
Kaja 
Boudewijn

Portfolio 

Inhoud
1.  Info

2. Broken Circle, 
 Spiral Hill, 
 Continued 
3.  De Morgen Ghaerde
4.  Hexagon Huis
5.  Tessellation 
 Tectonics
6.  Isthmuscity
7.  Contactplek
8.  Bugitat
9.  Shelter Shapes
10.  Entree
11.  Tell Es-Sultan en
 Mitzpeh Jericho
12.  Monumenten



Hoi!

In dit portfolio laat ik m’n werk landschapsarchitectuur, stedenbouw en design zien. 
Ik probeer plekken te benaderen door de ogen en met de gedachten van een conceptuele 
kunstenaar, door voortdurend vragen te stellen, totdat alle puzzelstukjes op hun plek vallen, en een 
opmerkelijke leidraad voor een ontwerp ontstaat. Op een onderzoekende manier zoek ik naar de 
mogelijkheden van een nieuwe ruimte.  

Ik ben gefascineerd met landschappen; de geschiedenissen, geologische materialen, de kleine 
gevechten die zich tussen soorten afspelen, hoe ze bij elkaar de fysieke ruimte mogelijk maken die 
nodig is om in symbiose te leven.
Landschappen bestaan als het resultaat van oeroude en talloze individuele processen. Ik hou ervan 
om in de diepte van al die afzonderlijke lagen te duiken, om te verbinden wat nog niet eerder 
verbonden was. Hetgene verbeelden wat nog niet bestaat, om zo mensen aan te sporen op een 
andere manier over onze gedeelde omgeving na te denken. 

De komende jaren heb ik nog veel te leren over het ontstaan en de details van landschappen, 
over geologie, soorten rijkdom, klimaat en persoonlijke verhalen. Dit is essentieel om mijn 
conceptuele werk in een specifieke context te plaatsen, om ideeën en de realiteit samen te 
brengen.
Ik denk dat het nodig is om filosofie en handeling samen te brengen in verhalen en ontwerpen. Al 
helemaal in de komende decennia, waarin niet alleen onze leefomgeving zal en moet veranderen, 
maar ook onze collectieve denkwijze daarover. 
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In 1971 maakte Land art kunstenaar Robert Smithson één 
van zijn drie earth works in een oude zandmijn, net boven 
Emmen, aan de voet van de Hondsrug. Voor de ervaring van 
het werk is het belangrijk het te kunnen bezoeken, zodat het 
te zien is in relatie tot het omliggende landschap. Helaas is 
het bijzondere terrein waarin het werk ligt, niet toegankelijk. Er 
dreigt instortingsgevaar en het water is vergiftigd. Het is dus 
logisch dat het niet te betreden is, maar het is erg zonde dat 
het niet eens te bekijken is. 

Ondanks dat het een plaatsgebonden landschapskunstwerk 
is, is het niet perse geïnspireerd op het landschap van de 
omgeving van de mijn. De mijn en het werk is een soort 
‘microcosmos’, een symbool voor de wereld. Het mist daardoor 
echter wel aansluiting op de werkelijkheid en de context van 
zijn omgeving. 

Ik wil het kunstwerk en het omliggende landschap met elkaar 
verbinden met één grote cirkelende beweging, verticaal en 
horizontaal, via de heuvels en veen ontginningen. Een serie 
uitzichtspunten op bijzondere plekken in het landschap, die 
de vormen van het kunstwerk voortzetten. Een wandelroute 
die te lang is om te lopen, maar eindeloos door gaat, in een 
eindeloze spiraalvorm die door het landschap kringelt, in een 
constante zoektocht naar het centrum vanaf de periferie. 

Eigen project pre-master

januari 2023



Het kunstwerk is omlijnd door een gazon en dichte bossen. 
Een smal zandpaadje leidt vanaf de landweg, door de 
bossen, naar de Spiral Hill. In dit masterplan wordt dat een 
officieel pad, de directe entree tot het werk. Om verdere 
toetreding tot het gebied te ontmoedigen, moet de begroeiïng 
tussen de twee onderdelen van het kunstwerk onbegaanbaar 
worden. Vanaf het midden van het meer bestaat een speciaal 
uitzichtpunt. In tegengestelde richtingen beginnen op deze twee 
plekken, twee wandelpaden het landschap in. 

