
stadsbiotoop



De Stadsbiotoop biedt een nieuwe vorm van 

stedelijkheid. Ze verweeft stad en land, ze koppelt 

groen en gebouwen, ze verenigt ecologie en 

programma en ze verbindt bewoners en gebruikers. 

Het resultaat? Een unieke, duurzame en gezonde buurt 

waar bewoners graag willen leven. 

De Stadsbiotoop combineert de positieve kenmerken 

van stedelijkheid met een landschappelijk programma, 

en vice versa. Hier gedraagt het landschap zich 

als stad en de stad als landschap. Denken we aan 

stedelijkheid dan zien we hoge dichtheden, variatie 

in doelgroepen en een dynamisch programma, maar 

ook stenigheid, drukte en afstand tot de natuur. 

Denken we aan het landschap dan zien we koeien in 

de wei, de ruimte van de polder en schone lucht, maar 

missen we het culturele aanbod, de bedrijvigheid 

en het uitgaansleven van de stad. De Stadsbiotoop 

combineert het beste van deze twee werelden. Ze is 

zo stads als de stad en legt tegelijkertijd de natuur 

aan je voeten. Nergens op het platteland vind je zo’n 

stedelijke woonbuurt als de Stadsbiotoop, nergens in 

de stad vind je een plek die zo landschappelijk is.

Het landschap van de Stadsbiotoop is zoals de stad 

dicht en rijk geprogrammeerd. Een watermachine 

zuivert en bergt het grijze water en zorgt voor 

variatie in flora en fauna. Er zijn woongebouwen en 

multifunctionele verzamelgebouwen, pluk-, moes- 

en verblijfstuinen, plekken om te struinen, sporten, 

spelen. Je kunt je terugtrekken in het groen of samen 

met de buren barbecueën in het park. De Stadsbiotoop 

combineert dus ogenschijnlijk tegengestelde functies – 

waterbeheer, ecologie, recreatie, verblijf – in een uniek 

woonmilieu. Dit is wat de stedeling zoekt in de natuur. 

Tegelijkertijd ligt de stad op steenworp en is er vanaf 

de dakparken een spectaculair uitzicht op zee en de 

skyline van Den Haag.

De gebouwen in de Stadsbiotoop hebben stedelijke 

volumes, programma’s en trekken een diversiteit van 

bewoners aan. Tegelijkertijd zijn het groene gebouwen. 

Ze gaan naadloos op in het parklandschap van de 

Stadsbiotoop. Hun groene gevels bieden de bewoners 

ook vanuit het interieur contact met de natuur. In de 

Stadsbiotoop heeft elke bewoner een buitenruimte 

waar de gemiddelde stedeling alleen maar van kan 

dromen. De Stadsbiotoop: gezond, stads en samen.
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‘ Groente oogsten  in je voortuin?’



De Stadsbiotoop leert van natuurlijke systemen. Het 

leven in de stad is net als in de natuur afhankelijk van 

licht, zuurstof, warmte, water en de verbondenheid 

met ander leven. Mens, gebouw, straat en landschap 

werken in de Stadsbiotoop samen zoals dieren, 

planten en bodem dat doen in het bos. Hier wordt 

het landschap niet gedicteerd door de bebouwing. 

Vegetatie en water zijn een natuurlijk fundament 

onder de Stadsbiotoop, in plaats van een sluitpost op 

het plan. De cyclische samenwerking van natuur en 

cultuur, flora en fauna, gebouw en gebruiker maakt 

de Stadsbiotoop tot een gezond, stads en collectief 

gebied. 

Een typologie die past bij deze symbiotische 

samenwerking en bij de geest van de plek, is de kas. 

De kas is door de eeuwen heen geëvolueerd van 

een eenvoudige muur georiënteerd op de zon tot 

een hoogtechnologisch systeem. Het principe – de 

productieve verbinding van technologie en natuurlijke 

processen – is hetzelfde gebleven. Geïnspireerd op 

de kas staan er in de Stadsbiotoop geen ‘rode’, maar 

groene bouwblokken die opgaan in het landschap en 

door hun transparante en groene schil de barrière 

tussen binnen en buiten slechten. De gebouwen 

hebben een houten casco dat flexibel, gezond en 

duurzaam is. Ze profiteren optimaal van de zon, 

vergroten het contactoppervlak met de natuur en zijn 

ontworpen om mensen samen te brengen.  

Ooit lag het Erasmusveld op de overgang tussen stad 

en land, vandaag de dag ligt het gebied ingeklemd 

tussen een Vinex- en een wederopbouwwijk. 

‘Stadsbiotoop Erasmusveld’ reageert op deze 

dynamische relatie tussen stad en land. Jarenlang 

is het Erasmusveld gebruikt als proeftuin voor 

ruimtelijke, natuurlijke en sociale oefeningen door 

bewoners en tuinierders. Deze experimentele 

tussenruimte is dé plek voor de ontwikkeling van 

een nieuwe vorm van stedelijkheid, een vorm die de 

relatie tussen stad en land anders denkt. Innovatief én 

realistisch; de Stadsbiotoop.

De Stadsbiotoop wordt integraal onderdeel van het 

Ecolint. Deze ecologische verbinding speelt een 

grote rol in de wateropgave en vormt een verbinding 

tussen verschillende woongebieden in Den Haag. 

Aan het Ecolint zijn door de gemeente verschillende 

verbijzonderingen gedacht, een boomgaard, een 

pluktuin, een boomstammenspeelplek. Ter plaatse va 

de stadbiotoop voegen wij daar een uniek element aan 

toe, een watermachine die waterberging, ecologie en 

recreatie verenigt in een park. Alle plekken aan het 

Ecolint worden visueel met elkaar verbonden volgens 

een nieuwe ‘huisstijl’ van inrichtingselementen. 

Zo krijgt het Ecolint naast zijn ecologische en 

waterbergende betekenis, ook een recreatieve en 

sociale waarde. 

concept
stadsbiotoop

• Verenigen stad en land: stadsbiotoop• Verenigen stad en land• Watermachine als bijzondere plek aan het ecolint• Erasmusveld tussen stad en land

• Van fruitmuur naar stadsbiotoop

Fruitmuur, 18e eeuw
• Warmtetechniek
• Voedsel

Kas, 19e eeuw
• Warmtetechniek 2.0
• Voedsel

Moestuin, 20e eeuw
• Warmtetechniek 2.0
• Voedsel
• Sociaal contact
• Buiten werken

Proeftuin, 21e eeuw
• Warmtetechniek 2.0
• Wonen
• Sociaal contact
• Voedsel
• Buiten werken

Stadsbiotoop, 21e eeuw +
• Warmtetechniek 3.0
• Wonen
• Sociaal contact
• Voedsel
• Buiten werken
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‘ Wonen in een 

ecologische zone?’



Het landschap in de Stadsbiotoop wordt geconstrueerd 

als een watermachine die water bergt, ecologie 

bevordert en een attractief en productief park vormt 

voor de bewoners. Er worden lineaire stroken – 

zogenaamde rabatten - aangelegd met verschillende 

maaswijdtes en overgangen tussen nat en droog, laag 

en hoog en dichte en open beplanting (gradiënten). 

De rabatten bieden veel voordelen. Ze vergroten 

het waterberging- en zuiveringsoppervlak en zorgen 

voor ecologische variatie. De stroken vergroten het 

contactoppervlak tussen water en land wat leidt 

tot een gevarieerd beeld en divers gebruik. Het is 

bovendien een goedkope strategie: de grondbalans is 

gesloten en vegetatie komt spontaan tot leven.

De lagere rabatten en hun oevers zijn uitgerust met 

helofytenfilters. Het (grijze) water van daken, wegen 

en huishoudens wordt opgevangen en gezuiverd door 

gras- en rietachtige moerasplanten. De helofytenfilters 

geven het schone water terug aan het ecosysteem. 

De combinatie van water en beplanting ziet er 

aantrekkelijk uit, het bevordert de biodiversiteit en 

stimuleert recreatief medegebruik. Het watersysteem 

heeft tot slot betekenis op de grotere schaal; ze draagt 

bij aan de verbetering van de waterkwaliteit en de 

vergroting van de waterbergingscapaciteit.

De hogere rabatten worden geprogrammeerd met 

woon- en collectieve functies. De woongebouwen 

voegen zich naadloos in het landschap. Ze sluiten aan 

op de maaswijdte van de rabatten en de beplanting 

loopt langs de gevels en over de daken. Andere 

stroken worden geprogrammeerd met gezamenlijke 

functies voor de bewoners: een speelveld, een 

bessentuin, een plukveld, bijenkasten, een buurttafel. 

Het programma nodigt de buurtbewoners uit samen te 

werken en te genieten in de gezonde buitenlucht. 

De landschappelijke structuur onderstreept het 

symbiotische karakter van de Stadsbiotoop. Het 

natuurlijke systeem is goed voor milieu en mens. Het 

park koppelt functies die elkaar in andere situaties 

zouden bijten; wonen, ecologie, waterberging 

en recreatie. Bovendien zijn de stroken flexibel 

programmeerbaar. Ze kunnen in de tijd groeien of 

krimpen al naar gelang de wensen en behoeften van 

bewoners. De zichtbare werking van de watermachine 

maakt de bewoners bewust van natuurlijke processen 

en stimuleert hen er zorgvuldig mee om te gaan. 

plan 1/4

water en rabatten

Uitgangspositie
• polder met sloot

Basisingrediënten
• ecolint en park

Verrijking parkprogramma
• verweving

Aanlegprincipe
• ophogen en afgraven en gesloten grondbalans

Resultaat
• ecologisch en ruimtelijk interessante variatie

• Ecologie en waterberging
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‘ Een uniek park in Den 

haag?’
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De landschappelijke structuur van de Stadsbiotoop 

biedt een krachtig ruimtelijk raamwerk waarbinnen de 

bebouwing en haar ontsluiting een vanzelfsprekende 

plek krijgen. Dwars door het park loopt het Ecolint als 

een toegankelijk pad dat herinnert aan het historische 

lint van boerderijen. Haaks op het Ecolint ligt een 

tweede langzaamverkeersroute die de Stadbiotoop 

via een brug verbindt met de woonbuurten van 

Erasmusveld en het Duneaterrein. De stroken in 

het park creëren door hun hoogteverschillen een 

natuurlijke zonering van openbaar, semi-publiek en 

privaat gebruik. Hoe dichter bij de gebouwen, hoe 

hoger de ligging en hoe privater het gebruik. 

