) van de 
maquette Sjoerd Boomars, Agnieszka Borowska, Chenxi Dai, Lisanne Rissik, Rosa 
Steenkamp, Puck Vogelpoel, Wietse Elswijk.  Studio docent: Olindo Caso (TU Delft 
Bouwkunde) Research project coordinator: Manuela Triggianese (AMS Institute)

1:1 000
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De maquette is gebouwd  om potentiële kopers en huurders  te informeren 
over de Pontsteiger.

De hoogbouw in de nieuwe woonwijk Houthaven.

Pontsteiger

Bouwjaar 2015   Duur van de bouw van de maquette  2 maanden    Materiaal 
Diverse   Fase van het ontwerp verkoop/verhuur maquette  Ontwikkelaar Dura 
Vermeer Vastgoed / M.J. de Nijs Projectontwikkeling   Ontwerper/ bureau Arons 
en Gelauff architecten  Maker(s) van de maquette Made by Mistake

1:200
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Doel van het ontwerp : Concept
Functie van het gebied/ gebouw dat de maquette illustreert : Nieuwbouw 
rechtbank, Parnassusweg

Rechtbank Amsterdam

Bouwjaar 2016   Duur van de bouw van de maquette  16 uur    Materiaal karton   
Fase van het ontwerp Tenderfase  Ontwikkelaar Consortium iDO2   Ontwerper/ 
bureau Hootsmans architectuurbureau ism Felix Claus  Maker(s) van de maquette 
Hootsmans architectuurbureau

1:500
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Presentatiemaquette voor grote informatiebijeenkomsten (groei-maquette, 
kan aangepast worden).

De gemeenteraad van Amsterdam heeft om deze maquette gevraagd bij 
vaststelling van het stedenbouwkundig plan voor de Sluisbuurt. Doel: tonen 
van de positie van de Sluisbuurt in de stad en dan met name het oostelijke 
waterfront aan het Binnen-IJ, en relatie met  Landelijk Noord.ten behoeve 
van een inhoudelijke discussie over de Sluisbuurt in samenhang met andere 
ontwikkelingen rondom het IJ.

Kijkwijzer
De licht houten delen vormen de bestaande situatie, de kunststof delen zijn 
een vertaling van het Stedenbouwkundig Plan Sluisbuurt. De foam delen zijn 
de karakteristieke gebouwen.

Ruimtelijke context van de Sluisbuurt en Zeeburgereiland: water, bebouwing,  
groen in de omgeving; Invloed van

Stedenbouwkundig Plan 
Sluisbuurt - Sluisbuurt in de 
omgeving

Bouwjaar 2018   Duur van de bouw van de maquette  3 maanden    Materiaal Hout, 
aluminium, kunststof   Fase van het ontwerp Vastgesteld Stedenbouwkundig 
plan Sluisbuurt en globaal de omgeving met de bestaande stad   Ontwikkelaar 
In opdracht van Gebiedsontwikkeling Oost Projectgroep Zeeburgereiland 
Verantwoordelijk R&D: Mirjana Milanovic   Ontwerper/ bureau Mirjana Milanovic, 
Team IJ, Ruimte en duurzaamheid   Maker(s) van de maquette Z-as bouw,

1:1 000
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De presentatiemaquette is gemaakt als onderdeel van de competitieinzending.

Het Sluishuis is een multifucntioneel gebouw bij het Steigereiland-Noord. 
Het ontwerp krijgt zijn dynamische vorm door de schuine afloop met 
groene terrassen in de richting van IJburg en een opgetilde hoek richting 
het water, als poort voor binnenvarende schepen. Het Sluishuis verbindt 
IJburg als opkomende buurt met het centrum van Amsterdam. Het project 
heeft een omvang van 46.000 m2 BVO en bestaat uit 380 energieneutrale 
appartementen, 4.000 m2 BVO aan gemeenschappelijke en /of commerciële 
ruimten zoals een restaurant en een zeilschool, ondergronds parkeren en een 
waterprogramma met plek voor ongeveer 30 varende woonschepen.

