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Veldhuizen, Vleuten De Meern

Veldhuizen
Vleuten De Meern
stedebouwkundig plan, bestemmingsplan, supervisie, buitenruimte

opdrachtgever

De wijk Veldhuizen ligt ten westen van De Meern en is deel van

tuinmuren tot verhoogde stoepen, plantenbakken en kades

gemeente Vleuten

het Vleuten-De Meernse gedeelte van de Vinex-locatie Leid-

vlak aan de gevel. Een kwaliteitsfonds voor de erfscheidingen
was hiervoor noodzakelijk.

De Meern

sche Rijn. Door de Vinex-operatie zal De Meern vastgroeien

periode van ontwerp

aan Vleuten tot een nieuw geheel met één nieuw centraal

Daarbij is een nog grotere variatie aangebracht door grond-

1996-2002

gelegen hoofdcentrum. Door het gemeentebestuur werd de

verzet van de hoger gelegen stroomrug waardoor in dit polder

periode van realisatie

opgave gesteld bestaande en nieuwe bebouwing zo sterk als

gebied geprononceerde hoogteverschillen met hellingen en

1997-2004

mogelijk met elkaar te verbinden in één ruimtelijke structuur,

trappen en twee waterniveaus zijn ontstaan. Hierdoor heeft

programma

maar met respect voor de te onderscheiden delen. Daaruit vol

het waterpeil steeds een goede verhouding tot de hoogte van

190 ha plangebied

gend werd gevraagd vooral het gemeenschappelijke vorm te

de oever gekregen.

90 ha woongebied

geven, niet alleen de buitenruimte zelf, maar ook een sterke

2.680 woningen plus
voorzieningen

menging van de verschillende wooncategorieën erlangs.

De architectonische uitwerking wordt vooral gekenmerkt door het rijtjeshuis, waardoor goedkoop en duur bijna

Het stedebouwkundig ontwerp wordt gekarakteriseerd

onmerkbaar zijn vermengd. Opgemerkt dient te worden dat

door een grote mate van differentiatie in de buitenruimte,

de ruime maten in de buitenruimte alleen mogelijk zijn gewor-

gevormd door water en land. Een voor Vinex-normen onge-

den door veel duurdere huizen op kleinere dan de regionale

kend 100 meter breed singelprofiel, lanen met ruime gras-

Vinex-normkavels te situeren, maar dit te compenseren door

bermen, brede groene autovrije speelstraten, woonstraten

de ligging aan grotere groen- of waterprofielen en door ruime

met bomenrijen, plantsoenen en stegen, een ruim 1500 meter

en bijzondere woningplattegronden. Een bijzonder kenmerk is

lange waterpartij, waterbassins, kanalen, een singel, slootjes

tevens dat de architectonische opgave steeds aan weerszijden

en vijvers zijn in een hiërarchisch orthogonaal weefsel samen-

van de buitenruimte is gesteld. De hierdoor ontstane moeilijke

gebracht.

faserings- en afstemming-problemen zijn voor lief genomen

Ondersteunend aan al die profielen zijn de erfscheidingen

ten bate van de voor de buitenruimte ondersteunende kwa

in het ontwerp voorgeschreven: van 17 meter diepe voortuinen

liteit. Immers, overlapping en samenhang leiden tot een beter

met een bel en brievenbus aan de straat, bruggen, hagen en

antwoord op de gestelde vraag dan scheiding en autonomie.

topografie stroomrug
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schering oost-west
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Vleuten De Meern Veldhuizen speelstraat
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Vleuten De Meern Veldhuizen voortuinen

bijzondere plekken
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overgang privé-openbaar

oriëntatie
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neutraal

introvert

exravert

schakeling

entree op de hoek

hekwerk 125 cm met haag

tuinmuur 60 cm

hoge tuinmuur 200 cm

hoge tuinmuur of pergola

hoge tuinmuur en/of pergola

tuinmuur (60 cm) met pergola 270 cm

keermuur met tuinmuur en of pergola

plantenbak vast 60 x 60 cm

bouwen in rooilijn

kademuur geïntegreerd

brug woningtoegang

entreepoort 270 cm + zitplek 5 m² met randmuur 60 cm

gesloten hoek
architectonische expressie

expressieve straatgevel

teruggehouden straatgevel

oriëntatie van de woonkamer

entree van de woning
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Singels 2, Ypenburg

Singels 2
Ypenburg
stedebouwkundig plan, supervisie

opdrachtgever

De voormalige luchthaven Ypenburg is de grootste Vinex-loca-

wooncomplexen geïntroduceerd. Langs de zuidrand van het

Bestuurlijk Overleg

tie bij Den Haag. Hier worden 11.000 woningen gebouwd. In

plangebied zijn drie wooncomplexen gesitueerd bestaande uit

Ypenburg (B.O.Y.)

opdracht van het Bestuurlijk Overleg Ypenburg is door atelier

een samenhangende compositie van een woongebouw van zes

periode van ontwerp

Quadrat het stedebouwkundig plan opgesteld voor het eerste

lagen, een rij statige herenhuizen, patiowoningen rondom een

deelplan bestaande uit 1.040 woningen.

binnenhof en stadswoningen die een straatwand vormen.

1996
periode van realisatie

Het ordenend principe van het plan is een hiërarchisch stel-

1996-1998

sel van openbare ruimtes: een singel, een stedelijke laan met

architecten onder supervisie van atelier Quadrat uitgewerkt.

programma

verharde middenberm, brede wegen met laanbeplanting,

In de richtlijnen is de bebouwingstypologie gedefinieerd

woonstraten en plantsoenen.

in relatie tot de openbare ruimte. Tevens zijn nauwgezette

1.040 woningen (50 ha)

Op basis van een stelsel van richtlijnen is dit plan door tien

Kenmerkend voor de Vinex-locatie is de grote hoeveelheid

aanwijzingen opgenomen voor de overgang van openbaar

grondgebonden woningen. Om de schaal van het individue-

naar privé gebied, alsmede betreffende kleur- en materiaal

le woonhuis en het rijtje woningen te overstijgen zijn grote

gebruik.
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Ypenburg Singels 2 hof
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Ypenburg Singels 2 plein

continue straatwand
wandvorming, horizontale geleding

woonblok als eenheid

individuele woning herkenbaar

geschakelde patiowoning, dooraderd

compositie

architectonische expressie

ruimtelijke hoofdstructuur
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Dichterswijk - West, Utrecht

Dichterswijk - West
Utrecht
stedebouwkundig plan, supervisie, buitenruimte

opdrachtgever

De locatie Dichterswijk-West heeft een specifieke ligging in de

het Merwedekanaal bevinden zich grote woonblokken en in

Gemeente Utrecht,

stad Utrecht: gelegen nabij het centrum, langs het Merwedeka-

het middengebied een reeks van kleine stadsvilla’s, omgeven

BOFOR

naal en aan de Van Zijstweg; de belangrijkste entree vanuit het

door collectieve tuinen. Het groene karakter van het woon-

(Bouwfonds Woningbouw)

zuiden. Het plan bevat circa 1.400 woningen, waarvan onge-

gebied uit zich op verschillende manieren. Er zijn gebieden

en Sociaal Fonds

veer 980 woningen op het voormalige bedrijventerrein aan de

met een openbaar karakter, zoals de parkzone langs het Mer-

Bouwnijverheid

oostzijde van het Merwedekanaal. Door het parkeren onder te

wedekanaal, en er zijn collectieve groengebieden rondom de

periode van ontwerp

brengen in half-verdiepte parkeergarages, is het mogelijk een

stadsvilla’s, die enigszins verhoogd ten opzichte van de straat

groen woongebied in hoge dichtheid te realiseren.

liggen. Deze groengebieden zijn slechts toegankelijk voor de

1997-2002
periode van realisatie

Bij de ontwikkeling van het plan stond de inpassing van het

direct omwonenden. Verder zijn er semi-openbare groenge-

2002-2010

woongebied in haar omgeving centraal. Dichterswijk-West

bieden aan de binnenzijde van de woonblokken. De eenge-

programma

zal zich transformeren van een ‘blinde vlek’ in de stad tot een

zinswoningen rondom de Veilinghal hebben privétuinen.

1.400/980 woningen

schakel tussen het centrum en de wijk Kanaleneiland. Het Mer-

Naast woningen, is er onder de appartementen langs de haven

(28/19 ha)

wedekanaal zal niet langer een breuk vormen, maar krijgt een

ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid. In het Veilinggebouw

centrale positie in de stad.

komen maatschappelijke functies waaronder een kinderdag-

42.000 m² kantoren
3.000 m² dienstverlening

De Veilinghaven wordt vergroot en biedt plaats aan histori-

ondergrondse

sche schepen. De parkstrook langs het Merwedekanaal is een

parkeergarages

voortzetting van de bestaande parkstrook langs Rivierenwijk.

Het stedenbouwkundig ontwerp werd in 1997 gemaakt

Het voorgebouw van de voormalige Veilinghal blijft behouden

in opdracht van de Gemeente Utrecht, BOFOR (Bouwfonds

en neemt een belangrijke positie in de wijk in. De entree van

Woningbouw) en Sociaal Fonds Bouwnijverheid. Het plan is

de wijk sluit aan op de Van Zijstweg en loopt langs de haven

door vier architecten in workshopverband uitgewerkt tot een

naar een brede kastanjelaan. Deze bomenlaan komt uit op een

voorlopig ontwerp: Maccreanor & Lavington Architects, Bob

vierkant plein voor het Veilinggebouw. In het gebied rondom

van Reeth (A.W.G.), Gulikers architecten en Paul Robbrecht en

de Veilinghaven worden appartementen gerealiseerd, rondom

Hilde Daem architecten. Atelier Quadrat voert de supervisie en

de Veilinghal eengezinswoningen. Langs de Croeselaan en aan

maakt het ontwerp voor de openbare ruimte.
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verblijf. Naast het Veilinggebouw, aan het plein, komt een
school.
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Utrecht Dichterswijk West Parkhaven

16

Q U A D R A T

-

P R O J E C T E N

Utrecht Dichterswijk West Parkhaven Timmerwerf

perspectief middengebied
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Dichterswijk

traditionele stad

moderne stad

scheiding openbaar-privé met niveauverschillen

scheiding openbaar-privé in gesloten bouwblok

menging openbaar-privé

samenhang in tuin en straat

scheiding tuin en straat

opheffing tuin en straat

differentiatie van woonmilieus

woningdifferentiatie in woonblok

losse woningdifferentiatie
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overgangen van de architectuur naar de openbare ruimte

inrichting buitenruimte
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Centrumgebied, Hoofddorp

Centrumgebied
Hoofddorp
stedebouwkundig plan

opdrachtgever
gemeente Haarlemmer-

Het zuidelijk van het stadscentrum van Hoofddorp gelegen
voormalig fabrieksterrein is voor ontwikkeling vrijgekomen.

meer en AEGON-

In het gebied kunnen de bestaande winkelroutes aangevuld

vastgoed

worden. Gekozen is voor een heldere opzet van het centrum

ontwerp

in kwadranten: een centrale winkelroute in een herkenbaar en

i.s.m. workshop

duidelijk begrensd winkelcentrum.

Hoofddorp

Het centrum wordt door een drietal stedelijke ruimtes

periode van ontwerp

omzoomd: een te vormen Beursplein als historisch centrum,

1996

een aangepast Raadhuisplein als cultureel en maatschappelijk

periode van realisatie

centrum en een geheel nieuw aan te leggen zuidelijk plein als

2000-2008

marktplaats en entreegebied. Om het zuidelijke plein mogelijk

programma stadscentrum

te maken wordt hier een grote ondergrondse garage gesitu-

25.000 m² winkels/horeca

eerd die van zowel oostelijke als westelijke zijde bereikbaar is;

2.000 m² cultureel

een doorgaande verkeersroute wordt hierdoor voorkomen. De

640 woningen

noordelijke wand van dit plein wordt gevormd door winkels,

6.000 m² kantoren

horeca en woningen. Zuidelijk ligt een woongebied met van

1.000 parkeerplaatsen

noord naar zuid lopende straten die naar de groene Geniedijk

in ondergrondse garage

Beursplein

leiden.
De stedelijke ruimtes verbinden het centrum met de grotere stedelijke structuur. Het zuidelijk plein zal aansluiten op

Spaansplaats

een nieuw te maken oost-west structuur, die de verbinding
legt met het station Hoofddorp. De planvorming heeft plaatsgevonden in workshopverband, onder voorzitterschap van
K.Rijnboutt. De deelnemers waren vertegenwoordigers van
de opdrachtgevers, gebruikers in het gebied en de architecten
van de verschillende projecten (K. Christiaanse, N. van Vugt en
R. Uytenhaak). Om een samenhangend geheel te krijgen zullen de architecten verspreid in het gebied projecten uitvoeren.
De architecten maken zowel ontwerpen voor woningen als
voor een deel van het winkelcentrum, waardoor een samenhangend geheel kan ontstaan.

wonen langs Geniedijk
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Hoofddorp Centrumgebied Geniedijk
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Hoofddorp Centrumgebied vanaf de Geniedijk

traditionele stadsontwikkeling

pand

schakeling

rooilijn

schaalvergroting

blokken

hybride

schakeling

(rooilijn)

schaalvergroting

(blokken)

hybride

Hoofddorp centrum

pand

structuur openbare ruimte
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Horsterveld - N, Zeewolde

Horsterveld - N
Zeewolde
stedebouwkundig plan, supervisie, buitenruimte

opdrachtgever

Wonen in Zeewolde is wonen aan grote open ruimtes. De

bied staat drielaagse bebouwing met aan de straatzijde kap-

gemeente Zeewolde

noordelijke uitbreiding van Zeewolde bestaat uit zes woon-

pen over twee lagen. Langs de Gelderseweg staan drielaagse

periode van ontwerp

buurten. Centraal ligt een breed groengebied met blokken

bouwblokken.

1995-2002

lindes. Het gebied is aan de westzijde door een brede vaart

Ondanks de fijnmazige fasering zijn de stedebouwkundige

periode van realisatie

gescheiden van de Spiekweg en het Hosterwold. Vanuit twee

ruimtes steeds als één architectonische opgave uitgewerkt. De

1997-2004

groene hoven met grote vijvers lopen twee geknikte lanen

grote maten van de open ruimte, met zijn royale inrichting met

programma

naar de westelijk gelegen Gelderseweg.

waterpartijen en boomgroepen, geven tezamen met de afge-

905 woningen (57 ha)

In het westelijk deel liggen veel vrije kavels, omsloten door
projectmatig ontwikkelde complexen. De bebouwing langs
de vijvers heeft gesloten hoeken. Langs het centrale groenge-

perspectief van centrale laan
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stemde architectonische uitwerking een gevoel van vakantieachtig buiten wonen.
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Zeewolde Horsterveld-N vanaf Groenewoudse Weg
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Zeewolde Horsterveld-N vijver

27

Q U A D R A T

-

P R O J E C T E N

Structuurplan, Zeewolde

Structuurplan
Zeewolde

opdrachtgever

Zeewolde is het jongste dorp in Flevoland en had in 1996 circa

oeverpromenade, waarmee de binding van het dorp met het

gemeente Zeewolde

13.000 inwoners. Tot het jaar 2001 is een doorgroei van het

water versterkt wordt. Ten tweede, de introductie van een

periode van ontwerp

dorp geprognotiseerd tot circa 23.000 inwoners. In opdracht

derde groene wig aan de noordkant van het dorp, waarmee

1996-1997

van het gemeentebestuur en in nauwe samenwerking met de

een geleding en een sterke ruimtelijke relatie met het polder-

ambtelijke organisatie is door atelier Quadrat een ruimtelijke

landschap tot stand gebracht worden. Ten derde worden aan

visie opgesteld voor het nieuwe structuurplan.

alle zijden een uitloopzone en een dorpsrand gemaakt, op de

De bijzondere ligging te midden van water, bos en polder is

overgang van bebouwing naar landschap.

hierbij aangegrepen om de bestaande structuur en identiteit

Om een evenwichtige opbouw rondom één centrum tot

van het dorp verder te versterken tot een groene buitenplaats

stand te brengen, zal het dorp zowel aan de polderzijde als

in de oostvleugel van de Randstad.

aan de boszijde uitgebreid worden. Hiermee ontstaan gedif-

Hiertoe is een evenwichtige ruimtelijke structuur opgezet met drie kernpunten. Ten eerste, de introductie van een

uitloop naar de randen

28

ferentieerde woonmilieus op basis van de kenmerken van het
omliggende landschap.

op en achter de dijk
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verbindingen met water en bos

wonen in het bosgebied

kustzone

wonen langs de vaarten en waterlopen
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Stadshart, Amstelveen

Stadshart
Amstelveen
stedebouwkundig plan, supervisie, buitenruimte

opdrachtgever

Vlak naast de snelweg ligt het winkelcentrum van Amstelveen,

Het stadsplein is een bijzondere plek tussen de vele plekken

Stadshart Ontwikkelings

dat bestond uit voornamelijk grote winkelgebouwen omringd

die tezamen een, in een centrumgebied gewenste, differentia-

Maatschappij BV

door parkeerterreinen. Door de gemeente werd, met behoud

tie bieden: groot en klein, binnen en buiten, stenig en groen.

Amstelveen

van de optimale bereikbaarheid, een grotere functiemenging

Het midden van het plein is geheel open om plaats te geven

ontwerp

en verblijfskwaliteit verlangd, met als centraal element een

aan de weekmarkt. Tussen gebouwen en het midden zijn

i.s.m. workshop

stadsplein. Hiertoe zijn gemeente en MAB een samenwerkings-

randen gemaakt: een straat met bomen voor het zuidelijke

Amstelveen

verband aangegaan. In workshopverband zijn het stedebouw-

cultuurgebouw, een glasstrook (waardoor licht in de onder-

periode van ontwerp

kundig ontwerp, het ontwerp voor een ondergrondse garage

grondse garage valt) en terrassen aan de noordzijde, een hoge

en het ontwerp voor de buitenruimte gemaakt.

pergola voor de bibliotheek en een groter open vlak aan de

1994-1998
periode van realisatie

Op basis van een morfologische en functionele analyse is het

1996-2002

nieuwe zorgvuldig geweven in het bestaande. Met behulp van

programma

nieuwe en bestaande routes, zichtlijnen en oriëntatiepunten

Om een werkelijke betekenis als het stadshart van het stads-

17.000 m² cultureel

is de stedelijke structuur als vanzelfsprekend getransformeerd.

centrum van Amstelveen te krijgen, zal het stadsplein niet

Daarbij heeft het bestaande een nieuwe context gekregen.

alleen gevoed moeten worden door een grote menging van

maatschappelijke

oostzijde. Hier ligt een fontein en er kan een podium geplaatst
worden.

voorzieningen

De semi-openbare elementen als winkelpassages, parkeer-

functies, maar vooral hecht opgenomen moeten worden in

24.000 m² winkels/horeca

garages, horeca, busstation, theaterfoyer en bibliotheek zijn

de grotere ruimtelijke structuur. Bestaande straten en wegen

100 woningen

in een zorgvuldige samenhang met de openbare stedelijke

zullen als vanzelfsprekend moeten aansluiten. Het ruimtelijk

1.600 parkeerplaatsen

ruimte geplaatst, zodat openbaar en semi-openbaar elkaar

profiel en het bestratingsmateriaal zijn hiervoor de middelen

in deels ondergrondse

versterken in plaats van elkaar beconcurreren.

bij uitstek. De bestaande, van noord naar zuid lopende Rem-

garages

De architectuur van de gebouwen is zorgvuldig op elkaar

brandtweg wordt verlengd. Hier worden aan de westzijde de

afgestemd. De lange zuidzijde van het plein heeft een meer-

rooilijn en de bomenrij doorgezet, terwijl aan de oostzijde de

lagige glazen gevel en uitstekende dakrand. De noordelijke

bomenrij vervangen is door een stalen pergola en er wordt

pleinwand heeft een terugliggende daklaag en een gemetsel-

een toegangspleintje tot de bestaande winkels gemaakt. Het

de gevel, waarbij per verdieping de ramen een steeds grotere

stadsplein zelf is oost-west gericht in aansluiting op het verder

negge hebben tot het een arcade op maaiveld is. De oostelijk

oostelijk gelegen winkelcentrum. Aan de westzijde verbindt

gelegen woontoren staat als een sterke verticaal tegenover

een taps toelopende ruimte het stadsplein met het pleintje

het westelijk gelegen, zeer horizontaal uitgewerkte biblio-

voor het museum aan de Keizer Karelweg. Het westelijke nieu-

theekgebouw.

we winkelcomplex heeft een passage die logisch aansluit op
het te verwachten voetgangerscircuit.
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oude situatie

nieuwe situatie

ondergrondse parkeergarages

begane grond programma

maaiveld plein en busstation

verdiepingen wonen
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Sandbergplein met Cobra museum
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Amstelveen Stadshart Sandbergplein
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Amstelveen Stadshart Stadsplein

impressie van het stadsplein
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Parkeergarage, Stadshart, Amstelveen

Parkeergarage
Stadshart, Amstelveen
voorlopig en definitief ontwerp

opdrachtgever

De ondergrondse parkeergarage voor 1000 auto’s in twee

het stadsplein zo klein mogelijk te maken. Wanneer men de

Stadshart Ontwikkelings

lagen ligt deels onder het stadsplein, deels onder het weste-

garage inrijdt is er oriëntatie op de grote lichthof van de uit-

Maatschappij BV

lijke winkelcomplex, deels onder de bibliotheek. De bovenste

gang Plein. Daar draait men en oriënteert zich op de lichthof

Amstelveen

kelderlaag van de garage is voor een groot deel winkelruim-

van uitgang Rembrandtweg. Daar draait men weer en oriën-

ontwerp

te. Aldus krijgt de garage een directe verbinding met de kel-

teert zich op een lichtstraat. Langs deze lichtstraat rijdt men de

i.s.m. PRO

derverdieping van een warenhuis en met een ondergrondse

garage weer uit. Als voetganger kan men aldus lopende over

periode van ontwerp

supermarkt. Het gevolg is dat de meeste parkeerplaatsen in de

de rijbanen naar de verschillende uitgangen gaan. Onder de

1994-1996

tweede kelderlaag gesitueerd zijn. Een heldere organisatie en

lichtstraat is een wandelpad gesitueerd, dat de garage met de

periode van realisatie

oriëntatie door middel van daglicht is van groot belang voor

stijgpunten van het westelijk winkelgebied verbindt.

1997-1999

het goed functioneren van de garage. Daarbij is een parkeer-

Het ontwerp heeft een zeer grote mate van samenhang met

programma

garage door allerlei eisen niet een grote ruimte maar een scha-

het ontwerp van het westelijk winkelcomplex. Atelier Pro, de

1.000 parkeerplaatsen

keling van compartimenten. De in- en uitritten zijn onder de

architect van het winkelcomplex, heeft het garageontwerp

bibliotheek gesitueerd. Deze compacte oplossing is gekozen

onder supervisie van Quadrat meegenomen in het totaalont-

om de invloed van het autoverkeer op de verblijfsruimte van

werp.

doorsnede parkeergarage onder stadsplein
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Amstelveen
Vleuten
Stadshart
De Meern
Stadsplein
Veldhuizen
lichtstraat
Eiland
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Amstelveen parkeergarage Stadshart lichtstraat

ruimtelijk schema autobewegingen

detail lichtstraat

impressie voetgangersuitgang
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ruimtelijk schema voetgangersbewegingen

Handelsplein, Amstelveen

Handelsplein
Amstelveen
stedebouwkundig plan, supervisie, buitenruimte

opdrachtgever

In het stadscentrum van Amstelveen wordt in het westelijk deel

de toegangsruimte tot het stadscentrum. Op de begane grond van de

Stadshart Ontwikkelings

een stadsplein gemaakt. In het oostelijk deel ligt de nadruk op

zuidelijke kantoorgebouwen is ruimte voor stedelijke functies, waar-

een te realiseren stadspark.

door een schakel tussen het eindpunt van de tram en het winkelgebied

Maatschappij BV

gemaakt is.

Amstelveen

Aan de noordelijke en westelijke rand van dit park worden

periode van ontwerp

woningen gebouwd. De noordelijke bebouwing heeft een

Het zuidwestelijk deel van het stadspark heeft een stenig karakter;

1995

open structuur en sluit aan op de bestaande woonclusters.

het is een voorplein waar de kermis en andere manifestaties een plaats

periode van realisatie

De westelijke bebouwing vormt de overgang van de centraal

kunnen krijgen. Het noordoostelijk deel heeft een groen karakter met

1996-2005

gelegen singel en het stadspark. In aansluiting op het meer

ruimte voor wandeling, verpozing en spel. Een vijver met lage kades

programma

kleinschalige karakter van deze singel is het Buitenplein uitge-

vormt de schakel tussen de twee karakteristieken van het park. Door

werkt tot een verblijfsplek met winkels en horeca.

de verschillende ruimtelijke kenmerken te integreren en de stedelijke

250 woningen
42.000 m² kantoren

Aan de oostelijke en zuidelijke rand van het stadspark staan

3.000 m² commerciële

grote kantoorgebouwen. Het oostelijke kantorencomplex

dienstverlening

vormt samen met het ertegenover liggende kantoorgebouw

600 parkeerplaatsen
2,5 ha stadspark
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functies te clusteren is de stedelijkheid vergroot en is er een volwaardig
deel van het vernieuwde stadshart ontstaan.
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Amstelveen Handelsplein westzijde
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Amstelveen Handelsplein zuidzijde

w o o n g e bied

woongebied

S t a d s p a rk

Stadspark

Handelsweg
Stadsplein

g e b o u w en kolommen

bebouwing

p a r k e e r terrein

parkeerterrein

integratie stadspark in ruimtelijke structuur

sequenties van stedelijke ruimten

ruimtelijke articulatie
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Stadstuinen, Amstelveen

Stadstuinen
Amstelveen
buitenruimte

opdrachtgever

Het park ‘Stadstuinen’ is een verdiept gelegen ruimte met

Het zuidelijk gedeelte van het voorplein is door middel van

gemeente

duidelijk architectonisch bepaalde randen en gemarkeerde

een flauwe trap direct verbonden met de vijver. Deze trap is de

Amstelveen

toegangen. Hierdoor kan het een moment van verpozing en

hoofdentree van het park en geeft toegang tot het zomerter-

periode van ontwerp

ontspanning gaan vormen in het drukke stadshart van Amstel-

ras bij het paviljoen. De aan deze zijde gesitueerde brede vij-

veen.

verrand leidt naar de centraal in het park gelegen gazons, die

1997
periode van realisatie

Tussen het winkelgebied en het park ligt het voorplein, dat

2005

tevens een functie heeft als manifestatieterrein. Een recht-

De terrassen worden begrensd door een losse bomenstruc-

programma

hoekige vijver met lage randen is de schakel tussen het ste-

tuur in heesters en rhododendrons en vaste plantenborders.