Ook de compositie van de gebouwen volgt de 

structuur van het park. Drie bouwblokken vormen 

een ensemble dat een collectieve, iets hoger gelegen 

tuin omarmt. De privétuinen worden gemarkeerd 

door waterstroken, begeleid door helofyten-planten. 

In de hoeken van het ensemble verbinden herkenbare 

entrees de Stadsbiotoop met de omgeving.

De Stadsbiotoop heeft een collectief karakter met 

verschillende ontmoetingsplekken. Een buurtkamer 

in de plint van het ensemble biedt ruimte aan een 

kleinschalige horecavoorziening, werkplekken, 

winkeltjes voor startende ondernemers, een pick-

up point voor pakketten en een food market. De 

buurtschuur ligt aan het kruispunt van routes. 

Bewoners kunnen er zaden kopen voor in de tuin 

of een lokaal geproduceerd bessensapje drinken op 

het terras. Op het buurtbalkon kunnen buurtfeesten 

worden gegeven, je kunt er gebruik maken van de 

dakkas of je kunt er genieten van het fantastische 

uitzicht over Den Haag en de Noordzee. Het zijn 

plekken die bruisen van levendigheid en bedrijvigheid.

plan 2/4

nieuwe stedelijkheid
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‘ Vanmiddag koffie in 

de buurtkamer?’



De woongebouwen volgen het voorbeeld van het 

rabattenlandschap: ze vergroten het contactoppervlak 

met de natuur. Geïnspireerd door de kas-typologie, 

krijgen de gebouwen actieve gevels die de toetreding 

van licht, lucht, warmte en kou reguleren. De 

gevarieerde opbouw van de bouwvolumes zorgt 

ervoor dat alle woningen, zowel grondgebonden als 

appartementen, optimaal op de zon zijn georiënteerd. 

Deze passieve zonne-energie is duurzaam en goed 

voor de mentale gezondheid van de bewoners. De 

gebouwen zijn gemaakt van hout. Dat is duurzaam, 

efficiënt en betaalbaar maar bovenal levert het een 

gezond woonklimaat op.

De buitenruimtes spelen een belangrijke rol in 

het ontwerp. Grondgebonden woningen krijgen 

dakterrassen en veranda’s op maaiveld, van waaruit 

ze zo het park inlopen. De stadsvilla’s bovenin de 

bouwblokken beschikken over riante daktuinen. Ook 

de goedkopere appartementen krijgen een eigen plek 

in de zon in de vorm van bijzondere wintertuinen die 

schuilgaan achter de transparante schil. Naast alle 

private buitenruimtes kunnen de bewoners gebruik 

maken van de collectieve binnentuin in het hof, de 

dakkas en natuurlijk de verschillende plekken in het 

rabattenpark. Het gebouwensemble heeft onbetwist 

een stedelijke uitstraling. Maar waar de stedeling vaak 

nauwelijks buitenruimte heeft, kan de bewoner van de 

Stadsbiotoop kiezen uit een scala aan mogelijkheden.

Het ensemble brengt de verweving van stad en land 

op nog een andere manier in de praktijk. De gevels 

van de bouwblokken worden van de eerste tot en 

met de derde verdieping omringd door beplanting 

en ter plekke van de grondgebonden woningen 

worden bomen geplaatst. Volgens het ritme van de 

rabattenstructuur vormen ze samen een groene 

band over de hele lengte van het gebouw. Of je nu 

op de begane grond woont of op vierhoog; in de 

Stadsbiotoop wordt je omringd door natuur. Het dak 

vormt een vijfde geveloppervlak dat wordt ingericht 

met kruidenvegetatie en geïntegreerde zonnecellen. 

Samen dragen de façades bij aan het watersysteem, 

fijnstofopvang, klimaatbuffering, energieopwekking, 

voedselvoorziening, biodiversiteit en de mentale 

gezondheid van de bewoners. De groene gevels en 

daken doorbreken de dichotomie tussen architectuur 

en landschap, tussen binnen en buiten. Ze kondigen de 

Stadsbiotoop aan als een baken in het landschap: hier 

zijn de gebouwen groen. 

plan 3/4

stads buiten wonen
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‘In het park bloemen 

plukken voor je buur?’ 



Een cruciale factor in de ontwikkeling van de 

Stadsbiotoop zijn de bewoners. De Stadsbiotoop is 

een dynamisch systeem waarin alle onderdelen - het 

landschap, de gebouwen, de bewoners - door hun 

wisselwerking een unieke woonbuurt maken. Dat 

betekent dat de bewoners een actieve rol spelen in de 

Stadsbiotoop. Wie zijn deze bewoners?

De Stadsbiotoop is een ecologisch woonpark 

met collectieve functies. De woningen zijn 

levensloopbestendig en kunnen worden aangepast op 

bewonerswensen. De doelgroep van de Stadsbiotoop 

bestaat daarom uit mensen die bewust nadenken over 

stedelijk wonen en een duurzame omgang met de 

natuur. Ze zijn op zoek naar een plan dat meer biedt 

dan groene camouflage, stadslandbouw of warmte-

koudeopslag en ze zijn geïnteresseerd in het delen 

van kennis en kunde: samen bouwen ze aan hun 

Stadsbiotoop. Verder is de doelgroep heel divers: van 

zelfstandigen tot jonge gezinnen en senioren, hoog- en 

laagopgeleid, bovenmodaal en minder bedeeld. Wat 

de groepen bindt zijn de gelijkgestemde leefstijlen, de 

gemeenschappelijke toekomstvisie en de behoefte zich 

te identificeren met een unieke woonomgeving. Het is 

precies de combinatie van de nieuwe stedelijkheid en 

de gemeenschapszin van de verschillende bewoners 

die de Stadsbiotoop tot een voorbeeld maakt van een 

gezonde en duurzame stedelijke buurt. 

De kernwaarden van de Stadsbiotoop – gezond, stads 

en samen – komen niet alleen tot uitdrukking in het 

landschap en de woongebouwen, maar ook in de 

programmering en het gebruik. De bewoners van de 

Stadsbiotoop lopen voorop in de transitie van bezit 

naar gebruik. Een goed voorbeeld hiervan is het 

autogebruik. De Stadsbiotoop is een autoluwe buurt. 

Parkeren worden onder de gebouwen opgelost en het 

delen van de auto wordt gestimuleerd. Autodelers 

betalen bij eerste aankoop van hun huis bijvoorbeeld 

minder voor de (gedeelde) parkeerplek. De traditionele 

parkeernorm kan daarom worden aangepast. De 

extra ruimte die hierdoor vrijkomt wordt ingezet 

voor collectief gebruik, bijvoorbeeld als klusplek of 

oplaadpunten voor elektrische fietsen. Passend bij 

het dynamische systeem van de Stadsbiotoop kan het 

auto- en parkeerprogramma evolueren en meegroeien 

met de bewoners. Dat is niet alleen ruimtelijk, maar 

ook economisch slim.

plan 4/4

actieve bewoners
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‘ Groenten verbouwen 

in de collectieve tuin? 
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Erasmusveld ligt aan de stadsrand van Den Haag. De 

ligging ten opzichte van uitvalswegen en snelwegen 

is uitstekend. Treinstations als Hollands Spoor, 

Rijswijk en Moerwijk liggen op maximaal 15 minuten 

fietsafstand, station Den Haag Centraal op 25 minuten. 

De Erasmusweg is een belangrijke as van en naar het 

centrum van Den Haag voor zowel auto, bus, tram 

en fiets. Dankzij de bomenrijen en watergangen is de 

fietsverbinding met de stad zeer aangenaam. Hoewel 

Erasmusveld geen toplocatie is qua OV bereikbaarheid, 

zijn de afstanden op een gezonde en actieve manier te 

overbruggen. Met een aantal kleine gerichte ingrepen 

vergroten we deze ‘gezonde’ bereikbaarheid.

De locatie ligt gunstig ten opzicht van winkelcentrum 

Leyhof in het noorden en winkelcentrum Hogeveld 

in het zuiden, bereikbaar via de Leyweg en de Laan 

van Wateringseveld. Voor langzaam verkeer voegen 

wij daar graag een noord-zuidroute tussen de 

Stadsbiotoop en fase 2 van het Erasmusveld aan toe. 

Deze kan in de toekomst worden doorgetrokken langs 

het Dunea-terrein met aansluiting op de Erasmusweg.

Het ecolint in oost-west richting is een interessante 

route die sportvelden, volkstuinen en bijzondere 

plekken in de ecologische zone met elkaar verbindt. 

De kruising van het ecolint en de noord-zuidroute 

wordt vormgegeven met een fraaie brug over het 

water. Dwars op het ecolint lopen diverse routes die 

zowel het parkprogramma als de woningen ontsluiten. 

Afhankelijk van de functie, kunnen de paden verhard of 

enkel uitgemaaid worden.

De woningen sluiten op deze langzaam verkeersroutes 

aan. Drie hogere bouwblokken zijn in een ensemble 

rondom een collectief binnengebied georganiseerd. 

De entrees van de blokken liggen aan de binnentuin 

en zorgen voor de nodige loop. De bouwblokken zijn 

verbonden met een plint die het binnengebied aan 

noord-, west- en oostzijde omsluit. Aan zuidzijde 

loopt het binnengebied naadloos over in het Ecolint. 

De noord- en oostzijde zijn via openbare entrees 

in de hoeken van het ensemble verbonden met de 

binnentuin.

Alle individuele woningen hebben een sterke 

relatie met de omgeving. Dit zorgt voor een hoge 

woonkwaliteit én een sociale, veilige omgeving. 