Sluishuis

Bouwjaar 2016   Duur van de bouw van de maquette  Ongeveer 2 maanden    
Materiaal Acrylaat, polystyreen   Fase van het ontwerp Voorlopig ontwerp   
Ontwikkelaar VORM Development / BESIX   Ontwerper/ bureau BIG (Bjarke Ingels 
Group) & Barcode Architects   Maker(s) van de maquette Model&Objekt

1:200
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In 2050 is Amsterdam een stad met meer dan een miljoen inwoners. Voor 
studenten, starters, senioren en expats (veelal alleenstaand) is het nu al heel 
moeilijk om betaalbare woonruimte te vinden. De particuliere woningmarkt 
is te duur, de huurwoningen in de vrije markt staan zwaar onder druk en 
de sociale huurwoningen zijn niet toereikend. De stad moet ook voor deze 
mensen een plek bieden. 

Hoe kan de binnenstad van Amsterdam verdichten zonder kwaliteit te verliezen 
en de historische waarde niet te schaden.

Mijn antwoord ligt in de binnentuinen van het historische centrum. Bijna 
onzichtbaar vanaf de straten van Amsterdam, bereikbaar door de bestaande 
grachtenpanden, ontstaat er een nieuwe stad op palen. Een hexagonale 
structuur van dragende kolommen die kleine ‘pods’ dragen maken samen een 
gebouw die de binnenkant van het stedelijke  blok opvult. Het plein op de 
begane grond wordt verlicht door de smalle openingen tussen de woningen, 
die tevens licht en lucht voor de kleine woningen bieden. De begane grond 
geeft ruimte voor een tuin, een zwembad, een fitnessruimte en een discotheek. 
De kolommen bieden vanaf de begane grond een entree voor de pods. In 
de schacht zijn alle dienende functies opgenomen. Het klimaatsysteem, het 
trappenhuis en de lift. De pods zijn een mix tussen compacte woningen die 
van alle gemakken zijn voorzien en gedeelde ruimtes die een extra kwaliteit 
bieden. Denk aan een muziekruimte, een grote keuken, een filmzaaltje en een 
balkon. Op deze manier kunnen meer mensen genieten van het wonen in de 
stad Amsterdam, maar dan met extra voorzieningen en extra gezelligheid. 

Stad op palen: Kleine 
woningen in de binnentuinen van 
Amsterdam

Bouwjaar 2018   Duur van de bouw van de maquette  3 weken    Materiaal MDF, 
Perspex, Spuitbusverf   Fase van het ontwerp Definitief ontwerp   Ontwikkelaar 
Graduate student at Complex Projects Chair   Ontwerper/ bureau TU Delft 
Bouwkunde   Maker(s) van de maquette Erik Stigter en vrienden

1:33, 1:100,1:500
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1:33 
Dit interieur model dient als bewijs dat een hexagonale plattegrond van 17,5 
vierkante meter ruim kan aanvoelen en een perfecte woonruimte kan bieden 
voor  de toekomstige alleenstaande Amsterdammer. Een keuken, een kleine 
badkamer en een inloopkast verdelen de ruimte in drieën. Een kant voor de 
bedbank, een hoek voor de studeer/eet tafel en een kant voor de entree.

1:100
In dit model ligt de focus op het gebouw. De kolom is de drager voor de kleine 
woningen. Maar het  is ook de gezamenlijke entree met lift en trappenhuis, 
het brengt het klimaatsysteem onder en er staan altijd twee met elkaar in 
verbinding voor bereikbaarheid en noodgevallen. In het model zijn er drie 
naast elkaar opgesteld om te laten zien wat voor ruimte er op de begane 
grond ontstaat, om de lichtschachten tussen de woningen te ervaren en het 
landschap van woningen bovenop. De woningen zijn los van elkaar gemaakt 
om verschillende opstellingen te kunnen proberen.

1:500
Dit model laat zien hoe het gebouw reageert op zijn omgeving. In het model 
is ook te zien wat er op de begane grond kan gebeuren. In deze opstelling 
met een gemeenschappelijk plein/tuin , een fitness, een zwembad en een 
discotheek.
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De maquette is meerdere malen ingezet tijdens informatieavonden om 
de voortgang van de planontwikkeling te communiceren naar bewoners, 
belanghebbenden en belangstellenden. De Marathontoren van het Olympisch 
Stadion is twee keer ontvreemd.

Nieuw stadsplein in Amsterdam Zuid met veel ruimte voor groen, twee grote 
ondergrondse parkeergarages van twee verdiepingen, een ondergrondse 
supermarkt, detailhandel, maatschappelijke voorzieningen, hotel, Centrum van 
de Smaak, marktplein en de reconstructie van de twee originele ticketboxen 
van de Olympische Spelen.

