
Toelichting bij de tekeningen voor een buurtwerf

Zelden ontkom ik aan een zeker vakantiegevoel, als 
ik op de Westelijke Eilanden ben. Misschien komt dat 
omdat er genoeg stilte heerst om alle geluiden om je 
heen te kunnen horen, in tegenstelling tot de rest 
van de stad. Maar ook omdat je er zoveel ziet wat 
elders al verdwenen is.

Dit wereldje lijkt voorlopig ontsnapt te zijn uit 
handen van de overzichtelijkheidsmaniakken van de 
stedelijke overheid. Ook de historici van 
monumentenzorginstellingen zijn hier betrekkelijk 
rustig gebleven. Zo onderga je hier, zonder het ene 

topmonument na het andere te zien, door een veelheid 
van scheve loodsen en oude ongerestaureerde 
geveltjes, dat Amsterdam een zeer oude stad is.

Samen met Arne van Herk en Sabine de Kleyn werd ik 
door de botenbouwersclub en de familie Reijmers 
uitgenodigd om hun ideeën over een 
gemeenschappelijke buurtwerf, waar botenliefhebbers 
hun hobby kunnen uitleven, op tekening te zetten.

Zo werden we geconfronteerd met een bijna omvallend 
houten bouwwerk op het Prinseneiland vlakbij de brug 
naar het Realeneiland, waaronder zich een eeuwenoude 
scheepshelling moest bevinden. Hoe goed we het idee 



om het oude gebruik van de helling te herstellen ook 
vonden, we hebben enige tijd geaarzeld alvorens het 
potlood op papier te zetten.

Die aarzeling heeft te maken met de atmosfeer op de 
eilanden waar alles, ook de vervallen dingen, zozeer 
bij elkaar horen dat het lijkt alsof je iets 
doorknipt wanneer je aan slopen denkt. 
Tegelijkertijd echter leek het ons steeds 
interessanter worden om juist iets nieuws te doen 
met deze plek. Zo ontstond een opzet waarin de 
overkapping bestaat uit boogconstructies, waarbij we 
de simpele en lichte constructie van de Nissenhut 
als basis namen.

Eilanden een stukje rijker.

We zouden het erg mooi vinden als door middel van 
kleuren en lichttoetreding iets zeer lichts en 
doorzichtigs ontstaat. Het contrast van het nieuwe 
tegenover de donkere gebouwen er omheen maakt de 
eilanden weer een stukje rijker. 

Voor aan de hellingen aan de straatkant 
projecteerden we twee werkruimtes, waarvan de 
vloeren op circa 110 cm boven de straat liggen. Deze 
ruimtes zijn afgescheiden van de rest van de werf. 
Zij kunnen gebruikt worden voor speciaal werk maar 
ook voor andere doeleinden (bijeenkomsten, 
vergaderingen enz.).

Veel aandacht hebben we besteed aan het bedenken van 
een ingang naar de hellingen. Waar zouden die moeten 
komen? Wij vonden dat die ingang bij de brug naar 
het Realeneiland zou moeten liggen. Ook dachten we 
dat bij de ingang plaats gemaakt zou moeten worden 
voor anderen dan botenbouwers of eigenaars 

bijvoorbeeld voor wandelaars, fietsers, en kinderen 
die rondom de werf willen spelen.

Zo ontstond in onze tekening bij de brug een stukje 
openbaar gebied met een bank, een trap naar het 
water en een aanlegsteiger.

Tenslotte nog dit. We hebben vooral willen laten 
zien dat het een erg goed idee is op deze plaats een 
botenwerf te bouwen. En hebben we naar zeer 
eenvoudige middelen gezocht waarmee dit plan te 
realiseren valt.

We hopen dat dit alles zal bijdragen tot het idee 
dat het verrijzen van een botenwerf haalbaar is. En 
dat op deze wijze ook de kades van de eilanden nieuw 
leven ingeblazen wordt.

Kees Nagelkerke.