De woningen in de plint hebben een dubbelzijdige 

oost-westoriëntatie met grote openslaande deuren. 

De enkel-laags woningen worden ontsloten aan de 

buitenzijde van het blok zodat zowel de Leyweg als 

de nieuw aan te leggen noord-zuid verbinding kavel 

actief worden. De twee-laags plintwoningen worden 

ontsloten met een corridor en een deur aan het 

collectieve binnengebied. De corridors hebben aan 

het uiteinde een weids uitzicht over het ecolint. Elke 

woning op hoogte heeft een zeer ruim balkon of 

buitenkamer in de vorm van een wintertuin. 

uitwerking 1/4

verbinden en ontsluiten

• Auto-ontsluiting, openbaar vervoer en langzaamverkeerroutes

• Toegankelijk gebied en gebouw

stadsbiotoop14 stadsbiotoop 15



uitwerking 2/4

watermachine

Bufferfunctie groene da-
ken hemelwater

Opvang hemelwater 
voor bewatering kas en 
gevelgroen

Opvang hemelwater voor 
bewatering moestuinen

Helofytenfilters behandelen 
grijs water uit gebouw

Hemelwater binnenterrein 
wordt geïnfiltreerd

Bewatering gevelgroen met 
hemelwater

Hemelwater daken wordt 
geloosd op opp. water

Gezuiverd water helofytenfilter 
wordt geloosd op opp. water

4. 3.

1.
2.

5.

7.8.
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9.

11.

10.

Helofytenfilter

1. Afvoer keuken en badkamer
2. Vetafscheider
3. Septic tank
4. Pompput vuil water
5. Aanvoer in grindbed
6. Verticaal helofytenfilter
7. Drainage
8. Reservoir zuiver water
9. Nazuivering in plasdras zone
10. Optioneel hergebruik spoeling toiletten

‘  Een woonwijk die bijdraagt 

aan schoon water?’
Het plangebied van fase 1 ligt momenteel in 

de Eshofpolder met waterpeil van -1.75m. De 

voorgenomen ecologische zone en fase 2 liggen in het 

watersysteem van de Wippolder met hoger gelegen 

peil van -0.80m. Mogelijk wordt in de toekomst 

de grens tussen beide polders verlegd. Voor de 

planvorming gaan wij uit van het polderpeil van de 

Wippolder. Het hoge waterpeil is beter beleefbaar 

en voor het maken van ecologische oevers is minder 

grondverzet nodig. Voor verdiepte parkeergarages is 

een lager peil gunstiger. Om uitgraven te beperken 

en vanwege de mogelijkheid om de parkeergarages in 

de toekomst te transformeren naar andere functies, 

is ervoor gekozen de parkeervoorzieningen op 

maaiveldniveau te situeren. Het waterpeil van -0.80m 

is daarom een logisch uitgangspunt.

De waterkwaliteit laat momenteel te wensen 

over. Daarnaast zijn er weinig waterplanten in de 

watergangen. Hierdoor is de biodiversiteit van flora 

en fauna beperkt. Het realiseren van waterberging en 

ecologische oevers zijn een belangrijke opgave voor 

de eerste fase. Door het vergraven van grond maken 

wij met een gesloten grondbalans méér ruimte voor 

waterberging en ecologisch waardevolle gradiënten. 

De rabattenstructuur die ontstaat wordt ingezet voor 

zuivering van regen- en grijswater. Hemelwater en 

grijswater van de Stadsbiotoop wordt opgevangen in 

helofytenfilters. Het water wordt gezuiverd door een 

circuit van respectievelijk riet, biezen en waterplanten 

alvorens het als schoon water overgestort wordt op de 

bestaande te verbreden watergang.

Berekeningen laten zien dat voor 100 huishoudens ca. 

1000m2 helofytenfilter nodig is. De rabattenstructuur 

met helofytenfilters wordt bij voorkeur doorgezet 

naar de overzijde van de watergang en in westelijke 

richting langs het ecolint. Zo wordt er een krachtige 

‘watermachine’ aan het ecolint toegevoegd. Volgende 

fasen kunnen ook aangesloten worden op het 

watersysteem.

Gebouwgebonden watermanagament

Watermanagement maakt integraal onderdeel uit 

van het plan. De gebouwen vormen een onderdeel 

van de watermachine. Water wordt gebufferd op 

de groene daken en de groene daktuinen. Hiermee 

worden de groenbakken op de verdiepingen van 

water voorzien. De groene daken en plantenbakken 

werken als gebouwgebonden waterrentiezones. Voor 

de stadsbiotoop willen wij een dynamisch systeem 

toepassen dat ‘polderdaken’ genoemd wordt. Deze 

nieuwe slimme vorm van waterretentie reageert 

actief op de weersvoorspellingen. Door middel van 

een sensor houdt het systeem bijvoorbeeld water 

langer vast voor langere nalevering in droge perioden. 

Bij verwachting van nieuwe neerslag zal de berging 

voortijdig automatisch leeggemaakt worden, waardoor 

deze juist weer meer kan opnemen. 

De toepassing van groen en water op de daken heeft 

nog extra voordelen, het geeft een reductie van 

hittestress op het gebouw. Daarnaast worden de PV-

cellen gekoeld door toepassing van groen en water 

op de daken, wat rendement van de cellen ten goede 

komt.

Grijs watersysteem

De woningen zullen worden voorzien van een 

grijswatersysteem. De toiletten worden gespoeld met 

regenwater van de daken en uit de watermachine. 

• Watermachine: blauw gebouw en gebied 

• Watermachine: werking helofytenfilter
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buiten leven

Plein met buurttafel

Privé buitenruimtes

Ligweide

Collectieve dakkas Privé 
buitenruimte

Sportveld Fruitboomgaard

Buurtschuur

Speelveld

Collectieve ruimte

Yogaveld

Moestuinen Privé daktuin

Wintertuinen

• Samen: collectieve ruimtes en privé buitenruimtes

Ruimte om te klussen bij bergingen

Privétuin aan collectieve binnentuin

Privétuin aan langzaamverkeerroute

+0.4m

+0.2m+0.0m

+0.0m

+0.0m +0.2m

Delfts stoepje aan Leyweg

Privétuin aan collectieve binnentuin

Privétuin aan langzaamverkeerroute

+0.4m

+0.2m+0.0m

+0.0m

+0.0m +0.2m

Delfts stoepje aan Leyweg

‘ Koffie en een wasje 

draaien?’

De landschappelijk structuur biedt ruimte aan divers 

en gezond gebruik. Het beoogde programma nodigt 

uit tot beweging, het eten van gezonde voeding, 

ontmoeting en het gezamenlijk onderhouden van 

bepaalde onderdelen. 

Het park heeft een natuurlijke zonering. De zones 

rondom de buurtschuur en langs het ecolint zijn 

het meest openbaar en toegankelijk. Subtiele 

hoogteverschillen en beplanting zorgen ervoor, dat in 

de richting van het hof het publieke karakter langzaam 

plaats maakt voor een semi-openbare collectieve plek 

voor bewoners. De paden, entrees en buitenruimtes bij 

het gebouw krijgen eveneens door hoogteverschillen 

of hagen een meer privaat karakter.

De buurtschuur is een essentiële katalysator van 

het park. In de beginfase volstaat een tijdelijk en 

zelfgebouwd onderkomen, waarin ruimte is voor 

ontmoeting, klussen en opslag van tuinbenodigdheden. 

Na verloop van tijd kan de buurtkamer uitgroeien 

tot paviljoen, waar men iets kan drinken, een 

picknickmand kan afhalen of gebruik kan maken van 

de werkplaats. 

Wintertuinen

De woningen boven de kruinen voorzien we zo veel 

mogelijk van wintertuinen. Deze grote en goedkope 

ruimtes worden opgezet als balkons maar worden 

afgesloten met glazen schermen en deuren waardoor 

ze als wintertuinen gebruikt kunnen worden. Deze 

plekken geven een extra woonkwaliteit aan de 

appartementen en kunnen als buitenkamer gebruikt 

worden. 

De wintertuinen worden op het zuidoosten en westen 

toegepast en hebben een gemiddelde lengte 5,4 

meter en een diepte van 2,6 meter. Zo kan aan 105m2 

appartement een extra ruimte van 60 m2 worden 

toegevoegd of kan een appartement van 65 m2 

worden gecombineerd met een 30m2 grote wintertuin. 

Met een wintertuin krijgt het huis een zomer- en 

een wintergedeelte. De bewoners kunnen buiten 

leven gedurende het warme seizoen door de glazen 

schuifdeuren open te zetten. In de koudere seizoenen 

kunnen ze gebruik blijven maken van de ruimte door 

de schuifdeuren te sluiten. De wintertuinen geven 

tevens meer privacy aan de thermisch geïsoleerde 

zone’s van de woning. Als luchtbuffer tussen deze zone 

en het buitenklimaat is een bijkomend voordeel dat de 

achterliggende gevel dankzij deze extra ‘isolatielaag’ 

lichter kan worden gedimensioneerd zonder concessies 

aan het wooncomfort.

Kaswoningen op het dak

Op de daken van twee hogere gebouwen worden 

penthouses met serre voorzien. Op het dak van het 

meest westelijke gebouw ligt een gemeenschappelijke 

kas waar bewoners en buurtbewoners hun eigen 

groente kunnen verbouwen.
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groen en bewust bouwen

• Groene gevelconcept: in symbiose met omgeving 

• Ontwikkeling en aanpasbaarheid park

• Wilgensingel

• Gevelbeplanting

• Gevelbeplanting

• Gevelbeplanting

• Elzensingel

• Geknotte wilgen

• Daktuin

• Duindoorn op het dak

• Vlinder- en bijenlokkende kruide

• Tamariks op het dak

Vogellokkende beplanting

Privé buitenruimteBloeiende bomen groenblijvende bomen voor uilen

Natuurlijke oevers

bomenrijen voor vleermuis

Bloeiende bij- en vlinderlokkende beplanting

Privé daktuin

Groen bomenscherm

De landschappelijke rabatten hebben verschillende 

hoogtes en uiteenlopende taludhellingen. Dat leidt tot 

variatie in natuurlijke vegetatie. De overgangen tussen 

de verschillende milieus, zogenaamde gradiënten, 

zijn goed voor de biodiversiteit. De bosjes met elzen, 

lijsterbes, meidoorn etc. zijn een paradijs voor vogels. 