Stadionplein

Bouwjaar 2013   Duur van de bouw van de maquette  3 weken    Materiaal Hout, 
karton en foam   Fase van het ontwerp Definitief ontwerp stedenbouwkundig 
plan en voorlopig ontwerp gebouwen en openbare ruimte.   Ontwikkelaar 
Gemeente Amsterdam – Stadsdeel Zuid, Bouwinvest en IQNN.   Ontwerper/ 
bureau MUST Stedebouw   Maker(s) van de maquette Jerryt Krombeen

1:500
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Deze maquette is een inzoom van het globaal stedenbouwkundig plan in het 
noordelijke deel van Strandeiland. Het gaat om een onderzoeksmaquette.
Het doel van de maquette is om de  ruimte rondom de sportvelden te 
onderzoeken. Hoe passen de velden in de wijk? Hoe combineer je ruimtelijk 
de sportvelden met het park? Hoe creëer je een fijne omgeving? Hoe sluit de 
openbare ruimte op de bebouwing aan? Welke bebouwing past hier? 

De maquette toont een onderdeel van de Pampusbuurt op Strandeiland, het 
noordelijke deel de 2de fase van IJburg.
Strandeiland draagt als bouwlocatie de komende 10-15 jaar jaarlijks fors 
bij aan de woningproductie van Amsterdam. Het eiland maakt onderdeel 
uit van de archipel IJburg. Na Steigereiland, Haveneiland, Rieteilanden en 
Centrumeiland is Strandeiland het volgende te maken eiland. Strandeiland 
heeft in zijn eindvorm een oppervlakte van zo’n 150 hectare, wat vergelijkbaar 
is met Haveneiland en Centrumeiland bij elkaar.

Strandeiland (IJburg, 
Amsterdam)

Bouwjaar Medio 2018   Duur van de bouw van de maquette  4 weken    Materiaal 
foamboard, foam, karton, papier   Fase van het ontwerp Schetsontwerp globaal 
stedenbouwkundig plan (nog niet vastgesteld)   Ontwikkelaar Nog niet 
bekend   Ontwerper/ bureau Gemeente Amsterdam    Maker(s) van de maquette 
Ontwerpteam Strandeiland, Ruimte en Duurzaamheid, Gemeente Amsterdam 

1:200
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Presentatiemaquette voor ‘onderweg’, kan makkelijk meegenomen worden 
naar samenwerkingspartijen en opdrachtgevers . Geeft een globale indruk 
van de kwaliteiten van het eiland en de ideeën die er zijn. Te zien is het hele 
eiland met Centrumeiland ernaast.

De maquette toont het Strandeiland, de 2de fase van  IJburg. 
Strandeiland draagt als bouwlocatie de komende 10-15 jaar jaarlijks fors 
bij aan de woningproductie van Amsterdam. Het eiland maakt onderdeel 
uit van de archipel IJburg. Na Steigereiland, Haveneiland, Rieteilanden en 
Centrumeiland is Strandeiland het volgende te maken eiland. Strandeiland 
heeft in zijn eindvorm een oppervlakte van zo’n 150 hectare, wat vergelijkbaar 
is met Haveneiland en Centrumeiland bij elkaar.

Strandeiland (IJburg, 
Amsterdam)

Bouwjaar Begin 2018   Duur van de bouw van de maquette  3 weken met 
aanpassingen    Materiaal foamboard, fotopapier, schuim, spelden   Fase van het 
ontwerp Schetsontwerp globaal stedenbouwkundig plan (nog niet vastgesteld)   
Ontwikkelaar Nog niet bekend   Ontwerper/ bureau Gemeente Amsterdam    
Maker(s) van de maquette Ontwerpteam Strandeiland, Ruimte en Duurzaamheid, 
Gemeente Amsterdam 

1:4 000
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Een doorsnede maquette die duidelijk de verdiepte ligging in het water 
laat zien. Hiernaast gunt deze maquette een goede blik op de draag- en 
vloerconstructie.

Een nieuw soort typologie voor healthcare, met focuspunt het stimuleren van 
mentale gezondheid en het reduceren van stress.