2,5 ha stadspark

nen voorplein en het park. De vijver wordt aan de westzijde

Elke border verschilt van kleur. Naast deze vaste plantenbor-

begrensd door een keermuur met zitrand en pergola en aan

ders ligt een watertrap die het perspectief op de grote vijver

de noordzijde door een 40 meter lange bank in de keermuur.

versterkt.
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trapsgewijs oplopen naar het omliggende hogere peil.
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Amstelveen Stadstuinen
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Amstelveen Stadstuinen
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Boulevardterrein, Zeist

Boulevardterrein
Zeist
stedebouwkundig plan, bestemmingsplan, supervisie, buitenruimte

opdrachtgever

Aan de noordkant van Zeist, op de grens van het centrum en

Op de begane grond en op de verdiepingen hiervan liggen

gemeente Zeist

de villawijken, ligt het Boulevardterrein. Voor dit terrein is in

woningen. Aan de zijde van de villawijken liggen laagbouw-

periode van ontwerp

opdracht van de gemeente Zeist een stedebouwkundig plan

woningen die in schaal en korrelgrootte afgestemd zijn op

1994-1996

gemaakt voor 337 woningen, 2.500 m² winkelruimte, een bus-

de omliggende bebouwing. De grondgebonden woningen

periode van realisatie

station en voor het merendeel ondergrondse parkeergarages.

die langs de groenstrook gesitueerd zijn hebben een 70 cm

1997-1999

Een nieuw plantsoen vormt de overgang tussen de bestaande

verhoogd terras als buitenruimte. Door deze oplossing is de

programma

en de nieuwe bebouwing en markeert tevens de entree tot

groenstrook gespaard en liggen er geen achterkanten langs

337 woningen

het centrum. Het nieuwe plantsoen ligt 50 cm boven het maai-

Atelier Quadrat heeft het stedebouwkundig plan gemaakt,

2.500 m² winkels

veld, deels op een parkeergarage. In de rand ervan zijn een zit

het bestemmingsplan opgesteld en het ontwerp voor de

368 parkeerplaatsen in

gelegenheid en een wachtpaviljoen ten behoeve van het bus-

buitenruimte en voerde in samenwerking met de gemeente

ondergrondse garage

station opgenomen. Aansluitend aan de centrumbebouwing

Zeist de supervisie over de architectonische uitwerking.

busstation met

ligt een stedelijk blok met een inpandig gelegen supermarkt.

10 halteplaatsen

doorsnede stedelijk blok
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Zeist Boulevardterrein
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Zeist Boulevardterrein

doorsnede bij grondgebonden woningen
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Tuindorp De Vooruit, Ede

Tuindorp De Vooruit
Ede
stedebouwkundig plan, supervisie, buitenruimte

opdrachtgever

Het woningbestand in tuindorp ‘De Vooruit’ vertoont bouw-

dienst Ruimtelijke

technische gebreken. In opdracht van de gemeente Ede en de

Ordening Ede

woningcorporatie Woonstede is een vernieuwingsstrategie

periode van ontwerp

voor dit tuindorp opgesteld. Uitgangspunt is de huidige karak-

1992-1993

teristieken van het gebied te handhaven en te versterken maar,

periode van realisatie

tegelijkertijd vernieuwing mogelijk te maken. Het tuindorp

1994-2004

bestaat uit twee relatief zelfstandige delen, wat geleid heeft

programma

tot een tweeledige vernieuwingsstrategie. Voor het oostelijke

300 woningen nieuw

en meest karakteristieke deel is voorgesteld de woningen te

100 woningen

restaureren en te renoveren en daarmee de identiteit van het

restauratie

huidige tuindorp te bewaren. In het westelijke gedeelte daarentegen zal gefaseerd sloop-nieuwbouw plaatsvinden. Hier
wordt een hedendaags tuindorp gerealiseerd met behoud van
een aantal karakteristieke elementen.
In het nieuwe masterplan wordt de hoofdstructuur bepaald
door een tweetal lanen, opgespannen tussen een bestaand
plantsoen en een gehandhaafde open ruimte met lindebomen. Het karakter van de hedendaagse tuinstad wordt
bepaald door de structuur van lanen met voortuinen, de grote
binnenterreinen en de woningtypologie. Op de plaats van een
vervallen reservering voor een doorgaande weg is een complex van 50 ouderenwoningen gerealiseerd. Dit bestaat uit 2
appartementengebouwtjes van 3 en 5 bouwlagen en 4 stroken
grondgebonden woningen. De restauratie van het oostelijke
deel en het complex ouderenwoningen zijn onder supervisie
van Quadrat gerealiseerd.
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ruimtelijke opbouw oostelijke gedeelte
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Ede Tuindorp De Vooruit, restauratie oostelijk deel
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Ede Tuindorp De Vooruit, ouderenwoningen

nieuwe tuindorp in westelijke gedeelte

vernieuwingsstrategie restauratie en sloop nieuwbouw
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in het tuindorp is er ruimte voor grote bomen

verkaveling ouderenwoningen
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impressies hedendaags tuindorp
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Slachthuisterrein, Hilversum

Slachthuisterrein
Hilversum
stedebouwkundig plan, supervisie

oude situatie

nieuwe situatie

opdrachtgever

In 1923 is door architect Dudok het ontwerp voor het open-

gemeente Hilversum

baar slachthuis gemaakt. Het is een als eenheid ontworpen

periode van ontwerp

complex, midden in een tuindorp ten oosten van de spoorlijn.

1993

In een historische en morfologische analyse zijn de ruimtelijke

periode van realisatie

karakteristieken van het tuindorp beschreven. De omliggende

1996-1998

bebouwing is door Dudok dusdanig geordend dat het slacht-

Programma

huiscomplex als grote zelfstandige eenheid in het fijnmazige

80 woningen

patroon als vanzelfsprekend kon worden opgenomen. In het

90 parkeerplaatsen in

stedebouwkundig plan wordt voorgesteld de nieuwe bebou-

ondergrondse garage

wing eveneens als een zelfstandige eenheid vorm te geven.
Langs het vergrote voorplein staat een blok in gemiddeld drie
lagen, waaronder een parkeergarage. Erachter liggen aan
woonpaden patiowoningen met groenstroken langs de randen. Het complex wordt afgerond met een rij eengezinswoningen. In het stedebouwkundig plan zijn richtlijnen voor architectonische uitwerking opgenomen.
Het voorplein van het slachthuis wordt als pleinruimte
opnieuw ingericht.

ruimtelijke analyse tuindorp
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Hilversum Slachthuisterrein woonpad
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Hilversum Slachthuisterrein Jac. P. Thijsseplein
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Olympus, Rotterdam

Olympus
Rotterdam
strategische ontwikkelingsvisie

zicht vanaf de kade op het centrum

opdrachtgever

Het project Olympus omvat meerdere gebieden in IJsselmonde

Binnen deze gegevens kan in een (publiek-private) planuit-

dS+V Rotterdam,

Rotterdam. In een integrale ontwerpstudie wordt de toekom-

werking de bebouwing verder gedifferentieerd worden.

ROVV-ADO district Zuid

stige ruimtelijke samenhang aangegeven. Het biedt een kader

De tweede stap is als een sprong in de toekomst. Voor de

ontwerp

voor deeluitwerkingen. De verschillende deelgebieden ken-

verschillende gebieden, waarvan aangenomen kan worden

nen elk een eigen karakter en ontwikkelingsdynamiek.

dat ze op termijn een verandering kunnen of zullen onder-

i.s.m.
medewerkers van de

De studie is uitgewerkt als een scenario in drie stappen voor

gemeente

het hele gebied, waarbinnen een voor elk gebied eigen ruim-

periode van ontwerp
1992

telijk beleid uitgewerkt kan worden.

gaan, worden uitspraken gedaan over de mate waarin ruimtelijke en programmatische hoofdzaken kunnen variëren.
De derde stap is als een vlucht voorwaarts in de toekomst.

Een wijziging van de infrastructuur en een ruimtelijke type-

Hierin wordt een perspectief geschetst voor die gebieden waar-

ring van de verschillende gebieden vormen de drager van toe-

van het niet voor de hand ligt dat binnen afzienbare tijd ver-

komstige ontwikkelingen.

anderingen kunnen of zullen optreden. Deze toekomstschets

De eerste stap is vooral gericht op snelle besluitvorming en

laat de mogelijkheden zien en is in die zin een toetsingskader

realisering. Voor het gebied rond het stadion Feijenoord ont-

voor de eerdere ingrepen. De studie resulteert in een lijst con-

breekt een vastomlijnd programma. Een architectonische uit-

crete aanbevelingen voor ruimtelijk beleid.

werking illustreert de mogelijkheden voor dit gebied. Voor het

Als experiment in het kader van het ‘gemeentelijk oplei-

Piet Smitterrein is een programma bekend en is in de ontwerp-

dingsplan’ en ‘continuïteit in planvorming’ hebben zowel ont-

studie de openbare ruimte gekarakteriseerd en vormgegeven,

werpers en tekenaars van de gemeente als bureaumedewer-

op basis waarvan de grondexploitatie getoetst kan worden.

kers aan de ontwerpstudie meegewerkt.

1. een stap naar realisatie
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2. een sprong in het diepe
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3. een vlucht in de toekomst

zicht op Van Brienenoordbrug en centrum

zicht vanaf de kade op de Van Brienenoordbrug
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Museumplein, Amsterdam

Museumplein
Amsterdam
masterplan

opdrachtgever

In 1992 heeft de gemeente Amsterdam besloten de door

stadsdeel Zuid

Van Eesteren geïntroduceerde Museumstraat te verwijderen,

Amsterdam

een parkeergarage onder het Museumplein te realiseren en

ontwerp

ruimte voor uitbreiding van het Rijksmuseum, het Vincent van

Sven-Ingvar Andersson

Goghmuseum en het Stedelijk Museum te geven.

Landscape Architect

Aan de Deense landschapsarchitect Sven-Ingvar Andersson

Kopenhagen

is in september 1992 gevraagd, in samenwerking met stede-

i.s.m. atelier Quadrat

bouwkundige Stefan Gall, een masterplan voor deze opgave

periode van ontwerp

te maken. In dit masterplan is niet alleen een nieuwe inrich-

1992-1995

ting van het plein verwerkt, maar is ook antwoord gegeven op

periode van realisatie

verkeerskundige gevolgen en zijn richtlijnen gegeven voor de

1995-1999

bebouwingsinitiatieven.

programma

Het uitgangspunt voor het plein is het open, vlakke karak-

600 parkeerplaatsen in

ter van het grasveld waarop verschillende elementen (bomen-

ondergrondse garage

rijen, fonteinen, objecten en gebouwen) een landschappelijke

bussen in een onder-

totaalcompositie vormen.

grondse garage

Nadat het masterplan in 1993 was aangenomen, heeft Ate-

manifestatieplein

lier Quadrat ondersteuning verleend aan S.I. Andersson bij de
planbegeleiding van de verschillende, in het masterplan voorgestelde, nieuwbouwprojecten en bij de detaillering van de
inrichting.
opgetild grasvlak

pad naar Concertgebouw
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vijver voor Rijksmuseum
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Vleuten DeAmsterdam
Meern Veldhuizen
Museumplein
Eiland

66

Q U A D R A T

-

P R O J E C T E N

Amsterdam Museumplein

A
B
C
D
E
F
G
H
J
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Rijksmuseum
Museumbosje
veld
Van Goghmuseum met uitbreiding
Stedelijk Museum met uitbreiding
museumpad
Bloementuin
Concertgebouw
Concertgebouwplein

A voetgangerspassage onder Rijksmuseum

publieke passage onder
Rijksmuseum naar de vijver

B ondergrondse uitbreiding
Rijksmuseum
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C ondergrondse busgarage
achter Rijksmuseum

D Van Goghmuseum met uitbreiding

E Stedelijk Museum met uitbreiding

E ondergrondse parkeergarage
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Binnentuinen AZG, Groningen

Binnentuinen AZG
Groningen
ontwerp patio

opdrachtgever

In opdracht van het Academisch Ziekenhuis Groningen is een

dienst Bouwzaken AZG

ontwerp gemaakt voor een kleine binnentuin van ca. 14 x 40

periode van ontwerp

meter en een grotere binnentuin bij de personeelskantine.

1994-1996

De kleine tuin is tevens een lichthof voor de 20 meter hoge

periode van realisatie

middenzone van het ziekenhuis. Rondom de tuin liggen labo-

1995-1997

ratoria en kantoorruimten. Om aan de vraag naar zowel een

programma

groen, als een waterrijk karakter te voldoen, is gekozen voor

patio A 600 m²

een terras met berkenbomen die vanaf de hogere etages zicht-

patio B 1.200 m²

baar zijn en in de schaduwrijke ruimte voldoende licht doorlaten. Een langgerekte 2 meter brede vijver scheidt dit terras
van de onderkelderde bouwdelen. De vijverrand is uitgevoerd
in gevouwen roestvrij staal, waardoor het terras bijna op het
water lijkt te drijven. Het ontwerp is strak en ingetogen om
tegenwicht te bieden aan het drukke gevelbeeld. De kleur van
de gevels is gewijzigd van donkerbruin in licht grijsgroen.

detail vijverrand
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Groningen AZG patio

72

Q U A D R A T

-

P R O J E C T E N

Groningen AZG binnentuin personeelskantine
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Kerkplein, Arnhem

Kerkplein
Arnhem
ontwikkelingsvisie, buitenruimte

opdrachtgever

In de studie wordt het ruimtelijk karakter van het Kerkplein

in een reeks kleinere gebouwen, als kleine kapellen tegen de

dienst Stads

beschreven in historische context én in de context van een te

kerk. Op de hoek van de Markt wordt een horecavestiging in

ontwikkeling Arnhem

verwachten ontwikkeling van de Rijnoevers. In het inrichtings-

de Waag voorgesteld. Het bestaande en nieuwe deel van het

voorstel is dit uitgewerkt.

gerechtsgebouw krijgen een gezamenlijke voorruimte; een

ontwerp
verlichtingsarmaturen

Het Kerkplein vormt een schakel tussen binnenstad en Rijn-

groen bordes als antwoord op de stenige en waterrijke voor-

i.s.m. Erwin Bot

oevers; een ruim stedelijk bordes. Het plein wordt vlak gelegd,

ruimte van het stadhuis aan de overzijde. Het pleintje voor de

waardoor aan de zuidzijde een iets verhoogde rand ontstaat.

Walburgkerk beëindigt de ruimtelijke reeks.

periode van ontwerp
1995-1997

Door een heldere ordening van bomenrijen en muurtjes en

De brede muur en de trappen onder de bomenrijen aan de

periode van realisatie

het verleggen van de zuidelijke straat ontstaat een ruimtelijke

zuidzijde van het Kerkplein introduceren een stedelijke kwa-

1998-1999

drager die de belangrijke gebouwen en hun voorruimtes in een

liteit, die bij een toekomstige ontwikkeling van de zuidelijke

nieuw verband brengt. Het Kerkplein zelf vormt een onder-

wederopbouwblokken navolging zal krijgen. Het Kerkplein

deel van deze ruimtelijke reeks. De open ruimte biedt een

zelf is open en biedt plaats aan de markt. Het plein zal een

vrij zicht op de in de ruimte verdraaid staande kerktoren; een

eigen bestratingspatroon krijgen, als een toevoeging aan de

grote fontein vormt het contrapunt in de ruimte. Aan de zon-

bestratingspatronen van de Markt en het voorplein van het

nige zijde kunnen terrassen gesitueerd worden. Aan de noord-

stadhuis.

zijde van de kerk staan de ruimtes voor de Stichting Eusebius

Eusibiuskerk ten opzichte van Kerkplein
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Arnhem Kerkplein fontein
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Arnhem Kerkplein

Kerkplein schakel tussen binnenstad en Rijnoevers

nieuwe tracé weg met voorruimtes

ruimtereeks van binnenstad naar Rijnoevers
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Rosepark, Rotterdam

Rosepark
Rotterdam
buitenruimte

opdrachtgever

Dit park ligt op het zuidelijk uiteinde van de spoortunnel in

terrasseren. Deze terrassen vallen samen met verspringingen in

dS+V Rotterdam

Rotterdam. Het betreft een langgerekte smalle strook, geflan-

de muur over een lengte van steeds ca. 65 meter, een veelvoud

periode van ontwerp

keerd door de drukke Rosestraat en de rommelige achterter-

van de lengte van een tunnelsegment. De terrassen kantelen

1993-1994

reinen van de woningen langs de Oranjeboomstraat. In noor-

bovendien enigszins in hoogte, waardoor optische verkorting

periode van realisatie

delijke richting is er een prachtig zicht op de Maasbruggen, de

in zuidelijke richting, en optische verlenging in noordelijke

Hef en de Willemsbrug.

richting ontstaat. Muren en terrassen vormen een ritme ten

1995-1996
programma

Door de wijk Feijenoord is een spelprogramma opgesteld

opzichte van de lange, gebogen Rosestraat. Het noord- en

oppervlakte 1,5 ha

voor kinderen van verschillende leeftijdsgroepen, waarbij

zuideinde van het park zijn verbijzonderd. Hier liggen de ver-

nadruk werd gelegd op de openbare toegankelijkheid van de

bindingswegen tussen Feijenoord en de nieuwe woonbuurten

parkstrook.

van de Kop van Zuid. In het noorden is dit een plein voor bal-

Het belangrijkste onderdeel van het ontwerp is dan ook een

spel en activiteiten voor oudere kinderen en volwassenen. Hier

ruim 400 meter lange muur die de private zone van de ach-

is een ‘container’ gesitueerd als onderdak voor een toezicht-

terterreinen scheidt van het openbare park. Deze muur is in

houder en uitleen van speelmateriaal. Aan de zuidzijde is dit

het zuidelijk deel op het tunneldak gefundeerd. Hier komt het

een terras met acacia’s als overgang naar de open tunnelbak.

tunneldak boven het maaiveld uit. Door het hoogteverloop

Hier tussenin liggen vier groene terrassen met vrij gesitueerde

van de tunnel was het mogelijk het terrein in lengterichting te

speelplekken voor kleinere kinderen.
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Rotterdam Rosepark
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Rotterdam Rosepark
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Plein Loods 24, Rotterdam

Plein Loods 24
Rotterdam
buitenruimte

opdrachtgever

Op de landtong tussen Spoorweghaven en Binnenhaven ligt

Het schuine vlak is een grasveld met erlangs aan de zuide-

projectbureau Kop van

een grootschalig woningbouwproject. Ter hoogte van het

lijke zijde, in het hart van de zichtlijn, een breed pad dat in

Zuid Rotterdam/

Vrij Entrepotgebouw is tussen de verkaveling een plein uit-

een kromming weer op kadeniveau eindigt. Aan de zonnige

dS+V, Rotterdam

gespaard, waardoor vanaf het Entrepotgebouw zicht is op de

andere zijde ligt een smaller pad dat met een trap op de kade

periode van ontwerp

Rijnhaven in het westen. De bebouwing langs het plein heeft

uitkomt.

1994-1996

een getrapte daklijn. Op de koppen van deze bebouwing lig-

Het schuine vlak verdeelt het plein in een middenpartij en

decoratieprint

gen langs de kades de hoofdtoegangen van de woningen en

twee randen. De ene rand aan de lage zijde is het voorgebied

betonwand

verhuurbare ruimtes. Langs het plein zelf is een plint van ber-

bij de hoofdtoegangen van de blokken. De andere rand wordt

i.s.m. Baukje Trenning

gingen gesitueerd, met in het midden een extra toegang tot

begrensd door een bijna drie meter hoge betonnen wand met

de woningblokken.

een decoratief diepreliëf. Door het schuin oplopende vlak is

verlichting
i.s.m. Pieter Figdor

Door het plein schuin omhoog te leggen wordt in een con-

vanaf het Entrepotgebouw het ’s avonds aangelichte vlak in

periode van realisatie

travorm antwoord gegeven op de getrapt aflopende gevels en

‘vals’ perspectief zichtbaar en blijft het zicht naar de Rijnhaven

1997-1999

kunnen de woningtoegangen een halve verdieping verhoogd

vrij. Omgekeerd vormt vanaf de Rijnhaven de betonnen wand

programma

aangelegd worden. Deze toegangen komen hierdoor op een

een coulisse waarachter het Entrepotgebouw zichtbaar is.

0,6 ha plein

bel-etage te liggen en onderscheiden zich van de bergingen.

82

Q U A D R A T

-

P R O J E C T E N

83

Q U A D R A T

-

P R O J E C T E N

Rotterdam Plein Loods 24 boardwalk
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Rotterdam Plein Loods 24 kade

detail pad naar woningentrees

detail keermuur
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Eva Cohen - Hartogkade, Rotterdam

Eva Cohen-Hartogkade
Rotterdam
buitenruimte

opdrachtgever

Aan de Rotterdamse Koningshaven zal in fasen een nieuw ste-

Aan de westzijde bevinden zich een monumentale iep en een

dS+V, Rotterdam

delijk front tot stand komen met de ontwikkeling van de Kop

restant van de oude terreinmuur.

periode van ontwerp

van Zuid, de realisering van de spoortunnel en de herstructu-

1992-1994

rering van voormalige bedrijfsterreinen.

Deze plek zal gebruikt worden voor herdenkingen door de
Joodse Gemeenschap. De bebouwing is hier evenwijdig aan

periode van realisatie

In een ontwerpstudie is onderzocht in hoeverre de vormge-

de insteekhavens geordend. Daardoor verkrijgt de kop van de

1994-1996

ving en inrichting van de zuidelijke havenkade samenhang kan

landtong een eigenzinnige driehoekige vorm. Deze vorm is

programma

brengen in de stedelijke ruimte.

gedramatiseerd door de kaderand als een hellend vlak (45°)

0,5 ha kade

Voorgesteld wordt in het oostelijke, meer klassieke deel

te ontwerpen, waarbij de kaderand 1.25 meter boven het ter-

van de haven het bruggenhoofd van de Koninginnebrug te

rein uitsteekt. Hierdoor wordt de plek duidelijk begrensd in de

verlengen met een muur evenwijdig aan de kade, waardoor

immense ruimte.

het schipperspad en het stedelijk verkeer worden gescheiden.

Een rand van basaltsteen versterkt de driehoekige vorm in

Deze muur vangt tevens het hoogteverschil op. Het hoge deel

het platte vlak. De kaderand zal worden gemetseld in baksteen

wordt beplant met twee iepenrijen op ruime afstand van de

met een afwerking van de kop in hardsteen, aansluitend op de

nieuwe woonbebouwing.

hardstenen plint van het Poortgebouw.

Tussen twee insteekhavens ligt een landtong. De kop van

Een lange zitbank schermt het havenhoofd van de verkeers-

deze landtong biedt een weids uitzicht op de oude en nieu-

weg af. Deze weg is beplant met iepen die het perspectief op

we Maasbruggen. Dit havenhoofd is tevens eindpunt van een

het Poortgebouw versterken. Een groep zilverlinden vormt

wandelroute door het woongebied van de Kop van Zuid.

een dak boven het uitzichtpunt.
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Rotterdam Eva Cohen-Hartogkade
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Rotterdam Eva Cohen-Hartogkade
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Derde stadsbrug, Rotterdam

Derde stadsbrug
Rotterdam
ontwerpstudie

opdrachtgever

Als onderdeel van het gemeentelijk onderzoek naar de Derde

de Spoorwegdriehoek. Echter door gebruik te maken van de

prijsvraag, brug tussen

Stadsbrug is, in het kader van een meervoudige opdracht, een

hoogteligging van de brug, kunnen op deze locatie nieuwe

de Esch en Varkenoord

studie verricht naar de ligging in de grotere structuur, de inpas-

kansen ontstaan. Er kan onder de brugaanlanding door een

periode van ontwerp

sing in de stedebouwkundige context en de architectonische

doorgaande route langs de rivier gemaakt worden. De water-

en constructieve uitwerking van deze brug.

bus en watertaxi kunnen hier aanleggen. Door het NS-station

1998
programma

Door de Kralingse Zoom in Kralingen over de rivier door

Zuid te verplaatsen tot bij deze brugaanlanding, en door een

hotel

te trekken naar de Putselaan in Rotterdam-Zuid ontstaat een

grote parkeergarage tussen de verhoogd liggende wegen te

parkeergarage

logische aansluiting op het bestaande netwerk van tramlijnen.

bouwen, kan een belangrijke vervoersknoop gemaakt wor-

metrotracé

Voor het autoverkeer ontstaat een stedelijke binnenring langs

den.

congrescentrum

verschillende Rotterdamse ontwikkelingslocaties.

Om de meest gunstige aansluiting op de oevers te maken,

De oeververbinding heeft op de Rechter Maasoever een

ligt het brugdek in een bocht. Door in de bocht de pyloon voor

vanzelfsprekende aansluiting op het land. Op de Linker Maas-

een tuibrug te plaatsen, ontstaat door het krachtenspel in de

oever moet worden aangesloten op de ingewikkelde knoop

tuien een asymmetrische pyloon. De Erasmusbrug is symme-

van infrastructuur (wegen, sporen en dijken) in de zogenaam-

trisch over het brugdek en asymmetrisch over de rivier gezien.
Bij deze derde stadsbrug is dat andersom.
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Hefbrug

Van Brienenoordbrug

Willemsbrug

Erasmusbrug

derde stadsbrug
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Hoogbouw & verstedelijking

Hoogbouw & verstedelijking
ontwerpstudie

opdrachtgever

In deze studie is onderzocht of hoogbouw als verstedelijkings-

Rijks Planologische Dienst,

vorm zou kunnen bijdragen aan het tegengaan van dichtslib-

stichting Hoogbouw

bing van de Randstad. Bij de uitwerking van deze vraagstelling

en de vereniging van

is geconstateerd dat stadsuitleg, in de zuidelijke Randstad, een

Nederlandse

ingreep is in een door stadsrandactiviteiten in beslag genomen

Projectontwikkeling

gebied. Het open landschap is nog slechts een reststuk. Tevens

Maatschappijen

is geconstateerd dat de Randstad een netwerk van voorzienin-

ontwerp

gen is, in centra en langs de periferie. Tussen de steden is een

i.s.m. Jaap van den Bout

uitwisseling van wonen, werken en vrijetijdsbesteding. Een

en Roelf Steenhuis

ingreep in dit gebied is in onze ogen slechts mogelijk op basis

periode van ontwerp

van een totaalplan voor landschap en verstedelijking.

1990

de verstedelijking

Daarom is een regionaal ontwerp gemaakt, waarin drie
landschappelijke ingrepen voorgesteld zijn die een nieuwe
identiteit geven aan de zones tussen de steden.
Vervolgens is aan de hand van die drie ontwerpen onderzocht op welke manier hoogbouw als woonvorm aan de
Randstad toegevoegd zou kunnen worden. De eerste locatie

de landschappelijke ingrepen

is een voorbeeld langs de Nieuwe Waterweg en de spoorlijn
Rotterdam-Hoek van Holland. Hier is de hoogbouw gekoppeld
aan een nieuwe congresfaciliteit, die een toevoeging is aan
het Randstadvoorzieningennetwerk. In Den Haag-Zuidwest
vormt een tweede hoogbouwconcentratie de stadsrand tussen naoorlogse woonwijken en een nieuw te realiseren parkgebied. De derde hoogbouwconcentratie is geprojecteerd aan
het einde van een nieuwe verstedelijkingsband en een nieuw
plassengebied ter hoogte van Leidschendam en Zoetermeer.

de hoogbouwlocaties

92

Q U A D R A T

-

P R O J E C T E N

drie hoogbouwlocaties
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GVB Terrein, Amsterdam

GVB Terrein
Amsterdam
stedebouwkundig plan

opdrachtgever

In stadsdeel Amsterdam Oud-West staat een in onbruik

stadsdeel Oud-West

geraakt remisecomplex van de tram. Het bestaat uit aan elkaar

Amsterdam

gebouwde hallen, totaal 1 hectare groot.

periode van ontwerp

In uitvoerige samenspraak met bewoners en belangheb-

1997-1998

benden is een voorstel gemaakt. De alom geuite wens voor

programma

meer openbare ruimte is verbonden met de ontwikkelingskan-

woningen

sen voor de gebouwen. Door in het gebied een open patio te

bedrijfsruimte

maken met een nieuwe open toegang ontstaat een grotere

oude situatie

gevellengte, waardoor kleinere, maar vooral gedifferentieerdere functies in de hallen een plaats kunnen krijgen. De patio
grenst aan de belangrijkste en mooiste hal van het complex, die
als openbare passage de verbinding legt tussen KinkerstraatTollensstraat, Bilderdijkgracht en Ten Katestraat.
Kleinschalige, maar substantiële nieuwbouw van woningen
geeft een stedelijk karakter aan de patio. De hoogte van de
nieuwbouw belemmert tevens het zicht op de achterzijde van
de omliggende woonbebouwing. De nieuwe toegangspoort
aan de Ten Katestraat is een hoog, nieuw woongebouw. Voor
het aparte gedeelte tussen Tollensstraat en Bilderdijkgracht is
een nieuw, hoog bedrijfsverzamelgebouw tegen de bestaande
hal voorgesteld.
De nieuw bouwprojecten hebben niet alleen functionele

nieuwe situatie

motieven, maar willen vooral een extreme dialoog tussen oud
en nieuw bewerkstelligen en daarmee ook een nieuwe cultu-

de buitenruimte als met teer gevulde lijnen te laten liggen en

rele dynamiek in het gebied op gang krijgen. Gedifferentieerd

een onderhoudsput in de patio te vullen met water tot een

aangepakt kan het terrein zo een klein stadshart voor Amster-

vijver, blijft de oude functie en structurering afleesbaar.

dam Oud-West worden.

