
In de voormalige Oosterparkschool in Amsterdam is sinds vorig

jaar een dienstencentrum en een groepspraktijk voor

huisartsen gevestigd. Architect Henk Dirkx veranderde het

donkere, sombere gebouw uit 1905 in een aantrekkelijke,

toegankelijke omgeving, waarin daglicht en keramische kunst

een grote rol spelen.

Moderne lasertechnieken en ambachtelijke materialen komen bij

de de ingang van Dienstencentrum Amsterdam Oost samen in

twee witte, keramische panelen aan weerskanten van de grote 

toegangspoort. Op de panelen zijn kleine, speelse motieven te

zien, die op drie niveaus computergestuurd zijn uitgefreest en

samen het huisnummer van het gebouw vormen. De panelen zijn

ingepast in bestaande openingen in de wand, waar vroeger ook

tegels hebben gezeten. Hoe kunstig die oorspronkelijke tableaux

eruit zagen, is te raden aan de hand van het keramische fries

boven de poort, waarop de naam van de voormalige school in

kleurrijke letters is uitgebeeld.

Het ontwerp voor de nieuwe panelen is gemaakt door grafisch 

ontwerper Bert Dautzenberg. Vormgever en beeldend kunstenaar

Sasja Scherjon realiseerde het ontwerp met behulp van innovatieve

keramische technieken. Daarnaast ontwikkelde Scherjon onder

meer een bijzonder smalle, langwerpige keramische tegel, die in de

lengterichting licht gebogen is. In het tochtportaal en het trappen-

huis van het Dienstencentrum is deze tegel in verschillende figura-

ties toegepast. 

KROONLUCHTER
De geïntegreerde toepassing van keramiek in architectuur kent een

lange traditie, die echter begin van de vorige eeuw in onbruik raak-

te. Om deze ontwikkeling te keren en nieuwe toepassingen van

keramiek als bouwmateriaal te stimuleren, initieerde het Europees

Keramisch Werkcentrum in Den Bosch het project Keramiek en

Architectuur. Dit project stelt kunstenaars, vormgevers en architec-

ten in staat gezamenlijk onderzoek te doen naar de artistieke en

technische mogelijkheden van keramiek. De uitkomsten van dit

onderzoek zijn voor het eerst concreet toegepast in de keramiek

die Scherjon voor het Dienstencentrum maakte. 

Het Dienstencentrum bevindt zich in een voormalig schoolgebouw

uit 1905. Direct achter het tochtportaal bevond zich vroeger een

donkere, rechte gang met aan weerszijden klaslokalen. Architect

Henk Dirkx haalde de wanden aan weerskanten van de gang weg

en maakte zo plaats voor een ruime entree met een wachtruimte

en een royale receptie. In het midden van de wachtruimte staat een

tafel omringd door Eames-stoelen, die wordt verlicht door twee

lampenkappen van porselein. Scherjon experimenteerde voor deze

toepassing met extreme verhitting, die resulteerde in bone china

van een bijzonder translucente kwaliteit. 

De receptie bestaat uit een notenhouten balie met een krachtige,

horizontale belijning. Interieurontwerpster Janneke Ypma ontwierp

deze balie, evenals de lange houten bank die een hele wand in de

wachtruimte in beslag neemt. Eenzelfde bank en notenhouten

balie is te vinden in de groepspraktijk voor huisartsen, die in een

nieuwe aanbouw achter het Dienstencentrum is ondergebracht. De

wachtruimte van de groepspraktijk wordt wederom verlicht door

een lamp van keramiek. In samenwerking met vormgever Isabelle

Leijn ontwierp Scherjon voor deze ruimte een grote kroonluchter

van porselein. De lamp is opgebouwd uit talloze kleine plaatjes, die

niet alleen licht doorlaten, maar ook licht reflecteren. 
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Geïntegreerde kunst van keramiek 

Oude en nieuwe keramiek siert de ingang van het Dienstencentrum.
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KOLOMMEN
Voor de algemene verlichting liet architect Dirkx een plan opstellen door het Centrum

voor Lichtarchitectuur. Daarnaast bracht hij op ingenieuze wijze zoveel mogelijk daglicht

in het gebouw. Zo betrok hij een kleine buitenplaats achter het trappenhuis bij het

gebouw en verfde de binnenwanden van deze aanbouw helder wit. Via grote ramen in

de aanbouw en indrukwekkende, vierkante openingen waar ooit de ramen van het trap-

penhuis zaten, stroomt het daglicht tot ver in het gebouw. 

Tegenover het trappenhuis liet Dirkx de vloeren van drie kleine, boven elkaar gelegen

lokalen verwijderen. Midden in de vrijgekomen ruimte plaatste hij een vrijstaande, wit-

geverfde liftkoker, die aan alle kanten door daglicht wordt omspoeld. Om de vertikale

verbinding van de drie verdiepingen extra te benadrukken zijn aan weerskanten van de

lift betonnen kolommen geplaatst, die ogenschijnlijk door de verdiepingsvloeren heen

naar boven doorlopen. 

Het thema voor het ontwerp van de kolommen was metamorfose: ze veranderen gelei-

delijk aan naarmate ze hoger komen. De voet van iedere kolom is omgeven door een

kunstwerk van keramiek, dat doet denken aan een afgezakte kous. Boven deze brede

basis worden de betonnen kolommen telkens weer onderbroken door schijven gekleurd

keramiek, die naar boven toe steeds lichter worden. De hoogste onderbreking bestaat

uit een negen centimeter dikke schijf van glas, waarin luchtbellen lijken te zweven. De

wapening die door het glas heen loopt versterkt het mysterieuze effect van deze onver-

wachte, doorzichtige onderbreking van de massieve betonnen kolom. π

Legenda:

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, 

Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer

Architect: Henk Dirkx

Interieurontwerp: Janneke Ypma

Keramische kunst: Sasja Scherjon (www.sasjascherjon.nl)

Grafisch ontwerp: Bert Dautzenberg

Constructeur: Adviesburo Van Beest

Adviseur installaties: Schreuder Groep ingenieurs/adviseurs

Verlichting: Centrum voor Lichtarchitectuur

Interieurbouw: Igor Krah

Meubilair: Vitra

Vloeren: Forbo Flooring

Hoofdaannemer: Heymans IBC Servicebouw

Opgeleverd: februari 2006

Boven: De betonnen kolommen kregen op iedere 

verdieping weer andere keramische accenten.

Midden:De kroonluchter in de groepspraktijk voor 

huisartsen bestaat uit talloze kleine plaatjes porselein. 

Onder: In de wachtkamer hangen translucente lampen 

van keramiek.
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