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Inleiding 
 

Twee maanden geleden werd ik benaderd door Rob Flipse, bewoner van de Dijksgracht, met het verzoek of ik als 
beeldend kunstenaar/vormgever een invulling kon bedenken voor de Kop Dijksgracht. Nu was ik al bekend met 
de situering en de planvorming rondom dit gebied; mijn atelier kijkt uit over de Dijksgracht en ik heb vele jaren op 
Wittenburg gewoond. 
Inmiddels ben ik vele malen naar de Kop Dijksgracht geweest en is er een plan gerijpt dat ik hierbij presenteer. 
De wensen en ideeën van de bewoners, de geschiedenis van het gebied en mijn visie op vormgeving in stedelijke 
omgeving zijn de uitgangspunten van dit plan. In mijn visie wordt de Kop Dijksgracht een verbindende schakel 
in de buurt, een oase in een druk, verdicht stedelijk gebied. Een plezierige plek met een aantrekkingskracht op 
buurtbewoners, kinderen, werknemers, passanten en toeristen.
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Situering  

De Kop Dijksgracht heeft een prachtige ligging. Het is een grens en grensgebied en tevens een verbindende schakel.     

Bron: Gemeente Amsterdam Projectbureau Zuidelijk Ijoever.

      
      
      water - land 

      binnenstad - Oostelijk havengebied 

      rafelrand - gedefinieerd stedelijk gebied 

      verleden  - heden (historie en stedelijke ontwikkeling) 

      oud - nieuw 

Routing

De Kop Dijksgracht is onderdeel van een fiets- en wandelroute. Van het NEMO naar het Conservatorium en de 
OBA en via de Kop Dijksgracht naar het Muziekgebouw aan het IJ. Het laatste deel van deze route is onduidelijk en 
rommelig.
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Uitzicht

De Kop Dijksgracht ligt recht tegenover het NEMO en heeft een schitterend uitzicht over het Oosterdok. Vanaf de kant 
van het NEMO ligt de Kop Dijksgracht als een kleine oase in een onrustig stedenbouwkundig gebied.

Geschiedenis

De Dijksgracht en zijn omgeving heeft een rijk verleden. Vanaf de Middeleeuwen werden in dit gebied de boten ge-
bouwd. Er was grote bedrijvigheid gericht op de scheepvaart met tientallen werven. 
Met de aanleg van het spoorwegennet werd het gebied uitgebreid met rangeerterreinen en mogelijkheden voor over-
slag van goederen die per spoor werden aangevoerd. De Dijksgracht werd in de jaren twintig ingericht als passanten-
haven voor de binnenvaartschippers. Hier, tussen IJ en binnenstad, wachtten de boten op hun volgende lading. 
Tegenwoordig is de Dijksgracht de thuishaven van een bonte verzameling boten die permanent worden bewoond. 

4 5



6 7



 
Wensen van de buurtbewoners 

De buurtbewoners hebben aangegeven dat zij de Kop Dijksgracht willen gebruiken voor ontmoeting en recreatie met 
mogelijkheden voor optredens en buurtbijeenkomsten. 
 

Visie

De stedelijke omgeving rondom Kop Dijksgracht is in hoge mate verdicht en gedefinieerd. Ik pleit voor behoud van 
openbare ruimte op de Kop Dijksgracht.
Ik ondersteun de wensen van de bewoners en ben van mening dat de Kop Dijksgracht een perfecte locatie is voor 
een postzegelpark. 

De Dienst Ruimtelijke Ordening omschrijft een postzegelpark als volgt:
Openbare postzegelparken zijn kleine recreatieve buitenruimten. Het zijn oases in de stad. Ze onderscheiden zich van 
plantsoenen en pleinen omdat ze klein zijn maar er toch veel aandacht is besteed aan de inrichting. 
Ze hebben een duidelijke identiteit: je ziet meteen waarvoor de plek is bedoeld. (bron: www.amsterdam.nl)
 
B&W  wil het aantal postzegelparken de komende jaren uitbreiden.

In mijn voorstel wordt de Kop Dijksgracht een informele ontmoetingsplaats en een verbindende schakel  in de buurt. 
De Kop Dijksgracht wordt hierdoor aantrekkelijk voor buurtbewoners, kinderen, passanten, werknemers en toeristen. 
Tevens wordt de routing vanaf het NEMO richting Muziekgebouw duidelijker. 

Gebruik en dubbele functie

In dit voorstel krijgt het terrein een dubbele functie. Ten eerste zal het een aantrekkelijke openbare ruimte worden. Ten 
tweede biedt het ontwerp mogelijkheden voor speciale gelegenheden zoals buurt- en bedrijfsactiviteiten. Daartoe zijn  
voorzieningen getroffen. De rederij heeft aangegeven de coördinatie van deze op zich te willen nemen. 
 