Voor de naastgelegen stadsdeelwerf is een voorstel voor

Voor de te behouden hallen is daartoe een scenario opge-

woonbebouwing aan een hof uitgewerkt. Met de sterk ver-

steld voor mogelijke invulling: een sporthal, een bibliotheek,

bijzonderde bebouwing langs de Bilderdijkgracht met opeen-

de publieksfunctie van het stadsdeel, een ouderencentrum,

volgend 19e eeuwse woonbebouwing, hoog bedrijfsverzamel-

een grand-café en veel atelier-/kantoor-/werkruimtes.

gebouw, nieuw, deels terugliggend wooncomplex en het lage

Voor deze nieuwe invullingen is uitgewerkt hoe ze kunnen

stadsdeelkantoor, wordt recht gedaan aan deze unieke loca-

worden vormgegeven met behoud van de karakteristieke,

tie: bijzondere, 20e en 21e eeuwse publieke instituten midden

soms monumentale constructies. Door een aantal tramrails in

tussen de massale woonbebouwing.
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impressie openbare passage
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Luycksblok, Amsterdam

Luycksblok
Amsterdam
stedebouwkundig plan, supervisie, buitenruimte

opdrachtgever

Om een voormalige bierbrouwerij, later in gebruik genomen

stadsdeel Oost

door een mosterdfabriek, is tussen de Amstel en de Wibaut-

Amsterdam

straat een bouwblok gegroeid. De fabrieksgebouwen op het

periode van ontwerp

binnenterrein en langs de Wibautstraat worden gesloopt.

1998-1999

In samenspraak met de bewoners is een voorstel gemaakt

periode van realisatie

voor hogere bebouwing met woon/werkwoningen en kanto-

2002-2005

ren langs de Wibautstraat en kleinschalige woonbebouwing

programma

op het binnenterrein. De aansluiting tussen de verschillende

56 woningen

bestaande en nieuwe bebouwing vraagt daarbij om een uiter-

8 ateliers

mate precieze afstemming. Het voormalige Brouwershuisje op

ondergrondse

het binnenterrein wordt gerestaureerd voor atelierruimtes; de

parkeergarage

bestaande poort aan de Amstel zal als toegang tot het interieure woongebied behouden blijven.
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Amsterdam Luycksterrein
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Amsterdam Luycksterrein

nieuwe situatie

oude situatie

lage zichtlijnen

Weesperzijde

tuin

Weesperzijde

openheid

bedrijfshallen

Luycksfabriek

tuin

Weesperzijde

tuin
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tuin

Wibautstraat

Nieuwendam - Noord, Amsterdam

Nieuwendam - Noord
Amsterdam
ontwerpstudie

opdrachtgever

In het kader van een meervoudige opdracht is een studie ver-

opdrachtteam

richt naar de wijze van herstructurering van Nieuwendam-

Nieuwendam-Noord

Noord. Het gebied heeft een heldere opbouw van stedebouw-

periode van ontwerp

kundige verkavelingseenheden. Veel van deze eenheden heb-

1999

ben een mooie en aanvullende verhouding tot de aanliggende
structuur van de buitenruimte.
Op sommige plaatsen is deze verhouding echter van mindere kwaliteit, vooral in het centraal gelegen gedeelte. Hierdoor
ontbreekt het aan afwisseling in de grotere structuur.
Van de verschillende verkavelingseenheden is onderzocht in
hoeverre vernieuwing in het bestaande verkavelingspatroon
geweven kan worden, waarbij bleek dat sommige eenheden
integraal vervangen moeten worden om kwaliteit te behouden.
Vooral in het centrale gedeelte worden ingrepen voorgesteld met als doel een grotere afwisseling te maken van maten
en karakteristieken van de buitenruimte. Het is uitgewerkt

oude situatie

met een nieuwe inrichting van de buitenruimte met een waterpartij en een waterloop, een herstructurering van de centrale
voorzieningen tot een meer op de omgeving gericht centrum
en met een centraal gelegen, compacter woongebied met een
grote variëteit aan woonvormen.

toekomstige situatie
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woning met terras op parkeergarage

woning met aparte werkruimte

woongebouw met siertuin

cluster met patiowoningen en stadwoningen
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patiowoning

woongebouw met collectieve tennisbanen

Meerpolder, Berkel en Rodenrijs

Meerpolder
Berkel en Rodenrijs
stedebouwkundig plan, bestemmingsplan, supervisie, buitenruimte

opdrachtgever

Tegen het bestaande centrum van het dorp Berkel is de uitbrei-

gaand, de oostelijke oever verspringt steeds. Hij volgt daarmee

gemeente

ding Meerpolder gesitueerd. Deze uitbreiding is bijna even

de verschillende richtingen van het bestaande slotenpatroon.

Berkel en Rodenrijs

groot als het bestaande dorp en is deel van de grotere Vinex-

Het woongebied op de oostelijke oever bestaat uit een stelsel

periode van ontwerp

locatie Noordrand Rotterdam.

van lanen, straten en paden. Het woongebied op de westelijke

1998-2003

De noordelijke rand van het gebied zal een deel worden

oever bestaat uit een stelsel van groengebieden, door auto-

periode van realisatie

van de Groen Blauwe Slinger, de Zuid-Hollandse ecologische

vrije paden verbonden. Daarbij bestaat het gedeelte dat tegen

2001-2010

corridor. Tussen Berkel en Pijnacker is deze op zijn smalst en zal

het centrum ligt uit vrijstaande woonclusters in een gemeen-

programma

het waarschijnlijk een grote waterpartij worden. Twee nieuwe

schappelijk groengebied. In het woongebied langs de Groen

3.000 woningen

doorgaande wegen, ter ontlasting van de bestaande wegen in

Blauwe Slinger liggen grotere en kleinere eilanden met gedif-

het dorp, doorsnijden het gebied.

ferentieerde bebouwing.

De gevraagde hoeveelheid sportterreinen is geclusterd in

In de Meerpolder worden voor alle huizen, duur en goed-

een groot vierkant groengebied rond een bestaande zijarm

koop, parkeervoorzieningen op eigen terrein gemaakt: soms

van de boezem. Met behoud van het grondgebruikprogram-

als gebouwde voorziening, soms in clusters en soms in de

ma is het gelukt een groot waterverband in de Meerpolder

achtertuinen langs informele achterstraten. In de richtlijnen

te situeren als ruimtelijke verbinding tussen het centrum van

voor de architectuur wordt speciale aandacht gegeven aan de

Berkel en de Groen Blauwe Slinger. De westelijke oever is door-

dakafwerking en de erfscheiding.
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Berkel en Rodenrijs Meerpolder Hoornplantsoen
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Berkel en Rodenrijs Meerpolder

principiële parkeeroplossing

achterstraat

mews

pocket

pocket

op eigen erf

garage collectief

garage maaiveld

garage onder talud
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Maritiem Etablissement Willemsoord, Den Helder

Maritiem Etablissement Willemsoord
Den Helder
masterplan, supervisie, buitenruimte

opdrachtgever

De Oude Rijkswerf Willemsoord is een uniek voorbeeld van 18e

gemeente Den Helder

eeuwse militaire architectuur uit de Franse Verlichting, gere-

periode van ontwerp

aliseerd in de Nederlanden. Sinds het ontstaan van de Oude

1998-2002

Rijkswerf Willemsoord hebben talloze transformaties plaats-

periode van realisatie

gevonden, zoals aanbouw aan de oorspronkelijke bebouwing,

2001-2004

de bouw van nieuwe opstallen en de verwaarlozing van de

programma

inrichting van de buitenruimte. Hierdoor is de oorspronkelijke,

museale functies

heldere, monumentale structuur sterk aangetast.

bioscoop

In 1993 heeft de Koninklijke Marine een nieuwe locatie voor

evenementenhallen

haar reparatiewerven in gebruik genomen. Een deel van de

commerciële functies

terreinen van de Oude Rijkswerf is nadien overgedragen aan
de gemeente Den Helder en zal herontwikkeld worden. Voor
de herontwikkeling van zowel het deel van de stad Den Helder
als voor het deel van de Koninklijke Marine is een Masterplan
opgesteld.
In het Masterplan wordt de historische maatstructuur, die
zich kenmerkt door een symmetrische opbouw met een centrale as gericht op zee, weer leesbaar gemaakt en wordt de
functionele ordening van het terrein verbeterd. De stedebouwkundige structuur is de leidraad voor de transformaties
van de bebouwing. Hiertoe worden gebouwen verwijderd,
gerestaureerd, gerenoveerd en hergebruikt. In de richtlijnen
voor de architectonische uitwerking is het uitgangspunt het
handhaven van het maritieme, nautische patina en het ondersteunen van de heldere ordening. Daarbij wordt gezocht naar
een balans tussen behoud en restauratie van oude karakteristieke, monumentale bebouwing enerzijds en het doen van
moderne, contrasterende addities anderzijds.
Op deze wijze krijgt de oude structuur een nieuwe betekenis
in de stad met nieuwe programma’s op cultureel, museaal en
educatief gebied. De inrichting van de buitenruimte is gericht
op het handhaven van het bestaande, maritieme karakter:
functioneel, sober en robuust.
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logistieke structuur
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Den Helder Willemsoord
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Den Helder Willemsoord
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Stadscentrum, Almere

Stadscentrum
Almere
meervoudige opdracht

opdrachtgever

In de kern van Almere Stad ligt aan het Weerwater een gebied

wing wordt dusdanig gesitueerd dat het representatieve Stad-

gemeente Almere

van 12 hectare en bij het station een gebied van 10 hectare

huisplein en het uitgaansplein Grote Markt een pleinenreeks

periode van ontwerp

open voor de verdere ontwikkeling van het stadscentrum. In

vormen. Een lint van winkelpassages wordt evenwijdig aan

1994-1996

1994 werd voorzien dat Almere zou uitgroeien tot een stad

het waterfront en de Wandellaan gelegd, waardoor tezamen

programma

met 180.000 inwoners en de tijd rijp geacht het stadscentrum

met de bestaande passages een groot, typisch Almeers, win-

41.000 m² winkels/

gefaseerd af te bouwen. In een gemeentelijke nota van uit-

kelkwadrant ontstaat. De winkelroutes liggen daarmee vlak

horeca

gangspunten is het programma uitgewerkt en een aanzet voor

tegen het netwerk van overige stedelijke routes zonder elkaar

een structuur gegeven.

te verstoren. Het gehele netwerk van routes vormt een raster

37.000 m² cultureel
maatschappelijke

Voorgesteld wordt het stadscentrum ruimtelijk te defini-

dat aansluit op het stedebouwkundig raster van het gehele

voorzieningen

ëren door station, Weerwaterplein en stadspark als de drie

centrum. Door de bundeling van winkelpassages met overige

1.100 woningen,

polen van een driehoek met als basislijn het Weerwater. De

routes kunnen de woonblokken in het centrum rond grote

200.000 m² kantoren

ruimtelijke betekenis van het Weerwater zal versterkt worden

parkgebieden gesitueerd worden. De kantoren ten noorden

2.500 parkeerplaatsen in

door de situering op de oever van de belangrijkste culturele

van het station zijn gegroepeerd rond een aantal stedelijke

ondergrondse garages

gebouwen: theater en bibliotheek. De stedelijke oever zal niet

ruimtes: een stationsplein, een park en een laan. De in geheel

bestaan uit een promenade, maar uit een diversiteit van open-

Almere stedebouwkundig dominante busbaan wordt in het

bare plekken aan het water: leeszaal, theatertuin, foyer, stads-

stadscentrum door bouwblokken en over binnenterreinen

plein. Langs de bestaande Wandellaan worden de overige

geleid. Een aantal specifieke landmarks en hoogbouwlocaties

voorzieningen georiënteerd. De Wandellaan slaat zo de brug

in het stadscentrum zullen de ruimte, het vlakke polderland-

van Weerwater naar het hart van het centrum, het Stadhuis-

schap, in de skyline ‘vangen’.

plein. De bestaande markthal wordt verkleind en de bebou-

impressie foyer aan het Weerwater

112

Q U A D R A T

-

P R O J E C T E N

neutrale rasterstructuur

stadsdriehoek station, park, haven
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laan met voorzieningen
waterfront met cultuurgebouwen

winkelroutes als netwerk

Stationsgebied, Rotterdam

Stationsgebied
Rotterdam
ontwerpstudie

opdrachtgever

In het kader van de manifestatie Breeze of Air is voor de sta-

Door het stedelijke verkeer op maaiveld te houden kan het

Stichting AIR

tionslocatie een onderzoek gedaan naar de ‘agenda’ van de

stedelijke netwerk aangeheeld worden. De tram kan een min-

(Architecture

(semi-)openbare ruimte en een voorstel gemaakt voor een

der met de voetganger conflicterende route door de noorde-

International

(stedelijke) tuin.

lijke Provenierswijk volgen. Nieuwe oost-west verbindingen

Roterdam)

Het huidige stationsgebied is een breukzone in de stad.

boven de sporen maken nieuwe ontwikkelingen mogelijk in

periode van ontwerp

Ondanks de centrale ligging is het in feite een randgebied, in

zowel de oostelijke wijken (Pompenburg-Oude Noorden) als

extreme mate zichtbaar achter het Hofplein-Pompenburg.

het westelijk stadsdeel. De verbindingen ontlasten tevens de

2001

Wij stellen voor het Spoortunnelproject af te maken en het

zwaar belaste noord-zuid lopende verkeersaders.

station ondergronds te leggen. De in de gemeentelijke plan-

Met het verdwijnen van de stationshal als centrale open-

nen voorgestelde hoeveelheid sloopwerkzaamheden maakt

bare ruimte en de onvermijdelijke ontwikkeling naar een dif-

dit ruimtelijk mogelijk. Door deze ondergrondse ligging hoeft

fuus netwerk van verbindingen ontstaat de behoefte aan een

het verkeer van tram, auto, fiets en voetganger niet onder-

nieuwe centrale openbare ruimte. Een plein met een vijver

gronds of over viaducten en kunstmatige decks afgewikkeld te

met flamingo’s en twee hoge glazen gebouwen met apen en

worden, maar kan alles op maaiveld gesitueerd worden. Het

vissen, die uit de ondergrondse vervoersknoop omhoog rijzen,

vermindert de hoeveelheid kwetsbare semi-openbare ruim-

leggen niet alleen een relatie met Diergaarde Blijdorp, die ooit

tes.

op deze locatie gevestigd was, maar verwijzen ook naar de
natuur en het reizen.

situatie 1850

situatie 1930
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situatie 1946
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Rotterdam Stationsgebied
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Rotterdam Stationsgebied

toekomstperspectief
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AZ - terrein, Alkmaar

AZ - terrein
Alkmaar
stedebouwkundig plan

opdrachtgever

Voor de voetbalclub AZ wordt aan de noordzijde van de stad

gevarieerde groene rand. De bebouwing laat ruimte voor een

Ontwikkelingsmij.

een nieuw stadion gebouwd. Daarmee komen het oude stadion

centraal groengebied: de gemeenschappelijke tuin. Vanuit

Meerschip bv en

en de ernaast gelegen oefenvelden vrij. Het terrein is bestemd

deze tuin zijn vooral diagonale doorzichten op de omgeving.

AZ-vastgoed bv

voor woningbouw. Er wordt bijzondere aandacht gevraagd

In de tuin versterken pergola’s langs de ontsluitingspaden het

voor de ligging in het groengebied Alkmaarderhout.

tuinkarakter. De tuin is door water, bebouwing of een hek-

ontwerp

werk begrensd en op drie plaatsen openbaar toegankelijk.

i.s.m. gemeente

De Alkmaarderhout heeft een rijke geschiedenis wat betreft

Alkmaar en begeleid-

landschappelijke uitwerking en bebouwing met grote institu-

De bebouwing is in het stedebouwkundig plan uitgewerkt

ingsgroep Sportlaan

tionele complexen. Het gedeelte met o.a. het AZ-terrein vormt

als maximale bebouwingsenveloppen met een hoogte van drie

periode van ontwerp

het meer rationele gedeelte van De Hout. De westelijke rand

en vier lagen. Het parkeren is ondergronds langs de Sportlaan

2001

vormt een belangrijke schakel in de ecologische verbinding

gesitueerd. Voor de Sportlaan met oude kastanjes is een over

met Heiloo.

tientallen jaren te faseren her- en beplantingsplan opgesteld,

programma
150 woningen in

Voor het terrein wordt een bebouwing voorgesteld in een

waardoor de kwaliteit van deze entreezijde van het terrein

collectief parkdomein

collectieve, autovrije parktuin, op te vatten als een campus of

voor de toekomst gegarandeerd kan worden. De Sportlaan

landgoed. De bebouwingsmassa’s vormen een zorgvuldige en

zal de drager worden van te verwachten herontwikkeling van

precieze compositie: regelmatiger aan de entreezijde langs de

andere sportterreinen, waarvoor in deze studie tevens een

Sportlaan, gevarieerder aan de westzijde, inspelend op deze

ruimtelijk toekomstscenario is opgesteld.

pergola’s als verbindende elementen
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Alkmaar AZ-terrein
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Alkmaar AZ-terrein

T=0

T=1

T=2

trapsgewijze transformatie Kastanjelaan

oude situatie

121

toekomstige situatie

Q U A D R A T

-

P R O J E C T E N

T=3

Diemerzeedijk, Amsterdam

Diemerzeedijk
Amsterdam
meervoudige opdracht

opdrachtgever

In 1994 was de Diemerzeedijk een zeer vervuild gebied dat gesa-

Meervoudige opdracht

neerd moest worden. Het gebied ligt dicht tegen het ontwik-

op uitnodiging van

kelingsgebied Amsterdam - IJburg. De sanering zou geschieden

ministerie VROM en

door middel van isolatie van vervuiling, waarbij bijna de gehele

gemeente Amsterdam

locatie een bouwwerk wordt met dak en wanden. Deze zoge-

periode van ontwerp

heten IBC-locatie (Isoleren, Beheren, Controleren) is vormge-

1994

geven als een ruimtelijk expressieve eenheid. Onder het motto

fasering

Plantage wordt het hoge deel als plantage voor bomen en het
lage deel als schoonwaterbekkens met rietvelden gebruikt.
Het schone water kan gebruikt worden voor de irrigatie van
de plantage; de gekweekte bomen kunnen worden geplant in
het nabijgelegen woongebied. Door het permanent verplaatsen en nieuw planten van bomen kan eventuele reparatie en
vervanging van het ‘dak’ van folie zonder grote ingrepen op
elk moment plaatsvinden. Op de overgang van het hoge en

stroomrichting regenwateroverschot

lage deel staat een gebouw voor grondwaterzuivering, verwerking van gassen en opvang van residuen, als ware het de
machinekamer van het IBC-complex.
De Diemerzeedijk, de recreatieve route van Oranjesluizen
naar Muiden, loopt als een zelfstandig element langs het complex.
beplanting
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detail wand constructie
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Korenmarkt, Arnhem

Korenmarkt
Arnhem
herinrichtingsplan

opdrachtgever

De Korenmarkt is gelegen in de noordwesthoek van de bin-

met goten en fiberverlichting een spel van lijnen en punten

gemeente Arnhem

nenstad van Arnhem. Het plein wordt gedomineerd door de

aangebracht. Deze hebben een visuele en een functionele

periode van ontwerp

voormalige Korenbeurs en door horeca.

betekenis als markeringslijnen van de terrassen en de kruis-

1999

De oude situatie kenmerkte zich door een verhoogd mid-

periode van realisatie

denplateau met bomen en terrassen voor de Korenbeurs. De

lingse looproutes.
De westzijde van het plein maakt zich los van de basisvloer.

2000-2001

nieuwe situatie kenmerkt zich vooral door een continue plein-

Het aanwezige grote hoogteverschil, samenhangend met de

programma

vloer van gevel tot gevel met enkele vrijstaande bomen. Deze

ligging op de flank van het Veluwemassief en de voormalige

plein met terrassen

ruimte is zeer welkom gezien de beperkte maat van het plein

stadswal, is gebruikt om hier een bordes te maken van granie-

en het intensieve gebruik door de horeca. De pleinvloer heeft

ten terrassen, begrensd door een brede granieten muur. Om

een neutrale inrichting met gebakken klinkers, het basisbe-

zoveel mogelijk obstakels te voorkomen is de pleinverlichting

stratingsmateriaal van de binnenstad. Op subtiele wijze is er

met kabels aan de gevels opgespannen.
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Centrale Park, Leidsche Rijn

Centrale Park
Leidsche Rijn
meervoudige opdracht

speelplekken

opdrachtgever

Het Centrale Park Leidsche Rijn is een sleutelstuk in het Mas-

projectbureau

terplan voor deze Vinex-locatie. De locatie van het park werd

Leidsche Rijn

vooral ingegeven door bestuurlijk-strategische overwegingen;

ontwerp

als grens van een uitbreiding voor de stad Utrecht enerzijds en

i.s.m. Peter Wilson,

een, tot op het moment van het uitschrijven van de prijsvraag,

Architektur Büro

zelfstandige gemeente Vleuten de Meern anderzijds. Iedere

Bolles Wilson

gemeente zou ter weerzijde van het park 15.000 woningen

oppervlakte

realiseren.

300 ha bruto

De ligging van het park is verre van ideaal. Spoorlijnen,

periode van ontwerp

hoofdverkeerswegen en agrarische lintbebouwing doorsnijden

1996

het gebied. Voor deze complexe locatie is een ideeënprijsvraag

programma

uitgeschreven met een veelomvattend programma van eisen.

55 ha sport

Hierbij lag het accent van de vraagstelling op een ontwikke-

60 ha recreatie

lingsstrategie en minder op een gefixeerd eindbeeld. Het plan

30 ha volkstuinen

is opgebouwd uit drie duurzame landschappelijke elementen,

100 ha bos, ruigten

die het versnipperd karakter van de locatie overstijgen: de

en moerasweiden

omwalling van het archeologisch waardevolle Romeins Castel-

begraafeiland

lum, een essen-iepenbos op de centraal gelegen stroomruggronden en een waterstelsel als verbinding met de noordelijk
gelegen Haarrijnse Plas. Deze landschapselementen vormen
een casco voor een flexibele programmering. Het meest intensieve programma, zoals een congrescentrum en een renbaan,
is bij de knoop van spoorlijnen en verkeerswegen gesitueerd.
Het bos omarmt het centrale parkdeel, een rustig voor lang-

kindercastellum met skatepark, fietscrossbaan en speeltuin

zaam verkeer toegankelijk gebied.
Hier liggen o.a. een nieuwe begraafplaats en een kinderspeelfort.

renbaan, openluchtbioscoop, manifestatieterrein
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Zuidelijke stadsrand, Dordrecht

Zuidelijke stadsrand
Dordrecht
landschappelijke visie

opdrachtgever

De landschappelijke ligging van Dordrecht op een eiland tus-

binatie van landschapsbouw met bos en water en specifieke

gemeente Dordrecht

sen rivieren is binnen de Randstad uniek. De landschappelijke

programma’s de identiteit van Dordrecht in stand worden

periode van ontwerp

kwaliteiten, zoals het contrast tussen een hoogstedelijke bin-

gehouden; een stad zichtbaar op een eiland, zichtbaar door

1998

nenstad en bijna woeste natuurgebieden, bieden kansen, bij-

rivieren omgeven.

voorbeeld voor aantrekkelijke woonlocaties op de grens van

Het 17e eeuwse landschap met buitenplaatsen vormt een

Randstad en het weidse rivierenlandschap. Het is van groot

inspiratiebron voor het nieuw te creëren landschap op het

belang dat de stad een achterland behoudt waarin ontspan-

eiland. Kenmerkend hiervoor is transparantie. Dijken, akker-

ning en vermaak en natuurbouw op evenwichtige wijze plaats-

land, landhuis en stad zijn helder gepositioneerd. De buiten-

vinden. De stad zal zich moeten beraden op de toekomst van

plaatsen liggen als losse bosenclaves door het weidse land-

de polders, waar het gebruik voor akkerbouw zal verdwijnen.

schap gestrooid. In het nieuwe landschap kan die helderheid

Hier dreigt het gevaar van grootschalige ruimtelijke ontwikke-

en die zichtbaarheid van beplanting, bebouwing, open ruimte

ling van monofunctionele gebieden.

en rivieren opnieuw gestalte krijgen.