huidige situatie 

uitzichtpunt 
Spiral Hill 

Broken Circle 

uitkijkpunt met 
zwerfkeinen



Er bestaan veel ronde vormen van meertjes en heuvels in het landschap, zoals het Appeltje en het Zandhaantje, de pingoruïnes 
en stuifzandheuvels. De waarde en herinneringen van deze plekken wil ik respecteren, maar ik wil ze benadrukken door het 
hoogteverschil dat in het landschap zit, en wat ook essentieel is in het kunstwerk, toe te voegen aan de bestaande meren en 
heuvels. Aan elk van dat soort plekken voeg ik een tegenhanger toe, zodat het kraterachtige vormen worden, subtiel, maar toch 
met duidelijk hoogteverschil. Dat creeërt uitzichtpunten waar vanuit het landschap te bekijken is, en moerasachtige meertjes met 
veranderlijke waterstanden, voor trekvogels. De wandelroute leidt langs al deze heuvels, waardoor de wandelaar een constante 
beweging van de diepte naar de hoogte maakt, tussen uitzicht en detail, water en zand. Deze punten maken een verbindende 
route, waarbij het wandelpad niet het uitgangspunt, maar het gevolg is. Een bomenlaan benadrukt de overeenkomst van de 
punten, verbindt de bossen met de landbouwgrond, creeërt een duidelijke zichtlijn over de velden, in een cirkelende beweging. 

1:200

1:200

A

B

a

b

pingoruïnes en zandgronden
ronde vormen
in het landschap model



1:7500 1:1000

1:1000

1

1

2

B

A

b

a

2



De Morgen 
Ghaerde

Volkstuintjes zijn het platteland, het boerenleven in het klein, voor 
stedelingen. Arbeiders gebruikten ze vroeger om hun eigen voedsel te 
verbouwen, maar nu slibben de tuinen dicht; de open moestuintjes hebben 
plaats gemaakt voor grote bloemenstruiken, vakantiehuisjes en hoge heggen, 
de wachtlijsten zijn lang en de grond duur. 
Om volkstuinen weer functioneel te maken, en stadsbewoners groene vingers 
te geven, wil ik het hele terrein weer terug brengen naar z’n oorsprong, 
zodat het vanaf dat punt in de tijd, via experimentele archaeologie, zich 
verder kan ontwikkelen in een gezamelijke zoektocht naar duurzame 
landbouw.

De middeleeuwen zijn vaak het decor en een inspiratie voor fantasievolle 
verhalen, en binnen de archaeologie is een balans tussen praktische 
wetenschap en verbeeldingskracht essentieel. 
Misschien kan dit landschap een tijdmachine zijn, zowel naar het verleden 
als naar de toekomst. 

Studio Landscape Architecture
pre-master AVB

oktober 2022



belangrijke historische elementen en structuren huidge groenstructuur

Dit noordelijke deel van Amsterdam werd in de 11e eeuw 
ontgonnen en daarmee werd landbouw mogelijk. Deze nieuwe 
volkstuin krijgt de de inrichting van een middeleeuws hof, 
wat allerlei landschappen heeft voor een kleine gemeenschap; 
openbare, private, exclusieve en wilde gronden. Ook haalt het 
ontwerp inspiratie uit de belangrijkste agrarische uitvinding uit 
die tijd: het drieslagstelstel, om het toegankelijker te maken voor 
iedereen.  



masterplan



volkstuinen, kleine velden 

meent, openbaar park

dorp, woningen

gemeenschappelijke moestuinen

morgen akkers

weidegrond, bosschage

openbare wandelroutes

wandelroutes, binnendoor

autoweg

fietsroutes

Het oppervlakte van de gemiddelde volkstuin 
wordt 2 keer zo groot en er wordt voornamelijk 
voedsel verbouwd. Het eigenaarschap van de 
veldjes rouleert in periodes van 3 jaar, het 
drieslagstelsel. Op die manier komen veel 
meer mensen, ook tijdelijke Amsterdammers, in 
aanmerking voor een tuintje. 

De akkers hebben het formaat van een 
‘morgen’, in Waterland ong. 10.000 
m2. Hier kan geëxperimenteerd 
worden met landbouwtechnieken uit 
de Middeleeuwen, om beter begrip te 
krijgen van die tijd.

Dit zijn de gedeelde tuinen en parken van 
het terrein, die onderhouden worden door de 
bewoners van het ‘dorp’. De structuur lijkt op 
die van een kloostertuin, met geometrische 
vormen en kleine boomgaarden. 

