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Alle rechten voorbehouden. Beeldmateriaal in deze 
publicatie is eigendom van OBSCURA, tenzij anders 
aangegeven.

OBSCURA werd in het kader van het Young Innovators 
programma 2022 geselecteerd voor de opgave van 
politiegebouw ‘De Eenhoorn’ in de Watergraafsmeer 
in Amsterdam. Hiervoor werkten we samen met atelier 
politiebouwmeester (APB) en de Rijksbouwmeester.

De centrale vraag in dit ontwerpend onderzoek is 
wat de toekomst van dit gebouw is en hoe passend 
en wenselijk dit gebouw is op deze binnenstedelijke 
toplocatie in Amsterdam? Hoe maken we van de 
politie een zichtbaar onderdeel van de samenleving? 
En op welke manier kan de aanpak van het bestaande 
politiekantoor een bijdrage leveren aan bredere 
maatschappelijke vraagstukken? 

De transformatie van het gebouw wordt aangegrepen 
als middel om de transitie van de politie als 
organistatie een gezicht te geven; van gesloten en 
defensief, naar open en als integraal onderdeel van 
buurt en stad.

Met onze fascinatie voor publieke gebouwen en 
openbare ruimtes presenteren we vier vrije scenario’s 
voor de toekomst van de politie. Onze ambitie is hierbij 
de relatie tussen gebouw en omgeving vorm te geven 
en dus verder te denken dan de kavelgrens.  

De vier gepresenteerde modellen -MIX, DUO, PLINT en 
OFFSET- bieden elk een vernieuwend perspectief op de 
positie van de politie in de maatschappij en schetsen 
een divers beeld van een mogelijke toekomstige manier 
van werken, leren, ontmoeten, ontspannen en creëren. 
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De Eenhoorn

politie NL

Met meer dan 60.000 werknemers is de politie 
de grootste werkgever van Nederland. De politie 
bezit daarom veel vastgoed,  waarvan een 
groot deel in de bestaande stad.  Veel van deze 
gebouwen bewegen niet mee met de tijd. Ze zijn 
verouderd, te groot, te duur, niet flexibel en niet 
geschikt voor de toekomstige manier van werken.  

Wat doe je met een verouderd politiebureau 
op een binnenstedelijke locatie? Hoe kan de 
politie een zichtbaar onderdeel worden van de 
stad en samenleving? En op welke manier kan 
de transformatie van een politiebureau een 
bijdrage leveren aan bredere maatschappelijke 
vraagstukken?

Dit onderzoek richt zich op ‘De Eenhoorn’, 
een politiekantoor in de Watergraafsmeer in 
Amsterdam. Omringd door de dynamiek van een 
groeiend Amsterdam, wacht de politie en het 
gebouw op sturing en richting voor de komende 
decennia...

Kaart: politievastgoed in Nederland
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De Eenhoorn

Wat is de toekomst van dit 
gebouw? En hoe passend en 
wenselijk is dit gebouw op 
deze binnenstedelijke 
locatie?   

foto @  Archief Amsterdam
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Bereikbaarheid is een van de 
belangrijkste aspecten bij de 
huisvesting van politie. De Eenhoorn 
staat wat dat betreft op een 
toplocatie, zeer goed bereikbaar 
met het OV en dicht bij de ring van 
Amsterdam. 
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Tegelijkertijd staat er veel druk op de 
stad, Amsterdam heeft een enorme 
verdichtingspopgave. Het gebied 
rond de Eenhoorn beweegt mee met 
deze ontwikkelingen.
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Wat doe je met een verouderd 
politiegebouw op een 
binnenstedelijke locatie? Hoe kan 
de relatie tussen het gebouw en 
de omgeving worden versterkt? En 
op welke manier kan het gebouw 
bijdragen aan maatschappelijke 
vraagstukken?

De Eenhoorn
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nieuwe buren,
nieuwe kansen

De Eenhoorn in 1975

De Eenhoorn in 2022

Oorspronkelijk stond het gebouw op een industrie 
terrein, afgezonderd van de rest van de stad.
Ondertussen is het politiebureau vrijwel volledig 
omringd door nieuw (woon)programma. Bijna 50 jaar na 
de bouw van de Eenhoorn heeft de polite nieuwe buren. 
Gezinnen, starters en studenten.

