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De NDSM-werf in Amsterdam-Noord is een ruig gebied waarin de natuur alle ruimte heeft gekregen

uitbundigheid. In deze ongeschoren entourage trekken vrouwelijke vormen onmiddellijk de aandacht,
zoals de Amsterdam Marina, pleisterplaats voor knoestige vaargezellen.

foto: www.johnlewismarshall.com

de steenterreinen rond de vervallen industriële gebouwen te stofferen met dwarsig groen: onkruid in

Gaandeweg het bouwproces viel het
besluit het bilinga ook naar binnen
door te trekken in v loeren, trappen
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foto’s: www.johnlewismarshall.com

en enkele binnenwanden.

Plattegrond begane grond. Legenda.
1. Restaurant
2. Keuken
3. Overdekt terras
4. Havenkantoor
5. Wasserette

De ruimtelijkheid van de arcade wordt behalve door de hoogte van
12 m ook door de breedte van 6,15 m bewerkstelligd.
tekeningen: search amsterdam
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Detail paraboolspant-dak.

gebied en, pontsgevaren, naar de M
 okumse binnenstad. De

Maatschappij) was van 1894-1979 de locatie waar grote

gemeente stelde zich coulant op met een redelijke erfpacht,

passagiersschepen en supertankers werden gebouwd en

maar was ook gestreng: welstand keurde het eerste ont-

gerepareerd. Het bedrijfsterrein besloeg 2 km langs de

werp af. Zoveel kostelijks in statu nascendi mocht niet wor-

noordelijke IJ-oever en was bijna 90 ha groot. Ook de

den verknoeid. Er moest iets kwalitatiefs en opvallends

befaamde machinefabriek Werkspoor, later Stork-

komen à la het filmmuseum EYE even verderop (al is dat

Werkspoor, zat er tot 1989. Na de bloeiperiode verviel h
 et

bepaald geen Calatrava). Zo kwam architectenbureau

gebied aan de natuur, maar werd het ook ontdekt door

SeARCH in beeld, gevestigd in Amsterdam-Noord.
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De NDSM-werf (Nederlandsche Dok en Scheepsbouw

krakers, kunstenaars en commerciële creatievelingen. En
door grote bedrijven als IDTV, MTV, Hema (hoofdkan-

Vrouwelijke hoedanigheden ‘Het eerste ontwerp

toor), VNU Vacature Media en Red Bull (energiedrankjes).

van het andere bureau,’ vertelt projectarchitect Kathrin
Hanf, ‘was vierkant, stoer en gesloten. Het grote nadeel was
dat het geen relatie aanging met de omgeving.’ Voor het

noem-het-maar-op-en-het-kan, ervaar je een fantastisch

bureau was dat onbegrijpelijk: een gebouw op zo’n fas-

gevoel van vitale vrijheid en jeugdige hoop, hoeveel er ook

cinerende locatie, dat bovendien een haven faciliteert, mag

nog moet gebeuren. Zelfs oude, daar ooit gestalde GVB-

wel wat meer zijn dan een narrig, solipsistisch kantoor. Het

tramstellen krijgen een opknapbeurt tot bewoning; een

ontwerp van SeARCH ligt daar derhalve mijlenver vandaan.

verdwaald exemplaar uit 010 wacht beverig op z’n beurt,

Zelfs kun je je afvragen, wat het daar doet in die barre

hunkerend naar het kameleonschap. Vrijbuitersgemeente

steenwoestijn van barse gebouwen en brutaal steppegroen.

Amsterdam gaat richting geven aan de ontwikkeling van de

De vederlichte witte en lichtbruine kleuren en de achttien

kolonie. De komende tien tot twintig jaar wordt het een

warmhouten paraboolspanten rond het g
 ebouw doen

volwaardig stuk stad voor wonen, werken, winkelen, leren

namelijk eerder denken aan vrouwelijke hoedanigheden,

en cultuur. Om te voorkomen dat het tot inwisselbare

aan plooibare hoepelrokken, gerelativeerde rechtlijnigheid,

onbestemdheid wordt gevinext, moet het monumentale en

bescheiden omslotenheid, stille ontroering en aan - oké,

weerbarstige karakter behouden blijven, moet er ruimte

Jantje, hou jij verder nu je mond - ‘een omgekeerd schip!’
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Vitaal gevoel Als je rondloopt over deze broedplaats van

blijven voor grote culturele en nautische evenementen en
mag de broedplaatsfunctie niet verdwijnen.

