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Moerkapelle , dorp in het Groene Hart.
Stroomopwaarts van Rotterdam, gelegen aan de rivier de Rotte.

Landschapsarchitecten in de buitenruimte
Sinds de oprichting in oktober 1983 heeft HOLLANDSCHAP
zich ontwikkeld tot een
onafhankelijk multidisciplinair plan- en adviesbureau voor de inrichting van de stedelijke ruimte
en het landelijk gebied.
De werkzaamheden bestaan veelal uit inventariseren, analyseren en communiceren, maar
vooral uit het genereren van plannen. Vaak zijn commerciële, maar soms ook

internationale, aspecten daarbij van belang.

Het doel van deze presentatie is om naast het bestaande bureauprofiel, dat veel diverse projecten
laat zien, ook projecten te tonen, die inhoudelijk om verdieping of een nadere toelichting vragen.
Bij alle projecten staan de begrippen functioneren, beleven en realiseren voorop.
Draagvlak is in de planvorming een belangrijk gegeven, om met betrokkenen te kunnen
overleggen en de gestelde randvoorwaarden voor het plangebied te onderzoeken. Ook andere
omstandigheden, zoals beleidsvorming, financiering, procedures etcetera, zijn van belang.

Iedere keer wordt de

grens gezocht van dat wat haalbaar is.

Gewone opgaven en prijsvragen vormen doorgaans het uitgangspunt voor de verschillende
projecten.
Onderzocht wordt waar de grenzen liggen en welke alternatieven als keuzemogelijkheid
moeten worden aangedragen. Binnen de doelstelling kunnen vaak verbeteringen worden bereikt.
Een eigenwijze planaanpak is niet altijd de juiste. Een realistische en snelle aanpak is wel
wenselijk.
Veel opdrachten starten met de opmerking van de opdrachtgever:

“Ik wil wat, maar weet niet wat ik wil.”
Daar ligt nu juist de

uitdaging en het commitment voor Hollandschap.
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INHOUD
THEMATISCHE INDELING
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ALBLASSERDAM
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OOST KINDERDIJK
In opdracht van het aannemersbedrijf Gebrs. Blokland
b.v. heeft architectenbureau Van Tilburg & Partners het
ontwerp gemaakt voor de locatie Papiergarenfabriek
Oost-Kinderdijk Alblasserdam. Het landschappelijke
ontwerp voor deze locatie is door Hollandschap b.v.
gemaakt.
Het ontwerp omvat 8 dijkwoningen en 35
appartementen verdeeld over 3 gebouwen. In het
ontwerp is door Van Tilburg en Partners ingespeeld
op de volgende punten, die met name in het plan
manifest moesten worden:

Een kleinschalige bebouwing.
Een goede relatie van de
appartementengebouwen, met en naar
de omliggende bebouwing, waarmee
deze gebouwen in de omgeving worden
opgenomen.
•
De architectuur welke refereert aan de
kenmerkende dijkbebouwing en aan
de aanwezigheid van de drukbevaren
rivier de Noord met de daarbijbehorende
karakteristieken.
•
•

De door Hollandschap vanuit landschappelijk
oogpunt gehanteerde uitgangspunten zijn onder
meer:
•
•

•
•

De zichtlijnen handhaven vanuit de
bestaande bebouwing en vanaf de OostKinderdijk op de rivier de Noord.
Het uitzicht vanuit de appartementen en
dijkwoningen op de rivier.
Het landschappelijke karakter van het
gebied met dijk en rietland versterken.
Goede toegang tot het gebied voor zowel
voetgangers als autoverkeer.
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Baarn
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Het ontwerp

Parkeerkoffer
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Parkeerkoffer

Parkeerkoffer

Park-EREN
Multifunctioneel
Het Park-EREN te Baarn is dusdanig
ontwikkeld dat het multifunctioneel te
gebruiken is. De ongeveer honderd
parkeerplaatsen zijn niet alleen als
parkeerplaats te gebruiken, maar leent zich
ook als ruimte voor diverse evenementen.
Compartimentering
De
totale
parkeerplaats
is
gecompartimenteerd door de groepering
van parkeerplaatsen. Hierdoor zijn er vele
parkeerplaatsen ingepast, maar wordt het
totaal niet ervaren als zijnde een enorme
parkeerplaats. Ieder compartiment heeft
zijn eigen karakter. Dit komt tot uiting in
de bestratingkeuze, maar ook vooral in de
beplantingskeuze.
In 15 maanden is een “15 jaar oud” park
gerealiseerd. Dit is mogelijk door de plaatsing
van grotere bomen en heesters. Ieder
compartiment heeft zijn eigen boomsoort en
dus zijn eigen uitstraling.

Parkeerkoffers: parkeerfunctie zichtbaar

Parkeerkoffers: evenement zichtbaar
Projectcode: BRN-1105
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BADHOEVEDORP
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De aanwezigheid van de Rijksweg A9 in
Badhoevedorp vormt al sinds de aanleg
een fysieke barrière in deze plaats.
De omlegging van het tracé van Rijksweg
A9 onderlangs Badhoevedorp, biedt de
mogelijkheid om de smalle, centraal in
Badhoevedorp gelegen strook grond te
gaan gebruiken als centraal verbindend
element in plaats van scheidend element.
Deze as biedt de mogelijkheid de functies
wonen, werken, winkelen en welzijn in
het hart van het dorp te integreren. Een
goede aansluiting op de zuidas van
Amsterdam en op Schiphol speelt daarbij
een belangrijke rol. Vastgoed Noord heeft
het initiatief genomen om een planvisie te
ontwikkelen voor dit plangebied.
Uitgangspunten
Het plangebied kenmerkt zich door de
grote lengte en de beperkte breedte. Aan
de westzijde bevindt zich het viaduct van
de Rijksweg, alsmede een groot park.
Aan de oostzijde is het klaverblad van de
Rijksweg A9/A4 gesitueerd. De noordzijde
van het plangebied bestaat voornamelijk
uit woningen. In het midden van het
plangebied bevinden zich winkels met
uitlopers onder de viaducten. De zuidzijde
bestaat eveneens voor het grootste deel
uit woningen.
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Planfilosofie
De planvisie kan op abstract niveau
worden weergegeven door middel van een
kleurbalk. De lineaire structuur van de balk
geeft de asgedachte weer, terwijl de kleuren
de verschillende functies aangeven.
In een eerste planstudie wordt de gedachte
aan een boulevard (de as) steeds duidelijker.
De boulevard dient als ‘ruggegraat’ voor
Badhoevedorp en herbergt tevens een
aantal functies. De boulevard begint in een
stedelijke opzet bij het terminalhotel aan de
oostzijde en eindigt op het hoger gelegen
niveau bij het appartementencomplex met
sportfaciliteiten. De boulevard daalt in dat
gedeelte naar maaiveldniveau en waaiert
uit in een vrije landschappelijke vorm
(‘staart’).
Op de boulevard worden de functies wonen,
werken, winkelen en welzijn ondergebracht
in een gevarieerde vorm met een directe
aansluiting op de omliggende bebouwing
c.q. groenstructuur zonder drastische
bouwkundige ingrepen. Deze opzet maakt
de boulevard tot een interessante route
zowel zakelijk als recreatief.

BOULEVARD DU COEUR
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BERKEL EN RODENRIJS
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Dit plan van Hollandschap is één van de gewonnen
prijsvragen in 2004.
Hollandschap ontwikkelde het plan in samenwerking
met Gebrs. Blokland en architectenbureau Van der
Padt & Partners.
Uit de analyse van het plangebied kwam naar voren
dat er sprake was van een landelijke context.
De ten behoeve van de detaillering aangeleverde
schetsen en programmapunten waren niet toereikend.
Na diverse ontwerpstudies is besloten om een
alternatief in te dienen, dat de kwaliteit en de meerwaarde van het landelijke gebied zou versterken.
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Uiteindelijk koos de gemeente voor dit alternatieve plan. Het landelijke karakter van het
plan kenmerkt zich door de ‘knipoog’ naar de
aanwezige lintbebouwing en de relatie met de
‘groen-blauwe slinger’. De uitwerking zal op
korte termijn plaatsvinden.