De landschapsschets voor de zuidelijke stadsrand van Dor-

Daarnaast is de Zeedijk als symbolische grens tussen stad en

drecht geeft een visie op een nieuw te ontwikkelen landschaps-

land de drager van het stadsrandlandschap. De Zeedijk leidt

structuur voor de overgangszone tussen stad en land.

langs vier thema’s of sferen: transport en dynamiek, spel en

De visie pleit voor een ontwikkeling met een kleine kor-

sport, bos en buitenplaats en natuur en educatie.

relgrootte. Op ruimtelijk strategische plekken kan door com-

sport en spel

transport en dynamiek
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AZL Corridor, Leiden

AZL Corridor
Leiden
ontwikkelingsvisie

opdrachtgever

Het terrein van het Academisch Ziekenhuis Leiden (Leeuwen-

terug over de Wassenaarseweg te situeren, wordt deze ont-

gemeente Leiden

hoek) heeft een sleutelpositie in de ontwikkeling tussen Lei-

wikkeling mogelijk gemaakt. Een langzaam verkeersroute

den en Katwijk.

over het Leeuwenhoekterrein legt de verbinding tussen

periode van ontwerp
1997

Voorgesteld wordt deze perifere locatie om te vormen tot

station, Natuur Historisch Museum, een nieuw universiteits-

een stedelijke schakel met een ontwikkelingsrichting haaks op

plein en de openbaar toegankelijk te maken Rijnoever. Voor

de snelweg A44. Door de aansluiting op de snelweg (de ver-

de Wassenaarseweg en de Plesmanlaan zijn nadere profiel- en

lengde Plesmanlaan) met een lus over de Rijnoever en weer

ontwikkelingsstudies verricht.

ruimtelijk beeld: van de Wassnaarseweg
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de stedelijke as: ligging in de regio

ruimtelijk beeld: stedelijke as
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Haven, Scheveningen

Haven
Scheveningen
stedebouwkundige studie

opdrachtgever

Langs de Scheveningse Tweede Binnenhaven worden allerlei

proportie van breedte en hoogte op basis van de Gulden Snede voor-

gemeente Den Haag en

initiatieven genomen, waarbij de werkhaven transformeert

geschreven. Tevens dient elke eenheid bij de architectonische uitwer-

Quest Development

naar een meer recreatieve haven. Voor het gebied is door de

king een (in het bestemmingsplan voorgeschreven) verticale en een

periode van ontwerp

gemeente een bestemmingsplan gemaakt, waarbij de uitwer-

horizontale geleding te hebben. Door de verschillende maten van de

1998-1999

kingsregels niet eenduidig voor elke ontwikkelingslocatie te

architectonische eenheden zal elke ontwikkeling een eigen hoogte en

bepalen zijn. Zo zijn algemeen geldende percentages gesteld,

proportie krijgen en ontstaat een gedifferentieerde wand van zelf-

waarbij een toevallige eerste ontwikkeling het maximum kan

standige gebouwen, gericht op de haven. De kopgevels en de verbin-

bouwen en latere ontwikkelingen met het minimum genoe-

ding met het achterland (de tweede linie) hebben daarbij specifieke

gen moeten nemen. Op verzoek van de gemeente en een aan-

richtlijnen gekregen.

tal ontwikkelaars is gevraagd nadere uitwerkingsregels voor

De ontwikkeling is niet op elke locatie verder vrij. Op drie punten

de oostelijke kade op te stellen, opdat een ruimtelijk consis-

worden om redenen van grotere schaal beperkingen opgelegd. Het

tent kader ontstaat.

zijn de noordelijke entree, het middendeel aan het eind van de Staten-

Allereerst zijn op basis van een inventarisatie de architectonische eenheden bepaald die, al dan niet geclusterd, ontwikkelingsprojecten kunnen worden. Voor elke eenheid is een
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laan en het maken van twee nieuwe toegangen in het zuidelijk deel.

bassin uitgegraven

de
architectonische
eenheid

van maat naar proportie

de horizontale geleiding

de samenhang tussen voor- en zijkant
van de architectonische eenheid

ordening aan de hand van proportie

de verticale geleiding
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Roerdelta, Roermond

Roerdelta
Roermond
meervoudige opdracht

opdrachtgever

In het kader van een meervoudige opdracht is voor de Roer-

maakt een aantrekkelijke verbinding tussen de verschillende

gemeente Roermond

delta, het gebied tussen de Maas en de binnenstad van Roer-

deelgebieden mogelijk en zal deze sterker in de gehele ont-

mond, een stedebouwkundig plan opgesteld.

wikkeling van het gebied betrekken.

periode van ontwerp
1998

In het gebied kronkelt een aantal rivierarmen, liggen ver-

Langs de Maas kan een aantal hoger gelegen appartemen-

spreid een aantal fabriekscomplexen en wat sporadische

tencomplexen gerealiseerd worden. De oude Voldermolen

woonbebouwing van oudere en recente tijd.

op een eiland kan een nieuwe betekenis krijgen als cultureel

Voorgesteld wordt langs de Maasoever een aantal bijzon-

centrum. Centraal in het gebied wordt door ophoging en uit-

dere plekken te maken: een puntsgewijze behandeling van de

graving voor gebouwde parkeervoorzieningen een antwoord

oever in plaats van een lineaire met bijvoorbeeld een boule-

gegeven op de vervuilings- en hoogwaterproblematiek. Hier-

vard.

door kunnen daar grondgebonden woningen gerealiseerd

Een lineaire behandeling van het centrale deel van het
gebied, met langs de ene zijde van de belangrijkste rivierarm
van de Roer een straat en aan de andere zijde een wandelpad,
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worden en wordt een sterke structurering van stedelijke aard
mogelijk.
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Drierivierenpunt, Dordrecht

Drierivierenpunt
Dordrecht
ontwikkelingsvisie

opdrachtgever

De Drechtsteden zijn gelegen aan de rivieren de Noord, de

Programmatisch ligt de nadruk op de ontwikkeling van de

projectbureau

Maas en de Beneden-Merwede. Voor de rivieroevers van deze

Kop van de Staart en het Enecoterrein ten oosten van Dor

Drechtoevers

steden is een typering van de buitenruimte gemaakt als lei-

drecht; gebieden die grotendeels hun functie hebben ver-

periode van ontwerp

draad voor toekomstige ontwikkelingen. Deze typering is

loren. Gezien de centrale ligging en de landschappelijk zeer

2000

gebaseerd op onderscheid en overeenkomst in de identiteit

aantrekkelijke locatie, leent dit gebied zich bij uitstek voor de

en is uitgewerkt aan de hand van de thema’s landschapsstruc-

ontwikkeling tot ‘Cultuurwerf van de Drechtsteden’.

tuur, dijken, rivieroevers, logistiek, veerdiensten en kunst.

Ruimtelijk is de kracht van de rivier de Noord versterkt met

Vervolgens is voor het centrale gebied van de Drechtsteden

zware boombeplanting langs de binnenbochten van de rivier:

een Kaderplan gemaakt. Het Kaderplan geeft de hoofdlijnen

groene wangen als antwoord op het stenen front van Dor

weer voor de toekomstige programmatische en landschappe-

drecht aan de zuidzijde van het drierivierenpunt. Bovendien is

lijke ontwikkeling en is gericht op het vergroten van de kracht

aan de Zwijndrechtse zijde een nieuw museum voor beeldende

van de verschillende deelgebieden op zichzelf en in relatie tot

kunst gesitueerd en een sporthal en manifestatieterrein voor

elkaar.

de Drechtsteden aan de Papendrechtse zijde.

Het Kaderplan bestaat uit een via de rivier de Noord binnen-

Op infrastructureel gebied is het vervoer over het water,

dringende landschappelijke structuur en in contrast daarmee

de waterbus, de kernkwaliteit van de Drechtsteden. Gekop-

een halve maan rond de historische binnenstad van Dordrecht,

peld aan de Cultuurwerf wordt er op de Kop van de Staart een

waar ruimte is voor regionale stedelijke voorzieningen.

nieuw infrastructureel knooppunt ontwikkeld.
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Noorderplassen - West, Almere

Noorderplassen - West
Almere
stedebouwkundig plan

opdrachtgever

Noorderplassen-West grenst aan Almere-Stad en wordt

gebied liggen vrijstaande gebouwen en het voorzienin-

gemeente Almere,

omringd door grote landschappelijke elementen: het Pam-

gengebied.

Eurowoningen,

pushout, het Markermeer, de Noorderplassen en het natuur-

Delta Lloyd

gebied van de Lepelaarsplassen. Het ontwikkelingsplan speelt

pel van bebouwing, zich uitstrekkend tot diep in de omge-

ontwerp

in op deze landschappelijke gegevenheden en voorziet in een

ving; de sterke verwevenheid met het omliggende land-

i.s.m. Kees Christiaanse

woongebied met ca. 2.700 woningen en grootschalig opper-

schap uit zich in een samenspel van lanen, bebouwing en

vlaktewater als uitbreiding van de Noorderplassen.

landschapseenheden in de vorm van riet, bos en water.

Architects & Planners

•

•

de Aura: de krans rondom de Golden Mile met een archi-

periode van ontwerp

Het hoofdthema van het ontwerp is de interactie tussen

1998-1999

het woongebied en het omliggend landschap. Door een grote

sen; één groot blok rondom een collectief binnengebied

periode van realisatie

randlengte en raakvlak tussen beide ontstaat een groot palet

met water; het blok wordt omlijst met een rondweg langs

2003-2010

aan condities voor een vanzelfsprekende differentiatie in land-

zandoevers en ecologische oevers.

programma

schaps- en bebouwingsvormen.
De differentiatie in buitenruimte- en bebouwingsvormen is

2.700 woningen
1,5 ha voorzieningen

het Eiland: een eilandstadje, gelegen in de Noorderplas-

Daar waar de Hoge Wetering in de Noorderplassen uitmondt
is een baai gemaakt. Hier grenst het circuit van de Golden Mile

gekoppeld aan drie deelgebieden:

direct aan de Noorderplassen en is een weids uitzicht op het
•

de Golden Mile: een centrale middenzone die wordt

natuurgebied en het Eiland. Verspreid in het bos en het water

omsloten door het ‘circuit’ dat als een binnenring door

bevindt zich een aantal woonclusters met semi-openbare tui-

het gebied loopt; rond een groen semi-openbaar binnen-

nen.

profiel K, weg rond eiland (noordelijk deel) en mastroute langs noordzijde eiland
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Almere Noorderplassen-West
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Almere Noorderplassen-West
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De Clomp, Zeist

De Clomp
Zeist
stedebouwkundige verkenning

opdrachtgever

Aan de westzijde van Zeist liggen verspreid op een driehoe-

der orthogonale structuur. Dwars door het gebied wordt op de

gemeente Zeist

kige locatie een winkelcentrum voor de wijk De Clomp, een

oude Koppeldijk een centrale laan gelegd die de verschillende

periode van ontwerp

aantal scholen en andere voorzieningen. Het winkelcentrum

plandelen verbindt. Waar deze laan en de doorgaande Grift-

1999

heeft een intern gelegen plein en een onaantrekkelijke bui-

laan bij elkaar komen ligt de nieuwe toegangszijde van het

programma

tenzijde. De bebouwing op het terrein bestaat uit monofunc-

vernieuwde winkelcentrum.

350 woningen

tionele clusters. De buitenruimte van het gehele gebied is de

7.000 m² voorzieningen

toevallige resultante van het gebouwde.

Winkels, scholen en andere voorzieningen worden gecombineerd met woningen in grote, zeer sterk gedifferentieerde

en winkels

In het voorstel voor herstructurering wordt de verhouding

blokken. De bloksgewijze, compacte bebouwing met functie-

scholen

tussen gebouw en buitenruimte hernieuwd bepaald en het

menging in de heldere structuur van de buitenruimte biedt

terrein beter in de grotere context gesitueerd.

nieuwe condities voor een levendig centrum van dit stadsge-

ondergrondse
parkeergarages

De groene zone langs de Biltse Grift wordt een parkruimte.
Deze parkruimte vormt een duidelijke diagonaal door de ver-

oude situatie

nieuwe situatie
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deelte.

doorsnede blok 1, t.p.v. winkels en expeditiehof

doorsnede blok 1, t.p.v. winkels, supermarkt en bedrijfsruimten

doorsnede blok 1, t.p.v. sporthal en verhuurbare ruimte

doorsnede blok 7, t.p.v. atrium, hof en parkeergarage

doorsnede blok 7, t.p.v. supermarkt, expeditiehof en zorgcentrum
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Van Hasseltlaan, Amsterdam

Van Hasseltlaan
Amsterdam
ontwerpstudie

opdrachtgever

Met de aanleg van de noord-zuid metrolijn zal bij de Van Has-

stadsdeel Noord

seltlaan het eerste metrostation in Noord komen. Het tracé

Amsterdam

van de IJ-tunnel en de metrolijn voegen hier samen en krui-

periode van ontwerp

sen de Van Hasseltlaan, de belangrijke oost-west verbinding in

2000

Amsterdam-Noord. Deze infrastructurele knoop ligt vlak naast

programma

het Noordhollands Kanaal en grenst aan de centrale groen-

20.000 m² woningen

gebieden van Amsterdam-Noord. In workshopverband is een

10.000 m² kantoren

studie naar mogelijke ontwikkeling van deze stationslocatie

8.000 m² voorzieningen

verricht.

herstructurering

Allereerst is er voor het autoverkeer een nieuwe, compacte

Leeuwardenweg/

vorm van aansluitingen tussen IJ-tunneltracé en Van Hasselt-

van Hasseltlaan

laan uitgewerkt. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid de verschillende gebieden ‘scherper’ te bepalen en uit te werken. De
groene randen langs de tuindorpen blijven onaangetast. Boven
het tunneltracé ontstaat een stationsplein met bushaltes en
fietsenstalling. Aan drie zijden van het plein staat bebouwing,
deels boven het station. Een aparte fietsbrug maakt de verkeersafwikkeling overzichtelijk.
Tussen het kanaal en de toegang tot het tunneltracé staat
een gebouw op een parkeergarage. Dwars door het gebouw
ligt een stedelijke verbinding met het noordelijk gelegen
groengebied. Over het laaggelegen tunneltracé kunnen de
twee delen van het groengebied verbonden worden, waarbij
een totale herinrichting van dit groengebied met nieuwe stedelijke programma’s wordt aanbevolen. Het Florapark aan de
westzijde van het kanaal kan landschappelijk gehouden worden, maar sterker met de omgeving verbonden worden door
onder het Van Hasseltviaduct een sociaal-culturele voorziening
langs brede doorgangen te realiseren.
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Singelplan, Rotterdam

Singelplan
Rotterdam
landschappelijke visie, supervisie

opdrachtgever

De waardering voor de Rotterdamse singels als ‘het andere

dS+V, Rotterdam

gezicht van Rotterdam’, en ‘een identiteit naast de moderne

periode van ontwerp
2000

skyline’, is groot.
Als onderdeel van de ‘Toekomstvisie 2005’ is daarom een
plan opgesteld door de diensten Stedebouw en Volkshuisvesting en Gemeentewerken voor de herinrichting van 16 singels.
In dit plan zijn waterhuishouding, ecologie en verkeersstructuur betrokken.
Om de landschapsarchitectonische component en de afstemming tussen de diverse singelontwerpen goed tot zijn recht te
laten komen, is atelier Quadrat verzocht de planvorming te
superviseren en de stuurgroep hierover te adviseren.
Hiertoe zijn door de supervisor aan het Singelplan ruimtelijke criteria toegevoegd, die de ontwerpers een kader bieden
en de supervisor een toetsingsmogelijkheid.

de singel een holle ruimte met het water op afstand

De criteria hebben betrekking op de landschappelijke stijl
en datering, de profilering, de stedebouwkundige en architectonische samenhang en op planonderdelen als beplantingstypen, bruggen en beschoeiing.
Voor de eerste singels, de 19e eeuwse Noordsingel, een
onderdeel van het Waterproject van Rose, en de Bergsingel,
een vroeg 20e eeuwse singel en onderdeel van het uitbreidingsplan van De Jongh, is in het najaar van 2001 het definitief
ontwerp afgerond.
Hiervoor is tevens in overleg met het Centrum Beeldende
Kunst een kunstplan opgesteld en is een drietal projecten en
kunstenaars geselecteerd.
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incidenteel: een plek waar het water bereikt kan worden

brugtypen

Zocher

de Jongh

Witteveen

van Traa

beplantingstypen
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Zaanse Rijweg, Zaanstad

Zaanse Rijweg
Zaanstad
stedebouwkundige studie

opdrachtgever

Zaanstad bestaat uit meerdere kernen. Een belangrijke verbin-

gemeente Zaanstad

ding tussen de kernen vormt de oude Provinciale weg langs de

periode van ontwerp

spoorlijn. In het kader van een meervoudige opdracht is een

2000

studie verricht naar de mogelijke transformatie van deze struc-

programma
nieuwe profilering weg
stationsgebouwen

tuur tot ruimtelijke drager, genaamd de Zaanse Rijweg.

de Zaan als drager

het spoor als nieuwe lijn

Er wordt één totaalprofiel voor weg en spoorlijn voorgesteld.

langzaam

Het profiel kan continu zijn, behalve bij de stationslocaties

verkeersroutes

en bij de sterke bocht tussen Zaandijk en Wormerveer. Bij de
bocht krijgen spoorlijn, autoweg en doorgaande fietsroute
elk een aparte ligging. De stationslocaties bij elke kern worden herontwikkeld volgens een uniform principe. Elk station
is gesitueerd aan het eind van de belangrijkste straat van elke
kern, met bebouwing en een voorplein langs een op maaiveld
oversteekbare Zaanse Rijweg. Bij elk station wordt steeds langs
een groengebied de verbinding voor langzaam verkeer met de
achterliggende, westelijke uitbreidingen gemaakt.
Door de nadruk te leggen op het profiel en de stationsloca-

de stad groeit tussen Zaan en spoor

ties kan de Zaanse Rijweg over deze enorme lengte een drager
worden voor de verschillende snelheden van de voetganger
(die de gehele lengte nooit zal aflopen), de fietser (die alleen
als forens de gehele lengte zal benutten), de automobilist en
de treinreiziger. Door deze aanpak kunnen langs de Zaanse
Rijweg de verschillende ontwikkelingen zelfstandig voortgang
vinden.

nieuwe snelweg

148

Q U A D R A T

-

P R O J E C T E N

de stad groeit over het spoor

huidige situatie

nieuwe situatie

spoor en weg zijn de schering

149

station en stationstraat zijn de inslag
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Rooseveltweg, Wageningen

Rooseveltweg
Wageningen
stedebouwkundige visie, buitenruimte

opdrachtgever

De Rooseveltweg is een belangrijke structuurlijn in Wagen-

gemeente Wageningen

ingen. De weg is een route tussen de Wageningse ringweg

ontwerp

en de binnenstad. Landschappelijk volgt de weg globaal de

i.s.m. Royal Haskoning

overgang van de stuwwal naar het laaggelegen Binnenveld.

periode van ontwerp

De Rooseveltweg heeft tevens een belangrijke betekenis als

2000-2001

ontsluiting van de aan weerszijden gelegen wijken.

periode realisatie

Onvrede over de inrichting van de weg qua veiligheid en

2004 -2008

visuele kwaliteit vormt de aanleiding voor een ontwerp voor

programma

herinrichting van de weg. Tegelijkertijd zou in een nieuw pro-

watergang

fiel een watergang moeten worden opgenomen ter voeding

herstructurering weg

van de stadsgracht en verbetering van de waterkwaliteit van
de wijk Tarthorst, als onderdeel van het Waterplan Wageningen
In het ontwerp is de Rooseveltweg versmald door de binnenste rijstroken te verwijderen en is over de gehele lengte in
de middenberm een stroompje opgenomen dat schoon water
vanuit het Binnenveld voert naar de stadsgracht. Dit centraal
gerichte profiel heeft een bindende werking voor de aanliggende wijken en zorgt voor een herkenbaar profiel van noord
naar zuid. Daarnaast is het een relatief veilige wegindeling.
De verbinding van Binnenveld naar stadscentrum is uitgewerkt in een wisselende inrichting van de groenstructuur en
door groene dan wel stenige oevers. Hierdoor ontstaat er een
grote visuele en ruimtelijke rijkdom, terwijl tegelijkertijd de
constante profielindeling met middenberm de samenhang en
structurerende werking van de Rooseveltweg waarborgt. In de
toekomst zou in het zuidelijk deel het stedelijk karakter van
de weg kunnen worden onderstreept met herenhuizen, waar
nu galerijflats staan. In het middendeel kan door vrijstaande
bebouwing samen met grote boomgroepen een parkachtig
woonmilieu ontstaan.

impressies nieuwe situatie
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Wageningen Rooseveltweg
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Wageningen Rooseveltweg

ligging stedebouwkundige eenheden ten opzichte van de
Wageningse berg en de Gelderse vallei
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Gemeentrearchief, Amsterdam

Gemeentearchief
Amsterdam
stedebouwkundige studie

opdrachtgever

Het gemeentearchief langs de Amstel wil vernieuwen en uit-

stadsdeel Oud-Zuid

breiden. Het instituut is gehuisvest in meerdere gebouwen

Amsterdam

binnen een groot bouwblok. Het bouwblok bevat een aantal

periode van ontwerp

monumenten zoals het voormalige Raadhuis van de gemeente

2001

Over-Amstel en de diamantfabriek van Asscher. In het bouwblok bevindt zich een verlaten openbaar parkje, het Dora
Tamanaplein.
Voorgesteld wordt dat plein te transformeren tot een reeks
hoven met kleinschalige woonbebouwing boven een ondergrondse parkeervoorziening. De Tolstraat met het Asschergebouw en het vergadergebouw van de Meulemanstichting
(later Cinetol) behoeft herinrichting met onder andere een
openbare tuin. Op de hoek van de Tolstraat met de Amsteldijk kan de nieuwe publieksingang van het gemeentearchief
gesitueerd worden. Langs de Amsteldijk wordt voorgesteld
de kade te verbreden en met een voetgangersbrug over de
Amstel de verbinding te leggen met de aantrekkelijke wandelroute over de Weesperzijde naar het Amstelstation en via
de Grensstraat met het metrostation in de Wibautstraat. Op
dit bijzondere en logische punt langs de Amstel heeft in het
verleden lange tijd een pontje gevaren.
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Neptunusplein, Willen Barendsstraat, Amersfoort

Neptunusplein, Willem Barendsstraat
Amersfoort
masterplan, supervisie, buitenruimte

opdrachtgever

Tussen de oude binnenstad van Amersfoort en het Vallei-

bied met onder andere een rozentuin en binnen de bestaande

gemeente Amersfoort

kanaal ligt een groene wig langs de Van Randwijcklaan. In

structuur van het wegenpatroon is nieuwe bebouwing inge-

periode van ontwerp

deze groene wig staat een kerk, een school en een in de jaren

weven. Een aantal centrumfuncties heeft in deze bebouwing

2001

negentig getransformeerd buurtwinkelcentrum, bestaande

een plaats gekregen, waardoor het grotere winkelcomplex

programma

uit verschillende delen. Het groengebied grenst aan de woon-

gefaseerd geherstructureerd kan worden. De woonbebouwing

wijk Kruiskamp uit de jaren vijftig.

is compact met gebouwde parkeervoorziening. Het realiseren

195 woningen
1.100 m² bvo winkels

De school zal verdwijnen, het woongebouw langs het

van de voor het winkelcentrum noodzakelijk geachte gebouw-

2.300 m² bvo sociaal-

groengebied wordt gesloopt en het winkelcentrum behoeft

de parkeervoorziening is financieel (nog) niet haalbaar geble-

verbetering.

ken. Daartoe is een parkeerterrein ruimtelijk ingepast, wat in

culturele voorzieningen
1,9 ha park

Vanuit de bestaande opzet en inrichting van het groenge-

parkeerplaatsen in
garage

profiel noordrand

profiel parkrand
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de toekomst nader ingevuld kan worden.
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Amersfoort Kruiskamp
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Amersfoort Kruiskamp

nieuwe situatie

oude situatie

openhouden parkzone
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oriëntatie op park

Nieuw - Oost (IJburg), Amsterdam

Nieuw - Oost (IJburg)
Amsterdam
woonmilieustudie

opdrachtgever

In opdracht van de dienst Ruimtelijke Ordening van Amster-

De hoofdontsluiting is langs de rand van het gebied gepro-

dienst Ruimtelijke

dam is een ontwerpstudie gedaan naar een nieuw stadsdeel in

jecteerd waarmee een geënsceneerde route ontstaat die het

Ordening Amsterdam

het IJ. Gevraagd is om vanuit de invalshoek van woonmilieus

mogelijk maakt het water optimaal te ervaren.

periode van ontwerp
1992

een visie te leveren op het door Amsterdam opgestelde plan.

Deze identiteit van stad in het IJ wordt versterkt door het

Analyse van de ruimtelijke opbouw van het landschap

hoofdcentrum met de winkelgaleria niet in het geografische

maakte duidelijk dat het bij de verstedelijking van de oostzijde

midden van het gebied maar op de mooiste plek aan het open

van Amsterdam belangrijk is een groene corridor open te hou-

IJ-meer te lokaliseren.

den richting Vechtstreek.

Door de breedtemaat van de landaanwinst terug te bren-

Om dit te bereiken is voorgesteld tussen het nieuwe stadsdeel en het vasteland randmeren aan te leggen.

gen is de invloed van de randen op het woongebied vergroot.
Zowel de verschillen van de randen als de stedelijke program-

De karakteristieken van de omliggende wateren zijn ver-

ma’s zijn vervolgens aangegrepen om de woonmilieus te dif-

volgens aangegrepen om de randen van het nieuwe gebied te

ferentiëren: langs de parkachtige oevers tuinstadmilieus en vil-

differentiëren. Op deze manier zijn de oevers langs de afge-

lawijken, langs het strand en bij het centrum stedelijke milieus

damde randmeren parkachtig en zijn de oevers langs de bui-

en tenslotte langs de insteekhavens een kademilieu.

tenwateren uitgewerkt als kaden, insteekhaven en als strand.
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doorsnede bij strand

doorsnede bij dijk

doorsnede Boulevard

doorsnede villa eiland
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Leidschenveen, Leidschendam

Leidschenveen
Leidschendam
meervoudige opdracht

opdrachtgever

In het kader van een meervoudige opdracht is een visie opge-

baar pad rondom en aan de overzijde van de brede waterlo-

Ontwikkelingsbedrijf

steld voor de laatste locatie van de Vinex-uitbreiding Leid-

pen royale bomenrijen te planten en deze ‘s avonds van onde-

schenveen. Het driehoekige gebied ligt ingeklemd tussen

ren aan te lichten, ontstaat een bijzondere wandeling ‘rondje

Leidschenveen C.V.
periode van ontwerp

de snelweg A12, hooggelegen spoorlijnen en een hoger

2001

gelegen boezem met te behouden losse lintbebouwing. De

De bebouwing op het eiland moet dan compact zijn om het

programma

aansluiting op de snelweg geschiedt via een 8 meter hoog

gevraagde programma te kunnen realiseren. Het is uitgewerkt

gelegen rotonde.

met gebouwde parkeervoorzieningen, waardoor de eilanden

800 woningen

Ten eerste wordt geadviseerd vooral de architectuur van het
daklandschap uit te werken tot een gezichtsbepalende derde
gevel.

dorp’ met een uitzonderlijk feeëriek uitzicht.

de bijzondere kwaliteit krijgen van nagenoeg autovrije dorpen.
Tegenover het rotondegebouw staat, zichtbaar tussen de

Ten tweede is het van het grootste belang voor deze speci-

eilanden, een aantal hoge gebouwen. Wanneer men de lift

fieke locatie de randen tot dé bijzondere kwaliteit te maken.

neemt is er uitzicht over de centrale as van Leidschenveen en

De 8 meter hoge rotonde kan een bijzonder fenomeen wor-

het open landschap richting Zoetermeer. Het maken van een

den door het op het dak van een gebouw te situeren. Door de

voor alle bewoners toegankelijk uitzichtplatform wordt aan-

woonbebouwing op twee eilanden te situeren met een open-

bevolen.
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ruimtelijke structuur
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Strijp S, Eindhoven

Strijp S
Eindhoven
masterplan

opdrachtgever

Het bedrijventerrein Strijp S zal in de komende jaren in fasen

vrijgemaakt voor een (stedelijk) park. Deze entreeruimte van

gemeente Eindhoven en

door Philips verlaten worden. Het gebied heeft een rijke

het gebied legt een ruimtelijk verband met het westelijker

Philips Eindhoven

geschiedenis met een aantal prachtige gebouwen die recent

gelegen bedrijventerrein Strijp T. De vier monumentale grote

ontwerp

tot rijksmonument zijn verklaard. Het gebied ligt binnen de

fabrieks- en opslaggebouwen aan de zuidzijde van dit park, de

i.s.m. BVR adviseurs

centrumring. Het heeft twee organiserende lijnen: de spoorlijn

Hoge Rug genaamd, krijgen stedelijke functies. Aan de zuid-

periode van ontwerp

en de denkbeeldige as, die opgespannen is tussen de Philips-

zijde van deze Hoge Rug is een voetgangersgebied gesitueerd.

2000

lichttoren in het centrum en de villa van de familie Philips in

Door grote doorsnijdingen in de gebouwen te maken worden

het groene buitengebied.

voetgangersgebied en park verbonden en wordt de derde

periode van realisatie
2000-2001

Bij de herstructurering zal een aantal nieuwe ontsluitingen

programma

gemaakt worden. Het gebied wordt aangesloten op de cen-

Tussen Hoge Rug en het bestaande woongebied ligt een

114.000 m² werkruimten

trumring. De hoogwaardige stedelijke busverbinding krijgt

regelmatig stratenpatroon met een verscheidenheid aan

275.000 m² woonruimten

twee haltes in het gebied en de denkbeeldige as wordt een

woonblokken.

43.000 m² voorzieningen

nieuwe fietsverbinding tussen stad en buitengebied.
Langs het spoor worden drie woontorens en drie kantoorcomplexen voorgesteld, in schaal en maat afgestemd op het
monumentale Klokgebouw. Een driehoekige ruimte wordt
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dimensie in de enorme gebouwen geïntroduceerd.