Op het talud aan de autoweg kant van het terrein, 
liggen bosschages waar paarden, koeien en geiten 
kunnen grazen, Aan de zuidkant is bijvoorbeeld een 
kinderboerderij. Er lopen geen wandelpaden door deze 
weides, dus er kunnen ook bijen worden gehouden.

De meent is een openbaar park aan de 
‘plattelands’ kant van het terrein. Er is ruimte 
voor een hondenlosloopgebied en natuurlijk mogen 
mensen hun varkens en schapen er laten grazen. 

In het midden van het terrein worden 
de parcelen teruggebracht tot de kleine, 
oorspronkelijke veldjes van ong. 15 m2. 
Hier kunnen bijvoorbeeld gerehabiliteerden of 
mensen met speciale hulp, wonen en werken 
in de tuinen en op de akkers.

Historical Atlas, 1923

Schematische weergave van 
een typisch middeleeuws hof.



dorp                  gedeelde moestuinen

akkers                  bossen en weide 

meent                 volkstuin velden



Hexagon 
Huis

In de verte staat een ronde koepel bol en warm te wachten. Het 
kan gezien worden als een uitnodiging, of een waarschuwing, maar 
altijd als een ontegenzeggelijk teken van leven. 

Dit is een ontwerp voor een gemeenschappelijke leefomgeving, 
geinspireerd op vernaculaire, nomadische architectuur. De ruimtes 
rondom de centrale ruimte zijn naar buiten gericht en individueel, 
maar het midden is voor de gemeenschap. Het luchtballon-achtige 
koepeldak zwelt op als er vuur wordt gemaakt in het hart en 
haard, en creërt zo een ruimte die alleen bestaat door de warmte. 
Het laat iedereen in de wijde omtrek zien dat er iemand thuis is. 

januari 2019



boven doorsnede

beneden doorsnede



Tessellation 
Tectonics

Omdat Tallinn zich naar alle kanten uitbereidt, moet ook de 
verouderde, traditionele ex-sovietwijk Laagna meer kwalitatieve 
verblijfsruimte creëren en vergroenen. 

Op dit moment zijn vrijwel alle wegen in de wijk omgeven met 
parkeerplekken. Hierdoor is er nauweiljks een groenstructuur in de 
wijk en is het voor voetgangers lastig begaanbaar. 
Wij stellen voor om de wegenstructuur om te gooien, het aantal 
parkeerplekken drastisch te verlagen en te verplaatsen naar de 
rand van de wijk, en de asfaltplaten te vervangen met klinkers 
in verschillende gradaties van halfverharding. Ook willen we het 
groen tussen de de bouwblokken uitbereiden en verbinden, en 
toegankelijk maken voor voetgangers. 

Voor Tallinn Architecture 
Biënnale Vision Compittion

Gemaakt met Kertu Jõeste

februari 2022



De wijk wordt omgeven door 
een tweebaans ringweg, die 
toegang biedt tot de wijk 
op meerdere punten. Vanaf 
die punten zijn er alleen 
maar enkelbaans wegen van 
halfverharding. Zo worden 
stimuleerd om zo’n kort 
mogelijke route te nemen.

De parken, pleinen en 
halfverharde wegen worden 
verbonden door een groene 
riem. Dit creërt een uitgestrekt, 
open park, met veel 
verschillende wandelroutes naar 
ieder gebouw.  

De grootste parkeerterreinen 
worden buiten de wijk geplaatst.  
Verder is alles bereikbaar op 
loopafstand. 
Rond de appartementen is een 
strook parkeerplekken mogelijk, 
omdat de gebouwen souterrains 
hebben die als opslagruimtes 
gebruikt worden. 

Tussen de gebouwen en wegen 
ontstaan grote pleinen parken op 
centrale punten. Zo is er altijd 
groen of een verblijfsplek te zien 
vanaf elke woning.



Isthmuscity

Het terrein van voormalig scheepswerf De Ceuvel staat grote veranderingen 
te wachten. Het gebied grenst aan een industrieterrein en verschillende typen 
woonwijken, en is heel goed bereikbaar vanaf Amsterdam Centraal. 
Vanwege de woningnood en de populariteit van dit stadsdeel zullen de kleine 
en creatieve werkplaatsen en de broedplaats binnenkort ruimte moeten maken 
voor veel nieuwe appartementen. 

