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a W przepompowni ścieków Boostergemaal Oost powtarzający się napis „booster” pełni rolę ornamentu. Ornament nakła-
da się na romboidalny rysunek reliefu piaskowanych płyt betonowych. W ten rysunek wkomponowano styki poszczegól-
nych prefabrykatów, z których wykonano elewacje. Taka złożona kompozycja pokrywa wszystkie płaszczyzny ekspresyj-
nej, nieregularnej bryły przepompowni. Elementy liternictwa potraktowano odmiennie w przyziemiu i na wyższych 
partiach bryły. Napis „booster” pojawia się także jako perforacja na stalowych bramach komór transformatorów. 
Multiplikacja jaskrawo wskazuje, że liternictwo nie tylko służy informacji, ale zostaje wykorzystane jako element zdobni-
czy. Ornamenty nie pełną żadnej funkcji technologicznej w obiekcie. Stopień złożoności detalu, a przy tym brak jakich-
kolwiek elementów typowych, dających odniesienie do skali człowieka, takich jak drzwi czy okna, czynią architekturę 
Boostergemaal Oost kompozycją niezwykle abstrakcyjną i rzeźbiarską.
114 115

Opis działalności, geneza powstania obiektu 
Przepompownia ścieków Boostergemaal Oost jest częścią projektu 
kompleksowej rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej Amsterdamu. 
Projekt, znany mieszkańcom pod nazwą „projekt-A-4”, przewiduje po-
wstanie nowej, centralnej oczyszczalni ścieków Amsterdam Zachód 
(Amsterdam West Port Area), czterech dzielnicowych przepompowni 
oraz sieci kanalizacyjnej długości 49 km. W ramach projektu A-4 istnie-
jące oczyszczalnie ścieków będą stopniowo wyłączane z użytkowania, 
a w ich miejsce w sieć miejską zostaną włączone nowoczesne przepom-
pownie typu booster, których zadaniem będzie przesłanie ścieków do 
oczyszczalni centralnej [124]. 
Cztery nowoczesne obiekty realizowane w ramach projektu-A-4 nie 
wymagają budowy zbiorników osadnikowych, przez co zajmują znacz-
nie mniej miejsca. Ze względu na absolutną szczelność instalacji obiek-
ty te nie są źródłem przykrych zapachów i są całkowicie odporne na 
zagrożenie powodziowe. Zastosowana technologia „booster” pozwala 
na płynne zwiększanie mocy, w zależności od potrzeb (w skład prze-
pompowni wchodzi nie jedna, ale trzy pompy). Nowoczesna technolo-
gia pozwala na znaczne ograniczenie zużycia energii i realizację obiek-
tów w ścisłej zabudowie, na niewielkich działkach. Każda z realizowa-
nych przepompowni została zaprojektowana przez inną pracownię ar-
chitektoniczną. Boostergemaal Oost został opracowany przez Bekke-
ring Adams Architecten BV. 
Przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie przez władze miejskie 
Amsterdamu, firmę DWR (Dienst Waterbeheer en Riolering Amsterdam), 
zajmującą się dostawami wody i zagospodarowaniem ścieków na tere-
nie metropolii, oraz Regionalną Izbę Wodną (Water Board Amstel, Gooi 
and Vecht). Skomplikowane i kosztowne prace mają na celu zapewnie-
nie dynamicznego rozwoju metropolii oraz ochronę wód powierzch-
niowych i środowiska naturalnego.

Lokalizacja
Ze względu na funkcjonowanie istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej 
(spadki sieci, mniejsze przepompownie) najlepszym miejscem lokaliza-
cji nowych przepompowni są istniejące oczyszczalnie ścieków. Prze-
pompownia ścieków Boostergemaal Oost jest zlokalizowana na terenie 

Przepompownia ścieków Amsterdam Wschód
Boostergemaal Oost

Podstawowe dane
architekt Bekkering Adams 

Architecten BV
konstrukcja stalowa

data ukończenia budowy czerwiec 2005 r. typ budynku infrastrukturalny
lokalizacja Jachthavenlaan