Het masterplan is uitgewerkt in een abstract schema voor de
ruimtelijke structuur, waarbij door middel van belemmeringshoeken de condities voor de buitenruimte zijn bepaald.
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Kanaaloevers, Apeldoorn

Kanaaloevers
Apeldoorn
buitenruimte

de omliggende stadsdelen beter met het centrum verbindt.

opdrachtgever

Voor de nabij het centrum van Apeldoorn gelegen Kanaaloe-

gemeente Apeldoorn

vers is in samenwerking met de stedebouwkundige R. Geurtsen

De S-vormige oever langs het kanaal wordt aan drie zijden

ontwerp

een masterplan gemaakt. Atelier Quadrat is met name verant-

gedifferenteerd uitgewerkt, deels als kade, deels als ‘parkway’

woordelijk voor de landschapsarchitectonische vormgeving.

en deels als parkstrook met woontorens. Deze parkstrook is

i.s.m. R. Geurtsen
periode van ontwerp

Opvallend is de grote slinger die het Apeldoorns Kanaal

onderdeel van de eerste planfase ‘Welgelegen-Centrum’ van

1993-heden

maakt rond de voormalige buitenplaats Welgelegen, waarvan

200 woningen die in samenwerking met verschillende archi-

periode van realisatie

het lanenpatroon in het huidige wegenverloop herkenbaar is.

tecten is ontworpen. Hierbij is veel aandacht gegeven aan de

1995-heden

Het gebied is aan de randen door twee bestaande bruggen

detaillering van het grasdak op de deels boven het maaiveld

programma

met het westelijk gelegen centrum verbonden. Een nieuwe

uitstekende parkeergarage van de vier woontorens langs het

550 woningen

fietsbrug nabij de kanaalbocht verbindt de locatie met het sta-

kanaal.

20.000 m² kantoren

tion. Aan de oostzijde is een nieuwe autoroute gesitueerd die

5.000 m² voorzieningen
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Apeldoorn Kanaaloevers
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Apeldoorn Kanaaloevers
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Friedrich - Ludwig Jahn Sportpark, Berlijn

Friedrich - Ludwig Jahn Sportpark
Berlijn
prijsvraag

ontwerp

In het kader van de kandidaatstelling voor de Olympische Spe-

te adviseren over de landschappelijke facetten van de prijs-

i.s.m. Architektur Büro

len 2000 heeft de stad Berlijn de prijsvraag voor het Jahn-Sport-

vraaginzending. In schetsvorm zijn thematische beplantings-

Bolles-Wilson

park uitgeschreven. Dit sportpark, dat een verouderd stadion

beelden bij de inzending opgenomen, waarin de uiteenlopen-

periode van ontwerp

en enkele oefenvelden omvat, ligt in Berlijn-Wedding, direct

de functies van het park ook in de beplantingswijze tot uiting

1992

ten oosten van de voormalige muur. Het prijsvraagprogramma

komen. Een scherm Italiaanse populieren, evenwijdig aan de

programma

omvatte een uitbreiding van de sportactiviteiten met o.a. een

diagonaal over het terrein gesitueerde sportvelden, geeft de

Parkontwerp;

boksstadion, een judostadion, een atletiekbaan, tennis- en

ruimte structuur. Een coulissenbeplanting van weichselbomen

vijfde prijs,

oefenvelden. Ten behoeve van de omliggende dichtbebouwde

in het elipsvormige buurtpark contrasteert met het populie-

Stadion ontwerp

woonwijken diende het bestaande 19e eeuwse buurtpark met

renscherm en geeft beslotenheid. Daarentegen is Robinia in

is aangekocht

minimaal 10 ha. vergroot te worden. Het architectenbureau

losse groepen aangeplant om geen afbreuk te doen aan de

Bolles-Wilson te Münster heeft atelier Quadrat uitgenodigd

heldere vorm van de stadions.
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Italiëlaan Schalkwijk, Haarlem

Italiëlaan Schalkwijk
Haarlem
ontwikkelingsvisie

opdrachtgever

De wijk Schalkwijk is gerealiseerd in de jaren zestig. Voor de te

Pré Woondiensten

slopen woonblokken aan de Italiëlaan is een verkavelingsvoor-

Thunnissen

stel opgesteld, waarbij dit project de eerste aanzet kan zijn

Ontwikkeling bv

voor de ontwikkeling van de gehele Europawijk.

periode van ontwerp

In het voorstel is verder gewerkt aan de algemene gemeen-

2002

telijke structuurvisie, waarin een intern watersysteem en verbeterde verbindingen met het wijkcentrum en het Spaarne
gewenst worden.
Voor het waterverband en de routes door de wijk is gekozen voor een gedifferentieerde aanpak met meanderende verbindingen. Deze aanpak vraagt om een grote zorgvuldigheid
waarmee de subtiele maatverschuivingen in de op het eerste
oog thematische verkaveling, ruimtelijk consistent opgevangen kunnen worden.
De bebouwing langs de Italiëlaan is opgevat als een verkavelingseenheid met een eigen thema. Het thema kan op een aantal andere plaatsen in de wijk herhaald worden, waardoor een
geleding van de overige verkavelingseenheden ontstaat. Van
belang is dat de hogere bebouwing langs de noord-zuidroutes
zijn thematische verkaveling behoudt. Wanneer dan ook de
buitenruimte in de wijk kwalitatief verbeterd wordt, met een
drastische verkleining van de grote hoeveelheid verharding,
dan zal het weefsel van de wijk verrijkt worden.
De verkaveling langs de Italiëlaan bestaat uit kleine blokjes
eengezinshuizen in een collectieve tuin en met een gezamenlijke parkeervoorziening.
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oost-west verbinding

ligging

Europawijk als deel van Schalkwijk

netwerk van oost-west verbindingen
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Borneo - Sporenburg, Amsterdam

Borneo - Sporenburg
Amsterdam
ontwerpstudie

opdrachtgever

In opdracht van de ontwikkelingsmaatschappij New Deal en

Ontwikkelings

de gemeente Amsterdam is een stedebouwkundige studie

maatschappij New Deal

gedaan voor het gebied Borneo-Sporenburg in het Oostelijk

en gemeente Amsterdam

Havengebied van Amsterdam.

periode van ontwerp

Gevraagd was een ontwerpvisie te leveren op het realiseren

1993

van woonmilieus met een rijke variatie aan woningtypen, met
een situering die de gehele uitvoeringsperiode een gedifferentieerd aanbod van woningen mogelijk maakt. In deze visie
is benadrukt dat het noodzakelijk is het oostelijk havengebied
wat betreft de structurele hiërarchie van de stedelijke buitenruimte, te voegen in het gehele Amsterdamse stadslandschap.
In de studie is een netwerk van stedelijke ruimten voorgesteld
waarin de individuele woning de gewenste situering kan krijgen. Met name het gevraagde hoge percentage grondontsloten woningen vraagt om plaatsing in een netwerk van gedifferentieerde ruimtes, waardoor een geïsoleerde enclave in een
betekenisloze ruimte voorkomen wordt.

impressies bruggen over binnenhaven
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Overtoomse Veld, Amsterdam

Overtoomse Veld
Amsterdam
ruimtelijk kader, raamwerkplan,
stedebouwkundig plan, supervisie

opdrachtgever

De wijk Overtoomse Veld is binnen de Westelijke Tuinsteden

openbare ruimtes. Het August Allebéplein in het hart van de

stadseel Slotervaart

in Amsterdam door bureau Parkstad aangewezen als stedelijk

wijk vervult hierin ook een belangrijke rol. Het centrale win-

Amsterdam

vernieuwingsgebied. De vernieuwing van de wijk zal gepaard

kelplein zal een nieuwe stedelijke inrichting krijgen waarbij de

periode van ontwerp

gaan met een grote toename in programma, voornamelijk

beeldbepalende bomen - vleugelnoten en kastanjes - zullen

2002 - 2005

woonfuncties maar ook bedrijvigheid en voorzieningen. Om

worden gehandhaafd.

programma

deze programmatoename te accommoderen is een integrale

Om architectonische samenhang tot stand te brengen tus-

herstructurering

visie opgesteld voor het raamwerk van Overtoomse Veld: de

sen de verschillende deelgebieden in Overtoomse Veld zijn

raamwerk openbare

dragende structuur van openbare ruimtes en de aansluiting

uitgangspunten opgesteld voor architectonische uitwerking.

van de gebouwen op maaiveld.

Deze uitgangspunten geven tevens criteria voor welstands-

ruimte
2.820 bestaande

De kwaliteit van de openbare ruimte in de wijk wordt gedra-

woningen, waarvan

gen door een samenhangend stelsel van straten met continue

Voor samenhang tussen de gebouwen wordt gestreefd naar

1.388 worden gesloopt

laanbeplanting van lindebomen en daarlangs woongebouwen

een typologie van stedelijke woongebouwen langs het raam-

en waaraan 2.665

met een overwegend continue hoogte. In het plan en de super-

werk, hiermee worden straatwanden gevormd. De gebouwen

visie wordt deze kwaliteit versterkt en gehandhaafd.

hebben een overeenkomstige korrelgrootte. De woon- en

worden toegevoegd

toetsing.

De straat wordt de belangrijkste openbare ruimte in Over-

woon-werkgebouwen hebben een maximale bouwhoogte van

toomse Veld, bomenlanen worden krachtiger en beeldbepa-

vijf lagen zodat een evenwichtig straatbeeld ontstaat. Hoogte-

lende bomen blijven zoveel mogelijk gehandhaafd. Tevens zal

accenten zijn mogelijk op plaatsen die bijzondere plekken in

de ecologische groenstrook langs het spoortalud aan de west-

het raamwerk markeren. Overal wordt een stedelijke of straat-

zijde van de wijk worden getransformeerd tot spoorpark. Het

georiënteerde plint gemaakt, zodat de straat levendig wordt

zal op deze manier een wezenlijk onderdeel gaan vormen van

met woningtoegangen, werkruimten, winkels en bedrijven.

het raamwerk van de openbare ruimte.

Om de materialisering van de gebouwen op elkaar af te stem-

Lommerrijke buurtparkjes zullen samen met de groene binnenhoven worden geschakeld tot een informeel netwerk van

richtlijnen voor architectonische uitwerking
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men en af te stemmen op het bestaande, is het basismateriaal
en de basiskleur bepaald.

ingangen en plinten

Derkinderenstraat

Marius Bauerstraat

Raamwerkplan

Postjesweg
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Zuidwijk, Rotterdam

Zuidwijk
Rotterdam
masterplan

opdrachtgever

Het ‘Masterplan Vernieuwing Zuidwijk’ vormt de ruimtelijke

Tot de ingrepen in de hoofdstructuur behoren onder meer

Vestia Rotterdam-Zuid

en programmatische leidraad voor de stedelijke herstructure-

de herinrichting van de Slinge en de Oldegaarde, het doortrek-

ring zoals die voor de komende 10 jaar gepland staat.

ken van de Zuiderparkweg, het herinrichten van de voormalige

ontwerp
i.s.m. dS+V Rotterdam

Van de huidige 7.900, overwegend gestapelde goedkope

havenspoorlijn en het verbeteren van de huidige buurtparkjes

OBR Rotterdam

huurwoningen worden er ongeveer 1.780 gesloopt. Hiervoor

aan de Meyenhage en Langenhorst. Een aantal bestaande,

Gemeentewerken

in de plaats komen ongeveer 1.540, veelal grondgebonden

kleinschalige schoolgebouwen verdwijnen om plaats te maken

Rotterdam

middeldure en dure koopwoningen. Centrale uitgangspun-

voor twee nieuwe zogenaamde ‘brede scholen’. De twee nieu-

Deelgemeente Charlois

ten in het Masterplan zijn het opnemen van Zuidwijk in het

we brede scholen zijn geprojecteerd in de ‘middenzone’: een

periode ontwerp

stedelijke netwerk, het versterken van de ruimtelijke hoofd-

centraal in de wijk gelegen noord-zuid gerichte open zone

2004

structuur, het respecteren van de huidige groene opzet door

waarin reeds veel publieke programma’s (kerk, wijkgebouw,

realisatie

het ‘heruitvinden’ van de tuinstad en de transformatie van de

verzorgingsflats e.d.) gelegen zijn.

2005 - 2015

bestaande woningvoorraad.
De nieuwbouwwoningen zijn voor het overgrote deel

oppervlakte plangebied
148 ha

Zuidwijk kent een sterk hiërarchische ruimtelijke opzet, met

geprojecteerd in de buurten de Velden, de Lo’s en de Burgen.

programma

de buitenruimte als overkoepelende structuur. De bestaande

Bij de vernieuwing van deze buurten staat het handhaven van

sloop:

hoofdwegen, groenzones, parken en lanen verdelen de wijk

het karakter van de tuinstad centraal. De omslag van de hui-

ca. 1.780 woningen

onder in een aantal aparte buurten. In het Masterplan wordt

dige kleine, gestapelde woningen naar grotere, veelal grond-

nieuwbouw:

uitgegaan van handhaving en versterking van deze hiërarchi-

gebonden woningen en het toegenomen autobezit veronder-

ca 1.540 woningen

sche opzet: de ingrepen betreffen zowel de hoofdstructuur als

stellen het ontwikkelen van nieuwe woontypologieën om de

scholen, kantoren,

de invulling per buurt.

‘tuinstad van de 21e eeuw’ mogelijk te maken.

winkelstructuur, herinrichting buitenruimte,
waterstructuur

hiërarchische groenstructuur: reeks van lanen, pleinen en parken
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voorzieningenzone in centrale groenzone

centrale stedelijke as met winkel, voozieningen, pleinen en parken
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koppeling van afzonderlijke buurten

Schoolenaer, Haarlem

Schoolenaer
Haarlem
stedebouwkundig plan, inrichting buitenruimte

impressies hofjes

opdrachtgever

In 2000 is in het kader van een besloten prijsvraag voor het

Om de wijk vanaf het begin van de bouw een groen karakter

stedebouwkundigplan

terrein van de voormalige sociale werkplaats ‘Paswerk’ in

te geven, zijn zoveel mogelijk bestaande bomen gehandhaafd

Eurowoningen

Haarlem het stedebouwkundig plan van Architectuurstudio

in het plan. Met name aan de randen van het woonbuurtje en

opdrachtgever

Herman Hertzberger en atelier Quadrat uitverkoren om gere-

bij de overgangen naar het Engelandpark was het mogelijk

aliseerd te worden.

stroken met bestaande bomen te handhaven. Ook langs de

inrichting buitenruimte
gemeente Haarlem

Op dit terrein tussen het Zuider Buiten Spaarne in het wes-

ontwerp

ten en het Engelandpark en de Europawijk in het oosten, dat

Het watersysteem koppelt regenwater af: de daken en de

i.s.m. architectuurstudio

inmiddels de naam Schoolenaer heeft, zijn 119 woningen

wegen - in dit woonbuurtje allen met een lage autofrequentie

Herman Hertzberger

gerealiseerd. Atelier Quadrat heeft het inrichtingsplan buiten-

- lozen op de watergangen.

periode van ontwerp

ruimte ontworpen. De in het stedebouwkundig plan ontwik-

De hofjes zijn autovrij. Parkeren op maaiveld is extreem

2000-2003

kelde kwaliteit van de oost-west-verbindingen in groen, water

gereduceerd. Alle bewoners hebben toegang tot de parkeer-

periode van realisatie

en wegen door de nieuwe wijk naar het Spaarne toe, is behou-

garage die is opgenomen onder de oost-west gerichte bebou-

den en verder gedefinieerd.

wingsstroken. Alleen voor bedrijfsparkeren zijn enkele par-

2004-2008

watergangen zijn enkele grote bomen gespaard gebleven.

programma

Het buitenruimte-concept onderscheidt twee milieus, bin-

119 nieuwe woningen

keerplaatsen op het maaiveld aangelegd.

nen en buiten de hofjes. Hierdoor ontstaat een krachtig con-

De hoofdontsluitingsweg is in zwart asfalt, de overige

trast tussen tuin en landschap: buiten de hofjes en langs de

wegen en trottoirs zijn in gebakken klinkers uitgevoerd. Tus-

watergangen heeft de beplanting een inheems karakter; de

sen rijweg en trottoir ligt een lage geleideband. Deze laat het

hofjes zelf hebben een verfijnde uitstraling die doet denken

bestratingsvlak als één geheel overkomen, maar geeft de voet-

aan een Japanse tuin. Dit verschil wordt onderstreept door

ganger toch een eigen domein.

bijzondere bomen, zoals meerstammige kleine esdoorns, uit-

In de hofjes zijn basaltplaten in een strokenpatroon gelegd.

sluitend in de hofjes toe te passen. Buiten vindt men elzen en

Langs de gevels loopt een strook van basaltsplit, die tevens de

wilgen met als onderbeplanting gagelstruik, sporkehout en

gras- en plantvlakken in de hofjes omsluit. In de vlakken van

Gelderse roos. De watergangen worden begeleid door natuur-

gras, natuursteen platen en grind zijn speelaanleidingen van

vriendelijke oevers, met uitzondering van de locaties waar de

hout en steen ontworpen.

gebouwen in het water staan.
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Haarlem Schoolenaer
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Haarlem Schoolenaer
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P.I., Dordrecht

P.I.
Dordrecht
inrichting buitenruimte

doorsnede zitrand

opdrachtgever

Binnen de muren van de gevangenis van Dordrecht liggen

Rijksgebouwendienst

zeven onderling gescheiden ruimtes. Vier ruimtes zijn lucht-

ontwerp gevangenis

plaatsen, één grote ruimte is het sportterrein, één ruimte is

E.M.G. architecten

een personeelstuin. De samenhang tussen deze ruimtes wordt

periode ontwerp

gevormd door een optelling van een aantal omheiningen:

1993

een muur, een hoog hek en een laag hek. Deze opstelling van

realisatie

omheiningen is door een profilering van het grondvlak samen-

1995

gevat tot één geheel. De rand van dit profiel vormt een door-

oppervlakte plangebied

gaande zitmuur. De verschillende ruimtes zijn verder op zake-

1,5 ha

lijke wijze en strak geordend ingericht ten behoeve van hun
specifieke, vaak intensieve gebruik.
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Driel - Zuid, Heteren

Driel - Zuid
Heteren
stedebouwkundige ontwerp

zichtlijnen op dorpskern

opdrachtgever

In het kader van een meervoudige opdracht is een stedebouw-

gemeente Heteren

kundige studie verricht naar de zuidelijke uitbreiding van het

periode ontwerp

rivierdorp Driel.

1996

Een groot waterverband begeleidt de entree van Driel. De

programma

woonwijk is met een geknikt stratenpatroon verbonden met

355 woningen

de bestaande voorzieningen. Op de belangrijke knikpunten

start uitvoering 2007

zijn zichtlijnen op de kerktorens en de stuw in de Rijn, met op
de achtergrond de beboste heuvelrug van het Veluws massief.
Het woningprogramma is naar type (rij, geschakeld of vrijstaand) in het stedebouwkundig raamwerk geordend, waardoor de karakteristiek van het woonmilieu versterkt kan worden. Met de bouw van de uitbreiding wordt het ‘rondje dorp’
gesloten. De voorgestelde stedebouwkundige structuur biedt
aanleidingen voor een verdere (recreatieve) verstedelijking in

waterstructuur

westelijke richting.

bebouwing zuidrand
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Heteren Driel
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Heteren Driel
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Amsterdam, Frankendaal

Amsterdam
Frankendaal
stedebouwkundige studie

opdrachtgever

Het tuindorp Jeruzalem, gebouwd in 1948, is vooral bekend

De Pieter Zeemanlaan en de Lorentzlaan worden door-

Stadsdeel Oost/

als de eerste Amsterdamse ‘haken-en-hoven’-verkaveling, met

getrokken om continue groene routes te realiseren die een

Watergraafsmeer

duplexwoningen van Merkelbach, Karsten en Elling en groene

verbinding leggen tussen de wijk en de haar omringende

Amsterdam

hoven van Mien Ruys. Het ‘Masterplan Frankendaal-Jeruza-

(groen-) gebieden.

Woningcorporatie

lem’ gaat uit van behoud en restauratie van de meest exem-

Centraal in de wijk worden de groene routes op één punt

De Dageraad

plarische ‘haken en hoven’, waarbij een deel van de bestaande

verknoopt door middel van een nieuw plein, met een vijver als

Woonstichting De Key

duplexwoningen verticaal wordt samengevoegd. De overige

centraal ontmoetingspunt. Aan de noordzijde van dit plein is

Woningstichting

haken en hoven worden gesloopt om plaats te maken voor

het nieuwe dienstencentrum gesitueerd. Aan de zuidzijde van

Rochdale

nieuwbouw. De nieuwbouw sluit aan op het tuindorpkarakter

het plein markeert een gebouw van maximaal acht bouwlagen

periode ontwerp

door het gebruik van collectieve groene hoven en de schaal en

het nieuwe centrum van de wijk.

2004

typologie van de bebouwing.

oppervlakte plangebied
13 ha
programma
sloop
781 woningen
nieuwbouw
922 woningen
restauratie duplexwoningen, sloop en nieuwbouw dienstencentrum
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nieuw plein met vijver
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Binnenstad, Roosendaal

Binnenstad
Roosendaal
masterplan, buitenruimte

opdrachtgever

Voor de binnenstad van Roosendaal is in opdracht van de

In het masterplan is voorgesteld om onder de Nieuwe Markt

gemeente Roosendaal

gemeente een masterplan opgesteld. Doelstelling van de

een grote parkeergarage aan te leggen en het kernwinkelge-

periode van ontwerp

gemeente is om de binnenstad aantrekkelijker te maken als

bied verkeersvrij te maken. De uitgang van de parkeergarage

2001-2004

winkelgebied en het wonen te stimuleren waardoor een leven-

is gesitueerd in een nieuw paviljoen aan de oostzijde. Door

dig centrum kan ontstaan.

deze situering kan een winkelcircuit tot stand gebracht wor-

periode van realisatie
2006-2010

De binnenstad van Roosendaal is in de jaren vijftig en zes-

den tussen de uitgang van de parkeergarage via bestaande

programma

tig sterk gegroeid. Hierbij zijn de grootwarenhuizen geplaatst

winkelstraten naar de grootwarenhuizen. Tevens is voorge-

450 parkeerplaatsen

bij een groot nieuw plein, de Nieuwe Markt, waar markt

steld de gehele openbare ruimte in een stapsgewijs proces

in ondergrondse garage

gehouden wordt en geparkeerd wordt. Deze ontwikkeling

opnieuw in te richten. De herinrichting van de Nieuwe Markt is

7000 m² winkels

heeft geleid tot een achteruitgang van de oude winkelstraten.

een eerste fase hierin. Op de grote pleinruimte worden boom-

50 woningen

Bovendien tasten geparkeerde auto’s de verblijfskwaliteit van

groepen toegevoegd en ten westen van het nieuwe paviljoen

de binnenstad aan.

een fontein. Het grote binnenterrein tussen de Oude Markt
en de Nieuwe Markt wordt in samenspraak met de eigenaren
geherstructureerd en er wordt een binnenstedelijk woonhof
ontwikkeld. Het masterplan is in 2002 door de gemeenteraad
vastgesteld.

oude winkelstructuur
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maaiveld

parkeergarage -1

parkeergarage -2

parkeergarage Nieuwe Markt
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Binnenstad, IJsselstein

Binnenstad
IJsselstein
structuurplan, beeldkwaliteitsplan

opdrachtgever

In juli 2003 is het ‘Ontwikkelingsplan Binnenstad IJsselstein’-

grenzende deel. Het winkelaanbod wordt uitgebreid met toe-

gemeente IJsselstein

door de gemeenteraad vastgesteld. De centrale doelstelling

voeging van meer onderscheidende elementen. Om de bin-

periode ontwerp

van dit plan luidt: ‘Het ontwikkelen van een binnenstad met

nenstad voor toeristisch bezoek, en voor recreatief winkelen

2001-2005

een kwalitatief hoogwaardig aanbod aan winkels, voorzienin-

in het bijzonder, aantrekkelijker te maken, wordt het winkel-

gen en openbare ruimte die het beschermde stadsgezicht

gebied in de historische binnenstad uitgebreid met mogelijk-

uitvoering
2003 raadsbesluit

versterken, waarin het woongenot voor de bewoners is ver-

heden voor terrassen en kleinschalige dag- en avondhoreca.

beeldkwaliteitsplan

zekerd, waarin ondernemers kunnen floreren en waarin een

Door herinrichting, versterking van de groenstructuur, functie-

attractief verblijfsgebied ontstaat voor recreanten.’

wijzigingen, toevoeging van nieuwbouw die past bij de schaal

2005 raadsbesluit
structuurplan

Als vervolg op het Ontwikkelingsplan is, parallel aan het uit-

van de oude stad, en het weren van het autoverkeer ontstaat

programma

werken tot een structuurplan, voor de historische binnenstad

een prettiger verblijfsklimaat en wordt het cultuurhistorische

centrum voor

binnen de grachten het ‘Beeldkwaliteitplan Binnenstad IJssel

beeld van de stad versterkt. De historische binnenstad zal per

35.000 inwoners

stein’ opgesteld. Het Beeldkwaliteitplan is eind 2003 door de

auto in principe alleen toegankelijk zijn voor bewoners en

gemeenteraad goedgekeurd en geeft richtlijnen en randvoor-

bevoorradingsverkeer en wordt als verblijfsgebied ingericht.

waarden voor bouwinitiatieven, voor gevels, uitstallingen,

Het parkeren voor bezoekers en werkenden zal direct buiten

reclame, zonweringen en rolluiken. Voor de inrichting van de

de historische binnenstad plaatsvinden. Hiertoe worden twee

openbare ruimte zijn de ontwerpprincipes en de materiaaltoe-

nieuwe parkeervoorzieningen gerealiseerd. Bij de stadsgracht

passing opgenomen.

en in de IJsselzone zullen aanlegmogelijkheden gecreëerd
worden, waardoor de binnenstad ook voor de pleziervaart

Het ‘Structuurplan Binnenstad IJsselstein’ heeft een tijdshori-

beter wordt ontsloten. Het structuurplan is eind 2005 door de

zon van 2010 en betreft ook een aantal buiten de grachten

gemeenteraad goedgekeurd. Het plan is tot stand gekomen in

liggende gebieden. De woonfunctie in de binnenstad wordt

een interactief proces met workshops met belanghebbenden.

versterkt, zowel in de historische binnenstad als in het aan-
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IJsselstein binnenstad
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IJsselstein binnstad

1 VVV en nieuwe bibliotheek
2 Herinrichting Schuttersgracht met wonen, winkels en daghoreca
3 Koningshof met wonen, winkels en daghoreca
4 Molenplantsoen met gereconstrueerde stadsmuur
5 Herstructurering Vingerhoekhof met voornamelijk woningen
6 Aanleg parkeergarage Isselwaerde
7 Woningen en zorgfuncties
8 IJsseloever met wonen en commerciële functies
9 Herinrichting openbare ruimte in de binnenstad
10 Groenaanleg met parkeren
11 Herinrichting Kronenburgplantsoen
12 Culturele functie op kasteellocatie
13 Aanleg kasteeltuin en laantje
14 Nieuwe functie in voormalig stadsmuseum
15 Nieuwbouw woningen aan plantsoenrand
16 Aanleg parkeeraccommodatie en sloop flats
17 Herinrichting Kloosterplantsoen

ontwikkelingsplan

impressie Kloosterplantsoen

impressie Vingerhoekhof
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Stadshart, Den Helder

Stadshart
Den Helder
structuurplan

opdrachtgever

Het structuurplan uit 1947 van Wieger Bruin was het laatste

seerd op de Voorstudie Stadshart Den Helder uit 2003 van het

gemeente Den Helder

integrale plan voor de binnenstad van Den Helder en was geba-

Atelier Rijksbouwmeester in samenwerking met Urhahn Urban
Design.

projectbureau

seerd op een sterke aanwezigheid van de koninklijke Marine,

Stadshart Den Helder

wat van grote invloed was voor de omvang en de aard van het

Daarmee is het structuurplan, na de plannen van Wieger

periode van ontwerp

centrum. Het Nederlands defensieapparaat is de laatste jaren

Bruin, het tweede plan met een integrale benadering van het

2003-2005

flink afgeslankt, hetgeen voor Den Helder grote gevolgen

stadscentrum.

uitvoering

heeft. De overige economische activiteiten hebben de terug-

raadsbesluit 2005

gang niet kunnen opvangen. Zowel ruimtelijk als functioneel

programma

was Den Helder in te delen in een centrumgebied, een afgeslo-

centrum voor

ten Oude Rijkswerf Willemsoord met daarachter een verscho-

De basis van het structuurplan is een duidelijke structuur van

60.000 inwoners

len haven. Met de realisatie van het ‘Masterplan Oude Rijks-

de openbare ruimte. De ruimtelijke structuur, gevormd door

werf Willemsoord’ in 1998 en het overdragen van een deel van

straten en pleinen, zijn precies weergegeven. De functionele

het terrein op de Oude Rijkswerf door de Koninklijke Marine

structuur is globaal en gezoneerd weergegeven. Zodoende is

aan de gemeente Den Helder is een eerste stap gemaakt in het

het structuurplan Stadshart Den Helder flexibel in de functio-

bereikbaar maken van de haven.

nele uitwerking. Terwijl de ruimtelijke structuur, door zijn pre-

Het plan geeft bijzondere antwoorden op de vragen ‘Wat is
een structuurplan’ en ‘Hoe kom je tot een structuurplan’.

ciesheid, een ijkpunt vormt bij verdere uitwerkingen.
Om de positie van Den Helder als woonstad en als regionaal

Bij het opstellen van het structuurplan is de nadruk gelegd

en toeristisch centrum waar te maken, is een vitaal en aan-

op het ‘voorstelbaar maken’ van de abstractie die een struc-

trekkelijk stadscentrum een voorwaarde. Uitbreiding van het

tuurplan is. Aan de hand van fictieve wandelingen, locatie

stadscentrum met Cape Holland Willemsoord en aansluiting

gebonden schetsboeken en vogelvluchttekeningen kan ieder-

bij de aansprekende ligging aan het water en de aanwezige

een, bewoners, winkeliers, belanghebbende en politici, zich

cultuurhistorische waarden zijn uitgangspunt. Het nieuwe

een voorstelling maken van de toekomstige stad als geheel en

stadscentrum zal zich uitstrekken van station tot haven. Daar-

zich een toekomstige wandeling construeren.

mee wordt de laatste stap gezet in het bereikbaar maken van
de haven en het realiseren van een goede relatie met het

Met een hoogtezonering wijkt het structuurplan Stadshart
Den Helder af van het veelal gangbare. Hoogbouw heeft een

centrumgebied en de Rijkswerf. Het stadscentrum zal

belangrijke uitwerking op de vorm van de stad. In het plan is

gekenmerkt worden door een levendig en vitaal hart dat door

vanaf de Oude Rijkswerf Willemsoord, als waarborg voor zijn

een mix van stedelijke functies en activiteiten aantrekkelijk is

karakteristieke, een oplopende hoogtezonering aangegeven.

voor mensen van alle leefstijlen. In het centrumgebied zal er

Een oplopende hoogtezonering vanaf de dijk langs het Mars-

sprake zijn van concentraties van stedelijke functies.

diep waarborgt dat in Den Helder gewoond wordt in een stad

Dit resulteerde eind 2005 in het vaststellen door de raad
van het structuurplan ‘Stadshart Den Helder 2020’, deels geba-

198

Q U A D R A T

-

P R O J E C T E N

aan het wad met de dijk als collectieve natuurbeleving.