The Self Observatory

Bouwjaar 2018   Duur van de bouw van de maquette  10 dagen    Materiaal Abachi 
hout, karton, MDF   Fase van het ontwerp Definitief ontwerp   Ontwikkelaar 
Graduate student at Complex Projects Chair   Ontwerper/ bureau TU Delft 
Bouwkunde    Maker(s) van de maquette Anna van Oers

1:100
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De maquette heeft als doel de industriële processen die in het gebouw plaats 
vinden visueel te maken. Delen van het gebouw zijn transparant waardoor 
de aanschouwer een overzicht heeft over de machines en materiaalstromen 
door de fabriek. De aanschouwer ziet de weg die producten doorlopen van 
de grondstoffen die liggen opgeslagen in de kelder tot de verzending naar de 
consument over land en door de lucht. De verschillende programmaonderdelen 
die zijn gerelateerd in het productieproces zijn te onderscheiden, zoals: 
opslag, fabricage, transport, verzending en terugwinning. Om visueel niet 
met dit proces te conflicteren zijn andere onderdelen van het gebouw in de 
maquette wit gelaten.

De Urban Manufactory is een herinterpretatie van de stedelijke fabriek zoals 
deze in 2050 opnieuw geïntrigeerd zou kunnen worden in het stedelijk weefsel 
in de Buiksloterham. Digitale productietechnieken zoals additive fabricage 
brengen de essentie terug van vakmanschap, namelijk de productie van 
on-demand, gepersonaliseerde, op maat gemaakte consumptiegoederen, 
beschikbaar
voor iedereen. Het gebouw bestaat uit een torenvolume waarin het 
productieprogramma is gestapeld. Producten verlaten het gebouw, na 
assemblage, verpakking en opslag, via
lucht en over land. De toren staat op een horizontaal volume. Dit volume 
heeft een ondersteunende functie en herbergt een onderzoekscentrum, een 
kenniscentrum en kantoorruimte.

The Urban Manufactory

Bouwjaar 2018   Duur van de bouw van de maquette  7 werkdagen    Materiaal 
Hout (MDF, Multiplex, Vuren), Perspex    Fase van het ontwerp Definitief ontwerp   
Ontwikkelaar Graduate student at Complex Projects Chair   Ontwerper/ bureau TU 
Delft Bouwkunde    Maker(s) van de maquette Sebastiaan van Arkel

1:300
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De maquette van het Upcycling Centre Zuidoost toont alle houten elementen 
van het gebouw. Bouwen in hout heeft als voordeel dat het na de levensduur 
van het gebouw in een nieuw project kan worden hergebruikt, mits het op de 
juiste wijze gedetailleerd is. Deze mogelijkheid, samen met het feit dat hout 
veel CO2 opslaat, maakt hout een zeer duurzaam bouwmateriaal.

Het Upcycling Centre Zuidoost verbindt de gebieden van Holendrecht en 
Amstel III op een fysieke, sociale en economische wijze in 2050. Het gebouw 
wordt de drijvende kracht achter de lokale circulaire economie. Afval vanuit 
de bedrijven gevestigd in de Amstel III zone wordt gerecycled en gesorteerd 
in het sorteer centrum, de grote centrale ruimte. De omringende upcycling 
start-ups creëren nieuwe producten uit het afval. De start-ups zullen nieuwe 
duurzame banen opleveren om de hoge werkloosheid in Zuidoost te bestrijden 
en nieuwe lokale economische waarde te genereren. De markt, winkels en een 
restaurant vormen een aantrekkelijk en gemakkelijk benaderbaar gebouw 
op de begane grond en creëren sociale inclusie en interactie tussen alle 
verschillende gebruikers van Zuidoost.

Upcycling Centre Zuidoost

Bouwjaar 2018   Duur van de bouw van de maquette  4 dagen    Materiaal 
Multiplex    Fase van het ontwerp Definitief ontwerp   Ontwikkelaar Graduate 
student at Complex Projects Chair   Ontwerper/ bureau TU Delft Bouwkunde    
Maker(s) van de maquette Eric Eisma

1:200
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Ithaka: 
Het creeëren van een gemeenschappelijke binnentuin met daaromheen 
woningen van verschillende groottes met groei mogelijkheden, bevordert de 
‘community’.

IJburg 23:
Voor meer tuinoppervlak en om alle woningen van een parkeerplek te voorzien 
is er autolift in het gebouw zodat ieder de auto voor de deur kan parkeren.

Noordbuurt:
Om interactie tussen binnen en buiten te versterken, dus de straat te activeren, 
is er een nieuwe typologie ontstaan met het ‘encroachment zone’.