Zeeburgereiland
Amsterdam, Holandia

powierzchnia użytkowa ok. 650 m2

Ryc. 224. Przepompownia ścieków Amsterdam Wschód. Plan sytuacyj-
ny przed rewaloryzacją terenu oczyszczalni (u góry) i po rewaloryzacji 
(u dołu)

oprac. autorów

http://maps.google.com/?ie=UTF8&om=1&z=17&ll=52.373595%2C4.966486&spn=0.003406%2C0.008583&t=k
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oczyszczalni ścieków Amsterdam Wschód, na wyspie Zeeburgereiland 
położonej w świetle ujścia kanału portowego Nordseekanal do zatoki 
Ijmeer. 
Zagospodarowanie wyspy Zeeburgereiland było przedmiotem prac 
studialnych wykonanych w roku 1998 w pracowni projektowej Neute-
lings Riedijk Architects. Budynek, po przeprowadzeniu prac związanych 
z likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków, znajdzie się w otoczeniu 
parkowym, w sąsiedztwie projektowanego portu jachtowego. 

Program funkcjonalny
Obiekt mieści przepompownię ścieków oraz stację transformatorową. 

Opis budynku
Obiekt został klarownie podzielony ze względu na dwie pełnione funk-
cje. W południowej części budynku znajdują się dostępne z zewnątrz 
komory transformatorów, w północnej części bryły zlokalizowano 
przepompownię ścieków. Na poziomie +2,55 m znajduje się obejście 
technologiczne, połączone ze sterownią na antresoli (poziom +4,20 m). 
Obydwa poziomy oraz halę maszyn połączono stalowymi klatkami 
schodowymi. 
Pod względem technologicznym budynek jest obiektem czysto utyli-
tarnym, istotnym ze względu na infrastrukturę. Architektoniczna obu-
dowa pełni tu jedynie funkcję osłonową (ochrona pomp przed wpły-
wem czynników atmosferycznych) oraz izolacyjną (ograniczenie roz-
przestrzeniania się hałasu pracujących urządzeń). Przepompowni 
nadano kształt nieregularnego kryształu, bryłę opisują trapezoidy 
i trójkąty. Geometria jest nieregularna, dynamiczna. Budynek potrakto-
wano jak rzeźbę, której kształt został podyktowany przez program 
i ograniczenia technologiczne. Bryła „jest nadwieszona w miejscu an-
tresoli, cofa się, tam gdzie zlokalizowano wejścia, otula ogromne rury 
kanalizacyjne” [mat. pracowni]. 
Zewnętrzną obudowę stanowią prefabrykowane płyty wykonane z bar-
wionego na niebiesko betonu z interesującym reliefem-ornamentem, 
będącym graficznym przetworzeniem powtarzającego się słowa „bo-
oster”. W przyziemiu ornament przyjął postać płaskorzeźby: przestrzen-
ne, wypukłe litery zostały odlane z betonu, powyżej natomiast napis 
wypiaskowano na płytach obudowy. Cały budynek oplata siatka trójką-

Ryc. 225. Przepompownia ścieków Amsterdam Wschód. Widok od strony południowej

fot. Corine Keus 

Ryc. 226. Przepompownia ścieków Amsterdam Wschód. Widok od 
strony południowo-zachodniej

fot. Juliette Bekkering
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tów, podkreślonych wklęsłymi „przetłoczeniami”. Twórcy projektu 
określają je mianem kanelur. Siatka przecinających się linii ma zadziwia-
jąco silne oddziaływanie estetyczne. Płaszczyzny budujące bryłę budyn-
ku wydają się mniejsze, bardziej zróżnicowane, monolit zostaje rozbity 
na mniejsze elementy, staje się bliższy, niemal bardziej przyjazny. 
Dach, traktowany jak piąta elewacja, został wykonany z tych samych 
betonowych płyt co elewacja. Konstrukcję budynku wykonano z ocyn-
kowanej stali. W hali maszyn nad pompami znajduje się suwnica.

Ryc. 229. Przepompownia ścieków Amsterdam Wschód. Styk elewacji 
z cokołem. Słowo BOOSTER jako relief (na partii cokołu) i ornament (na 
płytach elewacji)

fot. Corine Keus 

Ryc. 228. Przepompownia ścieków Amsterdam Wschód. Rzuty (po-
ziom  ±0,00 oraz +4,20)

Ryc. 227. Przepompownia ścieków Amsterdam Wschód. Przekroje

Ryc. 231. Przepompownia ścieków Amsterdam Wschód. Detal stylu 
płaszczyzn tworzących elewację południową 

fot. Jeroen Musch

Ryc. 230. Przepompownia ścieków Amsterdam Wschód. Detal blach 
osłaniających stację transformatorową. Słowo BOOSTER przetworzone 
jako perforacja blachy

fot. Juliette Bekkering
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