Ze vinden er beschutting, nestelgelegenheid en 

voedsel als insecten en bessen. Op de open delen met 

kruidenrijke vegetatie zien we vlinders en bijen. De 

flauwe oevers met plasdraszones vormen een goede 

habitat voor watervogels en amfibieën. Het ondiepe 

water is vooral interessant voor de ijsvogel. Door 

enkele oevers steiler te maken of wallen op te werpen, 

wordt ook voorzien in nestgelegenheid voor deze 

soort.

De rabatten zijn niet alleen ecologisch waardevol, 

maar zijn ook in economisch opzicht voordelig. 

Met eenvoudige ingrepen en lage investeringen 

(grondverzet, spontante vegetatie en aanplant 

veren) kan een goede basis aangelegd worden, die 

weinig onderhoud vergt. Reeds bij aanwezigheid van 

enkele sterke structuren zoals houtwallen, wilgen- en 

elzensingels, riet en water levert de rabattenstructuur 

een aantrekkelijke en divers beeld. Afhankelijk van 

budgetten voor aanleg en beheer, kunnen intensievere 

parkonderdelen zoals boomgaardjes, speel- of 

beweegtuinen etc. al dan niet of gefaseerd aangelegd 

worden. Het onderhoud van het groen kan uitgevoerd 

worden door bewoners. Denk aan het jaarlijks knotten 

van de wilgen of het uitmaaien van paden. 

Houten Casco

Voor het gebouw stellen wij een houten casco voor. De 

toepassing van een houten draagstructuur in hogere 

woongebouwen is een duurzame stap richting een 

energie neutrale woonomgeving. In de gelamineerde 

draagconstructie wordt veel CO2 opgeslagen. Hout 

is een hernieuwbare grondstof, de bewerking is 

energiezuinig en het laat geen afval na: van het schors 

en zaagsel worden pallets gemaakt voor palletkachels.

 

Wonen in een houten huis heeft een bewezen positieve 

invloed op de gezondheid door het prima isolerend en 

vochtregelend vermogen van hout. Houten vloeren, 

wanden en plafonds stabiliseren het binnenklimaat en 

vormen een buffer. In het binnenklimaat zijn daardoor 

schimmels, huisstofmijt, virussen en bacteriën minder 

actief hetgeen het risico op allergieën, astma en 

infecties van de luchtwegen vermindert.

Houtbouw is een zeer efficiënte bouwwijze waarbij 

vooral de korte bouwtijd en de betaalbare prijzen 

opvallen. Bouwonderdelen komen geprefabriceerd op 

de bouwplaats aan. Prefabricatie en droge montage 

garanderen een snelle en nette bouw. Een houten 

casco is eenvoudig te verbouwen wanneer individuele 

wensen veranderen.

De dragende wanden, de kolommen, en de 

plafonds worden zoveel mogelijk in de natuurlijke 

houtkleur uitgevoerd. De warme tint en herkenbare 

houtstructuur geeft het project een onbetwiste 

esthetische meerwaarde. 

Onderhoudsarm detailleren.

Een houten casco vergt extra aandacht in de 

detaillering. Hout dient onderhouden te worden om 

de haar kwaliteiten te behouden. Het massief houten 

bouwsysteem hoeft slechts eens paar 8 jaar gebeitst 

te worden aan de buitenzijde. Dit kan tegelijkertijd 

met het onderhoud van de houten kozijnen gebeuren 

en is dus eenvoudig en kostenefficiënt. In detail en 

verwerking van de constructie en gevel is rekening 

gehouden met vocht, verwering en werking van hout. 

Het gebouw wordt naarmate het ouder wordt alleen 

maar mooier. 
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sociaal en divers 

• Programmatische verdeling woningtypen

Voor een gezonde samenleving is diversiteit van 

levensbelang. De Stadsbiotoop krijgt daarom een 

grote variatie aan woningen, een stad op zichzelf. 

Hierdoor wordt de Stadsbiotoop een thuis voor 

young professionals, jonge gezinnen, grote gezinnen 

en senioren. Met doorgroeimogelijkheden voor de 

verschillende levensfasen en behoeften. Bestaande 

en nieuwe bewoners van Den Haag vinden hier hun 

kwalitatieve woning midden in een bijzondere groene 

buurt. 

Levendigheid en bedrijvigheid

Een levendige omgeving heeft bedrijvigheid nodig. 

De plint voorziet in een collectief gedeelde plek waar 

zelfstandigen kunnen werken, maar ook koffie kunnen 

drinken en krantje lezen. De buurtschuur voorziet in 

alle noodzakelijkheden rondom het onderhoud van het 

groen en de bergingen aan de gevel worden voorzien 

van grote openslaande deuren. Deze bergingen worden 

vergeven aan bewoners die zelf met een ambacht, 

kunst en/of onderhoud aan de slag willen.

• Woningtype 4: tuinwoning

• Woningtype 3: groene tuinwoning

• Woningtype 5: wintertuinwoning

• Programmatabel

stadsbiotoop 2322 stadsbiotoop
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sociaal en divers 

• Eerste verdieping - woonkamers op zuidwesten • Tweede verdieping - groene balkons en tuinen • Derde en vierde verdieping - groene balkons en energie opwekking

• Vijfde en zesde verdieping 
  wintertuinen

• Zevende verdieping 
  Landelijk wonen

• Zevende verdieping 
  Collectieve kas

24 stadsbiotoop 25stadsbiotoop

‘ Uitzicht op zee?’

0 5 1510 20



• Type 10 - Daglichtwoning: 99m2 • Type 3 - Groene kruinwoning: 70m2 • Type 5 - Wintertuinwoning: 83m2

• Type 7 - Uitzichtwoning: 85m2• Type 14 - Zonorientatiewoning: 123m2• Type 1 - Daktuinwoning: 68m2• Type 4 - Tuinwoning: 80m2• Type 11 - Duplexwoning begane grond: 94m2

• Type 15 - Landelijke penthousewoning: 136m2

programma 3/4

flexibel
Het gebouw is uitgelegd op een grid van 5.4 meter 

met een diepte 16.2 meter voor de laagbouw en 

3- en 4-spanners in de torens. Het gebouw is in een 

kolommenstructuur opgezet. De constructiewijze en de 

maatvoering geeft een hoge mate van flexibiltieit in de 

invulling. Verschillende types kunnen samengevoegd 

worden en het dubbelzijdige type kan eenvoudig 

omgezet worden naar een enkelzijdig type met een 

rug-aan-rug opzet. Hiermee kan het ontwerp zich 

gedurende het ontwerptraject voegen naar de vraag 

uit de markt. Het houten casco kent ook na oplevering 

een hoge mate van flexibiliteit, een meerwaarde voor 

de toekomstbestendigheid van het gebouw. 

26 stadsbiotoop 27stadsbiotoop
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deeleconomie 
In de Stadsbiotoop wordt de transitie van bezit naar 

gebruik gestimuleerd. Via de participatiestrategie 

maar ook ruimtelijk en programmatisch. Verschillende 

functies in de buurt zijn collectief beschikbaar zoals 

de buurtkamer, klusplekken, overdekt electrisch 

fietsparkeren en bergingen die tevens als ateliers 

dienst kunnen doen. De buurtschuur vindt de 

legitimatie in de al lokaal aanwezige moestuincultuur. 

De buurtkamer is gestoeld op een klassiek Zweeds 

model waar de VVE zorg draagt voor een gedeelde 

logeerkamer, een plaats waar wasmachines staan, 

maar ook een plek waar je even koffie kan drinken met 

de conciërge op locatie. Deze functies kunnen door de 

uitstekende ligging en zonoriëntatie opgeladen worden 

met werkplekken of simpele horeca. En door het delen 

van spullen, blijft er meer ruimte over in je eigen 

woning.

Parkeren zien we in hetzelfde licht als een flexibel 

onderdeel van het plan. De parkeernorm willen 

we in basis vaststellen op 0.6. Dat betekent voor 

106 woningen, 64 parkeerplaatsen. Dit aantal is 

gestoeld op de dalende trend in het autobezit. 

Bovendien zien we het als een gezonde ambitie 

voor het vervolgtraject. Dit werkt alleen als er 

alternatieven worden aangeboden. Daarom maken 

we de Stadsbiotoop aantrekkelijk voor fietsers 

en voetgangers en stellen we gebouwgebonden 

deelauto’s voor. Deze kunnen een vast onderdeel van 

de aankoop van een woning zijn. De – elektrische - 

deelauto’s worden beheerd door de VVE. Geen extra 

boodschappenwagen, maar een volwaardig alternatief 

voor een eigen auto. De vrijgekomen vierkante 

parkeermeters worden met collectieve functies 

bestemd.

Parkeren: flexibiliteit naar de toekomst

Veel experts voorspellen dat het autobezit in de 

komende decennia flink zal dalen. De parkeernorm 

kan naar verwachting worden bijgesteld naar 0.4 (42 

parkeerplaatsen op 106 woningen). Hier sorteren wij 

op voor door al ons overdekt parkeren uit te voeren 

conform woningbouw maatvoering. De parkeerlaag 

is bouwkundig een volwaardige woon/werklaag. In 

de toekomst kunnen deze parkeerplaatsen omgezet 

worden naar extra woningen. Wij voorzien hier 

de parkeerplaatsen aan Noord-westzijde voor. Dit 

gedeelte van plint leent zich ideaal voor duurdere 

koopwoningen met een tuin op het zuidwesten.

Gebruik en gedrag bewijzen zich pas na oplevering. 