Het zou zonde zijn als alle kleine bedrijfjes het gebied verlaten, omdat 
daarmee het karakter en de kwaliteit van de plek ook vertrekt. Daarom moeten 
de bedrijven van deze plek bereikbaar en interessant zijn en blijven voor de 
toekomstige en huidige bewoners uit de omgeving. 

De rand van het gebied heeft nog steeds een bijzondere band met het water, 
met grote boten die op het droge liggen en lange havenarmen in het water. 
Om het gebied met haar omgeving te verbinden, wil ik het water oversteken 
met een grote landtong, een isthmus, die zich uitstrekt naar de overkant. 

Studio Urbanism, 
pre-master AVB

december 2022
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huidige situatie

masterplan en doorsnedes

diverse functies relatie tot het water omliggende buurten
elementen uit 
huidige situatie nieuwe structuur

toevoegen van 
nieuwe principes

doortrekken van 
omliggende zichtlijnen

+ + =

woningen
scholen 
winkels, horeca
pleinen 
werkplaatsen
ecologische zone
parken

oppervlakte:   32,3 km2

FSI:    1,31

functiemix:  
50%  wonen 
35%  werken 
15%  voorzieningen

Om een nieuwe structuur te maken, neem ik als basisstructuur de zichtlijnen en wegenpatronen uit de omliggende straten over. Dit 
creërt, samen met de huidige situatie en passende nieuwe elementen, vormen die altijd uniek zijn, maar niet willekeurig bedacht. 

De bebouwing is hoger aan de wegzijde van het gebied, en in de plinten is ruimte voor open werkplaatsen en winkels. Fietstunnels 
en overdekte markten onstaan in de plinten. Daarboven torenen hoge appartementenblokken uit. Om de zonsondergang over het 
water zichtbaar te houden, is de bebouwing over het water laag en omgeven door drasland. De steigers strekken zich uit tussen 
de bebouwing, met grote, beschutte patio’s in de woonblokken. Lange bruggen en steigers over het water, met daar tussenin 
ligplekken voor woonboten, maken het gebied toegankelijk voor de omliggende woonwijken. 
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Contactplek

De Contactweg in Amsterdam West gaat uiteindelijk verdwijnen, 
maar in de tussentijd moet het een vrolijke, aantrekkelijke ruimte 
worden.

Voor de tussenfase tijdens de bouw van de nieuwe appartementen 
in het gebied, heeft de openbare ruimte een tijdelijke invulling 
nodig. Ik heb drie aanpassingen bedacht die de grote, lege 
autoweg tot een gezellige verblijfsplek kunnen maken. 

De vormen en materiaalkeuzes zijn gebaseerd op de geschiedenis 
en context van de oude haven. De eerste bewoners van het 
nieuwe stadsdeel hebben zo een omgeving die er niet constant 
uit ziet als een bouwput, maar waar duidelijk en op een simpele 
manier, aandacht aan besteedt is. 

Voor stage bij 
Gemeente Amsterdam 

augustus 2021



In deze wegbeschildering met thermoplast heb ik het oude 
patroon van de Overbrakerbuitenpolder-velden doorgetrokken 
over de weg. Op die manier is het nog steeds te zien op 
oude kaarten en in de structuur van de volkstuintjes van het 
Westerpark. De een kleurrijke tekening over de weg doet denken 
aan sportveld lijnen. Zo wordt de Contactweg een verbinding 
naar het park, zodat ze weer een doorlopende route van de ene 
naar de andere kant van de spoorlijn maken. 



Oud havenmateriaal kan hergebruikt worden, zoals meubilair 
van oude damwanden. Door de vormen af te wisselen, in te 
graven, uit te laten steken, onder te laten lopen, met barbeques 
en plantenbakken te vullen en met de omgeving te verbinden, 
worden de voormalige damwanden robuuste, praktische 
kunstwerken in de openbare ruimte. 



N

De culturele organisaties rond de Contactweg, zoals het 
Mediacollege, kunnen goed gebruik kunnen maken van de 
ontstane open ruimte aan de weg. Geïnspireerd door de Tree of 
Hope en de omliggende havenbedrijven, bedachten we een grote 
structuur van steigers. Daarin worden op gespannen doeken werk 
tentoongesteld en films geprojecteerd. In de zomermaanden kan 
binnen de structuur toneel en danslessen gegeven worden, als 
een kruising tussen dichte en openbare ruimte, een gigantische 
evenementen lokatie en bron van licht en kleur. 



