


the speed of rotation:

V ib was 4,6 cm per

second.

“ hoeveroost ligt de Indische buurt?”

Ankeroog 2000

Golden Rim

IB

Netty Gelijsteen



Het noordelijkde deel is niet bij de Indische buurt gerekend.

Het lozingskanaal vormt de grens tussen een  noordelijke Indische buurt

voor de  wat betere inkomens en het zuidelijke ‘armere’ deel in 2000

‘t gouden randje



1520

De grote veenkoepelrug aan de Amstel(amstelveen) bereikte tussen 800 en 1000

 een hoogte van wel 10 m boven NAP.



 ligt tussen  de amstel en de schinkel. Ten oosten van de amstel zijn allerlei meren, 

de bijlmermeer , het diemermeer is al droog. De ringdijk ligt eral.



Amsterdam 1770, let op de structuur van de polders. Westelijk

vd Amstel ontstond de Buytenveldse polder. Oostelijk ontstaan

allerlei kleine polders die op een verschillend grondwaterniveau

niveau liggen.Zo ligt de watergraafmeer op -5 NAP. Als u de

ringdijk afloopt gaat u steil naar beneden



De waag

De dam



Woonwerkgebied de Zuid-as, banken, woontorens en wetenschap



De knotwilgen van de Anna hoeve en de boerderij zelf staan er nog.

Helaas is het stukje polderlandschap achter de hoeve op de schop genomen.

ontwikkeling oostelijke kant van de A10. 

Kleinschalige bedrijven, wonen en wetenschap

Bij het Science Park in Amsterdam Oost is van het

veenweide landschap weinig overgebleven.

Er is een veelheid aan contrasterende materialisaties.

Telescoop koepels staan op daken van moderne

gebouwen  en glazen puien tornen hoog uit boven de

rode dakpannen van het stadslandschap aan de

overkant van de dijk.

Toch is een meer dan honderd jaar oude boederij, de

Anna Hoeve met haar omringende bomen gespaard

gebleven. De Anna hoeve staat symbool voor de

eeuwenoude polder.





De wegen in de pijp en oosterparkbuurt volgen de oude poldersloten



De start van de Indische buurt.(1900) De straten volgen de oude polder structuur. 

Waar vee graasde staan huizen, waar sloten lagen worden straten aangelegd.

Hierop is ook te zien dat de latere insulindeweg een afwateringsscheiding volgt.



Berlage plan, diamant wordt zelfs in een buurt uitgedrukt: de diamant buurt, luchtfoto uit

1928?



Het veranderede stratenplan van Berlage



H. Koning, architect. De stedelijke factor Indische Buurt 2000. De hoogte

van de huizen gedeeld door de breedte van de straten.

 Schaal 1:1000

De publieke ruimte is uitgedrukt in blokken. Waar leegte is, staan huizen

Uit de tentoonstelling Cityscapeeast in 66 east, 2005

Stedelijke factor Manhattan

1:1000

Het bebouwingsgrid in Manhattan 

is  rechthoekig en geheel 

democratisch.

Iedereen woont overal evenver 

vandaan. Er is geen centrum.

Hier heeft ideologie de geo-

morfologie  overwonnen.

Maar in de hoogte van de wolken

krabbers zie je de geomorfologie

wel terug. De lagere 

torens  staan  op een

 sedimentair bekken.



De stedelijke factor van Helena Koning. U ziet duidelijk de Javastraat en

Insulindeweg, het Ceramplein en waar we ons nu bevinden

Waar leegte is, staan huizen. De publieke ruimte zijn de blokken. Het

Berlagepatroon is alweer doorbroken door Schaeferiaanse nieuwbouw.



Javajurk, kostuum performance

Ariaan van Walsum

Uit workshop de Javastraat 2006

De gebogen Javastraat met winkeltjes en fietsen. Begin

19e

eeuwse stedelijkheid.

Verderop is nieuwbouw en zelfs een hoge torenflat

 aan de rand van een plein naar het flevo- park. Lopend

op de Javastraat wordt de geschiedenis van deze buurt

in de huizen uitgedrukt.

0a



Javastraat Den Haag 
Op de oude strandwal



Argentijnse Ambassade en en het Louis Couperus museum op de Javastraat Den haag



De urbane factor.

 Javastraat Den Haag
Uit:The making of the Javastraat Den Haag.

Galerie Schroder, Den Haag.

De Javastraat, Amsterdam

Uit: workshop de Javastraat

  open atelier route 2006

Helena Koning



verschillen in het plaveisel

Schuimdrukken Javastraat Den Haag en Amsterdam. Galerie Schroder 2005

Netty Gelijsteen



Harry Tienen museum in de Javastraat, Amsterdam oost



Oost Berlijn

De

‘plattenbau’

wordt geverfd

en krijgt

balkons

Berlijn is gebouwd op een relatief vlakke rivier vallei.

De plattenbau in het voormalige oost berlijn is gebouwd

 op afgegraven mergelheuvels en vormt een taartstuk in het stedelijk landschap.

Geomorfologie en ideologie zijn aan elkaar gewaagd en met elkaar verbonden. 



De Millenium tent van Tony Blair siert de aankondiging van de soap

Eastenders

The facelift van oostelijke stadsgebieden in Noord Europa



De vraag is als we economische impulsen (hotels, universiteiten, infrastructuur, middelbare

scholen, musea en wonigen bouwen) geven en het oosten naar het westen toe moet

groeien, dus het ‘armere’ deel naar het ‘rijkere’ deel, kunnen we dan de

karakteriestieken van de buurt bewaren? Geomorfologische verankering lijkt een

logisch soort stedelijkheid op te leveren.

Willen we  kleinschalige bedrijvigheid bewaren, goedkope woon - en werk ruimtes,

polderlandschappen, dijken en vooral ook diversiteit stimuleren? Hoe diverser de

publieke ruimte, hoe groter haar oplossend vermogen.

Met andere woorden:

Wat bewaren we, slopen we en bouwen we?

Methode: Kijk vanuit het heden naar het verleden.

Kiezen we  voor kleinschalige ingrepen( geen bestemmingsplan aanpassing) of een

groter plan?(bestemmingsplannen. Inspraak commissies)

Kiezen we voor visie of  pleisters op de wonden of allebei?

Buro jan-ZE is eennetwerkvanwisselendevormensamenstelling dat zich bezig met de vraag:

Hoe lang is......?

Een plek is een verschijnsel wat door vele actoren wordt geproduceerd. Door ondergrondse

en bovengrondse actoren, door toeval en hiaten, aaneengeregen of in staccato.

                    www.burojanze.nl
                                          Info@burojanze.nl


