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Poort naar 
De elbe 

Het samenknopen van stad en Elbe 
is het leidmotief van de bebouwing 
aan de Holzhafen in Hamburg 
naar het winnende prijsvraagont-
werp van ASTOC Architects and 
Planners, in samenwerking met 
de Nederlandse architect Kees 
Christiaanse en architect Christian 
Herbert uit Hamburg.  
Twee massieve, meandrische kan-
toorgebouwen met baksteenfaça-
des flankeren een twintig verdiepin-
gen tellende glazen woontoren aan 
de noordelijke oever van de Elbe 
en verbinden de charme van het 
historische Havenkwartier met de 
uiterst moderne kantoorarchitectuur. 

Het behoedzaam op de locatie 
inspelende bebouwingsconcept, 
dat zich als een poort opent naar 
haven en stad, belichaamt in vorm 
en materie een spel met contrasten. 
De dynamische vorm en de vlakke 
glasfaçade met ‘Kastenfensters’ 
onderstrepen het kristallijne karakter 
van de centrale woontoren. De 
massieve baksteenfaçades van de 
flankerende kantoorkubussen Oost 
en West, voorzien van een oranje-
terracottakleurige Hagemeister 
baksteen „Luca FU“, corresponde-
ren met de historische Hamburgse 
havenarchitectuur en laten het 
gebouwensemble harmonieus in 
de stedebouwkundige omgeving 
inpassen. Tegelijkertijd voldoen de 
bij hoge temperaturen gebakken 
bakstenen aan de hoogst denkbare 
technische eisen; de gebouwen 
zijn dag in dag uit blootgesteld 
aan het water van de Elbe. De 
ruwe, ambachtelijke oppervlakken 
van de met de voet naar voren 
vermetselde baksteen citeren de 
historische buurpanden. De talrijke 
kleurnuances en de antraciet-zwar-
te kolenbrand zetten onmiskenbaar 
hedendaagse architectuuraccenten.
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Het woonblok-ensemble IJburg 48 in het  
oosten van Amsterdam verbindt de rust en de 
wijdsheid van het water met de levendigheid 
en verscheidenheid van een moderne metro-
pool. Met het opvallende bouwblok hebben 
KENK architecten langs de historische scheep-
vaart-route in de oude handelsstad de sfeer 
van de haven opgepakt. Centraal vormge-
vings-element van het gebouw met zijn grote 
visuele variatie in de verdiepingen, zijn de 
Hage-meister-gevelstenen „Lübeck“, „Münster-
land“, „Rostock“ en „Lüneburg“. Van roodbruin 
tot een diep rood, van geel tot donkerbruin, 
plaatst de duurzame baksteen markante kleur-
accenten en onderstreept de verscheidenheid 
van het nieuwe havenleven, dat zich ontvouwt 
bij Blok 48, rond de Pampuslaan en de Krijn 
Taconiskade.

„Bij ons ontwerp gaat het om de afgewogen  
combinatie van urbane en suburbane in-
vloeden. De bewoners moeten evenzeer 
profiteren van de levendige boulevard als van 
de rustige ligging aan het water. Om dat te 
bereiken hebben we de de blokbebouwing 
onderverdeeld in kleinere, attractieve eenhe-
den“, zo verklaart Pim Köther, één van de 
projectarchitecten van Blok 48, het ontwerp. 

I Jburg, Amsterdam

In het wooncomplex zorgen drie verschillende 
gebouwstructuren voor afwisseling. In het wes-
ten verrijzen markante gebouwen met tot acht 
bouwlagen een representatief havenfront,  
in het oosten staan zij langs de boulevard. 
In het noorden en het zuiden bevinden zich 
woonstraten met portiekwoningen van drie 
bouwlagen en in het centrum van het bouw-
blok ligt een verkeersvrije zone met tien 
eensgezinswoningen.

De westzijde is verbonden met een kleine 
jachthaven. Als pakhuizen rijzen de gebou-
wen met acht bouwlagen omhoog, met een 
plint van twee tot zes verdiepingen hoog. De 
open vormgegeven façades met talloze smalle 
vensterpartijen hebben een industriële charme. 
Vooral de roodachtige baksteen van de sor-
teringen „Lübeck“ en „Münster“ onderstepen 
deze industriële referentie. Met hun slanke 
Waalformaat en in hun eenvoudig halfsteens 
metselverband, encadreren zij de ramen. 
Direct aan het waterfront stappen de architec-
ten af van dit industriële karakter. Hier vullen 
de kolenbrand-gele sortering „Rostock“ en 
de bruin glanzende sortering „Lüneburg“ de 
rode tonen aan. Aan de achterzijde bevindt 
zich een groen binnenhof. Langs de Pampus-

laan is een groot deel van de 94 woningen 
gerealiseerd als sociale woningbouw. In het 
gepatineerde geel van de baksteen „Rostock“, 
stralen de acht lagen hoge gebouwen vrien-
delijk in het zonlicht. De balkonafscheidingen 
zijn harmonieus geïntegreerd in de façade en 
zorgen op de levendige boulevard voor een 
vakantiestemming. De gevarieerde kleurpalet-
ten van de bakstenen, geaccentueerd door 
het karakteristieke kolenbrand, verlenen de 
gebouwen een urbanistisch aanzicht.

Het ontwerp van Köther, Salman, Koedijk 
Architekten vertaalt het basisidee van IJburg 
consequent: de bewoners genieten in Blok 48 
evenzeer van de voordelen van een stedelijke 
omgeving als van de rust van het IJmeer en de 
aangrenzende groengebieden. De Hage-
meister gevelstenen „Lübeck“, „Münsterland“, 
„Rostock“ en „Lüneburg“ zijn de fundamenten 
van de vormgeving, die deze beide facetten 
van Blok 48 met elkaar weet te verbinden.

vakanTiesTemming aan de PamPuslaanProjectgegevens 
IJburg, Amsterdam
Architectuur:
Köther I Salman I Koedijk 
Architecten BV, 
sinds 2012: 
KENK Architecten BV, Amsterdam
Opdrachtgever: 
De Principaal, Amsterdam
Baksteen: 
Lübeck WF 
(210 x 100 x 51 mm)
Münsterland WF 
(210 x 100 x 51 mm)
Rostock WF 
(210 x 100 x 51 mm)
Lüneburg WF 
(210 x 100 x 51 mm)
Gemetseld geveloppervlak: 
6.000 m2 
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»De verschillen in vormgeving van de façades 
zijn eenvoudig, maar substantieel. Een eigen 
gezicht krijgen de façades aan de Frans Ziegler-
straat vooral door de variaties in baksteen.«
Köther | Salman | Koedijk
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