
! ! De Muur
	 	 Amstelveen

	 	 Door het oprukken van grootschalige 
ontwikkelingen staat het cultuurhistorische 
karakter van de Ouderkerkerlaan onder druk. Een 
gebied met kenmerken die het gevolg zijn van de 
ontwikkeling van het oorspronkelijke veenland. 

	 	 De parkstrook tussen het KPMG-gebouw en de 
bebouwing aan de Ouderkerkerlaan is slechts 
circa 30 meter breed en heeft een lengte van 
totaal 650 meter. 

	 doelstellingen	 Naast het weren van verkeerslawaai om het 
karakter van de Ouderkerkerlaan te beschermen, 
moet de muur ook de kwaliteit van de parkstrook 
versterken. 

	
 ontwerp Om de lengte van het gebied kracht bij te zetten 

wordt de muur samengesteld uit horizontale 
banden opgebouwd uit rollagen van bakstenen 
met gelijke kleur maar met verschillende dikte. In 
de muur worden insnijdingen aangebracht om 
hem een plastische kwaliteit te geven. De circa 
2,40 meter hoge gedeelten hebben een 
bovenrand die zich zowel overdag als ‘s-nachts 
duidelijk aftekent. Overdag laat een doorgaande 
strook glasplaatjes een tintelend licht door, terwijl 
dit glas ‘s-nachts van binnenuit aangelicht wordt. 
De bekroning wordt gevormd door wit 
geglazuurde keramische elementen die het 
zonlicht verstrooien. Op strategische punten 
zorgen kleine ornamenten van glas en 
roestvrijstaal voor verrijking van het beeld. 
Glasvlakken, bomen en doorlopende sloten 
versterken de relatie tussen de beide kanten van 
de muur. Ter plaatse van de aansluiting op het  
KPMG-gebouw schuift de muur in een dikke 
groene taxushaag van 1,80 meter hoog.
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	 	 de Muur
	 	 Burgemeester Rijnderslaan | Amstelveen

	 	 Geluidwerende parkmuur; lengte 460 meter
	 	 04.1996 
	 opdrachtgever	 Gemeente Amstelveen
	 	 www..amstelveen.nl	
	 ontwerp en directie	 Kruunenberg Van der Erve Architecten	
	 	 www.2xU.nl
	 realisatie metselwerken	 Metselbedrijf H.G. Dijkman & Zn
	 realisatie metaalwerken	 De Qumey Metaalindustrie bv	
	 	 www.qumey.nl
	 realisatie beglazing	 Saint-Gobain Glass, Leiden	
	 	 www.saint-gobain.com
	 realisatie verlichting	 Bemico Elektrotechniek B.V.
	 	 www.bemico.nl
	 realisatie beplanting	 Copijn Utrecht Boomschirurgen bv, Utrecht	
	 	 www.copijn.nl
	 status	 1e fase opgeleverd 10.1998
	 	 2e fase opgeleverd 11.2001
	 	 3e fase opgeleverd 03.2002
 foto's Luuk Kramer ©, Amsterdam
	 	 www.luukkramer.nl
	 fotoalbum	 http://flic.kr/s/aHsjyBGSoo

	 	 Materialen	
	 bakstenen	 Wanlin, type Rood Vieille Famenne,
	 	 50x90x190, 65x90x190 en 88x90x190 mm
	 	 www.wienerberger.nl
	 afdekstenen	 St. Joris, kleur wit	
	 	 www.stjoris.nl
	 afdektegels	 Boizenburg Gail Inax, kleur wit en zwart	
	 	 www.gail.de
	 fiber optics verlichting	 Art PART bv, Duiven

© KRUUNENBERG VAN DER ERVE ARCHITECTEN KE9641NL05v08     3

http://maps.google.co.uk/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Burgemeester+Rijnderslaan,+Amstelveen+&sll=52.180144,4.494059&sspn=0.003122,0.004796&ie=UTF8&hq=&hnear=Burgemeester+Rijnderslaan,+Amstelveen,+Noord-Holland,+The+Netherlands&t=h&layer=c&cbll=52.297582,4.865723&panoid=udVUI405jx1W5fFdYBfwDA&cbp=12,267.67,,0,-0.85&ll=52.297667,4.865677&spn=0.012401,0.033023&z=16
http://maps.google.co.uk/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Burgemeester+Rijnderslaan,+Amstelveen+&sll=52.180144,4.494059&sspn=0.003122,0.004796&ie=UTF8&hq=&hnear=Burgemeester+Rijnderslaan,+Amstelveen,+Noord-Holland,+The+Netherlands&t=h&layer=c&cbll=52.297582,4.865723&panoid=udVUI405jx1W5fFdYBfwDA&cbp=12,267.67,,0,-0.85&ll=52.297667,4.865677&spn=0.012401,0.033023&z=16
http://www.amstelveen.nl
http://www.amstelveen.nl
http://www.2xU.nl
http://www.2xU.nl
http://www.qumey.nl
http://www.qumey.nl
http://www.saint-gobain.com
http://www.saint-gobain.com
http://www.bemico.nl
http://www.bemico.nl
http://www.copijn.nl
http://www.copijn.nl
http://www.luukkramer.nl
http://www.luukkramer.nl
http://flic.kr/s/aHsjyBGSoo
http://flic.kr/s/aHsjyBGSoo
http://www.wienerberger.nl
http://www.wienerberger.nl
http://www.stjoris.nl
http://www.stjoris.nl
http://www.gail.de
http://www.gail.de
http://www.2xU.nl
http://www.2xU.nl

