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GENIEPARK: militair historisch 
erfgoed wordt modern stadspark

Inhoud: 

-1- De Stiltestelling

-2- Historisch onderzoek 

-3- Ontwerp Geniepark



de Stiltestelling

De realisatie van de Stelling van Amsterdam eind 

negentiende eeuw leidt tot een militair landschap
De Stelling van Amsterdam met de inundatiegebieden

De Stelling van Amsterdam als historisch ensemble

(punten/lijn/vlakken)

Het water: van vijand naar vriend



De Stelling van Amsterdam - Deelgebieden en karakters

(De Geniedijk als liniair element in de polder)

De Stelling van Amsterdam als Stiltestelling in de 

metropoolregio van Amsterdam)

De Geniedijk als monumentaal, beschermd ensemble 

(UNESCO-monument)

karakteristiek van de historische objecten van de Stelling van Amsterdam

(uit: De Stiltestelling, H+N+S Landschapsarchitecten - 2001)

De stiltestelling

De stiltestelling



schakel tussen duin en plassen



De aanleg van de Geniedijk eind negentiende eeuw 

leidt tot een militair landschap

De Haarlemmermeer als 'waterwolf'

beleving stilte vs dynamiek beleving lineariteit & autonomie van de Geniedijk

aanwezigheid historische objecten  leesbaarheid van het ensemble staat op plekken onder druk leesbaarheid van het ensemble staat op plekken onder druk

Stelling van Amsterdam: kwaliteiten en zwaktes



sluis-complex

Geniedijk 

historische kaarten van het oospronkelijke ontwerp van de Geniedijk en de versterkingen   

 

karakteristiek: de dijk als kering met 2 zijdes

de aanvalszijde/inundatiezijde en de defensiezijde 

(gedekte of keelzijde)

karakteristiek: de dijk als militaire lijn 

verschil in steilte / profilering binnen en buitenzijde

Fort bij Aalsmeer

batterij aan de Aalsmeerderweg batterij aan de Sloterweg (nu: Rijnlanderweg)

Geniedijk
Achterkanaal

Voorkanaal

historische foto van het sluis-complex als verbinding tussen polder en boezem (ringvaart)

historisch beeldmateriaal van het sluiscomplex en de beweegbare brug bij de ringvaart (Ringvaartdijk)







Bestaande situatie  A-A'

Bestaande situatie  B-B'

Bestaande situatie  C-C'

Historical section

voorkanaal

kanaalglooing

jaagweg

banket

kruin

glooiing

jaagberm

kanaalglooing

voorkanaalberm

estaande situatie  C-C'

boven: het principe van het banket

rechts: vergelijking van de bestaande situ-

atie met het oorspronkeleijke profiel:

-  de plaats van de beplanting (wisselt), niet 

continu

- verschil in plek van het fietspad, ook i.r.t. 

waar het historisch ‘juist’ is (gedekte zijde)

verschil tussen natte, inundatiezijde en 

veilige, droge zijde is vervaagd

verschil in relief tussen oude en nieuwe 

situatie in grondwerk: grondlichaam is uit-

gezakt / banket is soms verdwenen

oorspronkelijk profiel Geniedijk



Geniepark: begrenzing, context en belemmeringen

gasstation

Zonering druk / rustig - natuurlijk / cultuurlijk, enz.

De pool aan de ene kant bij het station (dynamiek van de stationsomgeving en de kantorenparken)

Het Geniepark kent twee polen aan de beide uiteinden



Programma aansluiten bij bestaande initiatieven - inzetten op herbestemming - terughoudend zijn met nieuw/extra programma

de Batterij a/d Sloterweg en het fort bij Aalsmeer vragen om 

herbestemming / bijzondere programmering

Principe 1: maximaal inzetten op en benadrukken van de lineariteit
benadrukken lengterichting (de Geniedijk staat centraal)



Principe 2: benadrukken van de 2 heel verschillende parkzijdes
Ruimtelijk - beleving - historische betekenis

beschermd tegen vijand - artificieel- uit de wind - wachten op de vijand

vista’s op de overkant- droogonbeschermd - zichtbaar - natuurlijk - blootgesteld  - open - publiek - nat

Principe 3: verbijzonderen van de accessen
Relatie punt / lijn / vlak

Kazematde stationsomgeving 

vraagt om bijzondere 

aandacht

Fietsbrug over de A4 Grondlichaam kazemat Fort bij Aalsmeer

De fietsbrug als nieuw punt: verbijzondering bij het acces van de A4



Principe 4: gevarieerde routing met Geniedijk als hartlijn 
Fietspad continu achter de dijk op de plaats van de 
oorspronkelijke gedekte weg, in de luwte van de wind!