DE GROENBLAUWE SLINGER
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BLESKENSGRAAF
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DORPSHART
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BRIELLE
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P

De gemeente Brielle is momenteel bezig met het
ontwikkelen van verschillende voorzieningen in de
wijk Zuurland te Brielle. In Zuurland worden een
Brede School, theater De Bres, kindzorgcentrum en
Zondagappartementen gerealiseerd. Op dit moment
zijn de scholen en de Bres reeds gerealiseerd en in
gebruik.
Akertech heeft in opdracht van de gemeente Brielle
een parkeermemo opgesteld. Deze parkeermemo
geeft een parkeerbalans weer voor de toekomstige
situatie van het projectgebied.
Luchtfoto plangebied
(bron: Google Earth)
P
plangebied
plangrens
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Om het aantal parkeerplaatsen te kunnen realiseren
heeft de gemeente Brielle aan Hollandschap
gevraagd om een inrichtingsplan op te stellen voor
het projectgebied. Hierbij dient rekening te worden
gehouden met de parkeermemo, een goede
verkeerscirculatie en een veilig en groen voetgangers
(scholen) gebied.

OMGEVING SCHOLEN, SPORTHAL EN THEATER
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BRIELLE

bestaand
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nieuw

Nieuw verblijfs gebied aan de Turfkade

TURFKADE

ONTWERP
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BURGH-HAAMSTEDE
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Ontwerpschets

Ontwerpschets

Impressie hoogteverschillen duinlandschap

20

Ontwerp

GRAND HOTEL TER DUIN
Grand Hotel Ter Duin ligt tegenover boswachterij
Westerschouwen en de Zeepeduinen. Aan de
andere zijde grenst het hotel aan de voet van
een 18-holes par 3 golfbaan de Molenberg.

Bron: DPP

Artis Impression

Gerealiseerd voor’plein’ met hoogteverschillen,
zitgelegenheid en duinlandschap
Projectcode: BHS-1262

Duinlandschap
Burgh-Haamstede is een klein, vriendelijk,
Zeeuws dorp gelegen aan de Schouwse
kust. Burgh-Haamstede ligt nabij 17 km
ongerept zandstrand en grote ongerepte
duingebieden die deels bebost zijn. Er is
voor de buitenruimte van het hotel dan ook
gekozen voor een duinlandschap. Vanaf de
doorgaande weg loopt het duingebied door
middel van hoogteverschillen richting de entree
van het hotel. Het hotel staat lager dan zijn
omgeving. Een trappenpartij, die op diverse
plaatsen verlicht is, leidt de bezoeker naar de
hoofdingang. Een naar beneden slingerende
helling maakt het ook voor de minder valide
bezoeker toegankelijk.
Beplanting
De organisch vormgegeven terrassen met
zitgelegenheden worden afgewisseld met
beplanting. Er is gekozen voor zowel bomen,
heesters als vaste planten. De keuze van de
beplanting is passend bij de duinvegetatie
uit de directe omgeving zo is er bijvoorbeeld
gekozen voor Duindoorn, Hulst en Duinroos.
Voor de vaste planten / kruidachtige is er
gekozen voor een verwilderende uitstraling
met het karakter van duinlandschap en
grasachtige. Het parkeren is aan de zijkanten
van het gebied opgenomen in het voor’plein’.
Hierdoor ligt de nadruk op de ‘duin-entree’ en
niet op het parkeren.

Gerealiseerde toegang met trappen

Gerealiseerde zitgelegenheden

Impressie hoogteverschillen duinlandschap
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CAPELLE A/D IJSSEL
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Het bestaande landschap is als uitgangspunt
genomen voor de ontwikkeling van het gebied. De
typische slagenverkaveling wordt versterkt in de
hoofdopzet. De noord-zuid oriëntatie van het gebied
wordt aangegeven door middel van lanen met
bomen van de 1e grootte. Het gebied is hierdoor op
te delen in een aantal stroken. Iedere strook heeft
zijn eigen kwaliteiten. Het water wordt uitgebreid
zodat een aantal schiereilanden ontstaat waarop
een zeer gemengde bebouwing kan plaatsvinden.
De naam van het plangebied refereert aan de ‘s
Gravenweg. De ontsluiting van het plangebied vindt
logischerwijze plaats via dit aantrekkelijke oude dijkje.
De ‘oprijlaan’ is evenals de ‘s Gravenweg als een
zelfstandig landschappelijk element vormgegeven.
De laan vormt een herkenbaar element en staat
centraal in de verkeersopzet. Vanaf de oprijlaan
loopt een lus die het grote schiereiland ontsluit. Er
lopen bovendien twee korte inprikkers naar kleine
eilandjes die aan de watergraat liggen. De oprijlaan
is eveneens een route voor langzaam verkeer tussen
de Bermweg (nieuwe brug over de ringvaart) en de
‘s Gravenweg. In het langzaam verkeersnetwerk
speelt op de schaal van de buurt (blokje om met de
hond) het nieuwe wandelpad over de ringvaartdijk
een belangrijke rol.
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MASTERPLAN ‘S GRAVENWATER

parkeergelegenheid

speelplek
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CHENGDU
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Pieter van Loon ontwerpt
Stadspark in China
De Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur timmert internationaal aardig aan de weg. Adriaan
Geuze, Niek Roozen, Piet Oudolf en Pieter van Loon zijn maar enkele namen van ontwerpers die hun
‘handtekening’ achterlaten op de buitenlandse openbare ruimten. Pieter Van Loon won onlangs een
prijsvraag voor de inrichting van een nieuw stadspark in de Chinese stad Chengdu.
Chengdu is een stad met tien miljoen
inwoners in het midden-westen van
China. Deze miljoenenstad krijgt er
een nieuwe woonwijk bij zo groot als
Waddinxveen. Circa. 21.000 bewoners
moeten daar hun plek vinden. Naast
de vele woningen en voorzieningen
krijgt de nieuwe wijk ook een stadspark van ongeveer 30 ha groot. Het
bestuur van Chengdu loofde een
betaalde prijsvraag uit voor een ontwerp naar westers voorbeeld. Eurolandscape van Pieter van Loon uit
Moerkapelle kwam met drie andere
ontwerpbureaus uit de voorselectie en
won uiteindelijk de prijsvraag.

Westers recreatief

“De Chinezen kijken steeds meer naar
het Westen, “zegt Van Loon. Dat betekende voor de opdracht dat we een
recreatief westers park moesten maken
compleet met voorzieningen als een
tennisbaan, voetbalveld, open luchttheater en een cultuurexpositietuin.
Ook was een meer voor de waterberging een vereiste. We hebben dan ook
een park gemaakt waarin we gecultiveerde en natuurlijke delen combineren.
Zo zorgen de helofytenfilters voor de
Waterreininging.” Volgens van Loon
heeft het park een hoog

24

botanisch gehalte en een grote dendrologische waarde door de bijzondere
bomen die er worden geplant. Van Loon
is vanaf zijn studie aan de Hogere School
voor Tuin- en Landschapsinrichting in
Boskoop al op zoek naar mogelijkheden
om in het buitenland te werken. “Je krijgt
dan de kans om met de lokale bevolking
te werken. Op die manier leer je het
meeste van hun cultuur.”

De landschapsarchitect werkt in teamverband al enige tijd samen met een
stedenbouwkundig bureau in Singapore.
“Met hen heb ik al eerder aan een park in
Singapore gewerkt. Via hen is ook deze
opdracht bij ons bureau gekomen. Het
bureau is in staat de vertaalslag te maken
tussen de westerse en de oosterse cultuur
en dat heb je nodig wil je in Azië aan opdrachten werken.