199

Q U A D R A T

-

P R O J E C T E N

Zuiderparkweg, Zuidwijk, Rotterdam

Zuiderparkweg
Zuidwijk, Rotterdam
stedebouwkundige studie

opdrachtgever

De Zuiderparkweg is gelegen tussen de naoorlogse woon-

dS+V stedelijke

wijken Pendrecht en Zuidwijk. Door de komst van de VINEX-

vernieuwing, district

wijk Carnisselande zal de weg naar het zuiden doorgetrokken

Zuid Rotterdam

worden. De groenzone tussen Pendrecht en Zuidwijk was oor-

periode van ontwerp

spronkelijk bedoeld als een ruimtelijke scheiding. De weg liep

2002 - 2003

dood op de Slinge, de belangrijkste oost-westverbinding tus-

oppervlakte plangebied

sen beide wijken.

14 ha

Door het doortrekken van de Zuiderparkweg worden nieu-

programma

we condities geschapen voor het transformeren van de zone

woningbouw

tussen Pendrecht en Zuidwijk van een discontinue, scheidende

uibreiding P+R-garage

en perifere ruimte naar een continue, verbindende en centrale

bedrijfsruimte
herinrichting buitenruimte

ruimte.
In het ontwerp wordt de Zuiderparkweg getransformeerd
tot een stedelijke weg met een groen profiel. Pendrecht en
Zuidwijk worden met elkaar verbonden door dwarsroutes
voor het langzaam verkeer. Het plein voor metrostation Slinge
wordt heringericht als een stedelijk entreeplein voor beide wijken, gemarkeerd door een hoge woontoren. Aan de oostzijde
van de Zuiderparkweg is voorzien in locaties voor kantoren en
(bovenwijkse) voorzieningen. Onder het metrostation is ruimte voor publieksgerichte functies. De bestaande P+R-garage
wordt uitgebreid.
In het zuidelijk gedeelte wordt voorgesteld een parkruimte
te maken. De bestaande structuur van singels en vijvers wordt
uitgebreid, waardoor twee eilanden ontstaan. De betonnen
kolommen waarop het bestaande, verhoogde metrospoor
rust, worden omkleed met zwart basalt.
Door de voorgestelde ingrepen zal de Zuiderparkweg een
stedelijke weg met een groene inrichting worden welke opgespannen wordt tussen het Zuiderpark in het noorden en het
nieuw te realiseren Zuidelijk Randpark nabij de A-15 in het
zuiden.
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plankaart

ruimtelijke opdeling

continue bomenrij

reeks van plekken

isometrie vanuit het zuidwesten
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oost-west routes

Schereplein en omgeving, Zuidwijk, Rotterdam

Schereplein en omgeving
Zuidwijk, Rotterdam
stedebouwkundig plan

perspectief vanaf het westen

opdrachtgever

In Rotterdam-Zuidwijk zijn de twee centrale noordelijke buur-

Estrade Projecten,

ten de Steinen en de Kampen gescheiden door een centrale

Rotterdam

groenzone met sportvelden en een speeltuin. Ter weerszijden

periode van ontwerp

hiervan bevinden zich open groene ruimtes met verschillende

2005

schoolgebouwen.

realisatie

Het ontwerp voor het Schereplein en omgeving heeft als uit-

vanaf 2006

gangspunt het versterken van de ruimtelijk samenhang tussen

oppervlakte plangebied

beide buurten. Het bestaande sportterrein wordt uitgebreid,

5 ha

waarbij een openbaar toegankelijk pad tussen de sportvelden

programma

beide buurten met elkaar verbindt. Aan de oostzijde van de

brede school met

groenzone wordt het bestaande schoolgebouw gesloopt om

7.000 m² bvo aan

plaats te maken voor een brede school van ca. 7000 m² bvo.

onderwijs, peuter

Het schoolplein is gesitueerd aan de zuidwestzijde van de loca-

speelzaal, kinderopvang,

tie, in aansluiting op de centrale groenzone, de sportvelden

sportzaal en mediatheek

en de speeltuin. De brede school vormt het nieuwe hart van

woningbouw,

de buurt, met uiteenlopende functies als onderwijs, kinderop-

sportvelden

vang, peuterspeelzalen, een sportzaal en een mediatheek. Ten

herinrichting

behoeve van het halen en brengen van kinderen wordt de weg

buitenruimte

aan de zuidzijde van de school geherprofileerd, met behoud
van de bestaande bomen. Parkeren voor leraren is gesitueerd op eigen terrein aan de noordzijde van het gebouw. Het
schoolgebouw en het schoolplein liggen in een groene ruimte
welke aan alle zijden is omgeven door een brede haag.
Aan de noordoostzijde van de centrale groenzone wordt
langs de Aldenkamp een 4-laags flatgebouw gesloopt om
plaats te maken voor appartementen en grondgebonden
woningen in drie lagen.

ruimtelijke opbouw brede school
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Rotterdam Schereplein brede school

204

Q U A D R A T

-

P R O J E C T E N

Rotterdam Schereplein brede school

richtlijnen brede school

ligging in Zuidwijk
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Kempkensberg / Engelse Kamp, Groningen

Kempkensberg / Engelse Kamp
Groningen
kantoor

stedenbouwkundig plan

wonen

faciliteiten

faciliteiten

parkeergarage

opdrachtgever

De vier markante kantoortorens op de Kempkensberg in Gro-

Om de looproute hiertussen veilig en aantrekkelijk te maken,

gemeente Groningen

ningen gaan plaatsmaken voor nieuwbouw. De Informatie

zal langs het voormalige balkgat een wandelpromenade wor-

Rijksgebouwendienst

Beheergroep en het Ministerie van Financiën hebben beslo-

den aangelegd. Op de kop van het Balkgat is een woonge-

periode van ontwerp

ten tot gezamenlijke nieuwbouw die de Rijksgebouwendienst

bouw of hotel van circa 10 lagen mogelijk.

2005 - 2006

daar voor hen gaat realiseren. De nieuwe kantoren komen

Door gebruik te maken van het niveauverschil kan in het

realisatie

langs de Zuidelijke Ringweg te staan. Op de zuidelijke punt

terrein onder het gehele kantorencomplex en de tuin een

start bouw 2008

van het gebied, ter hoogte van de Engelse Kamp, komt dan

ondergrondse parkeergarage van 900 parkeerplaatsen gerealiseerd worden.

programma

ruimte vrij voor nieuw te bouwen woningen en appartemen-

250 woningen

ten. Het tussengebied krijgt het karakter van een openbare

Aanvullend op het stedenbouwkundig plan zijn een zone-

6.500 m² voorzieningen

stadstuin en vormt straks een verbinding tussen het Sterrebos

ringskaart gemaakt en kwaliteitscriteria opgesteld die als

73.000 m² kantoren

en het Balkgat aan de Helperzoom. Dit vormt de kern van het

richtlijnen gelden voor verdere uitwerking.

(45.000 m² 1e fase)

voorlopig stedenbouwkundig plan.

Voor het eerst in Nederland wordt, voor de aanbesteding,

850 parkeerplaatsen in

Het plangebied heeft een aantal onderdelen van de ecologi-

gebruik gemaakt van een publiek-private samenwerking (pps)

ondergrondse garage

sche hoofdstructuur binnen haar plangrenzen. Met name het

in de vorm van een DBFMO-contract. Hierbij is een consortium

1,4 ha openbare

Sterrebos is daarin belangrijk. De groene wig langs het spoor

van marktpartijen verantwoordelijk voor de financiering, het

stadstuin

zal worden getransformeerd van een perifere zone naar een

ontwerp, de uitvoering van de nieuwbouw, het onderhoud en

aantrekkelijke buitenruimte tussen station en rijkskantoren.

het leveren van (een gedeelte) van de facilitaire diensten.

wandelpromenade langs het balkgat

zicht vanuit de spoorondergang van het nieuwe NS-voorstation op de Helperzoom
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vogelvluchtperspectief gezien vanuit het oosten
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De Velden en De Lo’s, Zuidwijk, Rotterdam

De Velden en De Lo’s
Zuidwijk, Rotterdam
stedebouwkundig plan

illustratieve uitwerking gevelframe

opdrachtgever

De Velden en de Lo’s vormen de twee meest westelijke buurten

van een breder stedelijk veld van buurten, wijken en groenzo-

Estrade Projecten,

van de naoorlogse tuinstad Zuidwijk in Rotterdam. De komen-

nes. De verspreid gelegen nieuwbouw wordt met de te behou-

Rotterdam

de jaren zullen beide buurten vernieuwd worden. Kleine huur-

den bebouwing in evenwicht gebracht door het consequent

ontwerp

appartementen zullen gesloopt worden om plaats te maken

toepassen van gevels met betonnen frames, ingevuld door

i.s.m. Steenhuis Bukman

voor ca. 540 grondgebonden en gestapelde koop- en huur-

puien met veel glas. Eenheid wordt tevens bereikt door de

Architecten

woningen, twee scholen en kantoren. Een aantal bestaande

nieuwe buitenruimte te verweven met de bestaande structuur

maisonette-flats wordt getransformeerd tot stadswoningen.

van straten, pleinen, groenzones en parken.

periode van ontwerp
2004 - 2006

Het ontwerp is een uitwerking van het door Quadrat in

In de noordelijke buurt de Lo’s is uitgegaan van het maken

uitvoering

2005 opgestelde Masterplan Vernieuwing Zuidwijk. Uitgangs-

van stedelijke randbebouwing rondom de te handhaven

2007- 2014

punt van het Masterplan is een ruimtelijke en architectonische

bebouwing in het midden van de buurt. In de zuidelijke buurt

opppervlakte plangebied

differentiatie van de verschillende buurten, conform de oor-

de Velden is een groen woonmilieu ontworpen met een brede

47 ha

spronkelijke opzet van architect Van Tijen. Hierbij dienen de

parkstrook, een bomenlanen en een autovrije speelstraat.

Velden en de Lo’s als één buurt gelezen te worden.

Deze groenstructuur wordt mogelijk gemaakt door het par-

programma
ca. 540 woningen,

Het ontwerp is erop gericht beide buurten een ruimtelijke

scholen en kantoren

en architectonische eenheid te laten vormen die onderdeel is

bestaande groenstructuur de Velden-Noord
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bestaande situatie de Velden en de Lo’s

van Tijen, 1946

stedebouwkundig plan de Velden en de Lo’s

gerealiseerd plan, 1948
masterplan, 2005
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Purmer - Meer, Purmerend

Purmer - Meer
Purmerend
stedenbouwkundig plan

Purmer 2030

opdrachtgever

De noordvleugel van de randstad is onderhevig aan een toene-

van de verdubbelde stad Purmerend geprojecteerd. Het nieu-

Steenhart Onroerend

mende verstedelijkingsdruk. Het van oudsher weidse land met

we centrum heeft zicht over een groot bassin met jachthaven,

Goed Advies BV en

daarin historische stads- en dorpskernen dreigt daardoor zijn

aanlandingspier voor de veerboten naar Edam en Ilpendam,

woningcorporatie sgbb

structuur en openheid te verliezen. De Purmer is aangewezen

een sluis, oeverpark en strand. Dit krijgt een recreatieve func-

ontwerp

als bundelingsgebied voor woningbouw. De ontwerpstudie is

tie voor de gehele regio. Aan de zuidkant van dit stadscentrum

i.s.m.: Bastiaan Jongerius

georganiseerd door stichting Purmer-Meer. Doel was met een

liggen stedelijke woongebieden, georiënteerd op het bassin,

Architecten BV

ontwerp de toekomstige inrichting met circa 23.000 woningen

en aan de noordkant zijn woonwijken gesitueerd die een ori-

en Royal Haskoning

en voorzieningen te onderzoeken. Uitgangspunt was voor-

ëntatie hebben op de hoofdtocht en op het meer.

periode van ontwerp

komen dat Purmerend, Volendam en Edam aaneen groeien.

De Amsterdamse Noordzuidlijn wordt doorgetrokken tot

2006

Hiertoe is een groot, nieuw meer op het niveau van een tussen-

in de nieuwe stad. Aan de noordkant worden metrohaltes

programma

boezem aan de oostkant van de Purmer voorgesteld. Dit meer

gecombineerd met een groot transferium.

23.000 woningen
voorzieningen

is via sluizen verbonden met het boezem- en polderwater.

Gezocht is naar nieuwe vormen van menging van wonen

Door een brede vaart met erlangs een ontwikkelingszone

en werken. Hierbij zijn collectieve werk- en ateliergebouwen

met stedelijke functies is Purmerend verbonden met dit meer.

voorgesteld als alternatief voor de woon-werkwoning en de

Op het culminatiepunt - het punt waar de nieuwe oost-west-

toenemende mobiliteit.

vaart kruist met de hoofdtocht van de Purmer - is het centrum

bestaande situatie

Purmer-Meer als tussenboezem

sluizen tussen de vaart en Purmer-Meer
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ontwerpstudie Purmer-Meer

ruimtelijke opbouw bij centrum

211

ruimtelijke opbouw langs oeverpark

Q U A D R A T

-

P R O J E C T E N

Kanaalzone - Noord, Apeldoorn

Kanaalzone - Noord
Apeldoorn

opdrachtgever

In het noorden van Apeldoorn ligt, ingeklemd tussen de Vlijtse-

lagen) materialisering (baksteen) en stedenbouwkundige

gemeente Apeldoorn

weg en het Apeldoorns Kanaal, het terrein van de voormalige

structuur (autonome positie van het bouwblok). Uitgaande

oppervlakte plangebied

Zwitsal-fabiek. Dit complex werd ontwikkeld tussen 1946 en

van een maximum van ongeveer 200 woningen zijn verschil-

10 ha

1965, waarbij het overgrote deel van de bebouwing door één

lende woningbouwscenario’s denkbaar. De bestaande tuin-

periode van ontwerp

architect werd ontworpen: Christiaan Ten Tuynte. Het complex

zone langs de Vlijtseweg wordt naar het noorden en zuiden

2007

kent hierdoor een grote architectonische eenheid. De zijde van

doorgetrokken. Langs het Kanaal komt een jaagpad . Twee

programma

de Vlijtseweg heeft door de statige architectuur in combinatie

bruggen leggen de verbinding met de woonwijken ten oosten

200 woningen en

met een verdiepte tuin met vijver, een representatief karakter.

van het Kanaal. Aan de zuidzijde wordt een groot gebied vrij

De zijde van het Kanaal heeft een meer utilitair karakter.

gehouden van bebouwing als onderdeel van de zogenaamde

12.000 m² te handhaven
bebouwing

Als onderdeel van de herstructurering van de totale Kanaal-

‘Groene Knoop’: een groene verbinding over het Kanaal. De

zone is voor dit terrein een stedenbouwkundig raamwerk

Laan van Kerschoten krijgt een beëindiging in de vorm van een

gemaakt. De meest exemplarische bebouwing, waaronder

langgerekte, pleinachtige ruimte, welke indirect doorverbon-

de statige bebouwing langs de Vlijtseweg en de oude indus-

den is met het Kanaal.

triestraat haaks hierop, wordt gehandhaafd. Een onderzoek

Het Raamwerkplan legt condities en randvoorwaarden

naar de mogelijkheden tot hergebruik van deze gebouwen is

vast waarmee het gebied na herstructurering het industriële

onderdeel van het plan.

karakter zal behouden en zich kan blijven onderscheiden van

De nieuwbouw sluit aan op de bestaande bebouwing in

de aangrenzende stadsdelen.

maat (grote bouwblokken), bouwhoogte (maximaal drie

te handhaven bebouwing

mogelijke entreezijde

nieuwbouw

oriëntatie

sloop/handhaven
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etree/oriëntatie

woningen in loods

te handhaven gebouwen en bebouwingsenveloppen
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Grote Marktstraat, Den Haag

Grote Marktstraat
Den Haag
meervoudige opdracht

opdrachtgever

De ambitie om de Grote Marktstraat tot internationale winkel-

den benut als oriëntatiepunt. De ronde hoek van de Bijenkorf

gemeente Den Haag

straat te ontwikkelen heeft ertoe geleid dat de gemeente Den

en een nieuw manifest gebouw even voorbij de kruising met

Haag een meervoudige opdracht heeft uitgeschreven.

de Wagenstraat markeren als baken het zicht over de Grote

periode van ontwerp
2007

De Grote Marktstraat is met de komst van het Souterrain

oppervlakte plangebied

(de combinatie tramtunnel en parkeergarage) en de opheffing

Er zijn bouwkundige richtlijnen voorgeschreven zoals de

Marktstraat.

1,5 ha

van het autoverkeer getransformeerd in een stedelijk interi-

verticale gevelritmering voor nieuwbouw, aansluitend op het

programma

eur met een grote rijkdom aan winkelroutes. Een uitvoerige

huidige gevelbeeld.

stedenbouwkundige

analyse van de stadsstructuur, zichtlijnen, profielopbouw en

In de buitenruimte wordt een stadsvloer ontworpen die reikt

interventies

de relatie met het omliggende netwerk van straten, ligt ten

tot in de dwarsstraten en een vloeiende overgang bewerkstel-

herinrichting

grondslag aan het ontwerp. Een drietal stedenbouwkundige

ligt tussen openbaar en semi-openbaar, entrees, atria, trap-

buitenruimte

interventies versterken de Grote Marktstraat als stedelijk inte-

pen en parkeergarages en tevens programma’s op lager en

rieur.

hoger gelegen verdiepingen verbindt. Het vloerpatroon van

Aan weerszijden van de Grote Marktstraat wordt er een

groen en bruin graniet is rijk geschakeerd en richtingloos. Dit

ontvangst geïntroduceerd en gelijktijdig worden de entrees

patroon versterkt de kwaliteit van de plek als verblijfsruimte.

als aangename verblijfsruimten gedefinieerd. Een nieuw hore-

Materiaal en kleur sluiten goed aan op de donkere mangaan-

capaviljoen met terras zorgt voor een ruimtelijke beëindiging

klinker uit de ‘De Kern Gezond’, het plan voor de herinrichting

ter hoogte van de Grote Markt. De in- en uitrit van de par-

van de openbare ruimte in de Haagse binnenstad. De verlich-

keergarage wordt opgenomen in het paviljoen. Nabij het Spui

ting wordt uit het zicht, nabij dakranden, geplaatst. Met de

wordt het profiel van de Grote Marktstraat breder. Een scheg-

afwezigheid van palen of kabels wordt de ruimtelijkheid van

vormige verblijfsruimte begeleidt het perspectivisch zicht rich-

de Grote Marktstraat vergroot.

ting De Resident en biedt ruimte aan terrassen, omzoomd met
een brede haag.
De buitenbochten, gevormd door de twee knikken die
zich in het midden van de Grote Marktstraat bevinden, wor-

entree, ontvangst en verblijf
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bakens
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Ziekenhuislocatie, Schiedam

Ziekenhuislocatie
Schiedam
studie

opdrachtgever

De ziekenhuislocatie is vanouds een bijzondere plek. Het is

dat het iets bijzonders is, maar pas wanneer je ín het ensemble

gemeente Schiedam

niet een ‘monumentale’ plek of een belangrijke scharnier in

komt, zie je pas wat het bijzondere is.

periode van ontwerp

de structuur van de stad. De plek is bijzonder doordat hier de

Het ensemble wordt bijzonder door er geen rijstraten door-

2008

verschillende structuren van de stad bij elkaar komen. Het zijn

heen te leggen. Het autovrije gebied zal leiden tot een eigen

programma

verschillende structuren van verschillende fasen in de histori-

sfeer binnen het ensemble. Door het gebied worden paden

400 m2 ouderencentrum

sche ontwikkeling van de stad. Op deze bijzondere plek heb-

gelegd, waarbij de oost-west lopende paden niet doorgaand

25 bereikbare apparte-

ben altijd bijzondere gebouwen van een ziekenhuiscomplex

mogen zijn, maar zullen verspringen. Bij de bestaande, te

menten

gestaan. Deze gebouwen zijn nooit monumentaal geplaatst,

behouden, bebouwing komt een centraal gelegen groene

28 dure appartementen

maar stonden enigszins terug, uit de belangrijke zichtlijnen,

ruimte.

12 appartementen

bijna argeloos in een groene ruimte.

De bebouwing bestaat uit eengezinswoningen in verschil-

(hergebruik)

Nu het ziekenhuis gesloopt wordt en een woningbouwop-

lende clusters met eigen parkeeroplossingen. De eengezins-

62 eengezinswoningen

gave gesteld is, is de opgave een bijzonder complex te maken

woningen zijn twee lagen hoog met eventueel een kap. Een

in stedebouwkundige, landschappelijke en architectonische

hoger gebouw geleed de wand aan de Burgemeester Knap-

zin, dat zich bijzonder verhoudt tot de omgeving.

pertlaan in een landschappelijk deel (de voetgangersentree

Het voorstel is de woningbouw op te vatten als een samen-

van het ensemble) en een meer stedelijk deel met verhuur-

hangend ensemble, dat op subtiele en enigszins argeloze wijze

bare ruimte op de begane grond. Dit levert een gebied met

aansluit op de omgeving. De opgave is te beschrijven als een

65 appartementen en 62 eengezinswoningen in een autovrij,

wandeling: op het moment dat je het ensemble ziet, weet je

groen gebied, vlakbij de binnenstad van Schiedam.
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Schilderswijk, Den Haag

Schilderswijk
Den Haag
analyse van de fysieke structuur

opdrachtgever

Deze studie gaat in op de fysieke component van de Schilders-

het afsluiten van open portieken, het ‘opheffen’ van blinde

Gemeente Den Haag en

wijk. Aan de basis van deze studie ligt een precieze, pands-

gevels, het herontwerpen van plekken en het herontwerpen
van niet heldere profielen (zie kaart maatregelen).

Haag Wonen

en pleksgewijze inventarisatie. Er zijn verschillende thema’s

periode van ontwerp

op alle schaalniveaus van de fysieke structuur onderzocht. Op

Voor díe gebieden waar structuurverbetering nodig is, moet

2006-2007

allerlei plekken blijkt op verschillende manieren verbetering

een integraal plan (door alle schalen) bedacht worden vóór met

mogelijk. Elke oplossing is geënt op het vergroten van de ‘her-

uitvoering begonnen kan worden. Hier variëren de maatrege-

kenbaarheid’ van de ruimte. Wel worden in deze studie twee

len van het verbinden van de Schilderswijk met haar omgeving

uitzonderingen gemaakt. Enerzijds voor de ensembles, omdat

en het maken van noord-zuidroutes tot een ontwerp voor het

hier sprake is van een bijzonder woonmilieu met een eigen

middengebied (zie kaart gewenste structuurverbetering).

