Mercatorplein | Amsterdam
opdrachtgever Gemeente Amsterdam, stadsdeel De Baarsjes
periode ontwerp/uitvoering 2006-2007/2009-2010
programma 6.000 m2 plein, paviljoen (ontwerp SeArch)
technisch advies: Pieters Bouwtechniek, Rod’or Advies
opdracht Quadrat: inrichtingsplan buitenruimte
Het Mercatorplein moet de “huiskamer” van De Baarsjes worden. Om dit
doel te bereiken is de stedenbouw en architectuur van Berlage als inspiratiebron
gekozen. Van gevelwand tot balkondetail, van lijst tot plint zijn de proporties van
deze architectuur in evenwicht en verhoudt de kleine maat zich in een juiste
schaal tot de grote maat. Het pleinontwerp wil op deze maatverhoudingen en
ritmeringen aansluiten.
De hoofdopgave omvat een correctie op de pleinreconstructie uit 1998. Als
stedenbouwkundige correctie introduceert het ontwerp ten eerste een éénlaags
horecapaviljoen in de zuidwesthoek van het plein, waardoor de verblijfskwaliteit
sterk zal toenemen. Ten tweede verruimt de afbraak van de opgetilde parkeergarageinrit de huiskamer in zuidoostelijke richting, waardoor de visuele relatie
tussen de zuidelijke hoofdweg en de woontoren aan de Jan Evertsenstraat wordt
hersteld. Een derde ingreep corrigeert het profiel voor de winkel- en horecaplint
van de oostwand, door de afschotten in de bestrating markanter te dimensioneren. De introductie van het afschot in westelijke richting, gescheiden door een
trede, die ligt ingeklemd tussen een viertal gemetselde plantenbakken, geeft het
wandelgebied voor en onder de luifel weer een eigen schaal ten opzichte van de
grote centrale pleinruimte. De plantenbakken zijn zo gesitueerd dat niet alleen
een tussenzone ontstaat, als vanzelfsprekende plek voor een viertal terrassen,
maar ook de ritmische opbouw van de symmetrische oostelijke en westelijke
pleingevel in de positie van de bakken wordt uitvergroot en doorgezet in de onderlinge afstand van de lijngoten op het plein. Deze lijngoten geleden de centrale
natuurstenen pleinvloer en betrekken de oost- en westgevel op elkaar. De vierde
ingreep is de introductie van een middenmotief op het plein, als het ware de
salontafel van de huiskamer. In het oorspronkelijk concept van het plein als een
centrifugale verkeerstribune kon het midden leeg zijn, als verblijfsruimte vraagt
het plein om een centripetaal concept met een middenmotief. Dit motief krijgt
vorm in een fontein waarvan de spuitmonden in de natuurstenen vloer zijn opgenomen. Grotere manifestaties kunnen daardoor probleemloos plaatsvinden. Een
64-tal spuitmonden zijn uit het Berlagiaanse centrum van het plein geschoven
en in de nabijheid van het horecapaviljoen en de garage entree geplaatst, omdat
vanwege deze bouwkundige elementen het zwaartepunt van de pleinruimte naar
de zuidwestzijde verlegd is.
Wat betreft de materiaalsering van het Mercatorplein is gekozen voor een veld
van gezaagde Zweedse granietkeien in kleurnuances, rood, roodpaars en grijs
dat zich als een tapijt over het plein uitstrekt en de zijden van het plein vrijlaat.
Deze zijden, exclusief de Jan Evertsenstraat, worden gestraat in een roodpaars
genuanceerde gebakken klinker in waalformaat, een kleurschema dat goed bij
de granieten pleinvloer en de pleingevels past.
De zitbanken zijn “ready made” en uitgevoerd in hout. De langgerekte strakke
vormgeving sluit goed aan op het architectonisch karakter van het Mercatorplein.
De banken aan de plantenbakken zijn zonder rugleuning, die aan de westzijde
zijn enkelzits met rugleuning, georiënteerd naar het oosten en de banken aan de
noordzijde zijn dubbelzits en oriënteren zich zowel op de Jan Evertsenstraat als
op het plein. Bij de kiosk, op de trottoirverharding van de Jan Evertsenstraat, zijn
3 cirkelsegmenten van zitbanken zonder rugleuning van graniet gesitueerd, in
dezelfde kleur en granietsoort als de granietbanden van het plein. Bij de banken
zijn kokervormige afvalbakken geplaatst, rond de bomen liggen cirkelvormige
gietijzeren boomroosters. Ook de fietsrekken hebben een strakke architectonische vorm. Deze zijn in de zuidoosthoek van het plein gesitueerd bij de supermarkt en nabij het horecapaviljoen. Het plein wordt verlicht met spots, die aan
de vier bestaande verlichtingsmasten aan de westkant worden gehangen en ook
aan vier nieuw geplaatste lichtmasten langs de oostwand. Tussen de prunusgroep aan de zijde van de Jan Evertsenstraat zijn staafvormige 4 meter hoge
lichtmasten geplaatst.
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