Bugitat

Met een kleine ingreep willen we proberen de insecten in 
Jeruzalem een steuntje in de rug te geven. 

De piramidevormige elementen bestaan uit een combinatie van 
beton en een gedroogde sponsachtige plant; luffa. Dit creërt een 
lichte, poreuze steen, waarin planten kunnen wortelen en waarin 
water opgevangen kan worden. Insecten worden aangetrokken door 
de planten, en kunnen cocons en nesten in en tussen de stenen 
bouwen. 

Ze worden tegen gevels, op daken en langs lantarenpalen 
geïnstalleerd, door de hele stad, maar voornamelijk tussen twee 
groene gebieden. Via die wegen kunnen insecten makkelijker 
verkassen van bijvoorbeeld het ene park naar het andere, 
waardoor de polinatie tussen planten over grotere afstanden wordt 
bevorderd.

Game Changer 
Competition (gewonnen)

Met groep van 
zes studenten

Bezalel Academy Jeruzalem

mei 2020



open natuurlijke ruimtes 

landbouw gebieden 

ontwikkelde natuurlijke ruimtes

natuurlijke ruimtes in stedelijk gebied 

voorstel ecologische verbindingszone

Jeruzalem



Shelter 
Shapes

Een experimenteel ontwerp voor een speeltuin, een lichte, maar stevige toevoeging aan de 
publieke ruimte. Doordat het gebaseerd is op herinneringen van onze favoriete speelplaasen, 
lijkt het nu op een zandkasteel, een grot of een poppenhuis. De statische vorm van een muur 
is poreus geworden, te betreden en toegankelijk, maar ook een soort verstopplekje, zoals een 
boomhut, elementair en effectief. 

De afzonderlijke objecten vormen een een vuurplaats, een eettafel en een waterbassin. Zodat 
de muur niet langer de voor- en achterkant van elkaar afzondert, maar je uitnodigd voor een 
kortstondig verblijf. 

Met Studio Ossidiana
en Tomaello B.V. 
 
Dutch Design Week 2020

Met Danute Liva en 
Buse Ilgaz

oktober 2020



Entree
Een grote haven, bereikbaar via spoorwegen, vaargeulen, wandelroutes en alles ertussenin. Het is 
een spectaculair grensgebied tussen land en water, een aankomst- en vertrekhal, met woonwijken 
die vanaf groene eilanden, verbonden met loopbruggen, uitkijken over het water en naar de 
uittorende stadskern. 

De entree van toekomstig Havenstad, is zowel de ingang als het uiteinde van het stadsdeel, waar 
het ophoudt en begint.

Ook een kruispunt van vluchtige mobiliteit kan een centrum zijn. 

Één-daagse cursus 
Landschaps Architectuur en 
Stedebouw, Academie van 
Bouwkunst 

november 2022



Tell 
Es-Sultan
Mitzpeh 
Jericho

juni 2019

Sculpturen over de geschiedenis van stedelijke vormen en hun militaire functies. 
Tell Es-Sultan, de eerste stad ter wereld die ooit een muur rond zich optrok en een wachttoren 
bouwde, bevondt zich vrijwel op dezelfde plek waar nu een van de meest aggressieve 
stedenbouwkundige projecten ontstaan; de nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever. Steden 
werden dankzij de architectuur van muren en torens, meer dan een simpele samenlevingsvorm, ze 
werden duidelijk gedefiniëerde, afgesloten gemeenschappen met een eigen identiteit, waarin gelooft 
kon worden. De torens waren indrukwekkende bouwwerken, waar de bouwers en ieder die zich met 
hen identificeerde, trots op kon zijn, waar letterlijk tegenop kon worden gezien, beangstigend en 
ontzagwekkend. Angst en extase zijn emoties die dicht bij elkaar liggen, en deze bouwwerken zijn 
de fysieke, oeroude, manifestaties daarvan.



Monumenten
herfst 2018 Monumenten voor verdwalen, nog af te leggen paden, 

duisternis en slapen. Alpen-landschappen met zwarte spiegel 
meren, spiegelende wanden en geblokkeerde gedachten. Het 
wandelen door labyrinthen brengen gedachtes weer op gang. 

Opdracht was om een ruimtelijke sculptuur te maken bij 
een filmscène. Ik koos de in beton gegoten scène uit Le 
Conseguense Dell’Amore van Paolo Sorrentino.