TUNGHU PARK
Een stad met circa tien miljoen inwoners,
gelegen in het westelijk deel/midden van
China. De stad bracht een prijsvraag uit met
een programma van 7.000 wooneenheden en
een stadspark.
Hollandschap/Eurolandscape (als buitenlandse werkmaatschappij) was betrokken bij deze
competitie, op uitnodiging van het stedenbouwkundig en architectenbureau AWP Ltd.
in Singapore.
Dit team heeft de competitie gewonnen en
inmiddels zijn de plannen in uitvoering genomen.
Het interessante van dit plantraject is dat de
Chinese opdrachtgever duidelijk behoefte
had aan een westerse, landschappelijke
inrichting en een meer westerse manier
van het creëren van ruimtelijke karakters en
structuren. De maquettes en de visualisatie
zijn gezamenlijk met een Chinees bureau
geproduceerd.
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DELFT
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ONDERWIJSGEBOUW ZUID
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DEN BRIEL
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Gewonnen prijsvraag voormalige scholenlocatie
Zuurland met appartementengebouwen

ZUURLAND
De prijsvraaglocatie ligt buiten de historische
kern van de stad Den Briel, langs een oude
polderdijk in een groene voeg tussen de woonwijken: Zuurland, Ommeloop en Kleine Goote.
Het stedenbouwkundige plan is opgezet volgens de campus gedachte; tussen en rondom
de solitaire en opgetilde gebouwen met halfverdiept parkeren eronder, wordt een groene
ruimte gecreëerd die tot aan de grenzen van
het plangebied wordt doorgezet.
Vanuit de appartementen is overal vrij zicht op
het omringende parklandschap.
Het park is voor zowel de bewoners als voor
bewoners uit de de buurt toegankelijk.
In de landschappelijke uitwerking van de locatie
is bovenal gestreefd naar het continueren van
de parkachtige sfeer en het groene karakter
van de gehele zone.
De positionering van de drie appartementengebouwen en de inrichting van de binnengebieden in combinatie met solitaire boomgroepen,
lage beplantingsgroepen en de licht glooiende
hellingen naar het water als diepste punt binnen
het parkgebied, zorgen voor een transparant
beeld en verrassende doorzichten naar de aangrenzende woonwijken en het aangrenzende
parklandschap.
Laanbeplantingen met inheemse soorten
begeleiden de doorgaande wegen en straten.
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DEN HAAG
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Holllandschap heeft in samenwerking met
Jan Harberts het Groenplan opgesteld. Bij
het ontwerp van het Groenplan voor het
Maanplein is uitgegaan van een integrale
benadering van architectuur, landschap en
infrastructuur. Alle aspecten konden volledig
op elkaar worden afgestemd. Het Maanplein
is een unieke werkomgeving, waarin de
natuur indringend aanwezig is. De natuur en
de gebouwen zijn zo met elkaar verweven
en zodanig vormgegeven dat het ook buiten
werktijd prettig vertoeven is.
Het kantorencomplex is gesitueerd in een
glooiend landschap, waarmee het een
volledige eenheid vormt. Indrukwekkende
bomen, vijvers en ruwe rotspartijen geven het
landschap extra karakter.
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Bij de aanleg van het landschap werd gebruik
gemaakt van de reeds volgroeide bomen. De
infrastructuur van het Maanplein is volledig
opgenomen in het landschap. De wegen in
het gebied vormen uitsnedes in de natuurlijke
ondergrond. De glooiingen van het landschap
zijn te volgen via de keermuren die de weg
omzomen. Wandelaars kunnen zich bewegen
over drie pleinen, die grenzen aan de centrale
promenade langs het water.

MAANPLEIN
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DOETINCHEM
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DICHTEREN STADSKWARTIER
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EEMDIJK
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Eemdijk
De smalle slagenverkaveling stamt uit het
verleden en is dan ook opgepakt in het ontwerp.
Het landschap wordt in het ontwerp als het ware
de wijk ingetrokken. Dit geeft het gehele gebied
een grote meerwaarde.

In samenwerking met ‘Building
Design’ en ‘Ard Bijsterbosch
Advies en Ontwerp’ is voor
‘Van der Wardt Ontwikkeling‘
geschetst
aan
het
stedenbouwkundige plan en
ontworpen aan de buitenruimte
binnen deze wijk.

De opbouw
De ontsluiting van de wijk is aan de
landschapszijde voorgesteld zodat de gemeente
invloed heeft en blijft hebben op het aanzien
op de wijk vanuit het omliggende landschap.
Daarnaast ligt deze ontsluiting op de grote
waterstransportleiding die door het gebied loopt.
Hierdoor wordt dit grondgebied niet uitgegeven
en blijft de watertransportleiding bereikbaar.
De straat ligt iets hoger dan het omliggende
landschap. De woningen zijn ook weer iets
hoger gelegen. Hierdoor kijken ze minder tegen
voorbijrijdend verkeer en meer het landschap in.
Gekarakteriseerd door water
Het landschap wordt gekarakteriseerd door vele
sloten met een hoog waterpeil. Nieuwe sloten in
het ontwerp (minimaal 6 meter breed) worden
gebruikt om het gebied te structureren. Samen
met de zichtlijnen zijn ze de belangrijkste dragers
van het ontwerp. Tegelijkertijd fungeren ze als
watercompensatie voor de gedempte sloten en
de nieuwe verharding.
Vogelkijkeiland
Het voorgestelde vogelkijkeiland aan de rand van
de wijk vormt een natuurlijke groene buffer naar
het landschap en dient tevens als observatiepunt
om weidevogels te spotten.
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Vogelvlucht

Building Design Architectuur

KERKEPAD

schets observatiepunt vogeleiland

Profiel

Impressie speelplek op vogeleiland

Bron: Building Design Architectuur

Bron: Building Design Architectuur

Sfeerimpressie straat
Projectcode: EMD-1402

Sfeerimpressie rand

Referentiebeeld knotwilgen
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GOUDA
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MIDDENWILLENS
Dit plan heeft door de nieuw voorgestelde aansluiting op de oorspronkelijke
landschappelijke structuur een meerwaarde gekregen. De ecologische aspecten, het
doorkoppelen van de waterstructuur en het karakter van de eilanden met erfbeplanting
zijn waarschijnlijk doorslaggevend geweest voor het winnen van deze prijsvraag.
Het plangebied is tijdens de ontwerpfase sterk vereenvoudigd en ontsnipperd. Door de
slechte markt voor kantoorgebouwen is de uitvoering van het project stilgelegd en wordt
een omvorming naar een woningbouwprogramma overwogen.

Het element water is ingezet voor:
- karakter en uitstraling van het gebied
- beheersing van de waterhuishouding door
extra waterberging
- ontwikkeling van specifieke waterflora
- individuele uitstraling voor gebruikers door
afbakening van de percelen
- veiligheid en gecontroleerde toegankelijkheid
van de bedrijven
- oppervlaktewater als bron voor de benutting
van huishoudwater (spoelwater)
- verbetering van de doorstroming
- het voorkomen van verzakken van het
maaiveld
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HILLEGOM
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CENTRUMPLAN
In 2002 is Hollandschap gevraagd om een Masterplan uit te werken
voor het centrumgebied van Hillegom. Zowel de Hoofdstraat, als het
Henry Dunantplein moesten in het Masterplan worden uitgewerkt.
Door intensief overleg met omwonenden en ondernemers is
geïnventariseerd hoe het best met het plangebied kon worden
omgegaan. Uiteindelijk heeft de inventarisatie geresulteerd in het
omdraaien van de rijrichting, het beperken van het parkeren en het
aanbrengen van een nieuwe groenstructuur. Door de hoogwaardige
materiaalkeuze heeft het gebied een facelift ondergaan, waardoor het
ondernemersklimaat in Hillegom sterk is verbeterd. In de eerste fase
is het plan voor de Hoofdstraat gerealiseerd. Zeer binnenkort wordt
gestart met de plannen voor het Henry Dunantplein. Het betreft een
intensieve renovatie, waarbij een ondergrondse parkeergarage wordt
aangebracht. Ook op maaiveldniveau zal worden heringericht.
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LAREN
Groene kamer
Er is in het ontwerp gekozen om met een ‘groene
kamer’ aan te sluiten op de bestaande groene
verbinding langs de Torenlaan. De drie villa’s (die
ieder uit drie individuele appartementen bestaan)
worden als het ware op een groene ‘terp’ gezet.
Deze groene ‘terp’ pakt de parkeergarage, die
onder deze villa’s wordt aangebracht, groen in
door wintergroene Rododendrons, bloeiende in
diverse kleuren. In de ‘groene kamer’ zijn zoveel
mogelijk bestaande bomen opgenomen. Het
geheel is aangevuld met nieuwe beplanting voor
een groene uitstraling en ter compensatie van
de, voor de bouw, gekapte bomen.