Zodoende houden wij ook de optie open om een 

parkeernorm van 1 te realiseren. In het ontwerp 

voorzien we een extra strook parkeerplaatsen aan de 

west- en noordzijde van het gebouw. De flexibiliteit in 

het landschap laat dit zonder meer toe. 
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• De groei van autodelen is vele malen groter 
dan voorheen gedacht. Het streven van 100.000 
deelauto’s in 2018 is haalbaar met de huidige 
groei.

• Geschat wordt dat 1 deelauto genoeg is voor 5 
gebruikers. Dit is een afname van 80% van het 
autobezit.

• Het huidige autobezit in stadsdeel Escamp ligt 
op 0,7 auto’s per huishouden. Samen met het 
bezoekersaandeel komt dit op een parkeernorm 
van 1, waarvoor 106 parkeerplaatsen nodig zijn.

• Er worden 15 deelauto’s meegeleverd bij het 
gebouw. Als de helft van de gezinnen volledig 
gebruik maakt van deelauto’s en de rest gedeel-
telijk komt dit neer op een parkeernorm van 0,6: 
totaal 64 parkeerplaatsen.

• Als in de toekomst het hele gebied is 
afgestemd op autodelen zijn er nog slechts 42 
parkeerplaatsen nodig. 

• Voor de 106 gezinnen van het Erasmusveld  
schatten we dat er 30 deelauto’s nodig zijn. 
Dit gaat uit van bestaande OV-verbindingen en 
extra stimulans door aanbod van collectieve 
elektrische fietsen.

• Autodelen is pas jong en kent relatief weinig 
gebruikers. Het is al wel uitgegroeid tot een 
volwaardige en goed geteste dienst die klaar is 
voor de grote massa.

• De groei van autobezit in Nederland vlakt af. 
Afhankelijk van de bevolkingsgroei, kan met de 
komst van autodelen in de toekomst het autobe-
zit zelfs afnemen.

• Model 0.6 - 64 parkeerplaatsen

• Model 0.4 - 42 parkeerplaatsen

• Model 1.0 - 106 parkeerplaatsen
stadsbiotoop28



gezond en duurzaam wonen1/2

gebied
Gezond, duurzaam en comfortabel wonen betekent 

in de Stadsbiotoop; stads wonen in het groen. De 

omarming van het ecolint en de groene toevoegingen 

aan het gebouw versterken de beleving van de groen- 

en waterstructuur langs het ecolint en vormt een 

groene verblijfsplek voor de hele buurt. 

Door een integrale aanpak met betrokkenheid van de 

toekomstige bewoners te betrekken streven we een 

circulaire en betrokken wijk na. De stadsbiotoop is in 

het geheel ontworpen volgens de Trias-Energetica: 

besparen, duurzaam opwekken, en in plaats van 

een efficiënt gebruik van fossiele brandstoffen: de 

uitwisseling van reststromen. Dit hebben we zowel 

op de schaal van het gebied, als op de schaal van het 

gebouw uitgewerkt. 

(Stede-)bouwkundige maatregelen

Het ensemble heeft een optimale oriëntatie ten 

opzichte van de zon: Het gros van de woonkamers is 

22.8 graden t.o.v. het zuiden georiënteerd, aan oost en 

westzijde in de torens zijn wintertuinen voorzien die 

als bufferzone tussen binnen en buiten fungeren. 

Energiebesparing voor en door bewoners

- 

-

-

Circulair systeem

Afval wordt gescheiden. Groenafval wordt gebruikt 

als compost voor de (moes)tuinen. De Buurtkamer en 

de inrichtingselementen voor de Buurtkamer worden 

gemaakt van materialen die in de buurt geoogst 

zijn. O.a. meubels kunnen in de eigen buurtschuur 

vervaardigd worden.

Regenwater wordt gebruikt voor de spoeling 

van toiletten. Grijs water wordt gezuiverd in de 

helofytenfilters. Dit heeft een driedubbel voordeel: 

minder gebruik van drinkwater, minder belasting 

van vuilwaterriool en vertraging in de afvoer naar 

oppervlaktewater (retentie).

Woningen worden geschakeld met slimme sensors 

die de aanwezigheid van bewoners registreren.

Domotica en apps worden afgestemd op de 

behoeften van de bewoners en kunnen helpen om 

woningen energiezuinig(er) te gebruiken.

Persoonlijke inspraak en instructie in het 

participatieproces van de bouw verhogen het juiste 

gebruik van deze systemen.
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1.   Intensief substraat, laagdikte 30 cm, ter plaatse  
van de vaste planten en siergrassen, 
40 cm ter plaatse van grotere heesters

2. Houten afwerking balustrades
3. Geleiding d.m.v. spandraad langs gevel
4.  Substraat
5. Systeemfilter, drainageplaat
6. Geautomatiseerde druppelleiding met vochtsensor
7. Hoogwaardige isolatie
8. Volglazen schuifpui, houten kozijn
9. Begroeiing bakken: verschillende soorten klimplanten
10. Hangende planten langs de gevel
11. PV-cellen uit het zicht en geïntegreerd op het dak geplaatst
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gebouw en woning

• Gebouwgebonden duurzaamheidsmaatregelen

Het gebouw wordt extreem duurzaam uitgevoerd. 

De keuze voor een houten casco zal CO2-uitstoot, 

energieverbruik en afvalstromen beperken. Met een 

geprefabriceerd houten casco passen we een werkelijk 

herbruikbaar bouwmateriaal toe, verkorten we de 

bouwtijd en maken we een gezonde leefomgeving voor 

de bewoners van deze buurt.

Een duurzaam gebouw moet energetisch slim zijn. Het 

houten casco garandeert extra hoge isolatiewaarden 

van de daken en wanden waarbij Rc-waarden 

hoger dan 6,0 m2 K/W minimaal haalbaar zijn. De 

kozijnen (met uitzondering van de wintertuinen) 

willen we uitvoeren met zonwerende beglazing 

met een ZTA 0,4. Het gebouw krijgt een centraal 

mechanisch ventilatiesysteem met hoogrendements-

warmteterugwin-unit. Er wordt LED-verlichting 

toegepast voorzien van zonnestroom met efficiënte 

regeling op tijd, daglicht en/of aanwezigheid 

in openbare ruimten en buitenverlichting. Alle 

woningen worden voorzien van een douche-

WarmteTerugWinning (WTW). 

Maar misschien nog wel belangrijker is dat de 

bewoners er prettig, comfortabel en gezond kunnen 

leven. Veel daglicht, uitzicht en visueel contact met 

de omgeving en het groen, ruim te openen ramen en 

gezonde, comfortabele voorzieningen zijn daarom de 

basis geweest voor het ontwerp.

Duurzame warmte- en koudevoorziening

Onze interpretatie van de Trias-Energetica betekent 

dat er geen gebruik wordt gemaakt van fossiele 

brandstoffen. Er wordt daarom een all-electric systeem 

toegepast, een gasaansluiting ontbreekt. Voor de 

benodigde warmte en koelte maken we gebruik van 

de beschikbare bronnen in de directe omgeving: 

het  naastgelegen warmtekrachtstation van Eneco 

en/of de bodem. Door de volgende maatregelen is 

de benodigde hoeveelheid elektrische energie voor 

verwarming en koeling uitermate laag:

Koeling van de woningen via vloerkoeling: Een 

gesloten bronsysteem (WKO) levert de benodigde 

koelte. Er is een collectieve warmtepomp, die alleen 

draait als de externe warmtevraag bij storingen 

kortstondig wegvalt, of als de bron te veel is 

opgewarmd om voldoende koeling te leveren. De 

bodem wordt dus in balans gehouden. De afgifte van 

warmte en koude gebeurt via vloerverwarming en 

koeling, met optimaal comfort voor de bewoners.

Via hetzelfde systeem wordt warmte naar de woningen 

gebracht voor warm tapwater. De

temperatuur van het water wordt binnen de woningen 

verhoogd tot het benodigde niveau van 60°C door een 

warm tapwater Boosterwarmtepomp.

Duurzame energieopwekking

Energie die niet bespaard of uitgewisseld wordt, 

moet duurzaam worden opgewekt. De platte daken 

van de gebouwen worden voorzien van PV-panelen. 

Op de lage plint is dit 520m2 aan zonnepanelen en 

op de noord- en west toren 170 m2 aan panelen. De 

hoeveelheid op de lage plint kan verhoogd worden 

tot 1080m2. De hoeveelheid panelen dient verder 

afgestemd te worden met het groene dak en de 

energieambitie. De beschikbare ruimte is ruimschoots 

voldoende om een hoge ambitie te behalen die een 

EPC-waarde van 0 benadert.
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participatie en branding
De Stadsbiotoop richt zich op verschillende bewoners 

die vanuit gelijkgestemde drijfveren samen willen 

bouwen aan hun ecologische woonpark met stedelijke 

allure. Daarom is het belangrijk om (potentiële) 

bewoners in een vroeg stadium te betrekken. Van 

geïnteresseerden worden zij eigenaars. Bovendien 

verkoopt een woonwijk op deze plek, het Erasmusveld, 

zich niet vanzelf. Daarom heeft de Stadsbiotoop een 

sterke en bovenal herkenbare identiteit, die in het 

oog springt. Het participatie- en communicatietraject 

dat wij voorstellen heeft meerdere doelen: branding, 

community building en commercieel succes. 

De Stadsbiotoop trekt een bepaald soort bewoner 

aan: niet de hipster uit Amsterdam en niet Jan Modaal 

uit de Vinex, maar de stedeling met groene vingers 

die in een unieke buurt wil wonen. Wonen op deze 

bijzondere locatie is dan ook niet vanzelfsprekend. 

Enerzijds omdat hier wonen een schaars product is 

en anderzijds omdat je het moet verdienen om in 

de Stadsbiotoop te wonen, bijvoorbeeld door een 

tegenprestatie te leveren aan het collectief. Onze 

participatiestrategie creëert schaarste en stimuleert 

wederkerigheid. Hoe doen we dat?

We beginnen met een startevent op de locatie. 

