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natuurlijke sfeer bijzondere elementen
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iMpreSSie van de Open ruiMte Bij kapel en COnviC t
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• Brug

• gracht

• doorzicht naar oude parkgedeelte

• Bubbelaar/fontein

deelgeBied 1 //  entree





Beatrixpark prinses irenestraat Snlpr. irenegracht

prOFiel prinSeS ireneStraat



uit vergrOting van prinSeS ireneStraat/langzaaMverkeer rOute 
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Zuidas - Brug Beatrixpark 
Voorlopig Ontwerp

Datum: 
3 juli 2013

Ontwerp: 
Clark/Bunnik
Dienst Ruimtelijke Ordening 
Gemeente Amsterdam

5.1 impressie brug vanaf de kade

5. Ontwerp Brug

Het ligging van de nieuwe brug vormt een schakel tussen de stedelijk
karakter van de Zuidas en de natuurlijk karakter van de Beatrixpark.
Zoals het nu ligt, zijn er weinig duidelijk entrees naar de Beatrixpark.
Deze brug zal een duidelijk markering worden voor de entree van uit
de Beethovenstraat.
Het ontwerp is vrolijk en speelse, een folly die duidelijk hoort tot de natuurlijk om-
geving van een park. De brug maakt een duidelijk sprong over het water met een 
leesbaar toog. De helling blijft binnen de kaders van geboden toegang. Het pa-
troon van het hekwerk voor de brug is gebaseerd op een Voronoi diagram. Dit is 
een wiskundig diagram die terug gevonden kan worden in de natuur, bijvoorbeeld 
in de nerfpatroon van een blad of het patroon op een giraffe. Het resultaat is een 
ontwerp dat maakt een duidelijke link met het context van het park.  De landhoof-
den van de brug worden een integrale onderdeel van de natuurlijk oevers in het 
park. De taluds direct onder de brug worden in basaltsteen bekleed. 

iMpreSSie van de nieuwe Brug en Brugleuning
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Datum: 
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Gemeente Amsterdam

5.2 impressie brug vanaf het water 5.3 impressie brug vanaf het park

5.4 impressie brug vanaf de fietspad 5.5 impressie brugleuning
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6.1 aanzicht

6.2 plattegrond

dOOrSnede en plat tegrOnd
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• hart zuidelijke parkdeel

• zonnige verblijfsplek

• terras aan het water / picknick

• Bloeiende heesters

• Bloemrijk grasland

• natuurlijke oevers

deelgeBied 2 //  kapel en COnviC t







• gras en riet oevers

• tijdelijke brug

deelgeBied 3 //  water en OeverS
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prOFiel B



prOFiel C



de tail OverBeSChOeiing t ype ‘ vOndelpark’
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• BeSlOten grOene plek

• BOSvege tatie

• Spelen 5-12 jaar

deelgeBied 4 //  SpeellandSChap



vOOrlOpig Ont werp Car ve

Legenda

1. Voetbaldveld
2. Voetbalwand
3. Glijbaan
4. Klimwand
5. Reuzentrampoline Ø 3600
6. Kruipgaten 
7. Valondergrond
8. Spiegelwand
9. Schommel
10. Klimnet
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• Beheer verBe teren

• Bank jeS

• BlOeMrijk graSland

• uitkijkpunt

deelgeBied 5 //  de heuvel



WERK IN UITVOERING

449

LEGENDE

boom verwijderen 

boom behouden

p

p

p

p

L+L

L+L

L+L

p

p

p

p

• pad

• Bank jeS

• BlOeMrijk graSland

deelgeBied 6 //  t ijdelijke inriChting



Materialen en MeuBilair: aanSluiting Op BeStaande park

detailtekening van join the pipe, kraanwatertappunt



Beplanting: te BehOuden en te kappen BOMen

bomen te kappen

bomen te behouden



nieuwe BOMen

acer campestre

Carpinus betulus

Fagus sylvatica

Malus sylvestris

prunus avium

Quercus robur

Salix alba



nieuwe BOMen
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acer campestre

Malus sylvestris Salix alba

Fagus sylvatica

Querqus robur



heeSterS

aesculus parviflora

amelanchier lamarckii

Corylus avellana

Crataegus monogyna

ilex aquifolium

prunus spinosa ‘purpurea’

taxus baccata



heeSterS
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ilex aquifolium

prunus spinosaamelanchier lamarckii

Corylus avellanataxus baccata
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OeverBeplanting



OeverBeplanting

iris pseudacorus

lythrum salicaria

alisma plantagoSparganium

petasites Sagittaria sagittifolia Butomus umbellatus

typha latifolia



typha latifolia

kruidenlaag: graS en wilde BlOeMen
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kruidenlaag: StinzenBOllen

allium ursinum

anemone nemorosa  

Crocus tommasinianus

galanthus elwesii

galanthus nivalis

hyacinthoides non-scripta

narcissus poeticus var. recurvus
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StinzenBOllen

galanthus nivalis

narcissus poeticus var. recurvus

Crocus tommasinianus

hyacinthoides non-scripta

anemone nemorosa

allium ursinumarum italicum

galanthus elwesii



kruidenlaag: vaSte planten

asperula galium odoratum

Convallaria majalis

dryopteris affinis

dryopteris filix-mas

hedera helix

Symphytum grandiflorum 
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vaSte planten

hedera helix

Convallaria majalis

Symphytum grandiflorum

dryopteris filix-mas

galium odoratum

dryopteris affinis

galium odoratum

polygonatum multiflorum



Gras

LEGENDA

vaSte planten Bij kapel / COnviC t

Gras

LEGENDA

Gras

LEGENDA

Carex + liriope

hemerocallis citrina

polygonatum ‘weihenstephan’

geranium cv’s

Brunnera macrophylla

trachystemon orientalis

Symphytum grandiflorum

aster divaricatus

lysimachia clethroides

phlomis russeliana

anemone ‘honorine jobert’

aruncus ‘horatio’



vaSte planten Bij kapel / COnviC t

Carex morrowii

Camassia

liriopeluzula sylvatica

hemerocallis citrina polygonatum ‘weihenstephan’

randen



vaSte planten Bij kapel / COnviC t

Brunnera macrophylla

aruncus ‘horatio’ 

geranium en euphorbiaSymphytum grandiflorum

anemone ‘honorine jobert’ phlomis russeliana

vlakken met accenten



Beplanting OOStelijke kruiSing
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