Landschapsarchitectuur in de stedenbouw - versie 3

Groene verbinding

Groene kamer

Terp ´de Laer´

Centrale binnenplek

Centrale binnenplek
De organische vormgeving van de architectuur is
terug te vinden in de vormgeving van de centrale,
semi-openbare, binnenplek. De entree, en
daarmee het binnengebied, wordt gemarkeerd
door hekpeilers. Deze geven het geheel allure.
De voetganger wordt door de binnenplek
begeleid
door
schitterende
cortenstalen
plantenbakken die al het straatmeubilair in zich
hebben opgenomen. Hierdoor krijgt het geheel
een geordende uitstraling. In de plantenbakken
komen bloeiende vaste planten te staan die
het geheel sfeer geven. Er is gekozen voor
cortenstalenbakken om voldoende gronddek
te creëren voor beplanting. De binnenplek
ligt namelijk op de parkeergarage en is dus
eigenlijk een daktuin. De hagen zorgen voor
een afscheiding tussen privé en openbaar, maar
visueel is de gehele binnenruimte één geheel.
bron: 3D L bouwkundig en 3d tekenwerk
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Vogelvlucht

DE TORENVALK

sfeerbeelden

Ontwerp
Projectcode: LRN-1465

impressie
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LOOSDRECHT
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In het gehele oude centrumgebied van OudLoosdrecht is alles min of meer gefocust op het
thema boot, water, zeilen etc., maar het contact
met water is voor zowel automobilist, fietser als
toevallige passant zowel naar noord als zuid bijna
nergens meer voelbaar en bovendien zeer moeilijk
te bereiken. Door een wirwar van steigers wordt
daar waar eventueel nog een blik op het water
geworpen kan worden, het beeld naar de plas sterk
verhinderd.
Getracht is met dit ontwerp voor de herinrichting van
het oude centrum het zicht op en de beleving met
het water te herstellen.

42

Doelstelling: herstellen van betrokkenheid met het
omliggende landschap door o.a. grote openingen
(vensters) op en naar het water en het natuurlijke
landschap.
•
•
•
•
•

introduceren van een veelvoud van zichtlijnen
vanuit de weg en de pleinen naar het landschap en
het water
aanpassen van de oeverlijn en het naar de weg
brengen van het thema water
creëren van verschillende focuspunten in het water
(vlonders, eilanden etc.)
zichtlijnen niet door aanlegsteigers onderbreken
verkaveling van gebouwen ondersteunen de belangrijkste zichtassen

CENTRUMPLAN
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LUNTEREN
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Beplanting
te planten Liquidambar (3 st.)
met onderbeplanting A.

bestaande bomen

te planten Acer (3 st.)
met onderbeplanting B.

te planten Liquidambar (6 st.)
met onderbeplanting A.

beukenhagen
- Fagus sylvatica

bestaande
houtwalbeplanting

Verlichting
nieuwe lichtmasten 4m
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Adviesburo voor Stad- en Landschapsinrichting
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Gewonnen prijsvraag Centrumplan de Ruy
januari 2006

46

CENTRUMPLAN
Het plangebied ligt ten noorden van de ontsluitingsweg de Ruy en grenst direct aan de oude
en kleinschalige dorpskern.
Landschappelijk ligt de planlocatie exact op de
overgang van de duinen naar de polder.
De prijsvraagopgave was het herontwikkelen
van de stedenbouwkundige restruimte ten
noorden van de Ruy tot een nieuw, duurzaam,
interessant stedenbouwkundig en architectonisch woonensemble.
Belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp
waren:
Het accentueren van de bijzondere landschappelijke ligging door gebruik te maken van de
aanwezige hooteverschillen; een eenvoudige,
herkenbare, sociaal veilige verkeerstructuur en
routing door het plangebied; rekening houden
met de kleinschalige en typische bebouwingsstructuur van de oude dorpskern door afwisselende architectuur in schaal, maat, hoogte
en materialisatie; integreren van het historisch
complex van de Man; een brede variatie aan
woningtypes zoals grondgebonden woningen, appartementen, starterswoningen, 55+

De Elisabethof

etc;streven naar een overwegend groen karakter van de openbare buitenruimtes, scheiding
tussen openbaar en uitgeefbaar gebied d.m.v.
water, plinten en hagen.
Het prijswinnend ontwerp onderscheidt 4
verschillende stedenbouwkundige eenheden
waarin de volgende uitgangspunten zijn
verwerkt:
De Ruyzone, als een groene verkeersverbinding en parallel daaraan het water als
verbindend en scheidend element tussen de
verschillende planonderdelen;
De representatieve nieuwe dorpsentree door
de realisatie van een markant gebouw;
Het bebouwingsensemble langs de Ruy, in
lengte, hoogte en materialisatie variërende
lijnbebouwing die op speelse wijze binnen het
uitgeefbaar gebied gerangschikt zijn.
De Elisabethof, het hart van het plan, vormt
tevens de stedenbouwkundige schakel
tussen ‘Nieuw’ en ‘Oud Oostvoorne’ op harmonieuze wijze wordt het complex van de
Man geïntegreerd. Onder het hof is een halfverdiepte parkeergarage voor bewoners en
bezoekers gerealiseerd.

De Man
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OUDDORP
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Referentie

Referentie

Referentie
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Ontwerp buitenruimte

DE VLIEDBERG
De buitenruimte
Het gebouw van zorgcentrum ‘De Vliedberg’
te Ouddorp is in het ontwerp groen omkaderd.
Kleurrijke beplanting bij de entree voorziet
het gebied van een vriendelijke inrichting en
breekt de verhardingsvlakken. Nabij de entree
is het fietsparkeren ingepast in de organische
vormgeving die past bij de overige inrichting
van het voorplein. De toegangsweg maakt het
mogelijk rond te rijden en mensen op te halen
en af te zetten. Het groen rondom het gebouw
is te beleven vanuit de diverse kamers, vanaf
de terrassen aan de zijde van de Oosterweg
en natuurlijk het pad dat rondom loopt. Het
afschermende en geleidende groen bevordert
niet alleen de oriëntatie van de gebruikers, maar
draagt ook bij aan de seizoensbeleving.

