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•

havenkant van het restaurant is
gesloten, aan de zuidwestzijde
ontrolt zich het panorama;

•

Door het gebouw op te tillen
ontstaan 6 ligplaatsen voor sloepen
onder het gebouw;

•

Om binnen het bestemmingsplan
te blijven krijgt het gebouw aan de
havenkant 3 parallelle nokken. Het
sluit daardoor tevens architectonisch
aan bij de bestaande loodsen;

•

De gevelcompositie ontstaat
door één doorgaande dichte
gevelbeweging te introduceren;

•

Het resultaat: een bijzonder gebouw
op een bijzondere plek

BNA
contactpersoon

Alex Jager
alex@jagerjanssen.nl
010 750 79 59
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15°
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Nieuw
loodsgebouw

De Nieuwe
Meer

Restaurant
Het Bosch

Watergerelateerde
bedrijvigheid

impressie: de Beeldenfabriek

Context
De bouw van het restaurant is de eerste stap in de transformatie van de
gehele pier. De kop van de pier krijgt een meer openbaar karakter. Op
de plek van de huidige vervallen loods is een transparante nieuwbouw van
twee verdiepingen in ontwikkeling. DREISSEN en JagerJanssen architecten
zijn intensief betrokken bij de masterplanning van het gebied.

Een impressie van het mogelijke
resultaat van de transformatie van de
pier. Het restaurant gereedkomen van
het restaurant markeert de eerste stap in
de gehele transformatie.

De gehele pier is nodig aan een upgrade toe.
In de impressie van de mogelijk beoogde
eindsituatie heeft de gehele pier een meer
openbaar karakter gekregen, en wordt de relatie
met het overal aanwezige water versterkt.
De oorspronkelijke sfeer blijft behouden door het
toepassen van de herkenbare donkere houten
geveldelen in restaurant, loods en overige
bebouwing. Deze traditionele materialisatie

1:2000

krijgt op bepaalde plekken een hedendaagse
verbijzondering of invulling. Zo heeft het
restaurant aan de waterzijde een volledige
opgengewerkte glazen gevel gekregen om juist
de panoramische kwaliteiten van het uitzicht
optimaal te absorberen.
JOLLENPAD
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Restaurant
Restaurant/penthouse/boathouse ‘Het Bosch’ is gelegen op een fantastische
lokatie aan De Nieuwe Meer in Amsterdam, op een steenworp afstand van
de Zuidas -- gevoelsafstand eindeloos.
Het ontwerp kent twee verschillende gezichten:

zeer beperkt, zodat er voldoende vrije hoogte

een gezicht naar de haven toe en een gezicht

overblijft voor twee volwaardige verdiepingen

naar

en een overdekt botenhuis.

De

Nieuwe

Meer.

Beide

gezichten

ontlenen hun uitstraling aan de kwaliteiten van
de omgeving. Het havengezicht is ruw, in vorm

Het gebouw staat op 8 stalen buispalen. Door

en materialisatie aansluiting zoekend bij de

het gebouw op te tillen ontstaat vanuit het

belendende kenmerkende architectuur.

restaurant een panoramisch uitzicht over De

Het gezicht naar De Nieuwe Meer is horizontaal,

Nieuwe Meer. Bijkomend voordeel is dat de

weids en vooral verfijnd van opzet. Het gebouw

ruimte onder het gebouw plaats biedt aan 6

toont hier breed glazen glimlachend haar

sloepen.