Iedereen is welkom: buurtbewoners, woonpioniers, 

geïnteresseerden voor een woning. Dit is een 

belangrijk moment, want nu kunnen mensen 

zich inschrijven om actief deel te nemen aan 

biotoopsessies. Het zijn denktanks over uiteenlopende 

thema’s: buiten (beweging, voeding, recreatie, 

groen, beheer…), collectiviteit & mobiliteit, wonen 

(organisatie, mix, types, indelingen...) en activiteiten 

(foodmarket, wilgen knotten, diverse soorten 

placemaking). Binnen vastgestelde kaders kunnen 

deelnemers meedenken en input leveren voor hun 

Stadsbiotoop. BPD en het ontwerpteam houden 

evenwel de regie. 

We onderscheiden verschillende deelnemers aan 

de biotoopsessies. De externe deelnemers zijn 

omwonenden die het publieke park zullen gebruiken 

en bijvoorbeeld als vrijwilliger willen meewerken. De 

interne deelnemers zijn zij die ook daadwerkelijk willen 

gaan wonen in de Stadsbiotoop. Zij mogen over meer 

en andere onderwerpen meedenken, bijvoorbeeld over 

de plattegrond van de woning. 

Deelname aan deze biotooopsessies levert 

bonuspunten op, die bijvoorbeeld ingezet kunnen 

worden voor inschrijving op een woning of voor 

korting op diensten van de Stadsbiotoop. Deelname 

aan de sessies loont; het begin van wederkerigheid 

en saamhorigheid in de Stadsbiotoop is gemaakt. 

Gedurende het hele ontwerptraject worden 

biotoopsessies georganiseerd; community building in 

praktijk. 

Een dergelijke aanpak leidt tot positieve resultaten 

is onze ervaring met projecten in o.a. Eindhoven 

(Eikenburg, Celsius). Om deze resultaten te delen 

organiseren we excursies naar voorbeeldprojecten 

met BPD, de gemeente Den Haag en deelnemers 

• Participatieproces uitgezet in tijd en beslismomenten 

van de biotoopsessies. We bezoeken ook projecten 

zoals de Ceuvel en Eva Lanxmeer die illustratief 

zijn voor onderwerpen als collectiviteit, mobiliteit, 

woningtypes, duurzaamheid, gezondheid enzovoort. 

Het doel is kennis vergaren en delen, elkaar inspireren 

en enthousiasmeren. Tijdens de excursies en 

biotoopsessies verzamelen we grondstoffen voor de 

Stadsbiotoop.

Deze grondstoffen worden al vanaf het begin vertaald 

in activiteiten, offline en online. In de Stadsbiotoop 

organiseren we samen met de deelnemers van de 

biotoopsessies bijvoorbeeld een foodmarket, bouwen 

we een (tijdelijke) buurtschuur, een boomplantdag, 

knotten we wilgen en starten we de eerste moestuin. 

Het zijn activiteiten die horen bij de Stadsbiotoop en 

na de uitvoering blijven bestaan en verder worden 

gebracht door de bewoners. De activiteiten zijn ook 

momenten om de Stadsbiotoop te promoten bij 

het brede publiek en schaarste te creëren. Online 

wordt er ook een gemeenschap opgebouwd. De 

site Stadsbiotoop informeert en is verbonden aan 

verschillende sociale media.

Kortom, het participatietraject neemt bewoners van 

de Stadsbiotoop mee in het proces: van de start 

tot de verhuisdag, het moment dat de bewoners 

gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de fysieke en 

mentale gezondheid van hun Stadsbiotoop. Vanaf een 

zeker moment nemen de bewoners en mogelijk ook 

verenigingen van gebruikers het stokje over en zullen 

zij hun eigen community verder organiseren.
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werkzaamheden
Kernteam

Buro Lubbers en CIVIC-The Cloud Collective bundelen 

hun ervaring en expertise op het terrein van 

stedenbouw, landschapsarchitectuur en architectuur. 

Ons multidisciplinaire kernteam heeft de inhoudelijke 

kwaliteiten en de organisatorische capaciteiten 

om de ambitie van BPD te realiseren. Innovatie 

verenigen we met technische uitvoerbaarheid, 

ambitie combineren we met financiële haalbaarheid 

en participatie koppelen we aan commercieel 

succes. We inspireren elkaar en dagen elkaar uit via 

constructieve en creatieve dialogen. Samenwerking 

zit in ons DNA. Hierdoor zijn we ervaren in flexibele 

ontwerpprocessen, conflictmanagement en heldere 

communicatie. Met elkaar, met opdrachtgevers en 

andere adviseurs. Groot voordeel is dat CIVIC en Buro 

Lubbers géén gelegenheidscombinatie vormen. Dit 

bevordert een vlot en integraal planproces en komt de 

inhoudelijke kwaliteit van het project ten goede. 

Met wie zit u aan tafel? 

Binnen onze samenwerking hebben we de rollen 

duidelijk verdeeld zodat we voor en achter de 

schermen opereren als een geoliede machine. Het 

kernteam wordt namens beide bureaus aangestuurd 

door Peter Lubbers (landschapsarchitect) en 

Jan Lebbink (partner CIVIC / projectarchitect). 

Beiden vervullen de rol van projectregisseur, 

eindverantwoordelijk voor het ontwerp en het gehele 

ontwerpproces. Jan Lebbink is daarnaast namens 

CIVIC het aanspreekpunt voor het ontwerp(proces) 

van het gebouw. Hij is als ervaren woningbouw- en 

duurzaamheidsarchitect aanwezig bij alle overleggen 

en zal het ontwerp in presentaties toelichten. Direct 

naast Peter en Jan staan twee projectleiders. 

Stedenbouwkundige Marian de Vries (Buro Lubbers) en 

architect Gert Kwekkeboom (partner CIVIC).

Marian de Vries is namens Buro Lubbers uw 

eerste aanspreekpunt voor landschappelijke en 

stedenbouwkundige aspecten, zij is met Jan aanwezig 

bij alle overleggen en bijeenkomsten. Zij wordt 

bijgestaan door (technisch) ontwerpers Joost van 

Gorkom en Stein van Brunschot, die het ontwerp 

uitwerken in kaarten, modellen en schema’s. Gert 

Kwekkeboom werkt als samenwerkend aan de 

uitwerking van het programma, het gebouw en focust 

op de alle complexiteiten die spelen bij woningbouw. 

Binnen CIVIC werkt een compact team van architecten 

en assistent ontwerpers aan het plan. 

Het kernteam wordt per thema aangevuld met 

adviseurs. Op specifieke momenten delen zij hun 

expertise in workshops. Ze voeden het kernteam 

met specialistische kennis en toetsen ideeën op 

uitvoerbaarheid. Door expertises samen te brengen in 

workshops ontstaan cross-disciplinaire verbindingen 

en innovatieve oplossingen. Het ontwerp wordt met 

de opdrachtgever en supervisor besproken tijdens de 

twee- á driewekelijkse ontwerpteambijeenkomsten. 

Voor de openbare ruimte vindt tevens 

afstemming plaats met de Gemeente Den Haag en 

Hoogheemraadschap Delfland.
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het team

Jan Lebbink

CIVIC architects

• Architect

Marian de Vries

Buro Lubbers

• Landschaps architect 

• Stedenbouwkundige

Gert Kwekkeboom

CIVIC Architects

• Architect

Peter Lubbers

Buro Lubbers

• Landschaps architect

Integraal ontwerpproces

Het ontwerpproces dat wij voorstellen is afgestemd op 

een duidelijk doel: een technisch, financieel, juridisch 

en commercieel haalbaar en uitvoerbaar project met 

een hoog kwaliteitsniveau. Om dat te bereiken zorgen 

we ervoor dat rekenen en tekenen gelijk op gaan. Op 

die manier toetsen we in het proces steeds de relatie 

ontwerpambitie en financieel resultaat. Waar nodig 

stellen we tijdig bij, zodat we onnodige aanpassingen 

en verrassingen later in het proces voorkomen.

De Primair Beeldbepalende Fase (VO) wordt een 

dynamisch proces waarbij 2d en 3d tekeningen 

parallel worden opgezet voor snelle ruimtelijke 

en programmatische studies. Aanvullend op de 

werkzaamheden uit de ‘Basisopdracht Adviseur’ zal 

in deze fase gebruik worden gemaakt van Virtual 

Reality (Oculus Rift) om de opdrachtgever de kwaliteit 

van de woningen real-time te laten beleven. Uitzicht 

en groenbeleving op hoogte is belangrijk, ook dit 

testen we: Op locatie willen wij met een cameradrone 

uitzichten en onderlinge visuele relaties tussen 

woonblokken real time te testen. Dit levert direct 

spectaculair materiaal op voor de verkoop van 

woningen. Beelden die gebruikt worden tijdens de 

participatiebijeenkomsten zijn wervend en voor leken 

begrijpelijk.  

   

Voor het architectonisch ontwerp, zullen wij na 

afronding van de Primair Beeldbepalende Fase onze 

ontwerp- en tekenwerkzaamheden in BIM vervolgen. 

Bij de afronding van het DO zal een IFC model 

overgedragen worden aan de opdrachtgever met 

een detailniveau van LOD 200. Aan het eind van de 

Primair Beeldbepalende Fase en Vergunningsfase 

(in traditionele ontwerpfasen; VO & DO) zullen 

wij ons laten adviseren door het verzelfstandigde 

engineeringsbureau van DiederenDirrix: bureauEAU. 

We zien voor dit project in bureauEAU een adviserende 

rol in de ontwerpfase, waarbij de jarenlange kennis op 

het gebied van woningbouw helpt om hoogwaardige, 

slimme en optimale producten op te leveren.

