Soeters
Van Eldonk
architecten

Amsterdam
Oostpoort
2002>2014
Het stedenbouwkundige plan transformeert
het oude terrein van de Oostergasfabriek in
Amsterdam tot een aantrekkelijk centrum voor
het stadsdeel Oost/Watergraafsmeer, met een
combinatie van wonen, werken, een groot winkelcluster, sportfaciliteiten, een Brede School,
culturele voorzieningen en een nieuw stadsdeelkantoor.
De opgave was manieren te vinden om het
publiek te verleiden dit verborgen gelegen gebied vanaf de bestaande winkelstraat zo diep
mogelijk in te gaan. Er is daarom niet alleen
veel aandacht besteed aan een zo aantrekkelijk
mogelijk aanbod van voorzieningen, maar ook
aan de juiste plaatsing van publiekstrekkers en
aan een afwisselende ruimtelijke beleving.Vanaf de Linnaeusstraat zijn zichtlijnen gemaakt
naar de belangrijke plekken en gebouwen in
het gebied. Zo is er een plein aangelegd aan
het water, precies op de knik van de ringvaart,
waar opvallende gebouwen zijn gesitueerd, zoals het stadsdeelkantoor. Vanaf de brug van de
Linnaeusstraat zie je dit gezellige plein en de
gebouwen prominent liggen. Omgekeerd kunnen de mensen vanaf het plein over de lengte
van het water richting Linnaeusstraat kijken.
De principes van ‘serial vision’ en ‘provisional
closure’ zijn toegepast om een gebied te creëren waarin bezoekers en gebruikers kunnen
ronddwalen en telkens worden verrast. Straten
en pleinen wisselen elkaar af, elke vijftig meter is er een ander beeld gecreëerd. De winkelstraten zijn smal (acht meter), als in een middeleeuws stadsweefsel, waardoor de nabijheid
van de straatwanden kan worden gevoeld.
Een belangrijk kenmerk van het plan is dat het
winkelende publiek een rondlopende route kan
volgen in plaats van een identieke heen- en
terugweg. De parkeergarage onder het grote
winkel- en woonblok is zodanig gesitueerd dat
bezoekers van daaruit als vanzelf de complete
winkelroute volgen.
Hoewel het gebied voor het grootste gedeelte
uit nieuwbouw bestaat, spelen de overgebleven
industriegebouwen van de Oostergasfabriek
een belangrijke rol, vooral aan de randen. Sommige oude fabrieksgebouwen blijven behouden
en krijgen een nieuwe functie, van andere wordt
alleen de ‘footprint’ bewaard. Zo zijn de grote
Zuiveringshallen gesloopt, maar zijn de vooren zijgevels gereconstrueerd en teruggehaald
in de nieuwbouw.
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Stedebouwkundig plan: architect Sjoerd Soeters, Soeters Van Eldonk architecten opdrachtgever Projectbureau Oostpoort,
Gemeente Amsterdam supervisie Sjoerd Soeters, Soeters Van Eldonk architecten
Uitwerking gebouwen:

opdrachtgever OntwikkelingsCombinatie Polderweggebied VOF (BPD Ymere en Stadgenoot)
architect 1. Gosschalk (1885) / Soeters Van Eldonk architecten; 2. Mart Stam (1962) / Soeters Van
Eldonk architecten; 3. Soeters Van Eldonk architecten; 7. Hollands Zicht; 8. Mulleners & Mulleners;
9. Mulleners & Mulleners; 11. Mulleners & Mulleners; 12. Molenaar & Co Architecten

Programma:

235 koopwoningen,115 sociale huurwoningen,17.000 m² bvo winkels en horeca (40 winkels en vijf
horecagelegenheden), ondergrondse parkeergarage met 875 plaatsen, Sportfondsenbad
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