Ontwerp binnentuin
Projectcode: OUD-1442

De binnentuin
De binnentuin is dusdanig ingericht dat het een
gebruiksruimte voor de bewoners is. In een
veilige omgeving kunnen zij een wandelingetje
maken langs de borders vol bloeiende planten
en sierlijke heesters om vervolgens even stil te
blijven staan bij de scharrelende kippen in het
kippenhok. Bij de padenstructuur is er bewust
voor gekozen dat er diverse ‘ommetjes’ door
de tuin kunnen worden gemaakt. Bankjes, die
voorzien zijn van een speciale rollatorlocatie, en
sierlijke zitranden voorzien de binnentuin van
voldoende zitmogelijkheden voor bewoners en
bezoekers.
In het zomerseizoen biedt het terras voldoende
ruimte om de vaste zitgelegenheden uit te
breiden met losse tafels, stoelen en parasols.
Een fontein zorgt voor een extra sprankeling en
beweging in de binnentuin.
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OVERVEEN
In 2003 is door de gemeente Bloemendaal
aan verschillende ontwikkelaars gevraagd een
planvoorstel in te dienen voor de voormalige
locatie van het Marine Hospitaal (het ziekenhuis is
enkele jaren geleden afgebrand).
Hollandschap heeft in samenwerking met de BAM
en architect B. Verweij aan deze locatie gewerkt.
Op basis van de uitgangspunten is een nieuwe
invulling voor het hospitaalterrein ontworpen.
De bestaande bomen en de inpassing van de
Springertuin in het nieuwe plan vormden zeer
belangrijke elementen.
De deels aanwezige landgoedsfeer, die in de aangrenzende percelen richting Overveen voelbaar
is, diende te worden versterkt. Zicht- en looplijnen
hebben op deze wijze ook een rol gespeeld in het
ontwerp. De verschillende aspecten zijn inten-sief
besproken.
Het plan is door de gemeente uitgekozen om
verder te worden voorbereid.
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MARINEHOSPITAAL
Gewonnen prijsvraag Inrichtingsplan Tetrode
Voormalig marinehospitaal te Overveen
januari 2006

51

RIJSWIJK
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DE STRIJP
Een prijsvraag werd uitgezet onder een vijftal
bureaus. Hollandschap is, in samenwerking
met Tjerk Reijenga van Bear Architecten te
Gouda, verantwoordelijk voor zowel de stedenbouwkundige en landschappelijke architectuur
als voor de ecologische input in het project.
Na de verschillende presentaties is gekozen
voor het onderstaand beschreven plan.
Het betreft in hoofdlijnen een woonpark en een
groen parkgebied. Naast woningbouw en het
parkgebied, heeft het plangebied een uitgebreid
ecologisch programma. Voor de waterzuivering
is een helofyten filter opgenomen. Het gebied
krijgt in principe een eigen systeem, met een
overstort op het gemeentelijke systeem.

Het parkgebied dient als uitloper voor het nieuwe
gebied en biedt een parkfunctie aan de buurt en
de toekomstige bewoners. Het Groenplan wordt
uitgewerkt en zal in nauw overleg met de gemeente
en de buurtbewoners verder worden ingericht.
Het inrichtingsplan en de materialisatie worden
gedetailleerd en geïllustreerd weergegeven, door
middel van het beeldkwaliteitsboek. Tijdens het
definitief ontwerpproces is het woongebied nog
verder ontsnipperd, om een duidelijke duurzame
structuur aan te brengen.
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ROCKANJE
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RAADHUISPLEIN/CENTRUM
Rockanje, als kern van de gemeente Westvoorne, heeft zowel in de omgeving van het
raadhuis als op het Dorpsplein ingrijpende
veranderingen ondergaan. Hollandschap heeft
op stedenbouwkundig niveau gereageerd op
de voorstellen voor het Dorpsplein en duidelijk
geprobeerd het karakter van de oude dijk, de
Dorpsstraat en de omgeving van kerk bij het
centrumplan te betrekken. De aan het team van
Hollandschap verbonden architecten hebben
visualisaties gemaakt, waaruit blijkt hoe het
gebied er in de toekomst zou kunnen uitzien. De
visualisaties zijn door de welstandscommissie
gehanteerd om het overleg met de architecten
te sturen. Uiteindelijk is een zeer integraal en
harmonieus plan ontstaan. De uiteindelijke
inrichting van het maaiveld heeft bijgedragen
tot het opnieuw floreren van het gebied.

55

ROOSENDAAL

56

Landschapsarchitectuur in de stedenbouw - versie 3

WEIHOEK

De gemeente Roosendaal en Nispen heeft Volker
Stevin Ontwikkelings Maatschappij (VSOM)
gevraagd een visie te ontwikkelen voor de locatie
Weihoek.
Deze visie omvat een geluidswal, walwoningen en
watervilla’s.
Het ontwikkelen van walwoningen op een geluidsbelaste locatie is een nog weinig voorkomende
vorm van projectontwikkeling. Deze komt voort
uit de wens om, op een aantrekkelijke wijze,
bovenwijkse, geluidwerende voorzieningen voor
uitbreidingswijken te realiseren.
Hierbij worden door de overheid gestelde grensvoorwaarden gehanteerd.
Het specifieke van deze locatie is dat de geluidsaanstraling vanuit twee richtingen komt.
Dit wordt veroorzaakt van de samenkomst van de
A17 en de A58.
VSOM heeft met uiterste zorg een visie voor
de locatie ontwikkeld, waarna deze is vertaald
in een kwalitatieve leefruimte voor bewoners.
Ook op wijkniveau zorgt het plan voor een grote

meerwaarde. De landschappelijke inpassing zal
zich, door de harde noordoostgrens, ecologisch
gezien voornamelijk richten op het zuidelijk deel
van het plangebied en de aansluitende gebieden.
De Rissebeek vormt een ecologische verbindingszone. Bij de planontwikkeling wordt het retentiebekkengebied (4,5 ha) ingericht met 1/3e open
water, 1/3e moeras en 1/3e hooiland, ruigte en
struweel. Het plangebied vormt de overgang tussen
de harde infrastructuur aan de noordoostkant
en het in te richten ecologische gebied aan de
zuidkant. Dit vormde de aanleiding om niet alleen
de geluidswal ‘sec’ te bekijken, maar het totale
gebied onder de loep te nemen.
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ROTTERDAM IJSSELMONDE
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PARK DE TWEE HEUVELS
Park De Twee Heuvels ligt centraal in IJsselmonde.
Dat grenst aan de oostzijde vrijwel direct aan het
centrumgebied, dat momenteel onder handen wordt
genomen. Door de aanwezigheid van verschillende
woongebieden rond het park komt het merendeel
van de gebruikers van het park uit de directe
omgeving en komen in het algemeen te voet.
Nieuwe zichtlijnen zullen het mogelijk maken al van
verre het park waar te nemen.
Woonpark ‘Teatro Verde’ betekent wonen in het
park. Een unieke woonlocatie waar de beleving van
het park een kernwaarde is. Het park zet de toon in
Teatro Verde.
De herontwikkeling van de zone aan de noordrand
van het park richt zich op het creëren van een
aantrekkelijke woonomgeving en op het verbeteren
van de sociale veiligheid in het park. Voor deze sociale
veiligheid is een aantal ingrepen in het park nodig om
meer doorzicht te krijgen.

•
•
•

het afschermen van het geluid aan de noordzijde
met behulp van de bebouwing en daardoor het
creëren van rust in het park en het woongebied;
het aanbieden van een rijk woonprogramma
met consument gericht bouwen en particulier
opdrachtgeverschap (inclusief waterwonen);
het toepassen van de Rotterdamse Woonkwaliteit
2005 (RWK) thema Duurzaamheid (voorheen
pluspakket Duurzaam en Gezond) en het benutten
van duurzame (zonne-)energie door de situering
van de woningen.

In het ontwerp is dit zichtbaar door een met de weg
meelopende, theater gewijze bebouwing die alle
bewoners zicht op het park geeft. Deze bebouwing is
geconcentreerd langs de Dwarsdijk en verdunt zich
naar het park waardoor het park tussen de bebouwing
naar binnen gehaald kan worden. Het motto ‘Teatro
Verde’ spreekt daarmee voor zichzelf.

