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beplantingsprincipe ingrediënten 
op (15,0 x 15,0m) 225m2
1 solitaire boom
1 bosje inheemse soorten
1 solitaire heester
bolgewassen
bloemrijk gras

Sequentie van parken tussen IJ en Waterland | ‘Park Elzenhagen’: een park in een park

Beplantingsprincipe Park Elzenhagen  |  Biodiversiteit en gezondheid door beplanting



ontwerp 2018  |   omvang 26,4 ha   |   locatie Elzenhagen Zuid, Amsterdam-Noord  |   opdrachtgever Gemeente Amsterdam - Centrumgebied 
Amsterdam Noord | opdracht selectie, niet gegund

In  Amsterdam-Noord wordt een nieuw centrumgebied gebouwd. 
Eén van de wijken is Elzenhagen-Zuid, dat met 138 woningen 
per hectare een zeer hoogstedelijke dichtheid kent. Meerdere 
bouwlagen (meer dan drie) en de afwezigheid van private tuinen 
zijn het gevolg. Tegelijkertijd is de buurt met urban villa’s vooral 
gericht op gezinnen met kinderen. Ook zijn er maatschappelijke 
en sport- en onderwijsvoorzieningen voorzien in Elzenhagen-
Zuid, zoals een buurtschool en de atletiekvereniging. Een 
belangrijke vraag is daarom hoe in zo’n hoogstedelijke wijk de 
menselijke schaal te bewaren. Hoe creëren we ruimte om te 
spelen en sporten, om elkaar te ontmoeten, na een werkdag 
even bij te komen in de buitenlucht? Buro Lubbers ontwierp 
een inrichtingsplan dat Elzenhagen-Zuid verankert in zijn 
polderlandschap en de bewoners licht, lucht en ruimte laat 
ervaren. Weelderige bosjes, sierlijke bomen, bloemrijk gras en 
bloeiende waterplanten verzachten de hoogstedelijke wereld. 

zachte, groene wereld
Elzenhagen-Zuid ligt aan het Noord-Hollandskanaal dat het 
IJ verbindt met Waterland. Het water en de hoogteverschillen 
maken het Hollandse polderlandschap duidelijk herkenbaar 
in de wijk. Toch wordt het kanaalwater vandaag weinig 
gebruikt door gebrek aan toegangsmogelijkheden. Vlonders, 
trappen of vissteigers, zoals in de nabije omgeving, 
ontbreken. Dat zal veranderen. Elzenhagen-Zuid krijgt een 
duidelijk gezicht aan het kanaal en maakt optimaal gebruik 
van de recreatieve mogelijkheden die het biedt. Nieuwe 
bruggen en langzaamverkeersroutes aan weerszijden van 
het water verknopen de wijk met zijn omgeving. Het kanaal 
isoleert Elzenhagen-Zuid niet langer, maar bevordert juist 
een aantrekkelijk woon- en werkklimaat met een hoge 
bebouwingsdichtheid.  

Hoe? Door het extreme contrast op te zoeken tussen 
stedenbouw en natuur, rood en groen, steen en boom. 
Tegenover het stedenbouwkundig ‘geweld’ zetten we een 
aaibare en zachte wereld: Dijkpark Elzenhagen. Het park 
bestaat uit twee delen: het park direct langs het kanaal en de 
Zuidbuurt met zijn urban villa’s. Het zijn twee sferen, de een 
stoer en actief, de ander wollig en aaibaar, verbonden in één 
park. Park Elzenhagen is één geheel waarbinnen het kanaal 
zijn eigen signatuur houdt. Dezelfde beplanting wordt anders 
toegepast; knotbomen langs het kanaal en solitairen in de 
Zuidbuurt. Struweelsoorten als bosjes in de buurt en langs het 
kanaal toegepast als boerenhaag. Beide vegetatiewerelden 
lopen aan beide zijdes van het kanaal door. Zo wordt de wollige 
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vogel- en bijvriendelijke exotische soorten: biodiversiteit, beleving en gezondheid
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wereld van het park een opvallende parel aan het kanaal, de 
ketting die het park verbindt met zijn omgeving.

Dit wollige park zet in op biodiversiteit en woongenot. Temidden 
van vogel- en vlinderlokkende beplanting kan men hier 
ontsnappen aan de hectiek van de stad. Flora en fauna, mens 
en dier gedijen goed in deze urbane natuur met vriendelijke 
uitstraling. Het transparante park waarborgt de sociale 
veiligheid en de strategische positie van beplanting overzicht 
en doorzichten. 
 
Wonen aan het water
Niet alleen de beplanting creëert eenheid in het park. Dat 
doet de ligging in het polderlandschap ook. De polder wordt 
herkenbaar door de verschillende waterniveaus te benadrukken 
en hoogteverschillen te versterken. Naast het kanaal- en 
polderwater wordt ook het hemelwater als systeem inzichtelijk. 
Bovendien laten de seizoenen het water telkens anders laten 
beleven: verdamping, bevriezing, kleur, beweging. 

In heel Elzenhagen-Zuid wordt het water van het kanaal en het 
bassin toegankelijk en beleefbaar. Er zijn bruggen en routes die 
dicht op het waterniveau liggen voorzien, trappen en tribune-
elementen in de hellingen, hogere bruggen over het water 
waar je onderdoor kunt lopen, uitkijkpunten en vlonders, een 
trekpontje tussen de Noord- en Zuidbuurt. Deze ingrepen maken 
bewoners en gebruikers bewust van de hoogteverschillen, ze 
laten hen duidelijk de polder ervaren. In de anonimiteit van 
het hoogstedelijke woongebied blijft het cultuurhistorische 
polderlandschap levendig. Het geeft de bewoners een gevoel 
van tijd en plaats, identificatie en betrokkenheid. Daarom krijgt 
Elzenhagen-Zuid ook twee cultuurhistorische, educatieve 
knopen: de sluis in de Zeedijk en de Krijtmolen.

Naast de kenmerkende beplanting, de landschappelijke 
eigenschappen en de cultuurhistorie wordt er eenheid in Park 
Elzenhagen gecreëerd door een uniforme huisstijl voor de 
inrichtingselementen. Als reactie op de wollige beplanting zijn 
er stoere elementen van beton (zitranden, gemaal, paviljoen, 
waterspeelplein) en robuuste houten objecten (banken, 
steigers en vlonderpaden).
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dijklichaam accentueren door haag

Zelfde beplanting anders toegepast langs Noordhollandsch Kanaal: 
sfeer van buitengebied door toevoegen van knotbomen met robuuste boerenhaag

Impressie 1. Park Elzenhagen langs het Noordhollandsch Kanaal, met zicht op krijtmolen d’Admiraal
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Impressie 2. Park Elzenhagen langs de oostzijde van de Buikslotermeerdijk met zicht op de Zuidbuurt, die in het park ligt

Transparant park met doorzichten en overzicht




