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idee gekomen om de brug 
dwars door Pakhuis de Zwij-
ger heen te steken. Hierdoor 
ontstaat een Star Wars / Ar-
mageddon-achtig beeld waar-
bij een futuristische brug met 
de kenmerken van een reptiel 

‘Een inspiratiebron voor toekomstige bruggen over het IJ’
J A N  S C H A E F E R B RU G

Van Erven Dorens Geeft Sterren

Van mooimakerij kan je 
architect Ton Venhoeven niet 
beschuldigen. Veel architec-
ten zijn bezeten van orde en 
logica. Constructies worden 
gerangschikt langs de liniaal, 
gevels worden met gevoel 
voor ritmiek gecomponeerd 
aan de hand van de gulden 
snede.
Venhoeven kent de gulden 
snede niet. Wil hem niet eens 
kennen. Voor ritmiek is hij al-
lergisch. Als een ritme dreigt 
te ontstaan zal hij het snel 
onderbreken. Ik verdenk hem 
van een fascinatie voor Star 
Wars. Dat zou de futuristische 
vormgeving van veel van zijn 
gebouwen verklaren. Net zo-
als bij een ruimtestation staan 
gevels niet recht maar schuin. 
Hij is het tegenovergestelde 
van de blokkenstapelaar. Hij 
werkt vanuit een scenario: 
een gebouw is de verbeelding 
van een verhaal. 

Sommige gebouwen zijn op 
het randje van lelijk. Zoals de 
vijf onheilspellende woonge-
bouwen, ingeblikt in zilver-
kleurige golfplaat, aan de 
rand van de half-ondergrond-

se tramhalte Rietlandpark. De 
gebouwen zijn vormgegeven 
als hoofden, met een schuin 
teruglopende gevel als voor-
hoofd en gaten op de plaats 
van de ogen. Zoals de beelden 
op Paaseiland staan ze met 

hun gezicht dezelfde kant op 
gericht. 

De Jan Schaeferbrug be-
schouw ik als zijn beste 
werk. Hij had ook wel geluk: 
iemand was op het briljante 

Welke gebouwen geven kleur aan Oost? Architect en schrijver Jan van Erven Dorens beziet de stad met de blik van een kenner en velt zijn oordeel. Kijk maar. 

en een ruimtestation samen-
komen met een robuust pak-
huis dat het havenverleden 
van het gebied symboliseert. 
Het gat in het pakhuis is ruw, 
met een sloophamer gemaakt 
en zo gelaten. Fantastisch! 

Om met de brug op het gat in 
het pakhuis aan te komen is 
de brug laag gehouden. De 
constructie is verborgen in de 
vorm: vakwerkliggers liggen 
als spieren onder de huid van 
het reptiel. Er is heel goed 
nagedacht over het functio-
neren van de brug: voetpaden 
en fietspaden komen aan op 
de kades vlak onder de brug. 
De oprit voor autoverkeer is 
compact neergelegd zodat 
de infrastructuur niet te veel 
ruimte inneemt. Gebouwen 
staan vlak langs de brug en 
de weg, waardoor de intieme 
sfeer van Java-eiland intact 
blijft. Dit is een heel goede 
brug, hopelijk een inspiratie-
bron voor toekomstige brug-
gen over het IJ. 

‘We hebben specialisten in huis voor waxen, massages, nagels en meer’

O O ST  I N  B E D R I J F :  M J  A M ST E R DA M  S U C C E SVO L  A A N  D E  PA M P US L A A N

Na de Beauty Award ge-
wonnen te hebben neemt 
Marie-José Putman van 
beautysalon MJ Amster-
dam nu zelf plaats in de 
jury van deze prestigieuze 
prijs. “Een hele eer.” Haar 
salon aan de Pampuslaan 
bestaat nu ruim tien jaar. 
Ze heeft nieuwe merken, 
specialistische behandelin-
gen en plannen voor een 
tweede zaak.

“De Pampuslaan is een su-
perleuke straat geworden.” Ze 
kijkt naar buiten, waar intus-
sen ook Stijldepartment, Stitch 
en Bakker Lia hun deuren 
geopend hebben. Girlpower, 
noemt Marie-José dat met een 
knipoog. De Pampuslaan, de 
hoofdweg tussen Centrumei-

land en IJburg 1 waar ook de 
tram doorheen rijdt, beloofde 
destijds mooi te worden. Door 
de crisis liep alles vertraging 
op, maar nu is het bijna zover. 
“Verhuurder De Key is heel 
betrokken om er samen met 
de ondernemers” – ze noemt 
ook supermarkten Deen en De 
Versmarkt – “een veelzijdige 
straat van te maken.”

Intussen worden de nieuwe 
behandelstoelen geleverd 
en moet Marie-José even 
bijspringen. “IJburg is gro-
ter geworden”, zegt ze als ze 
terugkomt. “Afgelopen maand 
hebben we vier nieuwe me-
dewerkers aangenomen. Met 
meer dan driehonderd be-
handelingen per week zijn we 
toonaangevend in Amsterdam. 
En omdat we zo groot zijn, 
kunnen we trends volgen.”
Zoals bindweefselmassages, 
die worden ingepast in de 
facials. In de salon kun je te-

recht voor alles op het gebied 
van beauty: massages, nagels, 
pedicure, botox, wenkbrau-
wen enzovoorts. “We hebben 
steeds meer specialisten in 
huis, zoals die voor wenkbrau-
wen in de ‘browbar’, en voor 
waxen en massages.” Het is een 
van de redenen waarom ze in 
2015 de Beauty Award won. 
“Dat ik nu jurylid mag zijn van 
die prestigieuze prijs is extra 
bijzonder.”

IJburgers vormen een kri-
tisch publiek, weet ze. En dat 
is goed, want het houdt haar 
scherp. “I care. Het maakt me 
tot wie ik ben. Mensen uit de 
stad, die hier ook veel komen, 
zijn onder de indruk van onze 
service en prijzen.” 

Ze kijkt alweer uit naar nieuwe 
kansen. “Die award heeft veel 
publiciteit opgeleverd, de 
salon was te zien in Meisje van 
Plezier en er wordt gefilmd 

Marie-José van MJ Amsterdam: “Wij hebben steeds meer specialisten in huis.”

voor een serie van Talpa.” De 
komende tijd gaat Marie-José 
zich richten op beautyvlogs. 
“En op een tweede vestiging in 
de stad.”

advertorial

MJ Amsterdam is zeven dagen per 
week open, waarvan op maandag 
tot en met donderdag tot 22.00 uur. 
Je kunt zelf online een afspraak 
inplannen. Pampuslaan 27–29, 
020-4165098, 
www.mjamsterdam.nl