In lijn met ‘optie B’ van de ‘Basisopdracht Adviseur’ 

geloven we in verantwoordelijkheden die verder gaan 

dan de opdracht. Daarom stellen wij een proces voor 

waar na afronding van de omgevingsvergunning 

continuïteit blijft bestaan. Dit doen we ter voorkoming 

van informatieverlies, communicatiefouten en 

dubbelingen. Gedurende technisch ontwerp (TO) 

en uitvoeringsontwerp (UO) kunnen ruimtelijke en 

technische optimalisaties nog significante prijs- en 

bouwtijd-reductie met zich mee brengen. Deze 

kansen worden niet voldoende benut wanneer 

verantwoordelijkheden volledig worden overgedragen 

aan een nieuwe partij. Wij willen ons daarom 

beschikbaar stellen om tevens de technische fase 

producerend te doorlopen. Hiervoor vervolgen we, nog 

intenser dan in het Voorlopig- en Defintief Ontwerp, de 

samenwerking met Bureau EAU. 

Het ontwerp voor de openbare ruimte wordt 

uitgewerkt in autocad op GBKN-coördinaten zodat 

deze inpasbaar zijn in de gemeentelijke bestanden. 

Buro Lubbers biedt aan om het ontwerp tot en met het 

bestek voor u te verzorgen. Mocht de opdrachtgever 

met een eigen civieltechnisch adviseur het bestek 

willen opstellen, dan adviseren wij om de esthetische 

begeleiding door Buro Lubbers te laten uitvoeren. 

De werkzaamheden van de openbare ruimte worden 

niet omschreven in het modelcontract zoals door BPD 

aangeleverd. Daarom is een separate concept-offerte 

opgesteld met beschrijving van werkzaamheden en 

producten. 

Samenwerken

Werken in een teamverband gaat over vertrouwen. 

In elkaar en in een hoger, gezamenlijk doel. Het is 

belangrijk te weten welke belangen er met het project 

gediend worden. Het koesteren van deze belangen 

en het betrekken van hen die er uiteindelijk baat bij 

hebben, vergroot de kans op een mooi en succesvol 

resultaat. 

Over een ontwerptraject maak je natuurlijk 

(praktische) afspraken. Dat geeft richting en focus. 

Maar veel belangrijker binnen uw vraag, is het besef 

dat het ontwerpproces bijdraagt aan het geluk van 

de bewoners en een duurzame toekomst. Dit lukt 

alleen als er vanaf het prilste begin een intensieve 

samenwerking met ontwikkelaar, supervisor, het 

ontwerpteam en externe adviseurs plaatsvindt. Een 

samenwerking die bij voorkeur wordt voortgezet 

in de gebruiksfase, zodat de doelen in de toekomst 

met dezelfde ambitie en intentie kunnen worden 

waargemaakt.

Voor de opdrachtgever is het goed om samen met ons 

projecten te bezoeken, om te leren en te inspireren 

over duurzame en gezonde materiaaltoepassingen. 

Minstens zo belangrijk is dat wij als ontwerpers 

werkelijk kunnen doorgronden voor welke uitdaging 

we staan. Dit kan volgens ons alleen door in het 

vervolgproces eerst gezamenlijk onze doelen te 

formuleren en ambities vast te leggen. De nieuwe 

schematische plannen en ruimtelijke modellen 

die hieruit volgen zetten we vervolgens uiteen en 

presenteren we in 3d om elkaar te bevragen en verder 

uit te dagen.

Communicatie – rekenen en tekenen

Combinatie stadsbiotoop geeft als regisseur vorm aan 

een heldere ontwerpteamstructuur waarin de kennis 

duidelijk gedeeld wordt. De juiste informatie bij de 

verantwoordelijke personen op het geschikte moment 

maakt het voor de betrokken organisaties helder en 

overzichtelijk. Doel is een toetsbaar verwachtingsbeeld 

te scheppen, inclusief planning en kosten gedurende 

het gehele ontwerptraject. Wij verzekeren u van 

sluitende en overtuigende fasedocumenten waarin 

de belangen van de stakeholders volledig gedekt 

zijn. Voor een meer gedetailleerde omschrijving van 

werkzaamheden, planning en resultaten, alsmede een 

inschatting van het honorarium verwijzen wij u naar de 

separaat bijgevoegde offertes.
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cv’s
‘ Een team van de beste 

specialisten!’

Buro Lubbers Landschapsarchitectuur en Stedenbouw

Buro Lubbers is een ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur, stedenbouw en de inrichting van de openbare ruimte. 
Sinds 1993 ontwerpt het bureau projecten op elk schaalniveau, voor zowel publieke als private opdrachtgevers. Buro 
Lubbers onderscheidt zich door een multidisciplinaire aanpak, een vernieuwend vakmanschap, een scherpe analyse, een 
stoere en poëtische vormentaal en een kritisch oog voor detaillering. Een bevlogen team van landschapsarchitecten, 
stedenbouwkundigen, architecten, technisch ontwerpers, tekenaars en grafisch vormgevers beheerst alle processen om van 
opdracht tot realisatie te komen. Met ambitie en realiteitszin boren deze professionals hun creatieve potenties aan voor de 
bouwopgaven van vandaag. Een constructieve dialoog met de opdrachtgever en betrokken partijen staat daarin centraal.

CIVIC architects

CIVIC architects richt zich op publieke ruimtes en gebouwen. Wij streven naar een architectuur die gegrond is in tijd. De 
maatschappij is constant in beweging. We richten ons op ontwerpen die na 30 jaar net zo relevant zijn als na oplevering. De 
geschiedenis leert ons welke architectonische elementen waardevast zijn, nieuwe technologieën en materialen inspireren 
ons bij het maken van gebouwen die een blijvende atmosferische indruk achter laten. Als lid van The Cloud Collective, een 
interdisciplinaire coöperatie, zit samenwerking in ons DNA. Niet alleen binnen het collectief, maar ook daarbuiten met 
partners en opdrachtgevers.

Adviseurs

Het kernteam wordt voor thematische onderwerpen aangevuld met adviseurs. Op specifieke momenten in het ontwerpproces 
delen zij hun expertise in workshops. Ze voeden het kernteam met specialistische kennis en toetsen ideeën op 
uitvoerbaarheid. Door verschillende expertises samen te brengen in een workshop ontstaan cross-disciplinaire verbindingen 
en innovatieve oplossingen. Waar nodig voeren we ook bilateraal overleg met de experts.  
Het adviseursteam betreft de volgende disciplines/thema’s: gebiedsmanagement, waterhuishouding, duurzaamheid, energie, 
gezondheid en participatie. De volgende partijen hebben zich reeds gecommitteerd aan ons team.

Peter Lubbers 
Landschapsarchitect | directeur/eigenaar 

Peter Lubbers richtte in 1993 Buro Lubbers 
landschapsarchitectuur en stedenbouw op in 
’s-Hertogenbosch. Hij studeerde landschapsarchitectuur 
aan de Academie voor Bouwkunst (1981-1989) in Amsterdam 
en vervulde diverse gastdocentschappen aan nationale 
en internationale academies en universiteiten. Binnen 
de ontwerpteams speelt Peter Lubbers altijd de rol van 
supervisor/coach, bewaakt hij de inhoudelijke kwaliteit en is 
hij eindverantwoordelijk voor de ontwerpen. Extern speelt hij 
regelmatig de rol van supervisor, die de regie voert op het 
totale plan van stedenbouw, woningbouw en de inrichting 
van de openbare ruimte. Het werk van Peter Lubbers is 
veelvuldig gepubliceerd in toonaangevende (inter)nationale 
overzichtswerken en vakbladen. Daarnaast vielen zijn 
projecten regelmatig in de prijzen.

Referenties (selectie): 
•

•

•

•

•

Jan Lebbink 
Architect | partner

Jan Lebbink MSc. is architect en mede-oprichter CIVIC 
architects. Hij studeerde architectuur aan de TU/Eindhoven 
(cum laude) en bouwtechniek aan de hogeschool van 
Arnhem. Hij heeft ruim 6 jaar ervaring in duurzaam bouwen 
bij VenhoevenCS en Architectenbureau Paul de Ruiter. 
In de laatste jaren heeft hij zich gespecialiseerd in de 
projectleiding van grote duurzame integrale bouwprojecten. 
In deze rol werkte hij aan de nieuwbouw van Fluor Hoofddorp 
en het EATC Eindhoven. Voor CIVIC voerde hij o.a. de 
coördinatie van het geïntegreerde bouwproces van de 
Openbare Bibliotheek Tilburg. Ook was hij verantwoordelijk 
voor het schetsontwerp van het woongebouw ‘Fibonacci 
Amsterdam’: een duurzaam en efficiënt woongebouw dat 
een krachtige toevoeging aan de historische binnenstad 
van Amsterdam vormt door middel van een robuust 
gevelontwerp.

Referenties (selectie): 
•

•

•

•	

Gebiedsmanagers

Karel Ossewaarde, partner bij Gebiedsmanagers, staat 
garant voor een goede voorbereiding, contractering 
en overdracht van de buitenruimte. Wij zijn ervaren 
procesmanagers (gedelegeerd opdrachtgevers), maar 
hebben ook kennis en capaciteit voor de uitwerking van 
advies- en ingenieursdiensten. Wij zorgen ervoor dat 
het stedenbouwkundig ontwerp maakbaar, leefbaar en 
betaalbaar is. Een goede afstemming tussen stedenbouw, 
planeconomie en civiele techniek is de succesfactor voor 
de optimale inrichting van de buitenruimte. Integraal 
denken, met oog op duurzaamheid, leefbaarheid en 
omgevingsmanagement is onze visie. Vanuit deze visie 
bekijkt Gebiedsmanagers altijd eerst naar de wensen en 
behoeftes van onze klanten. 
Karel Ossewaarde is gecertificeerd BREEAM-expert 
Gebiedsontwikkeling en is goed bekend met het 
ambtenarenapparaat in Den Haag.

Referenties (selectie):  
•

•

Marian de Vries
Stedenbouwkundige / architect / projectleider 

Marian de Vries is binnen Buro Lubbers senior architect/
stedenbouwkundige en projectleider. Na haar studie 
Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven (1994-
2001) werkte zij bij Jo Coenen & Co alvorens zij het team 
van Buro Lubbers met haar multidisciplinaire kwaliteiten 
kwam versterken. Zowel in haar onderwijspraktijk, lezingen 
en publicaties als in haar ontwerpprojecten verkent zij 
creatief en met durf de grenzen van landschapsarchitectuur, 
stedenbouw en architectuur. Binnen Buro Lubbers formuleert 
De Vries de stedenbouwkundige randvoorwaarden en de 
beeldkwaliteit (ook van de architectuur) parallel aan het 
opstellen van  het inrichtingsplan en heeft daarnaast ruime 
ervaring met participatieprojecten.