Ex-Casa 400
Om de restruimte van de stad te benutten is er een drie-hoekige toren 
ontworpen en gepleit voor het behoudt van het bestaande studenten-flat.

Aziëweg:
Als juwelen in het groen landschap maximaliseren de torens het uitzicht met 
360° balkons verbonden aan elk woonvertrek.

Sodae house:
Gelegen in een kostbaar stukje ongerepte polder, reageert het huis op de vele 
kwaliteiten van het landschap. 

S-house: Om kwalitatieve buitenruimte te creëren in een stedelijke omgeving, 
combineert het S-huis de kenmerken van twee klassieke woningtypen: de 
patio-villa en het verticaal georganiseerde landhuis.

W-house:
Het concept van levend landschap maximaliseert het ruimtelijk potentieel van 
deze plot door het volledige plot op een efficiënte manier te gebruiken

Functie van de gebouwen, woongebouwen

VMX Lives collection - VMX 
Architects
communicating communities

Bouwjaar 2005 - 2018   Duur van de bouw van de maquette  één maand, 
maquette selectie maakt deel uit van een groter collectie.    Materiaal Hout    
Fase van het ontwerp Alle gebouwen zijn opgeleverd. De maquettes zijn gemaakt 
als showcase voor het werk van VMX Architects.   Ontwikkelaar Zie maquettes  
Ontwerper/ bureau VMX Architects    Maker(s) van de maquette Model-objekt
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Doel van het ontwerp :  In eerste instantie het overtuigen van de opdrachtgever. 
Vervolgens het informeren van Supervisieoverleg ZaanIJ. 

Functie van het gebied/ gebouw dat de maquette illustreert: Transformatie 
van jachthaven en werf naar woningbouw, jachthaven en openbare plek voor 
het dorp.

Westhaven – Westknollendam 

Bouwjaar 2018   Duur van de bouw van de maquette  1 dag   
Materiaal Foamboard, karton en isolatieschuim    Fase van het ontwerp 
Schetsmaquette    Ontwikkelaar SMB Bouw bv  Ontwerper/ bureau BREEN 
stedenbouw + studio VLAAR    Maker(s) van de maquette BREEN stedenbouw 
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Doel van het ontwerp : vorm- en materiaal onderzoek.

Functie van het gebied/ gebouw dat de maquette illustreert : Oostenburger-
eiland: inbreiding historische stad.

Wiener & Co

Bouwjaar 2011   Duur van de bouw van de maquette  4 weken   Materiaal Papier, 
karton, polystyreen   Fase van het ontwerp Werkmaquette definitief ontwerp  
Ontwikkelaar Heijmans Vastgoed / Terra ontwikkeling  Ontwerper/ bureau Arons 
en Gelauff architecten    Maker(s) van de maquette Arons en Gelauff architecten
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Onder het huidige Willibordusplein wordt een parkeergarage van drie 
verdiepingen ontwikkeld. Deze ontwikkeling wordt aangegrepen om het plein 
een nieuwe inrichting te geven. De herinrichting van het Willibrordusplein 
krijgt vorm in een participatie traject met de omwonenden. De getoonde 
maquettes helpen bij het verbeelden van de ideeën van de ontwerpers. 
De keuzemogelijkheden worden inzichtelijk gemaakt en eventuele andere 
mogelijkheden eveneens verbeeld.

De huidige functie van het gebied is een speelplein. In de toekomst behoudt 
het plein deze functie, met een upgrate.