Utrechtse heuvelrug Ondanks 800 jaar roemruchte

‘de overgang tussen binnen en
buiten moest heel goed zijn’ 

scheepvaarthistorie heeft Amsterdam nooit een jachthaven
voor pleziervaartuigen van 7-30 m gehad. In dat gat sprong
Fred Redeker, waterbouwkundig ingenieur, zeiler en direc-

Lake Muskoka Hoewel het marina-gebouw in duidelijk

teur van Jachthavengroep Amsterdam (Marina Regatta

contrast tot de omgeving staat, valt dat door alle subtiele

Center Medemblik, Marina Stellendam, Marina Schokker-

vormen en lijnen nauwelijks op. En daar ging het ook niet

strand), die graag een vaarvoorziening met hoogwaardige

om. ‘Het belangrijkste voor ons was een bijzondere buiten-

ligplaatsen aan zijn groep wilde toevoegen. Tezelfdertijd

ruimte te creëren, de overgang tussen binnen en buiten

lag er de wens bij de Nederlandse b
 ranchevereniging van

moest per se heel goed zijn.’ In de basis gaat het om een

de watersportsector HISWA, waarvan Redeker bestuurslid

rechthoekig volume met afgeronde kop, waaromheen een

is, dichter bij de eigen evenementen HISWA in de RAI en

12 m hoge arcade van boogspanten is gezet op een rond-

HISWA te water te opereren. Natuurlijk hoort zo’n vereni-

lopende houten steiger van 6,15 m breed. Als inspiratie

ging ook bij het water te zitten, want ze was wel erg van

dienden hoogboogvormige boothuizen aan Lake Muskoka

kompas geraakt in Driebergen-Rijsenburg op de Utrechtse

in de Canadese provincie Ontario, waarin schepen met

Heuvelrug. En ten slotte wilde Amsterdam e
 indelijk de

staande mast kunnen binnenvaren, een r eady made die hier

lacune van grotere lengteligplaatsen invullen.

geweldig werkt. Behalve dat binnen en buiten vloeiend in
elkaar overlopen, kun je er ook droog lopen of beschermd

Redelijke erfpacht De hoofdstad had de begerens-

zitten. De ronde kop heeft als grote verdienste dat je van-

waardige locatie van de NDSM-werf in de aanbieding: aan

binnen geen rechtrigide buitendia’s ziet, maar een panora-

de noordkant van het IJ, de zonzijde, tegenover hartje Am-

ma van stad en waterlandschap.

sterdam én strategisch op het knooppunt van Noordzeekanaal, Markermeer, Amsterdam-Rijnkanaal, Noord-Hollands

Hoogwaardige oplossingen Redeker bleek een be-

Kanaal en Staande Mastroute, de vaarweg van Delfzijl naar

trokken opdrachtgever. Bij alles dacht hij mee, en vaak koos

Vlissingen voor boten tot 30 m hoog. Ook is het uitvalsbasis

hij zelf voor de hoogwaardige oplossing. Uiteindelijk is dat

voor tochten naar Noordzee, IJsselmeer, Hollandse plassen-

het bevredigendst, het voorkomt een steeds terugkerend

■
■
■

foto’s: www.johnlewismarshall.com
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Lunchen op het dakterras.

HISWA-kantoor op de derde
verdieping: uitgestrekte vlakte met het mooiste uitzicht.

Restaurant Loetje
aan ‘t IJ: hout en water
horen bij elkaar.

m hoge hoefijzers halveren. De resterende dichte gevelele-

hij een bescheiden havenkantoortje achter restaurant Loetje

menten zijn in hsb, afgewerkt met wit gevelstucwerk (Stolit

aan ‘t IJ op de begane grond, die ook verder grotendeels in

Milano). Het dak is een waterdichte prefab vuren dakdoos.

beslag wordt genomen door de uitbater, met keuken en

Lichtjes gebogen gelamineerd lariks liggers (280 x 400 x

buitenterras onder de spanten. In d
 e overdekte promenade

23.000 mm) verbinden op deze hoogte hun sierlijke zusters.

zijn als vingers dertien steigers g
 estoken. Je kunt er dus
drijvend eten, als je wilt. In totaal zijn er rondom 350 lig-

Bouwkundige ingrepen Er zijn geen speciale duur-

plaatsen. Aan de promenadeopgang aldaar bevindt zich de

zaamheidsvoorzieningen toegepast. Hanf: ‘Door extra

wasserette, geen onbelangrijke voorziening voor wie van

hoogwaardige isolatie, het gebruik van hout en de ruimte-

water komt. Vanuit het tweehoge restaurant met kleine en-

lijke opzet van de rondlopende arcade is het bouwsysteem

tresol ontwaar je door evenhoge glaspartijen één magnifiek

duurzaam. De arcade en de lamellen vangen veel warmte

waterbellevue.

weg. Wat dat betreft g
 eloven wij meer in duurzaamheid
door bouwkundige ingrepen dan door techniek met machi-

