
 
 
Kennismakingsworkshop Stedenbouw & Landschapsarchitectuur 
Woensdag 11 april 2018 
 

  
 
Context 
IJburg past in de Nederlandse traditie van 'nieuw land' maken. Het is een plek waar 
pioniers op de zandvlakte begonnen met het bouwen van een geheel nieuwe wijk 
voor Amsterdam. Juist in Amsterdam dat volstaat met monumenten en 
beschermde stadsgezichten, is het een plek waar ruimte is en gedroomd kon en 
kan worden over de toekomst van de stad. Met veel ambitie werd dit enorme 
project gestart. Nu een groot deel van IJburg is gerealiseerd is er ook kritiek of het 
niet teveel een gewone nieuwbouwwijk is geworden? Maar IJburg is nog niet 'af' 
en er staat nog veel op stapel. Amsterdam is op het moment booming en heeft veel 
nieuwe woningen nodig. IJburg speelt hier een belangrijke rol in als enige 
uitleglocatie van de stad. Maar de toekomst is nog ongewis en wie weet is de vraag 
over 10 jaar weer anders. 
 
Het Strandeiland is het laatste onderdeel van het te realiseren totaalplan in IJburg. 
Het eiland bestaat nog niet en zal dadelijk een stuk opgespoten land zijn, alles is er 
dus nog mogelijk. Hoe kan dit een bijzonder en uniek gebied worden voor 
Amsterdam? 
 
IJburg is 'nieuw land' maar het ligt in het dynamische IJmeer. Het is een 
landschappelijk interessante plek; de locatie van de voormalige onstuimige 
Zuiderzee en nu een plek voor natuurontwikkeling. Daarnaast is het de plek voor 



stadsuitbreiding met nieuwe woonmilieus. Hoe ontmoeten stad en landschap 
elkaar op het Strandeiland?  
 
Opgave 
Maak een ontwerpvoorstel voor een 500 meter lange lijn op het toekomstige 
Strandeiland IJburg. Een lijn die jouw verhaal vertelt over het nieuwe land. De 
nieuwe lijn is een continuering van de bestaande IJburglaan. De IJburglaan is een 
belangrijk structurerend element van het gebied, maar momenteel erg eentonig. 
Hoe kan deze op een spannende manier worden doorgezet zodat je juist de 
verschillende kwaliteiten van IJburg ervaart waar de lijn doorheen loopt? De 
nieuwe lijn kan een vervolg van de laan zijn maar het kan ook een dijk, een 
kronkelend beekje, een pad of iets geheel anders zijn. Daarbij gaat het niet enkel 
over de lijn zelf maar juist ook wat er langs die lijn gebeurt, zie de lijn als een route 
en wat beleef je en zie je als je de lijn volgt? 
 
Product 
Iedere participant (of groep) krijgt een lang vel papier (exacte lengte n.t.b maar wel 
groot formaat) waar ze de lijn, de route op moeten visualiseren. Dit kan met verf 
zijn of met collagetechniek (ouderwets knippen en plakken) - een techniek die past 
bij het grote formaat en het tijdsbestek van een dag. 
 
Docenten 
Brigitta van Weeren & Katarina Nöteberg 
 
Locatie 
Academie van Bouwkunst Amsterdam 
Waterlooplein 213 
1011 PG Amsterdam 
 
trams: 9 & 14 (halte Waterlooplein) 
Metro: lijnen 51,53 & 54 (halte Waterlooplein) 
 
Tijd 
9.00 – ca. 18.00 uur 
 
Er zijn geen kosten aan de workshop verbonden. Eten & drinken zijn wel voor eigen 
rekening 



 
 

 
 

Introductory workshop in Urbanism & Landscape Architecture 
Wednesday 11 April 2018 
 

  
 
 
Context 
IJburg fits in with the Dutch tradition of 'new land'. It is a place where pioneers 
started building a completely new neighborhood for Amsterdam on the sand 
surface. In Amsterdam, which is full of monuments and protected cityscapes, IJburg 
is a place with much space and and a place to dream about the future of the city. 
With great ambition this huge project was started. Now that a large part of IJburg 
has been realized, there is also criticism whether it has become too much of a 
normal new housing estate? But IJburg is not finished yet and there is still a lot 
going on. Amsterdam is booming at the moment and needs many new homes. 
IJburg plays an important role here as the city's only expansion location. But the 
future is still uncertain and who knows, circumstances may be different in 10 years. 
The ‘Strandeiland’/Beach Island is the last part of the total plan to be realized on 
IJburg. The island does not exist yet so everything is still possible. How can this be 
a special and unique area for Amsterdam? 
IJburg is 'new land' located in the dynamic IJmeer. It is a scenic location; the location 
of the former turbulent Zuiderzee and now a place for nature development. In 
addition, it is the place for urban expansion with new residential environments. 
How will city and landscape meet on this new island? 



 
 
Assignment 
Make a design proposal for a 500 meter long strip on the future Beach Island of 
IJburg. A strip that tells your story about the new land. This new strip will be a 
continuation of the existing IJburglaan. The IJburglaan is an important structural 
element of the area, but currently very monotonous. How can this be continued in 
an exciting way so that you can experience the different qualities of IJburg? The 
new strip can be a continuation of the IJburglaan but it can also be a dike, a winding 
brook, a path or something completely different. It is not only about the strip itself 
but also about what happens along it. What will you experience along the route?  
 
Product 
Every participant (or group) gets a long sheet or a roll of paper, on which they 
visualise the strip/the route. This could be with paint or the old collage technique 
(a technique that fits the bigger paper size and the timeframe of a day). 
 
 
Teachers 
Brigitta van Weeren 
Katarina Nöteberg 
 
Location 
Amsterdam Academy of Architecture 
Waterlooplein 213 
1011 PG Amsterdam 
 
trams: 9 & 14 (stop Waterlooplein) 
Metro: lines 51,53 & 54 (stop Waterlooplein) 
 
Time 
9.00 – ca. 18.00 hrs 
 
No costs, only food & drinks are for your own expense 