In het voorliggende ontwerp zijn de volgende
uitgangspunten verwerkt:
• het openen van het park, in het bijzonder de
noordrand, en het verankeren in zijn omgeving;
• het maken van zichtrelaties tussen park en
woningbouw en het vergroten van de sociale
veiligheid;
• het benutten van de kwaliteiten van het Engelse
Landschapspark en de bijbehorende zichtlijnen;
• het maken van twee woongebieden met een
wisselend karakter; meer bosachtig aan de
oostzijde en meer ecologisch, waterrijk aan de
westzijde;
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In Villapark ‘De Linten’ wordt een woonomgeving
gecreëerd die in zijn totaliteit een bijzondere
sfeer uitstraalt waarbij iedere bewoner profiteert.
Hollandschap is verantwoordelijk voor de
groenvisie voor het park en de invulling van een
aantal kavels.
Het specifieke gebied met een weideachtig
karakter zal een meer stedelijke invulling krijgen,
maar de oorspronkelijke landschapsstijl niet
verloochenen. Zaken die het plangebied typeren,
zoals de hoge grondwaterstand, de sloten, de
natuurlijke overgang van de oevers dienden als
uitgangspunt.
Een deel van de aanwezige groensingels zal worden
omgevormd. Op enkele percelen staan zelfs oude
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bomen, wat tamelijk uniek is in dit drassige gebied.
De hoofdopzet van het bouwrijp maken en bouwen
is om de wegen, opritten, woningen, terrassen en
eventueel vlonders te onderheien. Hierdoor hoeft
de rest van het maaiveld niet op desastreuze wijze
te worden opgehoogd. Een bijkomend voordeel
is dat de oudere, bestaande beplanting ook in de
toekomst kan blijven staan.
Om de nabijheid van het water te benadrukken
zullen bewoners ervoor kiezen om een vlonder of
een steiger in hun tuin op te nemen. Een belangrijk
landschappelijk ecologisch aspect is de natuurlijke
overgang van het water naar de tuinen.

SCHERPENZEEL MERELLAAN
In de stedenbouwkundige uitwerking van de Merellaan
in Scherpenzeel dringt het buitengebied door tussen
de bebouwing in de vorm van een driehoekige groene
punt met een waterpartij erin. De waterpartij wordt
begrensd door de frontaal daarop gerichte bebouwing
van de Voorposten en Rijnschoten.
Dieper de bebouwing in zet de driehoek zich voort
in de vorm van een groene restruimte en is voor
een groot deel in gebruik als volkstuinen. De groene
ruimte krijgt en parkachtige behandeling en wekt niet
de indruk bewust ontworpen te zijn.
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SCHELLUINEN - OOST
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de hoofdstruktuur en het landschap

studiegebied
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In opdracht van:

Herkon BV
International Landscape Architects & Associates

- cultuurhistorisch waardevolle stroomrug nederzettingen
- bebouwingsstructuur georiënteerd op stroomrug.
- openheid polder
- uitzichten op open polder
- slagenverkaveling
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Moerdijkstraat 23
2751 BE Moerkapelle
Nederland
Telefoon: 079 - 5931819
Telefax: 079 - 5932498
E-mail: mail@hollandschap.nl
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In 1994 is Hollandschap gevraagd het Masterplan
voor het centrum van ’s Gravenzande te ontwikkelen, te presenteren en later om te zetten in
deelplannen.
De deelplannen zijn inmiddels gerealiseerd.
Tijdens het planproces werd intensief overleg
gevoerd met de gemeente en de winkeliers-/
ondernemers vereningingen, om het centrum van
‘s-Gravenzande zo eigentijds mogelijk te maken en
kwalitatief op een hoog niveau te brengen.
Om het gebied voor voetgangers toegankelijker te
maken, was het logische gevolg dat de ontsluiting
voor het autoverkeer werd gewijzigd. De aanwezige
beplanting drukte een zeer zwaar stempel op het
straatbeeld en zorgde ervoor dat het zomer en
winter donker was. De beplanting is omgevormd
c.q. vervangen. Daardoor is een licht en zonnig
gebied is ontstaan, waar het plezierig winkelen is.
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DORPSCENTRUM
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SOEST
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Wegen en paden

IN / UITRIT

BOSSTRAAT 80

Dit is het Ontwerp van het landschaps en verkavelingsplan. Belangrijk is het groene karakter van het plan. De kavels hebben
grote tuinen met veel bomen, zowel in als rondom. De parkeergarage’s op het erf hebben een grasdak.

De woningblokken zijn van elkaar gescheiden door groen
(Bomen en heesters). Dit zijn enkele voorbeelden van de ingrepen waardoor het ontwerp goed past bij het groene karakter
(van de Bos-straat) van Soest.

Totaal:
22 woningen
20 2 onder 1 kap
2 vrijstaande woningen
17 openbare parkeerplaatsen
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SOEST
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De locatie binnen Soest

S

Google Earth, 2009, beeldmateriaal april 2005

Eemland wonen heeft van de gemeente Soest
een uitnodiging ontvangen om voor de locatie
Staringlaan op basis van een prijsvraag een
planvoostel met grondaanbieding in te dienen
voor de realisatie van woningen/appartementen
in combinatie met een groene omgeving. Deze
uitnodiging past geheel binnen de ambitie van
Eemland wonen om zich te profileren als een sterk
maatschappelijk betrokken woningcorporatie.
Deze maatschappelijke betrokkenheid wensen wij
tot uiting te laten komen door in ons planvoorstel
met name sociale huur- en koopwoningen op te
nemen in een groene setting.
Het plan is tot stand gekomen in samenwerking
met Eemland Wonen, Nieuw Nederland
Architecten en Hollandschap landschapsbureau
en Geco Advies BV.
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Uitgangspunt is een kwalitatief hoogwaardig
plan te ontwikkelen, waarbij de sfeer van de
omgeving zichtbaar wordt door het zorgvuldig
inpassen van groen, verharding en bebouwing.
De vormgeving en situering van de woningen
worden afgestemd op de kwaliteiten van de plek.

PRIJSVRAAG - ONTWIKKELING STARINGHOF
Legenda

Legenda

Bestaande boom

Grondgeb. woningen
Met zonnecollectoren

Grondgeb. woningen
Deuren aangegeven met pijlenBestaande boom

aa

l
ijk

rd

e

ld

Bi

n
d

b

Deuren aangegeven met pijlen
Met groene daken
Deuren aangegeven met pijlen
gsmast

toegang vanuit de buurt

toegang vanuit de buurt

Open portiek

gsmast

Open portiek

Met trap

Leiboom

Bebouwing

Bebouwing

Bomen

Met trap

Nieuwe boom

Nieuwe boom

AppartementenMet groene daken

S
Sta tarin
rin gla
gla
a
an n

Met rood kruis

Met rood kruis b

Appartementen

n
aa

l
ijk

er

ld

Bi

Met zonnecollectoren
Deuren aangegeven met pijlen

Leiboom
Nieuwe bomen

Nieuwe bomen

Buiten plangrens

Garageboxen Garageboxen

Hagen

Hagen

Weg

Heesterbeplanting

Met groene daken

Buiten plangrens

Bomen

Buiten plangrens

Buiten plangrens

Met groene daken

Weg

Breedte 5,50m

Heesterbeplanting

Breedte 5,50m

eg

eg

Parkeerplaatsen

Sta
Se rters
nio
ren +

Vaste planten border

Parkeerplaatsen

70 stuks

Vaste planten border

70 stuks

Trottoir

Gras

Trottoir

ank

Gras

haag

ank

Voetpad

haag

Uitgegeven tuinen

Entree vanuit buurt

Voetpad

Uitgegeven tuinen

Entree vanuit buurt

Jeu de boules baan

Kunstwerk

kunstwerk

Jeu de boules baan
Speeltoestellen

an

je

je D
eken

laan

enla

Speeltoestellen
onde
afval

ors

onde

Lichtmastafval

Afvalcontainer

Bankjes

Projectgrens

Met ondergrondse opslag

Met afvalbak

Lichtmast

Projectgrens

me

rs
:

Planvoorstel Staringhof
binnengebied aan de Staringlaan
Locatie :
Soest

at
stra

Birk

Project

Titel

0

5

10

:

Project

:

opdr.gever

: Eemland Wonen

tek. nr. o 2 - 0
bestek nr. :
Planvoorstel
Ontwerp tekening behoort bij :
revisie

:

ondergrond :
getekend

0
Afdrukformaat: none_user_media

Locatie: H:\M-S\SST-1393 Soest prijsvraag Staringlaan\W_TEKENINGEN Acad Mcolor\O_ONTW\SST-1393 2009.12.3 0-1X Soest prijsvraag Staringlaan_GR.dwg

5

wijzigingen

Staringhof
binnengebied aan de Staringlaan
Locatie :
Soest

15
m

10

15
m

dd:

1

dd:

2

dd:

3

dd:

: GR

schaal : 1:500
formaat : A2

dd:

project nr.