Luxueuze badkamers Via een trap op de insteekver-

nes.’ De stand der techniek schrijdt snel voort, dus moet je

dieping bereik je de tweede verdieping, waar Loetje kan-

al om de paar jaar gaan aanpassen of vervangen. Dit bete-

toren heeft en twee zalen verhuurt, waarvandaan de

kent veel onderhoud, veel investeringen en onaantrekke-

vergader- of dinergasten de haven vanuit vogelperspectief

lijke terugverdientijden. ‘Eigenlijk wilden wij alles in hout

kunnen bewonderen. Op de eerste verdieping is een reeks

doen, maar dat bleek toch duurder dan staal en beton.

luxueuze badkamers gesitueerd; twee ervan hebben een

Bovendien is de Nederlandse regelgeving niet vriendelijk

ligbad met havenzicht. Voorts zijn op deze etage twee tech-

voor hout, vinden wij.’

niekruimtes. Op de bovenste derde etage houdt de HISWAorganisatie domicilie, een uitgestrekte, prachtig heldere

Eeuwige voldoening De ruimtelijkheid van de arcade

ruimte met natuurlijk het mooiste uitzicht. Een overdekt

wordt behalve door de hoogte ook door de breedte van 6,15

schijfvormig dakterras vervolmaakt het werkverblijf waar

m bewerkstelligd, waardoor typisch Nederlandse krapte

de belangen van de plezierwatersport w
 orden behartigd.

plaatsmaakt voor mediterrane allure. De steigers, op een

Op de wal voor de marina zijn parkeerplaatsen gecreëerd,

azobé onderconstructie, bestaan uit delen bilinga in een

zodat aan alle voorzieningen is voldaan.

heerlijke dikte (190 x 35 mm), stoer gebout, onbehandeld
(prachtig geel wordt prachtig grijs) en grof gezaagd voor de

Zonwerende lamellen De marina is uitgevoerd in sys-

stroefheid. Redeker wilde absoluut een waterbouwsoort en

teembouw van staal en kanaalplaatvloeren. De arcade is van

geen ‘dun tuinspul met groefjes’. Voor een mooier beeld is

gelamineerd Siberisch lariks. De achttien parabolen, drie-

voorts gekozen voor één lengte (genoemde 6,15 m), zodat

maal transparant afgewerkt met Drywood Woodstain D741,

een onrustig patroon van verspringende naden uitblijft.

bestaan elk uit twee spantbenen (280 x 500 mm), bovenaan

Gaandeweg het bouwproces viel het besluit het bilinga naar

met ingelaten stalen bevestigingsmiddelen aan elkaar ver-

binnen door te trekken, wat overvloedig is gebeurd in alle

bonden. Ertussen zijn de vloeren gehangen, die verder bin-

vloeren en trappen en in enkele binnenwanden.

nen op twee stalen vierkantkolommen rusten. Ook het
geveltimmerwerk op de begane grond is van gelamineerd

Grandeur Zo is een eenheid ontstaan, die de marina een

lariks. Het dubbelglas is opgenomen in de houten spanten;

grandeur verleent, die je zelden aan de waterkant aantreft.

op de verdiepingen zijn aluminium kozijnen toegepast.

Kwaliteit ging voor zuinigheid, schoonheid voor doorsnee,

Tussen de buitenste spantbenen zitten vaste zonwerende

voldoening voor spijt. •

lamellen, k
 orter of verder van elkaar en soms lager doorlopend. Zonstudies dicteerden hier de patronen. Ook gaan

hans de groot

Locatie: Werfkade 4, Amsterdam Opdrachtgever: De Jachthavengroep Amsterdam (amsterdammarina.com/
de-jachthavengroep); Fred Redeker Ontwerp: SeARCH Amsterdam (search.nl) Constructeur: Bartels Ingenieurs
Utrecht (bartels-global.com/nl) Aannemer: Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen Warmenhuizen (mjdenijs.
com) Lariks geveltimmerwerk, bilinga vloeren: Timmerfabriek M.J. de Nijs en Zonen Warmenhuizen (mjdenijs.
com) Gelamineerd lariks spanten: Woodteq Houtconstructies Rijssen (woodteq.nl) Onderbouw, bilinga dekken:
Hakkers Werkendam (hakkers.com) Oppervlak: 2.600 m2 Bouwperiode: September 2012 - april 2013 (Opening:
3 september 2013) Bouwkosten: € 5 miljoen

n ov e m b e r 2 0 1 3

er stalen trekstaven tussendoor, die de kniklengte van de 12

hem terugkeren, is niet eens zijn eerste gedachte. Zelf heeft
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knagend net niet-gevoel. Dat de waterlui daardoor graag bij