(dorpse) bewoning. Anderzijds voor het middengebied van de

Al deze maatregelen op verschillende schaalniveaus, naast

Schilderswijk, omdat hier de problemen op alle schaalniveaus

de structuurverbetering van het middengebied, zullen de ‘her-

op dusdanige manier spelen dat een aparte studie noodzake-

kenbaarheid’ van de stedelijke ruimte garanderen. Op alle

lijk is.

aspecten gaat het over het creëren van een helder onderscheid

Op elk schaalniveau levert dit andere problemen op die

in gebruik en eigendom (en beheer). Als deze condities dui-

terug te brengen zijn tot het nemen van maatregelen die per

delijk zijn, dan kan de betrokkenheid vergroot worden en de

locatie op elk moment uit te voeren zijn én tot het maken van

sociale controle en cohesie toenemen. Zo kan de Schilderswijk

een structuurverbetering. De maatregelen die per locatie op

uitgroeien tot een goed functionerende stadswijk.

elk moment uit te voeren zijn, lopen uiteen van onder andere

thema’s
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conclusiekaarten
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Meerstad, Groningen

Meerstad
Groningen
stedebouwkundig plan

opdrachtgever

Dit stedebouwkundig plan is een uitwerking van het eer-

Onderdeel van het stedebouwkundig plan zijn de principes

Bureau Meerstad

ste deelplan van het Masterplan Meerstad Groningen van Alle

voor beeldkwaliteit. Deze principes dragen bij aan het onder-

periode van ontwerp

Hosper en KCAP uit september 2005. Het gebied wordt omge-

scheidend maken van de uit te werken velden met behoud van

2006-2008

ven door de nieuwe waterplas, het oude lint richting Harkste-

samenhang van verbindende structuren. Meerstadkwaliteit is

periode van realisatie

de, het bestaande recreatiegebied Grunopark en de nieuwe

bovenal de zorgvuldige wijze waarop de verhouding tussen

ontsluitingsweg naar het centrum van Meerstad.

het individuele huis en het gemeenschappelijke wordt vorm-

programma

Het stedenbouwkundig plan krijgt een groene en water-

gegeven en waarop de grenzen en overgangen tussen privé

205 ha plangebied

rijke uitstraling. De kwelvaart vormt de overgang tussen een

en openbaar worden uitgewerkt. De principes voor beeldkwa-

77,5 ha woongebied

overwegend groen karakter van de buurten langs het oude

liteit bevatten uitgangspunten voor de stedebouwkundige

max. 1300 woningen

lint en een overwegend waterrijk karakter aan het meer. De

en architectonische uitwerking (zoals parkeeroplossingen, de

plus voorzieningen

hoofdstructuur van het gebied volgt het waaierpatroon van

randen van de buurten, erfscheiding, schaal en maat van vari-

het onderliggend landschap. De ruime, groene profielen vor-

atie, dakafwerking, oriëntatie), en uitgangspunten voor mate-

men de basis hiervan. Het GIOS (Groen In en Om de Stad) ver-

riaalgebruik van architectuur.

vult een ecologische en recreatieve rol. Binnen de structuur

Het stedebouwkundig plan maakt een integrale ontwikke-

van dit deelplan liggen verschillend uit te werken velden met

ling mogelijk van complexe civiel technische ingrepen, struc-

verschillend woonprogramma en andere commerciële en/of

turerende buitenruimte en in rustig tempo te faseren woon-

maatschappelijke functies.

buurtjes.

sfeerimpressies
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overgang openbaar - privé

schaal en maat van variatie
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parkeren

oriëntatie
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A2-zone Maasbracht - Beek, Limburg

Integrale ontwikkelingsvisie A2-zone Maasbracht - Beek

Midden Limburg
ontwikkelingsvisie

doorsnede Maas - Berg - Graetheide - Lexhy - agrarisch/recreatief tussengebied - Sittard - Kollenberg

opdrachtgever

De gewenste verbreding van het wegvak tussen Maasbracht en

provincie Limburg,

Beek van de snelweg A2, was voor de omliggende regio aan-

elkaar verbinden.
In de ontwikkelingsvisie wordt voorgesteld de

gemeente Sittard-Geleen

leiding om een integrale ontwikkelingsvisie op te stellen. Het

bestaande bedrijventerreinen te moderniseren en te inten-

(names de regiogemeen-

gebied is het smalste deel van Nederland, waarin alle water-

siveren om daarmee de noodzaak voor nieuwe terreinen te

ten), Rijkswaterstaat

lopen, wegen en sporen in noord-zuid richting Nederland

beperken. Ook het bestaande woongebied moet worden ver-

ontwerp

verbinden met Limburg. De regio ontwikkelt tot een Euro-

nieuwd, waarbij in de regio een paar excellente woonlocaties

i.s.m. Feddes/Olthof

regio, waarin oost-west verbindingen met België en Duitsland

ontwikkeld wordt als kwaliteitsimpuls op belangrijke plek-

landschapsarchitecten

tot ontwikkeling komen. In het gebied liggen belangrijke

ken. De bestaande woonkernen, nog weinig op de Grensmaas

periode van ontwerp

economische “motoren”: Chemelot-DSM, NedCar, het vlieg-

georiënteerd, worden met recreatieve routes ermee verbon-

2008-2009

veld, twee trimodale havens en het recent opgeleverde Orbis

den. De Grensmaas en het hoge land van het Centraal Plateau

periode van realisatie

Medisch Centrum. Er is een grote behoefte aan logistieke

zijn twee noord-zuid lopende landschapszones van de Ecologi-

2009-2020

bedrijventerreinen geprognotiseerd. Tegelijk wordt een krimp

sche Hoofd Structuur. Deze twee zones worden op meerdere

programma

in de behoefte aan woningen voorspeld.

plaatsen in oost-west richting ecologisch verbonden.

De occupatiedruk op dit smalle stuk Nederland is zo

De integrale ontwikkelingsvisie is opgesteld met

groot dat het landschap aan een enorme versnippering ten

behulp van een vijftal 24-uurs workshops met vertegenwoordi-

onder dreigt te gaan.

gers van provicie, regiogemeenten, Rijkswaterstaat en Bureau

-

Om sturing te kunnen geven aan alle ontwikkelingen

Rijksbouwmeester. De hoofdpunten van de ontwikkelingsvi-

is het gebied opgevat als een weefsel. De noord-zuid lopen-

sie zijn beleidsmatig vertaald in de nota Regiovisie Westelijke

de infrastructuur zijn de kettingdraden waarop met schering

Mijnstreek “Ruimte voor nieuwe generaties”. De ontwikke-

en inslag een patroon geweven wordt. Elk gebied heeft een

lingsvisie is ook vertaald in concrete projecten, vastgelegd in

hoofdthema gekregen aan de hand waarvan voor toekom-

de nota “werk in uitvoering, een aanzet tot businesscases”.

stige ontwikkeling kwalitatieve afwegingen gemaakt kun-

Beide nota’s zijn medio 2009 unaniem goedgekeurd door pro-

nen worden. Een terugkerend thema in het weefsel zullen de

vincie en regiogemeenten.

recreatieve routes zijn die wonen, landschap en werken met

afwisselend landschap
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DECL, Limburg

DECL
Limburg
studie

opdrachtgever

Eén van de mogelijke locaties, die de provincie Limburg

gie gewonnen worden door het plaatsen van zonnecollecto-

provincie Limburg,

overweegt om de DECL, Duurzame Energiecentrale Limburg,

ren. Deze kunnen tegelijkertijd een architectonisch element

gemeente Sittard-Geleen

te plaatsen, is de NedCar-locatie bij de gemeente Sittard-Ge-

vormen die de verschillende gebouwen van de NedCar kan

(namens de regioge-

leen. De opgave is om in totaal minimaal 29,2 MW aan duur-

binden. Samen met een andere elementen, zoals 100 kleine

meenten), Rijkswaterstaat

zame energie te winnen. Dit is onderverdeeld in minimaal 4,2

windmolentjes als energietappunten, kan de NedCar zo een

periode van ontwerp

MW (14%) aan zonne-energie, 10 MW (35%) gewonnen uit

nieuwe presentatie krijgen langs de uitvalswegen. Er kan een

2009

een biomassacentrale en minimaal 15 MW (51%) windenergie.

biomassacentrale op het terrein worden geplaatst en een pro-

programma

Daarnaast moet er ruimte zijn voor voorlichting of educatie.

ductiebos geplant worden op een terrein dat voor parkeren

29,2 MW duurzame

Dit kan gecombineerd worden met het maken van een CO2-

gereserveerd is. Het is ruimtelijk echter niet gewenst om ook

neutrale campus voor de NedCar.

op het terrein van de NedCar, in de luwte van het bos, windmo-

energie:
zonnecollectoren

De NedCar ligt goed bereikbaar langs de uitvalswegen

lens te plaatsen. De windmolens zijn ruimtelijk beter inpasbaar

biomassacentrale

en wordt omgeven door grotere boomgroepen en bosstructu-

bij de dynamiek van de haven bij Holtem Noord. Daar kunnen

windmolens

ren. Voor de NedCar en voor de ruimtelijke kwaliteit van de

zes molens op rij worden geplaatst, die de landschappelijke

omgeving wordt uitgegaan van het aanleggen van grote bos-

structuur volgt. De molens zijn vanaf het terrein van de Ned-

percelen op het terrein van de NedCar, zodat de kaalheid van

Car, op zo’n twee kilometer afstand, tevens beter ervaarbaar

het terrein verzacht en de omliggende bosstructuur versterkt

dan wanneer ze op het terrein zelf zouden staan.

wordt. Het terrein van de NedCar staat midden in de loop van

Voor de uitwerking van een DECL voor de locatie bij

een beek. Door rond het terrein waterlopen aan te leggen of

de NedCar kan werk met werk gemaakt worden: de NedCar

te verbreden wordt het terrein een eiland in de beek.

kan CO2-neutraal worden en een nieuwe uistraling krijgen en

Op het terrein van de NedCar kan duurzame ener-

tegelijkertijd kan de DECL worden gemaakt.

NedCar huidig aanzicht vanaf A2

NedCar nieuw aanzicht vanaf A2
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windmolens 15 MW

voorlichting

10.000 m2 zonnepanelen
100 windmolentjes /
energietappunten

kas met waterzuivering
beekherstel
biomassacentrale

productiebos
recreatie
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Zuiderpoort fase 1, Apeldoorn

Zuiderpoort fase 1
Apeldoorn
stedebouwkundig plan, ontwerp buitenruimte

axometrie fase 1

opdrachtgever

De gemeente Apeldoorn heeft een masterplan voor de ver-

De eerste fase is uitgevoerd.

Woningstichting de

nieuwing van Apeldoorn-Zuid opgesteld. Het herstructure-

De nieuwe bebouwing sluit zorgvuldig aan op de structuur

Goede Woning

ringsproject Zuiderpoort, gelegen aan weerszijden van de

van de omliggende wijken. Twee straten, de Karkietweg en de

periode van ontwerp

Ravenweg, is in het plan gedefinieerd als een markant project.

Rietzangerweg, zijn doorgetrokken in het plangebied en ein-

2005-2007

De Ravenweg is een deel van de zuidelijke verkeersringweg

digen in een plantsoen, waarlangs eengezinswoningen liggen.

periode van realisatie

van Apeldoorn. In opdracht van de Goede Woning heeft ate-

Tussen de twee plantsoenen is een appartementengebouw van

2008-2010

lier Quadrat het stedenbouwkundig plan en het ontwerp voor

drie bouwlagen rondom een collectieve tuin gemaakt. Onder

programma

de buitenruimte gemaakt. Het uitgangspunt is om de nieuwe

de collectieve tuin ligt een parkeergarage, waarin de bergin-

298 woningen, 338

bebouwing zorgvuldig aan te sluiten op de structuur van de

gen van de appartementen en 197 parkeerplaatsen geplaatst

parkeerplaatsen in

omliggende wijken en tegelijkertijd een presentatie te geven

zijn.

ondergrondse garages

langs de Ravenweg. Het project bestaat uit twee fasen. De eer-

Langs de Ravenweg liggen appartementengebouwen van vier

(verdeeld over 2 fases)

ste fase is het gebied gelegen tussen de Gaaiweg, Oude Beek-

bouwlagen. De schaal van deze bebouwing sluit aan bij de

bergerweg en Ravenweg. Dit is het noordelijk deel. De tweede

schaal van de bebouwingsrand langs het Zuiderpark.

fase is het gebied aan de zuidzijde van de Ravenweg en aan

Niveauverschillen en overgangen privé-openbaar zijn met

weerszijden van de Flamingoweg.

hoge en lage tuinmuren vormgegeven.

oorspronkelijke ruimtelijke structuur
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aansluiting bij de bebouwingsrand langs
het Zuiderpark

de eerste fase is uitgevoerd

de bebouwingswand langs de Ravenweg

vogelvlucht eerste en tweede fase
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Tuindorp Zuid, Deventer

Tuindorp Zuid
Deventer
stedebouwkundig plan, ontwerp buitenruimte

assymetrisch profiel met brede stoep

opdrachtgever

Tuindorp Zuid is een naoorlogse woonbuurt, gelegen in

met brede stoepen en de openingen van de bebouwing ter

Woonbedrijf ieder1

het noordelijk stadsdeel Keizerslanden. In navolging van

plaatse van de knik in de straten is karakteristiek voor de wijk.

periode van ontwerp

de ontwikkelingsvisie van de gemeente Deventer is de wijk

De woningen sluiten aan bij de omliggende bebouwing en bij

2006-2007

herontwikkeld. In opdracht van Woonbedrijf Ieder1 heeft

het dorpse karakter, door de bouwhoogten, het gebruik van

periode van realisatie

atelier Quadrat het stedenbouwkundig plan gemaakt, even-

baksteen in de gevel en de kap. Het ontwerp van tuinmuren,

2009-2010

als de richtlijnen voor de architectuur en het ontwerp voor de

hagen, bloembakken en groenplekken versterkt dit.

programma

buitenruimte.

De bebouwing langs de van Boecholtstraat, de zuidzijde

140 woningen

De oorspronkelijke structuur van de naoorlogse tuinwijk is

van het plangebied vanaf de ringweg, vormt de steden-

( 45 appartementen en

behouden in het plan; het bestaande, geknikte stratenpatroon

bouwkundige rand van het tuindorp. De rand bestaat uit een

en de waardevolle bomenstructuur is gehandhaafd.

appartementencomplex rondom een groen hof en eengezins-

95 eengezinswoningen)

De auto is zoveel mogelijk uit het straatbeeld gehouden, door

woningen van drie bouwlagen. De woningenblokken langs de

middel van eenrichtingverkeerstraten, eenzijdig parkeren en

overige straten hebben een bouwhoogte van twee lagen met

parkeren op eigen terrein in mews. Het asymmetrische profiel

een kap.

architectonische eenheden

het woningblok als architectonische eenheid
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de rand als architectonische eenheid

een deel van de inrichting van het hof

de nieuwe situatie

de bomenstructuur is gehandhaafd

het appartementencomplex rondom het hof
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Knoop A10, Amsterdam

Knoop A10
Amsterdam
raamwerkplan

oost-west verbindingen

Rondom het knooppunt A10, Jan Evertsenstraat en Jan

De gewenste ruimtelijke structuur is in het raamwerk

van Galenstraat zijn diverse bouwinitiatieven in ontwikkeling

opgetekend: De bebouwing langs de Jan Evertsenstraat

en

opdrachtgever
stadsdeel Slotervaart

autonoom

kenmerkt zich door ensembles, waarbij groene voorzones de

2009-2010

ontwikkeld zonder onderlinge afstemming. Atelier Quadrat

overgang maken naar het openbaar gebied. De groenstructuur

periode van realisatie

heeft een ruimtelijk kader opgesteld dat sturing geeft aan

en waterpartij langs de Jan Evertsenstraat vormen hierbij

-

deze initiatieven. Het doel hiervan is om op deze cruciale

een doorlopende landschappelijke structuur. De Jan van

stadsstructuur van Amsterdam, op de overgang van de voor-

Galenstraat is als laanprofiel versterkt. Naast het behouden

oorlogse stadsstructuur naar de Westelijke Tuinsteden, een

en versterken van de oost-west verbindingen is de recreatieve

samenhangende ruimtelijke structuur tot stand te brengen.

route en landschappelijke structuur langs de Ortelliuskade in

Het ruimtelijk kader omvat een analyse, een raamwerk en

noord-zuid richting belangrijk te behouden en door te zetten

richtlijnen per locatie.

in de richting van de Jan van Galenstraat.

periode van ontwerp

in

planvorming.

Deze

initiatieven

zijn

De analyse laat zien hoe vanuit de groei van Amsterdam de

Het raamwerk is uitgewerkt in richtlijnen per locatie. Voor

ruimtelijke organisatie van het gebied te begrijpen is. Hierbij

de locatie Lucas Andreas Ziekenhuisterrein, de Staalmeesterlo-

is gekeken naar;

catie en de locatie Jan Tooropstraat zijn richtlijnen voor bebou-

•
•

de wijze waarop de richtingsverdraaiing gestalte heeft

wing opgenomen, waarin de bebouwingstypologie, -hoogte

gekregen in de bebouwing.

en -richting bepaald is.

de oost-west structuur met doorgaande parklanen, die
de verbinding vormt tussen nieuw-west en oud-west.

•

de samenhangende compositie van hoogbouw.

•

de typologie van gebouwencomplexen.

landschapsstructuur
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raamwerk

richtlijnen Lucas Andreas Ziekenhuisterrein

233

richtlijnen locatie Jan Tooropstraat

Q U A D R A T

-

P R O J E C T E N

richtlijnen Staalmeesterlocatie

De Zuidlanden en Overijsselseweg, Leeuwarden

precisering Masterplan De Zuidlanden en Overijsselseweg
Leeuwarden
ontwikkelingsvisie, stedebouwkundige visie

opdrachtgever

Aan Atelier Quadrat is gevraagd een second opinion te

brede zoom van bosbeplanting. De Overijsselseweg kan direct

gemeente Leeuwarden

geven op het Masterplan van de Zuidlanden. Quadrat heeft

aftakken van de snelweg A31, worden ingepast in de land-

periode van ontwerp

een ‘precisering Masterplan Zuidlanden’ opgesteld dat zich

schappelijke schaal, en met een licht gebogen wegverloop

2006-2007

vooral concentreert op de Overijsselseweg en uitbreidingsge-

verkleuren van een parklaan naar een stadsstraat richting het

bied de ‘Plantage’ in het noordwesten van De Zuidlanden. In

centrum van Leeuwarden. Voorgesteld is de overkluizing te

het Masterplan is de Overijsselseweg opgevat als een stadsas

laten vervallen en in plaats hiervan een fijnmazig stelsel van

tussen snelweg en stad met bedrijfskavels aan beide zijden. Dit

langzaamverkeersverbindingen te maken met drie tunnels

vormt een ruimtelijke scheiding in de Zuidlanden. De Plantage

onder de Overijsselseweg.

is weergegeven als een structuur met een sterke oost-westzo-

Door een ruimtelijk netwerk met een heldere hiërarchie te

nering met in te vullen (woon)gebieden. Centrumfuncties zijn

maken is de structuur van de Plantage verrijkt. Brede lanen,

gepland als overkluizing van de Overijsselseweg nabij de Plan-

parkzones en waterlopen hebben hierin een plaats gekregen.

tage.

Het water is als vaarverbinding vormgegeven, gekoppeld aan

De precisering heeft tot doel een heldere hiërarchie voor te

het Van Harinxmakanaal, het komt in de Plantage uit in een

stellen waarbinnen ruimtelijke verbanden versterkt worden en

haventje waaromheen de centrumfuncties zijn gegroepeerd.

waar nieuwe relaties met de omgeving kunnen ontstaan.

Dit geeft een nieuwe impuls aan de belevingswaarde en de

Na analyse zijn door Quadrat voorstellen ontwikkeld over

recreatieve mogelijkheden van het centrumgebied. Groen,

de positie en het karakter van de Overijsselseweg met oost-

water en wegen vormen nu een helder ruimtelijke netwerk

westverbindingen, voorstellen voor een ruimtelijke structuur

waarin woon, werk en centrumfuncties logisch zijn geordend.

van de Plantage en voor de positionering van het centrum.
Bedrijfskavels worden niet op zichtlocaties langs de weg gesitueerd maar geconcentreerd in een bedrijventerrein met een

vogelvlucht over De Zuidlanden, Impressie Overijsselseweg
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van parkweg tot stadsstraat

onderdoorgangen

orientatie en entrees

luchtfoto met “precisering Masterplan De Zuidlanden”

fietstunnel Jabikswoude

zichtrelatie met maaiveld

optische verjonging van wegdelen

daglichttoetreding

verbreding door combinatie met water
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Kanaalzone, Apeldoorn

Kanaalzone
Apeldoorn
Plan Ruimtelijke Kwaliteit

analyse reeks morfologische structuur

opdrachtgever

De komende decennia zal de Kanaalzone in Apeldoorn

structuren zijn dwarsprofielen met de inrichtingsprincipes

gemeente Apeldoorn

transformeren van een achterkant en barrière in de stad

bepaald. Daarnaast zijn ontwikkelvlekken benoemd, waarvan

periode van ontwerp

tot een voorkant. Beoogd wordt aan weerszijden van het

begrenzingen, ambities, randvoorwaarden en richtlijnen

2008

Kanaal een stedelijk gebied tot ontwikkeling te brengen

met betrekking tot de overgang naar het Raamwerk zijn

periode van realisatie

met een menging van wonen, werken en voorzieningen. Om

vastgesteld. De ontwikkelvlekken zijn zodanig bepaald dat

-

in de lange ontwikkelingstermijn samenhang te bereiken

ruimtelijke eenhedenontstaan. De condities van de ontwikkel

programma

tussen de ruimtelijke ontwikkeling van de Kanaalzone en de

vlekken naar het Raamwerk zijn bepaald door het opnemen van

300 ha plangebied

ruimtelijkeontwikkeling van Apeldoorn als geheel is het Plan

groene voorzones en het bepalen van verkeersaansluitingen.

Ruimtelijke Kwaliteit Kanaalzone opgesteld. Daarnaast biedt

Aangegeven is waar monumentale gebouwen kansen bieden

het Plan Ruimtelijke Kwaliteit Kanaalzone flexibiliteit in deze

om nieuwe programma’s te genereren en welke belangrijke

ontwikkelingen.

oude structuren historische betekenis aan een plek geven.

Als eerste is de historische ontwikkeling en de morfologische
structuur van de Kanaalzone in beeld gebracht om inzicht en
inspiratie te bieden voor de transformatie van het gebied.

Daarnaast zijn plekken aangewezen die kansen bieden voor
bijzonder stedelijk programma.
Het geheel van Raamwerk en ontwikkelvlekken vormt het

Vervolgens is een Raamwerk van openbare ruimte bepaald

Plan Ruimtelijke Kwaliteit en definieert structuren en richtlij-

dat samenhang op het niveau van de stad geeft. Tot het Raam-

nen waarmee samenhang, herkenbaarheid en differentiatie in

werk behoren het Kanaal met haar oevers, de belangrijkste

de Kanaalzone Apeldoorn bereikt kan worden. Het uitgangs-

radiale ontsluitingswegen en de belangrijkste en potentiële

punt is dat de nieuwe bebouwing aansluit bij de specifieke

dwarsverbindingen. Van deze tot het Raamwerk behorende

typologie van het gebied.

dwarsprofielen met inrichtinsprincipes
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condities ontwikkelvlek

raamwerk
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Mercatorplein, Amsterdam

Mercatorplein
Amsterdam
buitenruimte

opdrachtgever

Het Mercatorplein moet de “huiskamer” van De Baarsjes wor-

in de natuurstenen vloer zijn opgenomen. Grotere manifesta-

Gemeente Amsterdam,

den. Om dit doel te bereiken is de stedenbouw en architec-

ties kunnen daardoor probleemloos plaatsvinden. Een 64-tal

Stadsdeel de Baarsjes

tuur van Berlage als inspiratiebron gekozen. Van gevelwand

spuitmonden zijn uit het Berlagiaanse centrum van het plein

ontwerp

tot balkondetail, van lijst tot plint zijn de proporties van deze

geschoven en in de nabijheid van het horecapaviljoen en de

i.s.m. SeARCH

architectuur in evenwicht en verhoudt de kleine maat zich in

garage entree geplaatst, omdat vanwege deze bouwkundige

periode van ontwerp

een juiste schaal tot de grote maat. Het pleinontwerp wil op

elementen het zwaartepunt van de pleinruimte naar de zuid-

deze maatverhoudingen en ritmeringen aansluiten.

westzijde verlegd is.

2006-2007
periode van realisatie

De hoofdopgave omvat een correctie op de pleinreconstruc-

Wat betreft de materiaalsering van het Mercatorplein is

2009-2010

tie uit 1998. Als stedenbouwkundige correctie introduceert het

gekozen voor een veld van gezaagde Zweedse granietkeien

programma

ontwerp ten eerste een éénlaags horecapaviljoen in de zuid-

in kleurnuances, rood, roodpaars en grijs dat zich als een tapijt

6000 m² plein,

westhoek van het plein, waardoor de verblijfskwaliteit sterk

over het plein uitstrekt en de zijden van het plein vrijlaat. Deze

paviljoen

zal toenemen. Ten tweede verruimt de afbraak van de opgetil-

zijden, exclusief de Jan Evertsenstraat, worden gestraat in een

de parkeergarageinrit de huiskamer in zuidoostelijke richting,

roodpaars genuanceerde gebakken klinker in waalformaat,

waardoor de visuele relatie tussen de zuidelijke hoofdweg en

een kleurschema dat goed bij de granieten pleinvloer en de

de woontoren aan de Jan Evertsenstraat wordt hersteld. Een

pleingevels past.

derde ingreep corrigeert het profiel voor de winkel- en hore-

De zitbanken zijn “ready made” en uitgevoerd in hout. De

caplint van de oostwand, door de afschotten in de bestrating

langgerekte strakke vormgeving sluit goed aan op het archi-

markanter te dimensioneren. De introductie van het afschot in

tectonisch karakter van het Mercatorplein. De banken aan de

westelijke richting, gescheiden door een trede, die ligt inge-

plantenbakken zijn zonder rugleuning, die aan de westzijde

klemd tussen een viertal gemetselde plantenbakken, geeft het

zijn enkelzits met rugleuning, georiënteerd naar het oosten en

wandelgebied voor en onder de luifel weer een eigen schaal

de banken aan de noordzijde zijn dubbelzits en oriënteren zich

ten opzichte van de grote centrale pleinruimte. De plantenbak-

zowel op de Jan Evertsenstraat als op het plein. Bij de kiosk, op

ken zijn zo gesitueerd dat niet alleen een tussenzone ontstaat,

de trottoirverharding van de Jan Evertsenstraat, zijn 3 cirkel-

als vanzelfsprekende plek voor een viertal terrassen, maar ook

segmenten van zitbanken zonder rugleuning van graniet gesi-

de ritmische opbouw van de symmetrische oostelijke en wes-

tueerd, in dezelfde kleur en granietsoort als de granietbanden

telijke pleingevel in de positie van de bakken wordt uitver-

van het plein. Bij de banken zijn kokervormige afvalbakken

groot en doorgezet in de onderlinge afstand van de lijngoten

geplaatst, rond de bomen liggen cirkelvormige gietijzeren

op het plein. Deze lijngoten geleden de centrale natuurstenen

boomroosters. Ook de fietsrekken hebben een strakke archi-

pleinvloer en betrekken de oost- en westgevel op elkaar. De

tectonische vorm. Deze zijn in de zuidoosthoek van het plein

vierde ingreep is de introductie van een middenmotief op het

gesitueerd bij de supermarkt en nabij het horecapaviljoen.

plein, als het ware de salontafel van de huiskamer. In het oor-

Het plein wordt verlicht met spots, die aan de vier bestaande

spronkelijk concept van het plein als een centrifugale verkeer-

verlichtingsmasten aan de westkant worden gehangen en ook

stribune kon het midden leeg zijn, als verblijfsruimte vraagt

aan vier nieuw geplaatste lichtmasten langs de oostwand. Tus-

het plein om een centripetaal concept met een middenmotief.

sen de prunusgroep aan de zijde van de Jan Evertsenstraat zijn

Dit motief krijgt vorm in een fontein waarvan de spuitmonden

staafvormige 4 meter hoge lichtmasten geplaatst.
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Amsterdam Mercatorplein
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Amsterdam Mercatorplein
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Eva Cohen - Hartogkade, Rotterdam

Orpheus
Apeldoorn
buitenruimte

opdrachtgever

Het Cultureel Centrum Orpheus, ontworpen door Bijvoet en

vijver, waarin het regenwater van het dak van de nieuwe zaal

Gemeente Apeldoorn

Holt, is één van de architectonische hoogtepunten uit de jaren

wordt opgevangen. Over deze vijver voeren loopbruggen naar

opgave

’60 in Apeldoorn. Met de uitbreiding van Architectuurstudio

de nooduitgangen. Het stille water reflecteert het gebouw en

Inrichting buitenruimte

Hertzberger krijgt het gebouw een tweede hoofdentree aan

het omringende groen en geeft de nieuwe entree en de foyer

bij de uitbreiding van

de noordwestzijde. Ter plaatse van het voormalige achterter-

extra kwaliteit.