De Kop Dijksgracht wordt ingericht ten behoeve van: 
-recreatie (lezen, eten, luieren). 
-optredens, buurtfeesten, bedrijfsactiviteiten.

Bijvoorbeeld:
Het eten van een boterhammetje tussen de middag. 
Een borrel op vrijdagmiddag voor werknemers uit de buurt. 
Het verjaardagsfeestje van een bewoner van de Dijksgracht. 
Een openluchtconcert van leerlingen van het Conservatorium.
Genieten van het uitzicht over het Oosterdok.
Mediteren en lezen. 
 
De vormgeving laat ruimte voor eigen invulling en sfeer. De Kop Dijksgracht wordt een plek om toe te eigenen en 
behoudt het karakter van een rustplek; een oase in een druk stedelijk gebied. 
 

     ONTWERPVOORSTEL
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Vormgeving 
 

Dit is een schetsontwerp. De definitieve vormgeving, maatvoering en materiaalkeuze zullen in een later stadium 
worden uitgewerkt. 
 
Het ontwerp bestaat  uit vijf elementen:
Een amfitheater, een stuurhut, een opslagruimte, een lichtbaken en een vuurplaats (optioneel).
 

Het amfitheater
Dit is het meest beeldbepalende onderdeel in het ontwerp. 
Vanuit een verzonken middelpunt rijst het theater in ellipsen omhoog. 
Het theater gaat met haar vormgeving een interactie aan met het NEMO.

Het is op drie manieren te benutten:
 
1. Vanaf de buitenste ring kijkt men uit op Oosterdok met de binnenstad als permanente voorstelling. Deze ring is 
breed genoeg om op te liggen. Er zijn tafeltjes waaraan mensen kunnen eten. 

2. Naar de andere kant toe richt het amfitheater zich op de ‘binnenplaats’ en biedt het ruim zitgelegenheid voor op-
tredens. 
 
(optioneel): 
3. Een vuurplaats in de binnencirkel maakt het amfitheater aantrekkelijk voor een kleine groep (intieme sfeer). 
 

De stuurhut 
Deze verwijst naar de geschiedenis van het gebied (de havenfunctie). De stuurhut wordt alleen gebruikt tijdens spe-
ciale gelegenheden.
In dit gebouwtje zijn aanwezig: warmwater punt, kookgelegenheid, elektra, w.c.. 
 

De opslagruimte
Deze bevindt zich onder de brug en wordt afgesloten met een open hekwerk.
In de opslag staan klaptafels, klapstoelen en attributen voor optredens en evenementen (zoals een podium). 

Het lichtbaken
Rondom de binnenste ring van het amfitheater is verlichting aangebracht. Daardoor lijkt het ‘s avonds alsof er een 
vuur brandt. Dit fungeert als mysterieus baken en verduidelijkt de routing.

De vuurplaats 
De vuurplaats is gemaakt van het achterste deel van een opslagtank (zoals gebruikt wordt bij vervoer per goederen-
trein). Het brandhout rolt naar het midden waardoor er geen onveilige situaties kunnen ontstaan.
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Nawoord
 
 
In dit voorstel blijft de Kop Dijksgracht een openbare ruimte. Het wordt een postzegelpark, een vrije ruimte voor de 
buurt waar van alles georganiseerd kan worden.
 
Het ontwerp zoals hier gepresenteerd is onderhoudsarm, duurzaam, 
vandaalbestendig en kindvriendelijk.

Het lijkt mij ongewenst dat op deze plek een horecagelegenheid komt. In verband met domeinvorming en omdat er al 
voldoende horecagelegenheden in de buurt zijn: la Place in de OBA, meerdere restaurants voor de OBA en kantines 
in de diverse gebouwen rond de Kop Dijksgracht.
 
Wel kunnen er afspraken gemaakt worden met cateraars die op bepaalde tijden langskomen: 
-de ijscoman op zonnige dagen. 
-de sapbus tussen de middag. 
 
uitvoering en kosten
De kosten voor de inrichting kunnen laag gehouden worden door: 
- Inrichting van het terrein met bestaande elementen; de stuurhut en de vuurplaats. 
- Het amfitheater in samenwerking met werkbedrijf herstelling (onderdeel van de DWI Amsterdam) te bouwen, met 
hulp van jongeren uit de buurt.

Door verhuur van de voorzieningen zullen er kosten terugvloeien. 
Daarbij zijn er subsidiemogelijkheden voor de inrichting van het terrein.
 
In geval van uitvoering zal worden samengewerkt met een architectenbureau (pd+p architecten). 
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visualisatie in samenwerking met pd+p architecten
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