: SST-1393

filenaam

:

4

dd: 3 / 1 2 / 0 9

Handgetekende sfeerbeelden:
tek. nr. o 2 - 0
Ontwerp tekening
Loek Meenhorst			
Almere
NIET VRIJGEGEVEN VOOR UITVOERING gecontroleerd:
Titel
:

Plotdatum: 2-dec-09

Entree markering

Entree
markering

Met afvalbak

t

a
stra
Birk

tro

Bankjes

je
Afvalcontainer

Met ondergrondse opslag

Aag

Do

rs

Dek

rte

Aag
je

Sta

Kunstwerk

kunstwerk

Entree markering

Entree
markering

5

: Eemland Wonen

wijzigingen

:

dd:

1

behoort bij :

dd:

2
3

opdr.gever
6

SST-1393 2009.12.3 0-1X
Soest
bestek
prijsvraag Staringlaan_GR.dwg

7
nr.

ing. Pieter van Loon - BNT

Adviesburo voor Stad- en Landschapsinrichting

revisie

:

dd:
dd:

4

getekend

: GR

dd: 3 / 1 2 / 0 9

5

Moerdijkstraat 23
2751 BE Moerkapelle
ondergrond :
Nederland
Telefoon: 079 - 5931819

NIET VRIJGEGEVEN VOOR UITVOERING gecontroleerd:
schaal : 1:500
formaat : A2

dd:

project nr.

: SST-1393

filenaam

:

SST-1393 2009.12.3 0-1X Soest
prijsvraag Staringlaan_GR.dwg

6
7

ing. Pieter van Loon - BNT

Plotdatum: 2-dec-09

Afdrukformaat: none_user_media

Locatie: H:\M-S\SST-1393 Soest prijsvraag Staringlaan\W_TEKENINGEN Acad Mcolor\O_ONTW\SST-1393 2009.12.3 0-1X Soest prijsvraag Staringlaan_GR.dwg

Adviesburo voor Stad- en Landschapsinrichting

69

Moerdijkstraat 23
2751 BE Moerkapelle
Nederland
Telefoon: 079 - 5931819

SOMMELSDIJK

Schets ‘Agrarisch land’
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Plattegrond binnentuinen
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Naast de binnentuinen is ook
de overige buitenruimte van
het gebouw ontworpen door
Hollandschap.

Schets ‘Het dorp’

NIEUW RIJSENBURGH BINNENTUINEN
Ouderen
Het ontwerp van de binnentuinen is gericht
op de gebruikers van de tuinen: ouderen. Het
zijn groene tuinen waar gekozen is voor een
kleurrijk palet aan planten. De materialen van
de binnentuinen werken ordenend, geleidend en
bevorderen de oriëntatie.
Beplanting
De beplanting speelt ook in op herkenning.
Niet alleen qua kleur, vorm en textuur, maar
ook door hun cyclus. Bepaalde planten hebben
een specifieke eigenschap in een bepaald
seizoen. Men wordt zich bewust van tijd en
plaats. Daarnaast zorgen kleur en geur voor
herkenning. Herkenbaarheid van elementen van
geuren, kleuren en dergelijk zorgen ervoor dat
de bewoner minder angstig is.

met bloemen en een (gedeeltelijk verhoogde)
moestuin waar mensen actief aan deel kunnen
nemen. Daarnaast is het zo dat beweging
mensen aantrekt. Daarom is er ook een volière
ingepast. De geluiden en het kijken naar de
vogels is een interessante bezigheid die bijna
voor een ieder geschikt is.
Een kasje zorgt voor activiteit en binding met het
vroegere vak. ‘De haven’ is een grote vijver in
het verlengde van de hoofdentree achter.

De thema’s
De thema’s die Hollandschap in de tuinen heeft
verwerkt zijn dan ook afkomstig van dit eiland
Goeree-Overflakkee: Het dorp (samenzijn,
organisch gevormd), Agrarisch land (actief,
geometrisch, gevormd), De Haven (water).
Binnen deze thema’s zijn er verschillende
kenmerken en activiteiten in de tuinen ingepast.
De binnentuinen
Zo is de binnentuin ‘Het dorp’ meer een
passieve tuin waar mensen kunnen zitten,
praten, ontmoeten en kijken. Er zijn diverse
zitgelegenheden in de tuin ingepast.
De binnentuin ‘Agrarisch land’ is een binnentuin
met verschillende actieve onderdelen, zoals
bewegingsapparaten voor ouderen, een pluktuin
Projectcode: SOM-1395

Referentiebeeld van een moestuin

Referentiebeelden van de sfeer van de binnentuinen
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De buitenruimte van het zorgcomplex Nieuw
Rijsenburgh te Sommelsdijk is uitgevoerd in het
najaar van 2013.

Teunissen architecten

Teunissen architecten

In aanleg
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Groene schil
Het gebouw is in het ontwerp opgenomen in een
groene schil van beplanting met een natuurlijke
uitstraling. Dit geeft een fraai uitzicht vanuit de
aanliggende kamers en fungeert tegelijkertijd als
buffer naar de aanliggende bestaande woningen
en vice versa. In deze zone zijn zoveel mogelijk
bestaande bomen opgenomen en aangevuld
met nieuwe bomen, heesters en haagbeplanting.
Cortenstalen plantenbakken
Richting het gebouw wordt de ruimte meer
verhard waardoor het begaanbaar en
overzichtelijk is voor de gebruikers. Rondom
loopt een weggetje voor langzaamverkeer en
mogelijke ambulance, brandweer en afvalwagen.
Het weggetje is dusdanig ontworpen dat deze
visueel versmalt. Er is namelijk gekozen om
dit uit te voeren in twee kleuren verharding.
Tussen het gebouw en de weg is het groen
opgetild in cortenstalen plantenbakken. In de
randen van deze plantenbakken zijn banken
opgenomen zodat men hier kan gaan zitten
en genieten van het ‘buitenzijn’. De locatie van
de bankjes zijn dusdanig gekozen dat er nabij
de ingangen zitgelegenheden aanwezig zijn.
In de plantenbakken worden vaste planten
opgenomen zodat er altijd een scala aan
kleuren en planten is te zien. Ook is al het
straatmeubilair opgenomen in de plantenbakken.
Hierdoor heeft de buitenruimte een opgeruimd
karakter. Daarnaast is de buitenruimte vrij van

hoogteverschillen zoals stoepranden waardoor
het gebied goed toegankelijk is voor mensen
die slecht ter been zijn. Ook het straatmeubilair
is aangepast op deze doelgroep. Zo zijn er
ouderenbanken ingepast met een hogere zitting
en ruimte voor een rollator.
Voorplein
Aan de voorzijde van het complex is er een
voorplein voorgesteld waar ook het parkeren is
ondergebracht in parkeerkoffers die afgeschermd
worden door groene hagen. De toegang naar de
hoofdingang is een wijd uitlopende trechtervorm
waardoor de gebruiker als vanzelf naar de
entree wordt geleidt. Het entreeplein wordt
gekarakteriseerd door grotere cortenstalen
plantenbakken die gevuld zijn met kleurrijke
vaste planten. Nabij de hoofdingang is een terras
gelegen waar men buiten kan plaatsnemen en
een kop koffie kan drinken. De verharding van
dit terras is aangepast aan de verharding van het
horcecapunt binnen waardoor de bestrating als
het ware van buiten naar binnen loopt. Hierdoor
wordt de eenheid van het ontwerp nogmaals
versterkt.
Naast de buitenruimte rondom het zorgcomplex
Nieuw Rijsenburgh, zijn ook de binnentuinen
door Hollandschap ontworpen.