het Cultureel Centrum

rein van Orpheus ligt een 3-laagse ondergrondse parkeerga-

Rondom het verdiept liggende plein is de strook met monu-

periode van ontwerp

rage, die bouwkundig niet is geïntegreerd met het Cultureel

mentale bomen aangevuld met grote, laagvertakte beuken en

2002-2003

Centrum. Hierdoor hechtte de opdrachtgever extra belang

rhododendrongroepen. Hierdoor blijft het parkachtige karak-

oplevering terrein

aan een hoogwaardige, landschappelijke inrichting en routing

ter intact. Vanuit de twee uitgangen van de parkeergarage

november 2004

van bezoekers en autoverkeer. Daarbij diende het waardevolle

voeren wandelroutes naar de beide hoofdentrees. De route

bomenbestand zoveel mogelijk behouden te worden.

naar de huidige entree loopt langs bestaande gemetselde

programma
manifestatieterrein,

De inrichting van de buitenruimte reageert op de strakke,

keermuurtjes aan de Maduralaan. Deze zijn in het ontwerp

waterberging,

orthogonale vormgeving van de noordzijde en de grillige, plas-

geïntegreerd om de boomwortels niet te beschadigen. De

parkeerterrein

tische vormgeving van de zuidzijde van het Cultureel Centrum.

route naar de nieuwe entree wordt begeleid door een strakke,

oppervlakte totaal

Het dak van de parkeergarage wordt als manifestatieplein en

1 meter hoge betonnen muur. De muur reikt vanuit de foyer

4,2 ha

parkeerruimte gebruikt en heeft een verharding van zwarte

het gebied in en zorgt voor een goede inbedding van het

koperslaksplitsteen als contrast met het lichte gebouw. Tussen

gebouw in zijn omgeving.

het plein en de nieuwbouw ligt een strakke, architectonische
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Apeldoorn Orpheus
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Apeldoorn Orpheus
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PPS Kromhoutkazerne
Utrecht
stedebouwkundigplan, buitenruimte

opdrachtgever

De opgave bestaat uit het ontwerp van een representatief

robuuste materialen. De donkere bestrating van koperslak-

ministerie van defensie

complex als hoofdkwartier van de landstrijdkrachten, dat

splittegels en het lijnen spel van brede gietijzeren lijngoten

opdracht

plaats biedt aan 2000 met groeimogelijkheid tot 3000 fulltime

zorgen voor de ervaring van het lengteperspectief over het

werkplaatsen en de bijbehorende faciliteiten.

terrein. Overgangen zijn architectonisch vormgegeven. Brede

Europese aanbesteding
o.l.v. Integra partners

Het stedebouwkundig plan voor het Kromhoutterrein

betonnen deksloven markeren de overgangen tussen land en
water en keerwanden zijn uitgevoerd als brede zitbanken.

ontwerp

reageert op de structuur en historische waarde van het Krom-

i.s.m. Broekbakema

me Rijnlandschap. Het door Broekbakema ontworpen lang-

Daar waar het gebouw op kolommen staat leggen brede

ontwerp meubilair

werpig hoofdgebouw, dat grotendeels op kolommen staat,

lopers van koperslaksplittegels de verbinding tussen het par-

i.s.m. Erwin Bot

neemt hierbij een belangrijke positie in: het markeert de grens

keergebouw en de diverse ingangen van het gebouw. Speciaal

periode van ontwerp

tussen het stedelijk gebied en het rivierlandschap. De intro-

geselecteerde schaduwgrassen verzachten de wereld onder het

2006-2008

ductie van een nieuw waterverband zorgt voor een ruimte-

hoofdvolume. Hier wordt een belangrijke zichtrelatie gelegd

programma

lijke samenhang tussen de nieuwe bebouwing en de restan-

tussen het centrale pad en het parklandschap. Het parkland-

oppervlakte 18,9 ha

ten van ‘fort Vossegat’ in de Nieuwe Hollandse Waterlinie: het

schap bestaat uit een compositie van (bestaand) bosplantsoen,

kantoorruimte 45.000-

reduit, ‘de brug met de 12 gaten’ en de tamboershut. De

grasbanen, clumbs van bestaande en nieuwe bomen en gras

65.000 m2

omloop van water voert langs de verscheidene planonderdelen

met velden van stinsenbeplanting. Diverse flora en fauna vin-

parkeerruimte 700

en staat doormiddel van een stuw in verbinding met de lager

den hun plek in dit deel van het terrein, er zijn voorzienin-

gelegen Ridderschapsvaart.

gen ontworpen als een vleermuiskelder, vispaaiplaats en een

plaatsen
inpassing monumenten,

De buitenruimte is gezoneerd in de lengterichting van het

amfibieënpoel. Voor de medewerkers van de kazerne biedt

legering,

hoofdgebouw in een daklandschap, verkeers-/verblijfsruim-

het park naast een wandeling over de graspaden en vloeiende

sportvoorzieningen

ten en een park met inheemse beplanting. Het voorplein,

schelpenpaden een aantal speciaal ontworpen zitmogelijkhe-

entreeplein, appèlplaats, centrale pad, de tuinen onder het

den en een sportvoorziening in de vorm van een omloopbaan.

hoofdgebouw en het landschap op het parkeergebouw ken-

Naast het meubilair zijn techniek, verlichting, signalering

nen een orthogonale structuur. Hier is gekozen voor stoere en

onderdeel van het totaalontwerp voor de buitenruimte.
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Ruimtelijke karakteristieke
Tuinsteden Rotterdam
visie buitenruimte

opdrachtgever

De herstructurering van de naoorlogse Rotterdamse tuinste-

planontwikkeling. De ruimtelijke karakteristieken en aanbe-

dS+V, Rotterdam

den is in volle gang. Voor sommige buurten binnen de tuinste-

velingen in deze studie zijn ingedeeld in twee categorieën:

opgave

den is dit proces reeds voltooid, voor andere moet dit proces

enerzijds karakteristieken en aanbevelingen voor de naoor-

visie

nog starten. Recent is de belangstelling voor de naoorlogse

logse tuinsteden in het algemeen, anderzijds specifieke karak-

rapportage

tuinsteden enorm gegroeid en is tegelijkertijd het inzicht ont-

teristieken en aanbevelingen voor Pendrecht, Zuidwijk en

i.s.m. Wijnand Galema

staan dat kennis en (deels) behoud van deze wijken als cultu-

Lombardijen.

Mariëtte Kamphuis

reel-historisch erfgoed van groot belang is.

Binnen de ruimte die de opdracht bood is het accent vooral

periode van ontwerp

De groenstructuur in deze tuinsteden staat al geruime tijd

gelegd op een onderlinge vergelijking tussen de drie tuinste-

mei-november 2009

onder druk. Door bouwkundige herstructurering, parkeerdruk,

den. Ook in de beplanting keert de stedenbouwkundige karak-

onderhoudsbezuinigingen of optimalisering van de waterber-

teristiek terug, waarbij Pendrecht is opgebouwd uit de kleinste

ging, kan het beeld van de groenstructuur drastisch wijzigen.

eenheid, het bouwblok of de stempel, Zuidwijk is opgebouwd

Inmiddels is bij de Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting

uit buurten en Lombardijen is opgebouwd als één wijk.

Rotterdam de behoefte gegroeid een analyse van de groen-

Tegelijkertijd met het opstellen van de analyse hebben

structuur en de sortimentskeuze per tuinstad te verrich-

Wijnand Galema en Mariëtte Kamphuis historisch onderzoek

ten om hier aanbevelingen aan te ontlenen, voor verdere

verricht naar het groen in de drie wijken.

analysetekening Pendrecht
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2
Abelengroep in Zuidwijk

analysetekening Zuidwijk

4

analysetekening Lombardijen
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Ruimtelijke inpassing tramtracé
Vlaanderen - Maastricht
stedebouw, buitenruimte

opdrachtgever

De tramverbinding Vlaanderen-Maastricht vormt onderdeel

de bus-, auto-, fiets- en looproutes vormen een onderdeel van

gemeente Maastricht

van het openbaarvervoersproject “Spartacus” in Belgisch Lim-

de studie. Vanuit de ruimteclaim, die de tram op de stad legt,

opdracht

burg. In opdracht van de gemeente Maastricht is een ruimte-

zijn de belangrijkste reconstructieopgaven voor de binnenstad

voorlopig ontwerp

lijke inpassingstudie verricht naar een drietal hoofdalterna-

per alternatief benoemd.

buitenruimte

tieven voor het tramtracé door de Maastrichtse binnenstad.

Het onderscheid tussen de hoofdalternatieven ligt in de

ontwerp

De opgave was het weergeven van de positieve en nadelige

historische binnenstad op de linker Maasoever. Het tramtracé

i.s.m. Goudappel

ruimtelijke consequenties per hoofdalternatief zonder hier-

over rechter Maasoever -door het stadsdeel Wyck naar het sta-

Coffeng

bij een voorkeur aan te geven, zodat een goede bestuurlijke

tionsplein- blijft gelijk. Op de linker Maasoever wordt in hoofd-

weging van de alternatieven kon plaatsvinden.

alternatief A de huidige infrastructuur benut, in hoofdalterna-

ontwerp meubilair
i.s.m. Blom en Moors

Per hoofdalternatief is ernaar gestreefd de ruimtelijke inpas-

tief B wordt de komst van de tram gecombineerd met nieuw te

periode van ontwerp

sing zo optimaal mogelijk vorm te geven, waarbij de keuze

ontwikkelen stadsdelen en in hoofdalternatief C voert de tram

juni 2008-februari 2009

voor één van de tracés -naast objectief te meten factoren als

door monumentale historische stadsruimten. Voor elk van de

de loopafstanden naar de tramhalte- met name de subjectieve

alternatieven zijn de profielen, halteplaatsen, spanmasten en

factoren als ruimtelijke kwaliteit en potentiële stedelijke ont-

verhardingsmaterialen bepaald en vormgegeven. Hiervoor is

wikkeling gewogen zijn. Ook de impact van het tramtracé op

uitgegaan de kwaliteit passend bij de binnenstad.

aanzicht halteplaats Maasboulevard
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Wilhelminapier
Rotterdam
buitenruimte

aanzicht Antoine Platekade

opdrachtgever

Met de realisatie van luxe appartementen en de vesti-

ontwikkelingsbedrijf

ging van cultureel centrum Lantaarn/Venster in gebouw

Rotterdam,

‘New Orleans’ in Rotterdam, ontstond de wens naar meer

Vesteda, Bouwfonds

verblijfskwaliteit aan de zuidzijde van de Wilhelminapier.

opdracht

Hiertoe is op de kade een dubbele rij geschoren platanen

buitenruimte

aangeplant. De bomen bieden tegenwicht aan de hoogbouw

ontwerp meubilair

en bescherming tegen de wind, waardoor een prettige loop-

i.s.m. Blom en Moors

route over de kade ontstaat. Comfortabele bankjes tussen de

periode van ontwerp

bomen bieden zitgelegenheid met zicht over de Rijnhaven. De

2009-2010

bestrating op de kade bestaat uit zowel ruwe als gezaag-

periode van realisatie

de natuursteenkeien, met deze laatste wordt over de

juli 2010-heden

totale lengte van de kade een goed beloopbaar pad
gecreëerd. De aangrenzende pleinen zijn voorzien van grote
natuursteen tegels en speciaal ontworpen boombakken
met een bekleding van stroken graniet. Grote platen
gezoet natuursteen dienen hier als zitplek. Als groenaccent zijn de boombakken voorzien van wintergroene
meerstammige bomen met een onderbegroeiing van siergras.
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Antoine Platekade tijdens uitvoering winter 2011
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Rotterdam Wilhelminapier
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Rotterdam Wilhelminapier

doorsnede over Antoine Platekade met bomenlaan en Van den Hoevenplein
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Rosepark, Rotterdam

Daktuin New Orleans
Rotterdam
tuinontwerp, buitenruimte

opdrachtgever

De ruim 160 meter hoge woontoren ‘New Orleans’ van de Por-

Vesteda

tugese architect Alvaro Siza te Rotterdam biedt ruimte aan 234

opdracht

appartementen, logeerverblijven, commerciële ruimte en een

tuinontwerp

private health club met fitnessruimte, sauna en zwembad. De

ontwerp

daktuin vormt het decor van het overdekt zwembad en ligt op

i.s.m. Alvaro Siza

het dak van cultureel centrum Lantaarn/Venster.

periode van ontwerp

Door Alvaro Siza is atelier Quadrat uitgenodigd om

januari-augustus 2010

zijn visie op de tuin uit te werken op (ondergrondse)tech-

periode van realisatie

niek, beplanting en vormgeving. Het creëren van de juiste

augustus-oktober 2010

groeiomstandigheden op het dak is hierbij cruciaal. Door
het toepassen van voldoende substraat, beregeningsinstallatie en drainagesysteem is het mogelijk gemaakt om gras en
middelgrote heesters op de daktuin aan te kunnen planten.
De tuin fungeert als zonneterras en als plek voor feestelijke
bijeenkomsten van de bewoners van New Orleans. Voor de
beplanting is gekozen voor soorten die goed passen bij het
winderige klimaat op de Wilhelminapier en aansluiten bij
het mediterrane karakter van de gebouwarchitectuur. Twee
wolkenhagen van wintergroene olijfwilg volgen op losse
wijze de architectonische symmetrie van het gebouw. Twee
decoratieve lage pijnbomen leggen een visueel verband met
het omringend daklandschap en werken als blikvanger in de
tuin en vanuit het zwembad.
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Rotterdam daktuin New Orleans
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Rotterdam daktuin New Orleans

plattegrond van de daktuin, inclusief voorstel voor patroon sedumdak op zwembadruimte

doorsnedes daktuin
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Lijnbaan en Stadhuisplein
Rotterdam
buitenruimte

impressie Korte Lijnbaan, zicht op Stadhuistoren

opdrachtgever

Het Stadhuisplein vormt samen met de Lijnbaan het ruim-

tegenwicht voor de vooralsnog wat kille lege sfeer overdag en

dS+V Rotterdam

telijk hart van de Rotterdamse Wederopbouw. Het Lijn-

eveneens als inbedding van de horecaterrassen. Op het Stad-

opdracht

baanensemble is tevens rijksmonument. Stedebouw en

huisplein zijn de bomen behouden en is een enkele boom toe-

herinrichting buitenruimte

architectuur verenigen zich op uitmuntende wijze in een

gevoegd. De bomen bieden ‘s zomers een prachtig bladerendak

ontwerp meubilair

totaalcompositie. Het taps toelopende Stadhuisplein bemid-

op het plein, structureren de winkelroute langs de zuidwand

i.s.m. Blom en moors

delt tussen de smalle Korte Lijnbaan en het brede front van

en bieden tegenwicht tegen de strenge ritmiek van de gevel.

periode van ontwerp

het Stadhuis. Als “overplein” van het Stadhuis onderstreept

Bewoners rond het plein hebben aangegeven veel waarde te

2010 - 2015

de vorm van het plein het representatieve karakter: het

hechten aan de bestaande bomen. Groeiomstandstandighe-

periode van uitvoering

is in eerste instantie een ruimte voor álle Rotterdammers.

den worden geoptimaliseerd en de ruimte rond de boomvoet

2012 - 2015

Het buitenruimteplan doet recht aan de monumentstatus

aantrekkelijk gemaakt. In aansluiting op de herinrichting Lijn-

enerzijds en biedt anderzijds ruimte aan eigentijds stadsleven.

baanbaan wordt op het Stadhuisplein hetzelfde type boom-

Het ontwerp beoogt een leesbare samenhang tussen stede-

rooster toegepast, passend bij de maat van de bestrating.

bouw, architectuur en buitenruimte door afstemming van de

Onder het motto “opruimen, integreren, voltooien” worden

tegelformaten op het oorspronkelijk 1,10 x 2,00 meter maat-

de r.v.s. lichtarmaturen uit 1995 vervangen door van spanka-

raster in de vloer van Lijnbaan en Korte Lijnbaan en een -van-

belverlichting, waardoor er op de Korte Lijnbaan en het Stad-

uit het originele buitenruimteplan zeer kenmerkende- ver-

huisplein, weer vrij zicht ontstaat op het stadhuis en de stad-

weving naar een vierkant maatraster op de kruising van de

huistoren. Beveiligingscamera’s zijn waar mogelijk aan gevels

twee straten en het Stadhuisplein. De bestrating vormt een

bevestigd. Speciaal voor het gebied ontworpen natuurstenen

herkenbare winkelpromenade van chique antraciet kleurige

banken zijn geplaatst met breed zitvlak passend in het maat-

natuursteen, waarbij de egaliteit van de vloer wordt doorbro-

raster van de vloer, geschikt voor de typische kort “Lijnbaanzit-

ken met stroken grijs graniet, kleur centrumtrottoirs, waarmee

ten” (ijsje eten, sigaretje roken, op winkelende partner wach-

het 1,10 x 2.00 / 2.00 x 2.00 meter raster oplicht. Overige ele-

ten). De bij het winkelend publiek zeer geliefde plastieken

menten, als hagen, zitmeubilair, boomroosters, afvalbakken

blijven behouden, met aanpassing van de sokkels in natuur-

en lijngoten zijn opgenomen in het ritme en maatsysteem.

steen. De 160 jaar oude plataan en poort van vm. Tuin van het

Op rustige plekken zijn stroken taxushagen met prunussen

Coolsingelziekenhuis hebben een bijzonder plek in het plan

geïntroduceerd met name in het noordelijk (Weena-) deel

gekregen door de toevoeging van een superovaalvormige

van de Lijnbaan en toevoeging van een tweetal gleditsia’s als

boombak met zitrand.
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doorsnede Lijnbaan

details van de boomroosters
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Rotterdam Lijnbaan
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Rotterdam Stadhuisplein

doorsnede Lijnbaanplein
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Burgemeester Stekelenburgplein
Tilburg
buitenruimte

structuurbeeld sporenwaaiier

opdrachtgever

Met de ontwikkeling van het voormalige NS werkplaats te

heid die de Polygonale Loods, sporenwaaier en transversale

PPS WOM

Tilburg is het station, ontworpen door architect Koen van der

hallen vormen, recht gedaan te worden aan de voor De Werk-

opdracht

Gaast, in 2015 voorzien van een nieuwe stationspassage naar

plaats kenmerkende oost-westrichting. Door in het ontwerp

herinrichting buitenruimte

ontwerp van Architectenbureau Cepezed. Hiermee heeft het

de hoogteverschillen in zowel in oost-west als noord-zuid rich-

periode van ontwerp

station ook een toegang aan de noordzijde heeft gekregen.

ting te laten uitvloeien, is een landschappelijke inrichting pas-

2014 - 2016

In het voorjaar van 2014 heeft de PPS Wijkontwikkelings-

send bij het karakter van de Burg Brokxlaan mogelijk, wordt

periode van uitvoering

maatschappij Tilburg De: Werkplaats (WOM) atelier Quadrat

de Stadscampus op het plein betrokken, en is over de diagona-

2016 - heden

gevraagd voor het Stationsplein noord / het Burg. Stekelen-

len een goede verbinding met de stationspassage te realiseren.

burgplein een voorlopig en definitief ontwerp op te stellen.

Om het ‘spoorse’ verleden van de plek in beeld te brengen wor-

In het ontwerp is de samenhang gezocht met het oorspron-

den o.a. de vier noordelijke sporen van de draaischijf behouden

kelijke inrichting van de NS werkplaats, het vloeiende, land-

en met nieuwe bestrating geïntegreerd. Vanwege de vlakke

schappelijke verloop van de nieuw aangelegde Burg. Brokx-

ligging van de sporen kan het hoogteverschil richting de sta-

laan, het plan Clarissenhof en de logistiek rondom de sta-

tionspassage pas ten zuiden van deze sporen worden ingezet.

tionspassage.Een goede stationsomgeving beschermt de

De hoogteverschillen worden gemarkeerd middels lange gebo-

meest kwetsbare schakel in de verkeersmodaliteiten: de

gen keermuren, die net als de sporen zich vanuit de draaischijf

voetganger. Een goede zichtbaarheid van de stationsentree

ontwikkelen en worden beëindigd voor de toekomstige rooi-

en comfortabele routes, tussen het station, de oversteek-

lijn van de Stadscampus. De keermuren kennen een hoogte

plaats Burg. Brokxlaan, Clarissenhof en Theresia zijn van

van ca. 50 cm t.o.v. maaiveld. Daar waar het maaiveld oploopt

belang. Omdat de vloer van de stationspassage ca. 1 meter

in oost-westrichting kennen de keermuren een getrapt ver-

lager dan het maaiveld van de omringende publieke ruimte

loop. Tussen de keermuren bolt het maaiveld iets op. Daardoor

ligt, is het voor het aanzicht van het station en de looprou-

worden grote groene terrassen gevormd, die zowel vanaf de

tes ernaar toe gewenst dat het hoogteverschil middels een

Burg. Brokxlaan als vanuit de stationspassage goed zichtbaar

flauw talud richting de Burg. Brokxlaan wordt overbrugd.

zijn. Er ontstaat een groen plein met gazons, grote bedden

Tegelijkertijd dient er vanuit de ruimtelijke en functionele een-

vaste planten, siergrassen en meerstammige bomen.
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Sphinxterrein
Maastricht
buitenruimte

impressie tijdelijke inrichting van de Sleephelling

Wijkontwikkelingsmaat-

behouden als structuur van openbare ruimte voor toekomstige

Belvédère Wijkontwikkelingsmaat-

schappij BV heeft atelier Quadrat in 2014 het buitenruim-

ontwikkelingen. Het Petrus Regoutplein betreft een circa 20

schappij BV

teontwerp voor het noordelijk deel van het Sphinxterrein

meter brede zone langs gebouw de Eiffel, met een wigvormige

opdracht

te Maastricht opgesteld. In het kader van de herontwik-

ruimte tussen de Eiffel en gebouw B. Als geheugen aan het

herinrichting buitenruimte

keling van de bestaande gebouwen in het Sphinxkwartier,

industrieel verleden en om naast het parkeerveld een prettig

periode van ontwerp

waaronder de Eiffel, de Timmerfabriek en de nieuwbouw

verblijfsmilieu te duiden zijn we uitgegaan van de bestaande

2014

van een bioscoop aan de Boschstraat wordt de openbare

betonvloeren binnen en langs het Eiffelgebouw. Deze vloeren

periode van uitvoering

ruimte in de omgeving van de Eiffel opnieuw ingericht.

kennen een prachtige orthogonale lijnvoering, die vanuit het

opdrachtgever

In

opdracht

van

Belvédère

noorden inzicht op de torens van de Sint Janskerk en de Sint

2015 - heden

Het plan biedt samenhang aan de aan de verschillende

Servaas. Voor een goede afwatering van het terrein is het nood-

bouwopgaven door de historische structuur van kade, sleep-

zakelijk een nieuw gestorte betonvloer aan te brengen met

helling,

ontginningsassen

afschot en een tegen gladheid afgewerkt loopvlak. Uitgangs-

herkenbaar te maken. Daarnaast wordt in het plan de rela-

punt voor de reconstructie van de vloer is de krachtige bouw-

tie met de binnenstad gelegd door het kwaliteitsniveau

systematiek van het Eiffelgebouw, met de verdiepte delen,

van de openbare ruimte Boschstraat door te halen tot aan

waar oorspronkelijk tunnelovens en expeditierails lagen, con-

de Boschpoort, terwijl rond de Eiffel een meer industrieel

form huidige situatie en dilataties, afwateringslijnen en plaat-

en experimenteel buitenruimte milieu wordt gerealiseerd.

sing meubilair op maatstramien van de gebouwkolommen.

Belangrijke structuurdragers van het gebied zijn de route in de

Voor dit project heeft atelier Quadrat het voorlopig en defini-

as van de Penitentenpoort, de noordzuidas tussen het Begijn-

tief ontwerp opgesteld en de bestekscontrole uitgevoerd. Het

hof St Andries en de interne route Passage des Mouleurs en het

plan is tot stand gekomen in afstemming met de renovatie en

Eiffelgebouw met haar noord-zuid oriëntatie. Deze routes en

nieuwbouw architecten en de huidige en toekomstige gebrui-

richtingen zijn uitgangspunt geweest voor het ontwerp en zijn

kers, o.a. The Student Hotel, Loods 5 en filmhuis Lumière.

werkvloeren,

tunnelovens

en

impressie toekomstige situatie van de Sleephelling
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impressie Petrus Regoutplein
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Villatuin Lange Akker
Berkel-Enschot
buitenruimte

langsdoorsnede van de villatuin

opdrachtgever

De architect van het historische deel van De Lange Akker

en de trap- en lifthuizen is deze goed toegankelijk en verbindt

Lemmens Beheer

is F.A. Warners. In het archief van F.A. Warners in het Nieuwe

daarmee ook de appartementenvleugels met de villa en de

opdracht

Instituut te Rotterdam bevinden zich wel enkele foto’s van het

parkeergelegenheden.

herinrichting buitenruimte

exterieur van de villa en een tuin met nog jonge beplanting.

De vier grote rode beuken blijven het centrale focuspunt waar-

periode van ontwerp

Hieruit blijkt dat de tuin in de rond 1920 heersende ontwerp-

aan alle overige beplanting ondergeschikt is. De bestaande

mrt - apr 2014

stijl is aangelegd waarin een grote eenheid tussen de villa en

beplanting op het terrein blijft zoveel mogelijk behouden

periode van uitvoering

gebouwde tuinelementen werd nagestreefd. Ruimtelijk hoog-

en wordt versterkt met nieuwe aanplant. Het monumentale

2016 - heden

tepunt van de villatuin was, en is nog steeds, een viertal rode

boombestand waaronder de blauwe Atlasceder op het voor-

beuken die op ca. 55 meter uit de achtergevel van de villa zijn

terrein, de rode beuken, laan van krimlinden en beukenrij

aangeplant en de erker inkaderen. Het contrast tussen het

worden gerespecteerd. Met het behoud van de laanbomen op

donkerrode beukenloof en het voor Warners architectuur zo

het terrein ontstaat een plezierige wandeling rond de tuin en

kenmerkende zwart-wit geblokte patroon van keramische

op een aantal plekken worden bankjes geplaatst, die uitzicht

tegels boven de glaspui van de erker moet zeer krachtig zijn

geven op de omgeving.

geweest.

In de villatuin zal een interessante mix ontstaan van meer

Bij ontwerp voor de vernieuwde villatuin wordt aangesloten

tuinachtige / bloemrijke beplanting dicht bij de woningen en

bij de stijlkenmerken van de oorspronkelijke tuin, die in de

parkachtige beplanting met grote bomen en grote bloemrijke

architectonische stijl was vormgegeven. Hoofdmotief voor

heesters in de flanken van het terrein, wat een aangename

de vernieuwde villatuin is de “verzonken tuin” die de beide

afwisseling in de beleving van de tuin oplevert.

nieuwbouwvleugels met de villa verbindt. De verzonken tuin

Het centrale perspectief blijft bijzonder krachtig. Staande aan

ligt in de luwte van de villa en de woningen, waardoor het een

de noordzijde van de Bosscheweg zijn de kronen van de rode

prettige plek is om de tuin te beleven. Doordat de verzonken

beuken boven de middenas van het huis zichtbaar, een bijzon-

tuin direct aansluit op het niveau van de souterrainwoningen

der markant beeld.

dwarsdoorsnede van de villatuin
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het voorterrein, situatie in 2014
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