Herinrichting Willibrordusplein 
Amsterdam

Bouwjaar 2017   Duur van de bouw van de maquette  3 dag   Materiaal Foam 
papier    Fase van het ontwerp Schetsontwerp  Ontwikkelaar Gemeente 
Amsterdam  Ontwerper/ bureau Dijk&co landschapsarchitectuur
Natascha van der Ban landschapsarchitectuur en stedelijk ontwerp
Diekman LANDSCHAPSARCHITECTEN    Maker(s) van de maquette Nick 
Vermeulen (Dijk&co Landschapsarchitectuur) Annemieke Diekman  (Diekman 
LANDSCHAPSARCHITECTEN)
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Het Amsterdam van 2050 is een door technologie gedreven stad. De recente 
technologische revolutie heft een nieuwe perceptie van de werkelijkheid met 
zich meegebracht, waarin de grenzen tussen het virtuele en de werkelijkheid 
zijn vervaagd. In 2050 is de fysieke realiteit niet meer de enige plaats waarin 
men kan bestaan. De werkelijkheid is vergroot met een krachtige Virtual Reality 
(VR). Door de ontwikkeling van headsets voor deze Virtual Reality hebben 
mensen het grootste deel van hun activiteiten van het echte naar het virtuele 
rijk verplaatst, zo ook hun werkomgeving.  Niet alleen de vergaderingen, 
briefings, het brainstormen en andere werk-gerelateerde activiteiten 
vinden nu plaats via een kleine headset, maar ook andere werk-ruimten als 
vergaderzalen, concentratie ruimten, teamzalen, en zo voorts. Het gemak 
en de toegankelijkheid van VR heeft zijn invloed gehad op de arbeidsmarkt. 
De meeste werknemers werken nu extern of freelance en werken van over 
de hele wereld terwijl ze wel toegang hebben tot alle voordelen van een 
kantooromgeving.
Deze veranderingen hebben de typologie van een kantoorruimte ontwricht. Nu 
is de belangrijkste vraag die ik heb geprobeerd te beantwoorden gedurende 
mijn onderzoek:

Wat is de rol van de werkruimte in het Amsterdam van 2050, in een steeds 
meer gedigitaliseerde wereld? 
Deze maquette is de materialisering van het antwoord op deze vraag.

Door het in 2050 grote belang van de balans tussen werk en privé, combineert 
het programma zowel de werk gerelateerde functies als die voor de vrije tijd. 
Deze bestaan naast elkaar onder het transparante omhulsel. Het concept van 
de ruimtelijke organisatie is ontstaan uit de behoefte naar natuurlijk licht. 
Omdat dit niet nodig is in de VR werkruimten, is de ruimtelijke organisatie 
omgekeerd, wat heft geleid tot een nieuwe typologie: een ‘omgekeerd’ atrium. 
De rechthoekige kernruimte, ook wel ‘de batterij’ genoemd, huisvest werk-
units. Het ruime atrium eromheen voorziet in ruimte voor vrijetijdsactiviteiten 
zoals sport, restaurants, educatieve functies, kinderdagverblijven en 
ontmoetingsplekken. Hiernaast verzorgt het glazen omhulsel een artificiële 
Mediterraans klimaat. Hierdoor wordt het mogelijk gemaakt dat gedurende 
het hele jaar stukken groen rond de batterij kunnen groeien.
 

Workspace 2050: between 
virtual and real

Bouwjaar 2018   Duur van de bouw van de maquette  2 weken   Materiaal 
Perspex, mdf, LEDs   Fase van het ontwerp Definitief ontwerp  Ontwikkelaar 
Graduate student at Complex Projects Chair  Ontwerper/ bureau TU Delft 
Bouwkunde    Maker(s) van de maquette Yana Daynovich, with help of Miguel 
Angel Valladolid Calderon
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De maquette wordt gebruikt op beurzen om bedrijven (eindgebruikers), 
ontwikkelaars en investeerders te informeren over de mogelijkheden van 
Amsterdam Zuidas.

Aan de hand van de maquette worden de ontwikkelingen in het verleden en 
de toekomst uitgelegd.

Zuidas

Bouwjaar Doorlopend geupdate   Duur van de bouw van de maquette  10 jaar   
Materiaal Kunststof   Fase van het ontwerp Ontwerp en realisatie  Ontwikkelaar 
Directie Zuidas  Ontwerper/ bureau Diverse Architecten/Studio Transue    Maker(s) 
van de maquette Studio Transue
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Amsterdam Zuid Oost wordt momenteel  gekenmerkt door een weliswaar 
groene maar monofunctionele opzet: grotendeels woningbouw, een klein 
gedeelte kantoorgebouwen.Het stadsdeel wordt door de infrastructuur van 
wegen en spoor verdeeld in een aantal geisoleerde  gebieden.
Voor de toekomst van Amsterdam Zuid Oost wordt het concept van de healthy, 
regeneratieve stad voorgesteld.
Een aantal ontwerpinterventies zijn er voor nodig om dit te verwezenlijken:
1.  Terug brengen van woningbouw in de groene gebieden door sloop van 
slechte woingen.
2.  Uitbreiding van natuurgebied en herinrichting en ontwerp van  kwalitatief 
hoogwaardig groen.
3.  Hoogbouw woningen rond de infrastructurele knooppunten;afritten van de 
snelweg en openbaar vervoerstations.
4.  Herstel van continuiteit in het stedelijk weefsel door ondertunneling van de 
spoordijk en verdiepen van het traject van de snelweg.
5.  Het promoten van de realisatie van publieke ontspannings en wellness 
faciliteiten.
6.  Kleinschalige groene energie opwekking met grote opslagcapaciteit

De maquette is gebouwd om verschillende scenario’s te bestuderen, de 
ontwerpconsequenties te analyseren en het definitieve ontwerp te presenteren.