Op dit moment legt het gebouw vrijwel geen relatie
met haar omgeving. Er is veel parkeren, een gesloten 
plint, geen kwalitatieve publieke buitenruimte, volledig 
naar binnen gekeerd en geïsoleerd in de wijk.

Met haar gunstige ligging ten opzichte van het 
Amstelstation en verschillende voorzieningen in de 
buurt, zijn er voor het politiekantoor genoeg kansen 
om de relatie met buurt, stad en samenleving te 
versterken.

foto @  Archief Amsterdam
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Tegelijkertijd is de politie op zoek naar manieren 
om zichzelf anders te positioneren.  Zo is de manier 
van werken de afgelopen jaren snel verandert. Dat 
komt omdat we andere functies nodig hebben, door 
remote werken is er minder kantoor ruimte nodig en 
is er behoefte aan andere voorzieningen.  Zo zal er in 
de toekomst alleen maar meer ruimte nodig zijn voor 
ontmoeting, maar veel minder vaste werkplekken. 
Deze verandering zal de komende jaren alleen nog maar 
meer en sneller doorzetten. 

Ook verandert het gebruik van gebouwen. Kerken 
transformeren naar  sportsscholen en gevangenissen 
naar luxe woningen - iets  dat vroeger ondenkbaar was. 
De Eenhoorn wordt (zoals vele andere Rijksgebouwen) 
maar deels gebruikt, veel vierkante meters worden 
niet of nauwelijks benut. ‘De mensen die het gebouw 
gebruiken zouden in de helft van de ruimte passen’, 
aldus een van de experts.

Hierin zien we kansen om anders na te denken over 
de toekomstige typologie van het politiekantoor.  Wat 
kunnen deze ontwikkelingen in de manier van werken en 
de overmaat in het gebouw betekenen voor de toekomst 
van de politie?

anders werken,
nieuw programma

foto: Anytime Fitness,Tegelen foto: funda.nl

foto: intermediair.nl foto: wework.com
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De Eenhoorn
De Eenhoorn

stel voor, dat elk politie
gebouw een publieke ruimte 
zou toevoegen aan de stad.. 

de politie heeft veel vastgoed 
in de stad; niet alleen in 
Amsterdam maar ook in 
andere steden 
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?

??
Wij stellen voor om de 
helft van het gebouw echt 
publiek te maken, door open, 
inclusief en meervoudig 
programma toe te voegen.

We hebben een aantal experimenten uitgevoerd  met thema’s die volgens 
ons belangrijk zijn voor stad en politie en daarbij gezocht waar en hoe het 
nieuwe programma een plek kan krijgen in het bestaande gebouw.
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nieuwe relatie tussen politie
en maatschappij

Middels ontwerpend onderzoek is een aantal modellen 
en scenario’s voor de transformatie van de Eenhoorn 
getest. Ruimtelijk-programmatische verkenningen  
naar een nieuwe relatie tussen politie en samenleving. 
Elk model legt de nadruk op maatschappelijke thema’s 
als gezondheid, cultuur, inclusiviteit en duurzaamheid. 
 
De modellen verschillen in de manier waarop 
programma wordt gemengd, de maatschappelijke 
meerwaarde, de mate van toegankelijkheid en de wijze 
waarop het bestaande gebouw wordt hergebruikt.

Vier van deze modellen zijn verder uitgewerkt.
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mix programma

maximaal toegankelijk

doorwaadbaarheid

gemiddeld beschermingsniveau

de politiestad

cultureel en creatief

open - gesloten

gedeelde entreezone

gemiddeld beschermingsniveau

gedeeld programma

integratie en overlap

gescheiden entrees

laag beschermingsniveau

de politie
in beweging

cultuur en
politie

1
MIX

2
DUO

3
PLINT

flexibel werken

schil en binnenwereld 

gedeelde plint

hoog beschermingsniveau

de politietuin

4
OFFSET
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MIX
de politiestad

In het model politiestad staat de ontmoeting tussen 
politie en maatschappij centraal. De politie staat in 
dit model midden in de samenleving. Het plot wordt 
aangevuld met een mix van edaucatief, cultureel en 
politieprogramma.

De politie wordt letterlijk opgenomen in het stedelijk 
weefsel en het politiekantoor vormt integraal onderdeel  
van een fijnmazig netwerk van openbare ruimtes. Een 
politiestadje, waar de ontmoeting en interactie tussen 
politie en omgeving wordt aangemoedigd.