Hieronder is de locatie weergegeven,
met nog het oude restaurant.

uitnodigende interieur.
Door gebruik te maken van
Planologische

beperkingen

maakten

het

duurzame,

geprefabriceerde

realiseren van het gewenste prorgramma niet

massieve houten elementen kon

eenvoudig. Het bestemmingsplan schrijft een

de bouwtijd beperkt blijven.

maximale bouwhoogte van 9 meter voor, met
een dakhelling van ten minste 15 graden. Met

jollenpad

enig architectonisch vernuft is het gelukt het
uitgebreide programma op een logische manier
op de locatie in te passen. Door het dakvlak
op drie plaatsen te knikken blijft de kaphoogte
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verjonging!

momentvaste
Lignoforce
verbinding
Fraai als
zichtwerk

Bouw van het restaurant 1/2
Het bestaande restaurant moest plaatsmaken voor de nieuwbouw. Om
de omzetderving zoveel mogelijk te beperken hebben we al vroeg in
het ontwerpproces gekozen om geprefabriceerde houten elementen te
gebruiken, een relatief snelle bouwmethode.
Het gebouw drijft niet, maar staat op stalen

kolommen en balken ontworpen, waaraan

palen. Deze enorme gevaartes zijn over het

en waarop de geprefabriceerde Kaufmann

water uit Engeland op de locatie aangekomen,

Crossplan

om vervolgens met een drijvende heistelling in

samenspel tussen de momentvaste lignoforce

de grond geslagen te worden. De eerste paal

kolom-ligger verbinding met de Crossplan

werd op 8 maart 2010 geslagen.

elementen verzorgt de stabiliteit van het geheel.

De stalen buispalen zijn bovenaan, bij de

De Kaufmann Crossplan ‘standard quality’

aansluiting op het stalen frame, verjongd om

elementen hebben een oppervlakte dat in

het zwevende effect van de bovenbouw te

het zicht kan blijven. Bovendien heeft het

benadrukken.

uitstekende akoestische eigenschappen, ook

elementen

zijn

bevestigd.

Het

Bovenop het stalen frame zijn kanaalplaten

niet onbelangrijk in een restaurant. De panelen

aangebracht,

kunnen zowel als dak-, wand en wandelement

waardoor

er

eigenlijk

een

constructieve tafel is ontstaan.

linksboven
Alex Jager en Roeland Dreissen
overleggen over het ontwerp
rechtsboven | april 2010
Het stalen frame bestaande uit 8 stalen
buispalen. De palen hebben een
wanddikte van 32mm. Iedere paal is 23m
lang en weegt 7,2 ton.
Boven op dit frame zijn kanaalplaten
gelegd, om de constructieve tafel te
completeren.
linksonder | juni 2010
Op de constructieve tafel is het gebouw
helemaal in hout opgetrokken. Hier
zichtbaar het houten frame. De balken
en kolommen zijn momentvast met
elkaar verbonden door een ligno-force
verbinding.
rechtsonder | juni 2010
De geprefabriceerde Kaufmann
Crossplan elementen worden binnen
een week geplaatst.

worden gebruikt.

De stabiliteit in langsrichting komt uit de stalen
buispalen zelf, de stabiliteit in dwarsrichting

De

wordt verzorgd door een tweetal andreaskruizen.

geproduceerd en zijn daarom buitengewoon

elementen

worden

CO2

neutraal

duurzaam.
Boven op de constructieve tafel hebben we
vrijwel uitsluitend met hout verder gebouwd.
We hebben een frame van gelamineerde houten
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Bouw van het restaurant 2/2
Op 10.10.10 werd het restaurant inclusief het interieur feestelijk geopend,
7 maanden na het slaan van de eerste paal en met inbegrip van de Bouwvak.

links- en rechtsboven
De Plato gevel: houten uitstraling,
aansluitend bij de traditionele
bebouwing.

Na het aanbrengen van de grote aluminium

verduurzamingsproces. In de zon weerspiegelen

puien [Schüco AWS60] werd de gevelbekleding

deze plekken juist, zodat er op de gevel een

van verduurzaamd vurenhout [Plato] aangebracht

mooi spel ontstaat. De plato delen zijn antraciet

links- en rechtsonder
Grootste opening op 10.10.10. Namens
het bouwteam overhandigt Alex Jager
een architectuurplaquette aan de
opdrachtgever.

in 4 verschillende breedten: respectievelijk 146,

geolied met Sansin Enviro.