Alle ontwerpinterventies voor dit gebied zijn onderzocht en uitgevoerd met 
het concept van de healthy regeneratieve stad in het achterhoofd: goede 
huisvesting en goed ontworpen, hoogwaardige natuurgebieden zorgen voor 
stressreductie en bevorderen een gezonde leefstijl.
De nabijheid van infrastructurele hubs van snelweg en openbaar vervoer 
bevorderen het gebruik van fiets en openbaar vervoer.
De kleinschalige energievoorziening die goed zichtbaar is, maakt het publiek 
bewust van hun energiegebruik en zorgt voor zelfvoorziening van het stadsdeel 
voor wat betreft energiebehoefte en meer.

Zuidoost 2050: the 
regenerating city

Bouwjaar 2018 || 2050   Duur van de bouw van de maquette  6 maanden   
Materiaal Perspex, foam, MDF, reflective plastic et al.   Fase van het ontwerp 
onderzoeks-maquette  Ontwikkelaar Complex projects studenten  Ontwerper/ 
bureau Complex projects studenten / TU Delft Bouwkunde   Maker(s) van de 
maquette Chen Douwen, Lou Krabshuis, Mayan Danill Anna van Oers, Eric Eisma, 
Tom Hulsman. Studio docent: Luc Willekens (TU Delft Bouwkunde)
Research project coordinator: Manuela Triggianese (AMS Institute)
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Colofon 

In opdracht van
Ruimte en Duurzaamheid

Gemeente Amsterdam

Projectteam
Eric van der Kooij - curator

Pam Wijk  - overall coördinatie
Diana Janssen – technische ondersteuning

Hilde Oversteeg - communicatie
Thijs de Wit - financiën

Emma Diehl – lay out
Marcel Kampman – design poster

Dank aan alle bureaus en organisaties die hebben 
bijgedragen aan de maquettetentoonstelling 

Close to Reality

Print
Amsterdam Press 

Copyright Ruimte & Duurzaamheid, 
Gemeente Amsterdam
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Hoe kunnen we de verbeelding 
prikkelen en inspiratie bieden 
voor het gesprek over de 
toekomst van de stad?
Meer dan 60 maquettes bieden 
een holistische blik op een aantal 
grootstedelijke ontwikkelingen 
en uitdagingen waar de komende 
decennia aan gewerkt gaat 
worden. Soms dichtbij, soms 
als verkenning naar mogelijke 
toekomsten. Van de regio tot 
aan het individuele gebouw.

Professionals, bewoners en  
andere geïnteresseerden 
krijgen van zaterdag 23 juni 
tot en met 1 juli 2018 de 
kans deze eenmalige pop-up 
tentoonstelling te bezoeken.

Close to Reality i.s.m.  Architectuurcentrum 
Amsterdam (ARCAM) vindt plaats tijdens  
WeMakeThe.City, the festival that makes  
cities better.

Voor meer informatie
www.wemakethe.city

Openingstijden
23 juni 10.00-18.00
24 juni 14.00-20.00
25 juni Gesloten
26 juni Gesloten
27 juni 10.00-18.00
28 juni 10.00-18.00
29 juni 10.00-18.00
30 juni 10.00-18.00
1 juli 14.00-20.00

Adres
Zuiderkerk
Zuiderkerkhof 72
1011 WB Amsterdam

Metrostations Nieuwmarkt (uitgang 
Nieuwmarkt) of Waterlooplein 
(uitgang Stadhuis/Waterlooplein) 
zijn vlakbij en er zijn diverse 
parkeergarages binnen vijf minuten 
loopafstand (onder Stopera, P1 
Waterlooplein garage onder 
Albert Heijn in de Jodenbreestraat 
en garage Markenhoven in 
de Valkenburgerstraat).

23.06.2018 t/m
01.07.2018
Zuiderkerk
Amsterdam
Gratis toegang

Ruimte en Duurzaamheid