Politiestad bouwt voort op het stramien van het 
bestaande kantoor, maar introduceert een kleinere 
korrel. Hierdoor ontstaat ruimte voor ander programma, 
nieuwe compacte typologieen en een openbare ruimte 
van stegen en pleinen.
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De politie staat centraal in de maatschappij. 

een politiestad met
compacte footprint

gemengd stedelijk
programma

een netwerk van 
stegen, straten en
pleinen
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DUO
cultuur en politie

Stel je voor dat het politiegebouw wordt medegebruikt 
door de culturele sector. De politie kan zo bijdragen aan 
het creatieve klimaat van Amsterdam.  Ook in dit model 
bouwen we voort op het bestaande gebouw. Twee 
volumes, een voor politie, een voor creatief programma.

Elk volume heeft een eigen expressie, elk met een 
bijzonder binnenhof. De twee gebouwen delen 
de passage, een centrale ruimte waar politie en 
de culturele sector elkaar ontmoeten. Het royale 
nieuwe voorplein biedt ruimte aan diverse (culturele) 
activiteiten voor stad en politie.De twee contrasterende 
werelden zijn met elkaar verbonden door een centrale 
buitenruimte. De passage als logisch verlengstuk van 
de bestaande groene verbinding door de wijk. 

Met dit model wordt het imago van de politie in een 
onverwacht daglicht gezet en geeft de politie ruimte 
aan een sector die deze ruimte hard nodig heeft!
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een publiek 
hof en een
groen politie-
hof

twee volumes

passage en 
voorplein
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PLINT
politie in beweging

In het plint model wordt de begane grond toegankelijk 
gemaakt en geprogrammeerd met functies die een 
gezonde leefstijl stimuleren. Zoals sport programma, 
dat gebruikt kan worden door politie medewerkers, 
maar ook door buurtbewoners. Een zwembad, fitness, 
yoga, welness en speelruimte voor kinderen om gezond 
op te groeien in de Eenhoorn.

Op de begande grond komen politie en maatschappij 
samen. Plint en buitenruimte worden geprogrammeerd 
met actieve functies. Centraal in het gebouw wordt 
een zwembad voorgesteld, een visuele verbinding en 
ruimtelijke begrenzing tussen politie en maatschappij 

Het voorstel bouwt voort op de bestaande structuur 
van het gebouw. De belangrijkste aanpassingen zijn de 
dubbelhoge plint voor nieuw programma, een nieuwe 
gevel en de samenvoeging van de twee bestaande 
hoven.

Sport, gezondheid en beweging worden integraal 
onderdeel van de architectuur en buitenruimte van het 
politiekantoor!
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nieuwe gevel en 
optopping

zwembad als visuele
verbinding

gedeeld sportprogramma, 
zowel binnen als buiten
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OFFSET
de politietuin

De politetuin is een voorstel voor een duurzaam 
politiekantoor. Een prettige werkomgeving, waarin de 
duurzaamheids ambities van de politie zichtbaar en 
tastbaar worden gemaakt. 

Het politiekantoor als een stadsoase waar binnen en 
buiten gewerkt kan worden. Een deel van het gebouw 
en de daktuin zijn toegankelijk voor buurtbewoners,wat 
medegebruik mogelijk maakt.

De politie draagt bij aan het vergroenen van de wijk 
en kan inspelen op verschillende duurzaamgheids 
ambities als klimaatadaptatie, lokale waterberging en 
het verhogen van biodiversteit.

Een gezonde en inspirerende werkplek voor bestaande 
en toekomstige generaties van politiemedewerkers!
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dakpark en groen
entreehof

wintertuin als
transparante schil

flexwerken en 
gedeeld
programma
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nawoord

Met deze verkenning in vier modellen hopen we een 
bijdrage te hebben geleverd aan de vraag hoe de 
relatie tussen politie en maatschappij verder kan 
worden versterkt en vormgegeven. We denken dat de 
kansen die wij zien voor De Eenhoorn, breder ingezet 
kunnen worden voor het vele politievastgoed in 
Nederland, zoals zichtbaar gemaakt op de IABR 2022 
(zie afbeelding). Op termijn kunnen we zo de politie in 
Nederland nog beter verbinden met de maatschappij!

Januari 2023

foto: Paul Swagerman, IABR
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