121, 196 en 97mm met telkens een naad van
10mm. In totaat ontstaat er dan een herhaalbaar
moduul van 600mm, die overeenkomt met de

registration-nr.:

nl/567

Op 10.10.10 werd het restaurant feestelijk
geopend.

filename:

JAGERJANSSEN_HetBosch

orderd by:

Jagerjanssen architecten

date of order:

29.09.2010

uitvergroting van de
architectuurplaquette.

basismaat van het gebouw. Ter plaatse van de
raamsparingen hebben we om en om een Plato
deel achterwege gelaten, om de hoofdvorm
van het restaurant te benadrukken. De enige
uitzondering hierop vormt het langwerpige
samengestelde raam ter plaatse van het
restaurant.
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Het interieur
Parallel aan de bouw van het restaurant verliep het ontwerpproces van het
interieur. DREISSEN en JagerJanssen architecten verzorgden het concept
en het ontwerp van het interieur, Contrast Interior verzorgde de styling er
van.
De vroegste schetsen van het restaurant tonen

meubel is een herkenbaar element geworden,

reeds het centraal geplaatste ‘meubel’, waarin

helemaal in zwart uitgevoerd.

Direct bij de entree bevindt zich de
ontvangstbalie, die onderdeel uitmaakt
van het ‘meubel’. Alles wat tot het
meubel behoort is in zwart uitgevoerd.

spoelkeuken, bijkeuken, receptie, kassa, open
keuken [‘kachel’] met uitgifte [‘pass’] en lounge

Het restaurant biedt plaats aan zo’n 50 couverts,

een eigen plek en sfeer hebben gekregen.

waarvan een aantal op het meubel en zelfs een
viertal direct aan de kachel.

De contouren van dit meubel zijn strict bepaald,
en worden door een lichtlijn nog eens aangezet.

De gelamineerde houten kolommen zoneren

Zo ontstaat een herkenbaar element dat er

op een ongedwongen en natuurlijke manier de

vanuit elke hoek toch weer anders uitziet.

indeling. De meeste tafels zijn in de zone direct

Verantwoordelijk voor de styling was Contrast

aan de glazen gevel gepositioneerd, en bieden

Interior.

een weids uitzicht over De Nieuwe Meer. Er is
gekozen om ook hier het plafond in het zicht te

Het meubel maakt de routing van het bedienend

houden.

personeel bijzonder helder. Bovendien geeft het
de bezoeker een focuspunt in het interieur: je
komt hier immers voor de keuken. Dit gevoel
wordt nog versterkt doordat de functies op het
meubel verhoogd liggen, waardoor de keuken
als een podium gaat fungeren. Het gehele
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1

Plattegronden
De prominente gelamineerde kolommen
zoneren op een natuurlijke manier de
ruimte. Rechts op de foto de zone met
eettafels direct grenzend aan het weidse
uitzicht. Links op de foto is het zwarte
centrale meubel te zien.
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Hiernaast zijn de plattegronden van het
restaurant weergegeven in schaal 1:200.
Het lichtblauwe vlak op de begane
grond geeft de begrenzing van het
‘meubel’ weer. Het lichtgrijze vlak op de
verdieping geeft het penthouse van de
opdrachtgever weer.
begane grond [links]
1
entree restaurant
2
restaurant
3
open keuken
4
balkon
5
woning trap

10
4
9

2

verdieping [rechts]
6
private bar
7
toiletten
8
entree penthouse
9
penthouse
10 panorama terras

10

0

15m

5m
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3

Op de verdieping komt een aantal
kwaliteiten van het gebouw bijeen: de
warme uitstraling van het Kaufmann
Crossplan, de ranke donkere aluminium
kozijnen met de grote glasvlakken en het
geweldige uitzicht.

7

1

2
Hiernaast zijn de doorsneden van het
restaurant weergegeven op schaal 1:200.
dwarsdoorsnede [boven]
langsdoorsnede [onder]
1
restaurant
2
open keuken
3
balkon
4
trap woning
5
private bar
6
toiletten
7
penthouse
8
panorama terras
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