AMSTERDAM

OOSTERPARK

Buro Sant en Co maakte het Amsterdamse Oosterpark
na meer dan een eeuw eindelijk af. Buurtbewoners en
toeristen vinden hier nu een grote verscheidenheid aan
ruimtes en voorzieningen / After a hundred year wait, Buro
Sant en Co have completed Amsterdam’s Oosterpark. Local
residents and tourists can now enjoy a variety of spaces and
facilities.

Doel van de ingreep: het zuidelijke
landschappelijke parkdeel doortrekken naar het noordelijke deel.

/ The aim was to extend the landscaped southern half of the park into the
northern half.

TEKST MARK HENDRIKS
Weinig mensen wisten dit, maar het
Amsterdamse Oosterpark was eigenlijk
maar voor de helft af. Het oorspronkelijke
ontwerp van tuin- en landschapsarchitect
L.A. Springer – hij ontwierp eind negentiende eeuw ‘een groene long voor Oost’ –
is om uiteenlopende redenen nooit volledig
gerealiseerd. Het gevolg: in het zuiden een
landschappelijk buurtpark met ligweiden,
vijver en boomgroepen, in het noorden aan
de Mauritskade, gebouwen op omheinde
kavels, onder andere van de Universiteit
van Amsterdam en het Tropeninstituut.
De gemeente vond de situatie onhoudbaar. Het geprivatiseerde noordelijke deel
kampte met leegstand en verloedering
en was verworden tot een ontoegankelijk
en onaantrekkelijk gebied. In het zuidelijk
deel was de langwerpige vijver onbedoeld
een grens geworden – op de noordoever
stuitten bezoekers op de achterkanten en
hekwerken van de gebouwen.
Buro Sant en Co kreeg de opdracht om
beide gebieden tot een eenheid te smeden.
Het Haagse bureau koos ervoor om de
verdichte orthogonale structuur van het
noordelijk deel – een relict van de strak
geordende begraafplaats die hier ooit lag –
in te ruilen voor een open, landschappelijke
signatuur die aansluit bij het zuidelijk deel.
Dit hield onder andere in de aanleg van
wandelpaden en sport- en speelplekken,
het maken van zichtlijnen, en het verwijderen van hekken en beplanting.
De grenszone rondom de vijver, waarover
twee nieuwe bruggen zijn aangelegd, is
zo heringericht dat beide delen vloeiend
in elkaar overlopen. Langs de noordoever
is een houten plankenpad aangebracht.
Aan de westkant is het water doorgetrokken tot aan de achtergevel van het in een
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PROJECT
verdubbeling en herinrichting
park
LOCATIE
Amsterdam
OPPERVLAKTE
12 ha

Gras tot aan de gevel

Parkhek rondom

Paden toevoegen, hoofdas laten
slingeren

ONTWERP
2007 – 2017
REALISATIE
2014 – 2020
ONTWERPER
Buro Sant en Co
DISCIPLINE ONTWERPTEAM
landschapsarchitectuur
Parkfuncties in gebouwen

OPDRACHTGEVER
gemeente Amsterdam
ROL OPDRACHTGEVER
projectmanagement,
participatieproces, stedenbouwkundige visie

Waterloop uitbreiden

Sport en spel toevoegen

Zes principes achter het ontwerp van
Sant en Co voor het Oosterpark.
/ The design for Oosterpark by Sant en
Co is based on six principles.

FASE IN TOTALE TRAJECT
van schetsontwerp tot
uitvoeringsbegeleiding en deelontwerpen rondom gebouwen
BUDGET
€ 15.000.000,–

In het ontwerp is de landschappelijke,
open signatuur van het zuidelijke
parkdeel doorgetrokken in het noordelijke deel.

BORGING RUIMTELIJKE
KWALITEIT
esthetische uitvoeringsbegeleiding

Impressie van de toekomstige inrichting van de achtergevel en het terras
van Hotel Arena.
/ Impression of the future rear facade
and terrace of Hotel Arena.
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/ The design extends the open landscape style of the southern half of the
park into the northern half.

oud weeshuis gevestigde Hotel Arena.
Hier ontwierp Sant en Co een fontein die
de doorstroming in de vijver bevordert en
dienstdoet als speelelement.
Aan de oostkant is rondom de oude muziekkoepel een evenementenplein ontworpen.
Bestaande en nieuwe bomen zijn voorzien
van natuurstenen zitranden. Vanaf dit plein
loopt een kaarsrecht pad richting de achterzijde van het Tropeninstituut, met halverwege een cirkelvormige waterspeeltuin. Ter
hoogte van de voormalige openluchtschool
heeft Sant en Co in samenwerking met het
ontwerp- en ingenieursbureau Carve een
speeltuin gemaakt.
Nu het openbare deel zo goed als is heringericht – er staat nog een en ander op
stapel, zoals een theehuis met speeltuin
en een multifunctioneel sportveld – is het

tijd om de buitenruimtes van de gebouwen
onder handen te nemen. Zo werkt Sant en
Co werkt in samenwerking met Team V Architecten aan de achtergevel en het terras
van Hotel Arena.
De selectiecommissie noemt de herinrichting van de loze ruimtes achter de gebouwen een slimme ingreep. Het is, aldus de
commissie, meer dan een parkontwerp – op
stedenbouwkundig niveau is de gebruikswaarde van het Oosterpark enorm toegenomen.

/ The original park design by L.A. Springer was never finished. As a result, the
southern part was a landscaped neighbourhood park with lawns, a pond and
groups of trees, but the rather tawdry
northern half contains private buildings
in enclosed plots, including the Tropenmuseum. The designers have reunified
the park. The selection committee calls
the redesign of the dead spaces behind
the buildings a smart intervention. It is,
says the committee, more than a park design – it hugely improves the functional
value of Oosterpark as an urban space.
LOCATION Amsterdam
DESIGNER Buro Sant en Co
COMMISSIONED BY City of Amsterdam

>
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Het houten plankenpad op de noordoever van de vijver.
/ The wooden path along the northern
shore of the pond.

De fontein op de kop van de vijver ter
hoogte van Hotel Arena.
/ The fountain at the head of the pond by
Hotel Arena.

Vanaf de muziekkoepel loopt een
kaarsrecht pad naar de achterkant van
het Tropeninstituut.

/ A straight path runs from the bandstand to the back of the Tropenmuseum.

De speeltuin achter de voormalige
openluchtschool.

/ The playground behind the former
open air school.

In de as van de muziekkoepel is een
waterspeeltuin aangelegd.
/ A water playground has been built in
the axis of the bandstand.
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