Bij het station is bijzondere aandacht nodig voor a) de beëindiging van het park en b) de continuïteit van de route (voor langzaam verkeer)

Principe 5: vormgeven aan verschillende belevingsperspectieven
Fiets - voet - auto - trein - vliegtuig - kano



Ruimtelijke opbouw schetsontwerp: 'het ontwerpconcept'

VIER DEELGEBIEDEN GENIEPARK
    Parkrand |       Schootsveld |        Geniedijk |       Bomenweide                   

Plankaart voorlopig ontwerp (VO) Ontwerptekening korte en middellange termijn

Het Geniepark



Plankaart voorlopig ontwerp (VO) Visiekaart lange termijn

Themakaart routing (hoofdprincipes)



Themakaart doelgroepen / gebruikers

Scenario's gebruikers

Themakaart beplanting

principe 4 beplantingszones



De 4 deelgebieden in een dwarsdoorsnede
'de bomenweide' - 'het Geniedijk-ensemble' - 'het schootsveld' - 'de dansende, gemengde parkrand'

de gemengde parkrand biedt ruimte aan bebouwing in het groen (campus A4 Zone West)

De dansende parkrand



Ontwerpprincipe 'dansende parkrand' (1)
Echo van fort / kazematten

Ontwerpprincipe 'dansende parkrand' (2)
Belijning zorgt voor wisselende zichten op Geniedijk / bijzondere plekken

Ontwerpprincipe 'dansende parkrand' (3)
Verschil doorgaande routes i/d randen en informele wandelpaden in het schootsveld

Ontwerpprincipe 'dansende parkrand' (4)
Vrij zicht op de Geniedijk vanaf de A4 - rand iets terugleggen / doorgang asymmetrisch



Ontwerpprincipes 'dansende parkrand' (5)
Vrij zicht op het polderlandschap vanaf de fietsbrug over A4

Impressie: sfeerbeeld van de dansende parkrand



Parkrand ter hoogte van A4 Zone West

detail plankaart Geniepark westzijde

detail plankaart Integraal Ontwikkelingsplan A4 Zone West (Kcap)

detail plankaart Geniepark - ontsluitingsstructuur parkrand/campus A4 Zone west: - Rijnlanderweg downgraden (alleen voor bestemmingsverkeer) / auto is te gast in het park!

Ontsluitingsvoorstel

Verbijzondering parkrand
Reeks bijzondere / hoogwaardige ingerichte plekken voor intensieve recreatie waar park en campus elkaar raken

parkrand loopt door: 



Doorsnede van een van de bijzondere ontmoetingsplekken

Doorsnede van de route langs de parkrand, op de overgang naar het schootsveld, met auto en lv gemengd (li.) 

en alleen langzaam verkeer (re.)

Detail parkrand:
verbijzonderde plekken
Reeks bijzondere / hoogwaardige ingerichte ontmoetings- 
plekken waar park en campus elkaar raken

Sfeerbeelden inrichtingsniveau



open veld met langgrasbeheer tijdelijke functie als evenemententerrein rust en ruimte domineren, het veld biedt vrij zicht op de Geniedijk

Het schootsveld

Impressie: zicht op het schootsveld en de Geniedijk



Schootsveld profiel verdekt wandelpad

de wandelpaden in het Schootveld worden uitgevoerd als informeel maaipad

de 'broeddijk' mag z'n gezicht tonen bij de Batterij aan de Sloterweg

referentie: kunstwerk Fort bij Gijon, Spanje (kunstenaar: Eduardo Chillida)

de Geniedijk als hartlijn van het toekomstige Geniepark

Het Geniedijk-ensemble



Herprofilering face-lift Geniedijk - afschrapen en aanvullen

Bestaande situatie  A-A'

Bestaande situatie  B-B'

Bestaande situatie  C-C'

Bestaande situatie

Historical section

voorkanaal

kanaalglooing

jaagweg

banket

kruin

glooiing

jaagberm

kanaalglooing

voorkanaalberm

Bestaande situatie  A-A'

Bestaande situatie  B-B'

Bestaande situatie  C-C'

Voorstel

Historical section

voorkanaal

kanaalglooing

jaagweg

banket

kruin

glooiing

jaagberm

kanaalglooing

voorkanaalberm

Detailuitwerkingen accessen Geniedijk

Rijnlanderweg Stationsomgeving



Doorsnede ter hoogte van munitiebunkers - uitwerking muur

bij de bunkers

Detailuitwerking verlichting van de dijk

Verlichting fietspad : principe van sensorverlichting (stap 1)

Verlichting fietspad : principe van sensorverlichting (stap 2)

Verlichting bijzondere plekken (relicten)

Verlichting bijzondere plekken (relicten)



Geniepark: boomweide van fruitbomen (appel, kers, peer, enz.)

met schapenbegrazing

voorbeeld: Iberische varkens in combinatie met

kurkeikteelt in Spanje

De bomenweide

alternatief landschapsbeheer en ambachtelijke regionale producten (stadslandbouw) gaan hand in hand: het Geniepark als merk!

'Het Geniepark - schaap'



Profiel wandelpad in de boomweide

Dwarsprofiel boomweide met wandelapd en brug over het Achterkanaal
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