Referenties (selectie):
•	

•

•

•

•

Gert Kwekkeboom 
Architect | partner

ir. Gert Kwekkeboom (1984) is cum laude afgestudeerd als 
architect bij de sectie Architecture, History and Theory 
aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij volgde een 
minor filosofie aan Tilburg University. Hij heeft ervaring 
opgedaan op het gebied van publieke architectuur en 
stedenbouwkundig ontwerp bij verschillende gerenomeerde 
kantoren in Nederland (VenhoevenCS, Reitsema, Onix, 
.Fabric) voor het mede-oprichten van The Cloud Collective.
Binnen CIVIC - The Cloud Collective richt Gert zich 
op conceptontwikeling, ontwerp en de uitvoering van 
middelgrote en grootschalige publieke projecten, op 
de omgang met materieel en immaterieel erfgoed en 
materiaalinnovaties. 

Referenties (selectie): 
•

•

•

•

Aqua Info Management

Arjen Pilot is adviseur op het gebied van waterhuishouding 
en riolering. Hij heeft 11 jaar ervaring met stedelijke 
ontwikkelingen en infra-projecten in heel Nederland. Daarbij 
heeft hij in opdracht van verschillende ontwikkelaars 
en aannemers samengewerkt met diverse bureaus voor 
stedenbouw en landschapsarchitectuur. Ook is hij betrokken 
geweest bij het opstellen en uitwerken van natte ecologische 
verbindingszones. Hij werkte bij het Hoogheemraadschap 
van Delfland aan de samenwerking met gemeenten in het 
stedelijk gebied. Als secretaris voor het ambtelijk overleg 
met de gemeente Den Haag heeft hij een goed beeld van 
de rollen die de verschillende partijen op het gebied van 
stedelijke watersystemen hebben. Hij heeft veel ervaring 
opgedaan met de watersystemen van Delfland en de typische 
kenmerken van de poldersystemen en het boezemsysteem. 

Referenties (selectie):  
•

•

•	

Buro Bergh 

Floor van den Bergh is adviseur klimaatadaptatie en 
stedelijk ontwerper. Sinds haar afstuderen werkte zij bij 
gerenommeerde landschapsarchitectenbureaus als Lodewijk 
Baljon, Sant en Co en Bosch Slabbers. Uit fascinatie voor 
klimaatadaptatie heeft zij in 2015 haar eigen bureau 
opgericht en helpt zij gemeenten en andere organisaties met 
het klimaatbestendig (her)inrichten van stedelijke gebieden.

Referenties (selectie):   
•

•

•

 

BureauEAU 

Vanuit de veranderingen in de markt voor de 
architectenwereld heeft diederendirrix in 2013 bureauEAU 
opgericht om te onderzoeken of en waar er een behoefte 
aan externe engineering en bouwkundig advies bestaat. 
Na een vliegende start met o.a. het Centraal station van 
Eindhoven is bureauEAU per 1 januari verzelfstandigd 
als bedrijf om zowel de projecten van diederendirrix als 
externe projecten uit te kunnen werken. BureauEAU wordt 
aangestuurd door Tom Kuipers (Directeur bureauEAU/Hoofd 
Technisch Ontwerp diederendirrix architecten)

Referenties (selectie):   
•

•

•

•	

The Green Village, TU Delft: raamwerk openbare ruimte van 
onderzoekscampus voor duurzaamheid en innovatie (2015>)
Rozemaai, Antwerpen:  masterplan openbare ruimte woonwijk 
met waterpark (2014-2016)
Boschkens, Goirle: landschapsplan voor innovatief woonconcept 
langs snelweg i.o.v. BPD (2003-2009)
Monnikenhuizen,  Arnhem: openbare ruimte woonwijk bekroond 
vanwege integrale en duurzame aanpak (1998-2000)
’t Zand, Son en Breugel: landschapsplan en inrichting woonwijk 
met duurzaam watersysteem i.o.v. BPD (1998-2005)

Center Court Kerkrade: stedenbouwkundige visie voor 
stedelijk platform gezonde dynamiek met innovatieve 
duurzaamheidtechnologieën (2016)
Cruquiusterrein, Amsterdam: masterplan en inrichtingsplannen 
openbare ruimte stedelijk woon-werkgebied met  veel aandacht 
biodiversiteit (2015>)
Park West, Kerkrade: landschappelijk inrichtingsplan park en 
woonwijk stimuleert nieuw eigenaarschap bewoners (2011-2015)
Strijp R, Eindhoven: stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan, 
beeldkwaliteitplan ontworpen voor specifieke doelgroepen 
brainport (2007-2016) 
Rieteiland Oost IJburg, Amsterdam: stedenbouwkundig 
plan, inrichtingsplan incl. objecten, beeldkwaliteitplan, 
uitvoeringsbegeleiding (2003>)

Woongebouw Panamalaan Amsterdam 
Ontwerp voor een woongebouw op een complexe locatie in het 
Oostelijk Havengebied. Geplande oplevering, 2018
Forum013 Bibliotheek LocHal – Ontwerp voor een nieuwe 
openbare bibliotheek en conferentie- en cultuurcentrum in het 
industrieel erfgoed van een oude locomotiefloods van Nedtrain. 
Uitvoering gepland voorjaar 2018
Pius paviljoen Tilburg: Ontwerp (SO, VO, DO, bestek) voor een 
horecapaviljoen in het herontwikkelde havengebied in tilburg. 
Geplande oplevering, 2017
Mevlana Moskee – Ontwerp en bouwbegeleiding van nieuwe 
entreepleinen en -gevels voor moskee Amsterdam-West.

Woongebouw Panamalaan Amsterdam 
Ontwerp voor een woongebouw op een ingesloten locatie tussen 
spoor en twee wegen in het Oostelijk Havengebied. 
Nederlands/Vlaams paviljoen Frankfurter Buchmesse – Ontwerp 
en bouwbegeleiding gastlandenpaviljoen op de grootste 
boekenbeurs van de wereld
Interactieve Passage – Ontwerp, productontwikkeling en 
bouwbegeleiding.Spoorpassage voor voetgangers en fietsers, 
met interactieve wanden uit nieuw ontwikkelde lichtgevende 
glazen stenen.
Mevlana Moskee – Ontwerp en bouwbegeleiding van nieuwe 
entreepleinen en -gevels voor moskee Amsterdam-West.

Wilgenrijk, Maassluis (Procesmanager, ca 1500 woningen, privaat 
initiatief) Eindverantwoordelijk (gemandateerd opdrachtgever) 
voor civieltechnische werken. Lid van het ontwikkelteam.  
Voorzitter van de werkgroep Civiele Techniek.  Kerntaken: 
kostenraming civiel tbv. GREX, contractering adviseurs, 
opstellen contracteringsstrategie tbv. uitvoering. Risico- en 
vergunningenmanagement. Overdracht en beheerprotocollen 
met gemeente. 
Wilgenwende, Dordrecht (300 woningen, AM/Amvest)
Civieltechnisch procesmanager en eindverantwoordelijk voor 
civieltechnische werken en overdracht van de openbare ruimte 
naar gemeente (inclusief buurtpark en Geluidswal)

Herontwikkeling zorglocatie Schakenbosch (40 ha) 
Leidschendam: waterhuishoudkundigplan voor het totale 
gebied en rioolontwerpen voor 2 deellocaties. Afstemming met 
stedenbouwkundige (KuiperCompagnons), architect (EGM), 
Leidschendam-Voorburg en Hoogheemraadschap Rijnland;
Randweg Zundert (D&C-contract, realisatiefase): 
waterhuishoudkundig- en afwateringsontwerp van 
noordwestelijke randweg Zundert en Ecologische Verbindingzone 
(EVZ) Kleine Beek in met wUrck;
Verbreding N33 Assen – Zuidbroek (40 km, DBFM-contract, 
realisatiefase): waterhuishoudkundig en afwateringsontwerp 
inclusief afstemming met de waterbeheerder, site-engineering 
voor uitvoering: circa 40 km nieuwe watergang, > 100 nieuwe 
duikers, vistrap Anreeperdiep, vistrap Rolderdiep, waterberging 
Gieten, hermeandering Hunze 

2016-heden klimaatadaptieve herinrichting Kruidenbuurt 
te Tilburg, advies en ontwerp voor de herinrichting van een 
naoorlogse woonwijk opdrachtgever gemeente Tilburg
2016- heden klimaatadaptieve herinrichting Westpolder te 
Papendrecht, advies en ontwerp voor de herinrichting van een 
naoorlogse woonwijk,  opdrachtgever Gebiedsmanagers 
2015- heden de straaDkrant 1 & 2. Publicatie van de straaDkrant 
die laat zien hoe we straten kunnen aanpassen aan het veranderd 
stadsklimaat

Musa Katendrecht, 2011-2015. Engineering en realisatie van 
een complex op Katendrecht bestaand uit een ondergrondse 
parkeergarage, 2 scholen, enige commerciële en sociale functies 
en 135 apprtementen.
Verbouwing Centraal Station Eindhoven, 2013-2017. In 
samenwerking met Heijmans volledige bouwkundige uitwerking 
van het gebouw op bouwkundig gebied met een wisselwerking 
met de civiele technici.
Smart Services Campus in Heerlen, 2016. Verbouw van een 
gebouw van het ABP pensioenfonds tot flex werkplekken, groot 
auditorium en een constructief complexe stalen luifel.
Renovatie Hoofdgebouw TU Eindhoven, 2016-2018, in opdracht 
van Van Wijnen Zuid. Volledige bouwkundige engineering en 
interne esthetische directievoering van het gebouw uit de jaren 
’60 met een vloeroppervlak van ruim 40.000 m2.
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