NIEUW RIJSENBURGH BUITENRUIMTE

Ontwerp
Projectcode: SOM-1395
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Landschapsinrichtingsplan
september 2008

74

SPAARNEBUITEN
locatie

Landschapsstructuur Spaarnebuiten

oktober 2005

Spaarnebuiten ligt in Spaarndam in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.Het
plan ligt in een zeer landelijke en waterrijke omgeving.
Het terrein grenst aan het Noorder Buiten Spaarne, de Mooie Nel ten Zuiden, de Lageweg
en de oude dorpskern, waarvan een deel behoort tot het beschermd dorpsgezicht.
Als antwoord op het oude dorp, komt aan de overzijde een nieuw dorp ‘Het dorp aan de
overkant’.Oud en nieuw maken samen een omarmend gebaar om het om het Spaarne.
Evenals het oude dorp wordt het nieuwe dorp gegroepeerd rondom een haven. Gestreefd
wordt naar een nonchalante, argeloze dorpse sfeer in een niet strikt historiserende planopzet.
De stedenbouwkundige structuur is opgebouwd uit afzonderlijke plangebieden met elk
een eigen identiteit. Centraal in het gebied ligt de openbare parkzone van het oude dorp
naar de uitzichtsheuvel aan de Mooie Nel. Dwars op de parkzone en gekoppeld aan de
belangrijke zichtlijnen naar de Spaarne en het polderland liggen de 2 hoofdontsluitingen.
Veel aandacht wordt besteed aan de overgangen tussen privé en openbaar. Aan de
randen overheerst een open bebouwingsstructuur met overwegend groene elementen,
binnen het plangebied overheerst een gesloten bebouwingsstructuur met steenachtige
elementen zoals, poortjes, stenen plinten, muurtjes, hierdoor ontstaat een steeds wisselend
straatbeeld en een interessante ruimtelijke beleving.

75

STAVOREN

Zowel in de nota Strategisch Groeibeleid van
de provincie Friesland, als in het Projectontwikkelingsplan Nationaal Landschap Zuidwest
Friesland wordt Stavoren aangemerkt als
concentratiepunt c.q. speerpunt voor de verdere
ontwikkelingen van de recreatie langs de
IJsselmeerkust.
In het productontwikkelingsplan streeft men
voor Stavoren naar extra mogelijkheden voor
uitbreiding van zowel het aantal ligplaatsen als
verblijfsaccommodatie. Zodoende wordt een bijdrage geleverd aan het regionaal inkomen,
werkgelegenheid en leefbaarheid. Van belang
is echter dat deze ontwikkeling samengaat
met het instandhouden c.q. verbeteren van de
bouwstenen natuur, landschap, cultuurhistorie
en landbouw. Circa zestig recreatie-eenheden
en vier tot acht seniorenwoningen vormden de
uitgangspunten van het plan.
De invulling van het plangebied kan niet los
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worden gezien van de directe omgeving.
Om een goede aansluiting te krijgen op de invulling
van het plangebied moet een aantal maatregelen
worden genomen.
Allereerst een aanpassing van de kade langs
de haven, zodat een interessante wandelroute
ontstaat op twee niveaus. Deze wandelroute
zou kunnen eindigen bij het standbeeld van ‘het
vrouwtje van Stavoren’ op de kop van de pier bij de
ingang van de haven.
Verder is het van belang dat de havenboulevard
onderdeel gaat uitmaken van een netwerk van
wandel- en fietsroutes, waardoor een doorgaande,
levendige route route ontstaat.
Ook het toekomstige havengebouw speelt een
belangrijke rol in het sfeerbeeld van de route
rondom de haven. Een verfraaiiing van het
industrieterrein aan de haven, door middel van
boomgroepen, is wenselijk. De route naar het
buiten de stad aan te leggen parkeerterrein dient

duidelijk en afwisselend te zijn.
Bovengenoemde maatregelen zullen leiden tot
een gevarieerd en levendig beeld van en bij de
haven, waar het goed toeven is. De routing voor
fietsers en wandelaars vormt de rode draad, die
de diverse activiteiten, uitzichten en karakteristieke
bebouwing met elkaar verbindt. Auto’s worden
zoveel mogelijk geweerd uit de directe omgeving
van het havenfront.

HANZESTAD

77

VLAARDINGEN
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HOOGSTAD

Het terrein bij de historisch belangwekkende
voormalige boerderij “Hoogstad” is ingericht en
ontwikkeld tot een hoogwaardig kantoren- en
bedrijfsterrein. Tevens wordt in het oostelijke gedeelte
ruimte gereserveerd voor recreatieve doeleinden.
Het driehoekige terrein is gelegen tussen rijksweg
A-20, de Westlandseweg en de Vlaardingse Vaart.
Doordat de Burg. Heusdenlaan midden door het
terrein loopt, is er sprake van een westelijk en oostelijk
deel.
Er is een concept Masterplan gemaakt, waarop het
Verkavelingsplan “Hoogstad” is gebaseerd.
In het (voor)ontwerpbestemmingsplan “Hoogstad”
wordt ondermeer aangegeven dat voor het gebied een
Landschaps-/Inrichtingsplan moet worden opgesteld.
Dit om, in het verlengde van het Structuurplan
Vlaardingen, het Milieuplan Vlaardingen en de Notitie
Ecologisch Beheer van de gemeente Vlaardingen, te
komen tot het aangeven en versterken van de groene,
natuurlijke en recreatieve functies van het terrein. Het
Verkavelingsplan “Hoogstad” dient als uitgangspunt
voor het Landschaps-/Inrichtingsplan “Vlaardingen
Hoogstad”.
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De gemeente Leidschendam – Voorburg heeft
Hollandschap de opdracht gegeven om in
samenwerking met bewoners en klankbordgroep
tot een nieuwe inrichting te komen van het Graaf
Florisplein.
De gemeente heeft in haar strategische visie
uitgesproken een aantrekkelijke groene woonen leefgemeente te willen zijn. Daarbij dient
de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid te
worden versterkt en behouden. In het kader
hiervan heeft de gemeente plannen om de Van
Barbansonstraat e.o. te herontwikkelen. Een
van de pleinen die binnen dit gebied valt is het
Graaf Florisplein. Het plein heeft een belangrijke
waarde voor de wijk en dient deze waarde te
behouden en waar mogelijk te versterken.
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MODEL C
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VOORBURG
Een nieuw project, gelegen boven de landscheidingsweg tussen Voorburg en Leidschendam.
In eerste instantie is aan Hollandschap gevraagd
om voor één deelgebied van het 2,5 kilometer
lange traject de maaiveldinrichtingsplannen te
maken.
Dit gebeurde in samenwerking met Architectenbureau ir. Hans van Egmond b.v. Nadat het
plan was voltooid, zowel op hoofdlijnen als op
materialisatie, werd Hollandschap gevraagd om
voor het gehele traject de andere deelplannen op
elkaar af te stemmen, éénduidige materialisatievoorstellen te maken en de continuïteit van de
beplanting te versterken.
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SIJTWENDE deelgebied 1 en 2
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VOORBURG
In zeer korte tijd en met een gefixeerd uitvoeringsbudget, heeft planvorming plaats gevonden.
Het was belangrijk om het draagvlak in de
gemeente Leidschendam-Voorburg en onder de
omwonenden te verbreden.
De bestaande structuren van aangrenzende
gemeenten worden doorsneden. De esthetische
en praktische benadering zorgde ervoor dat
binnen twee tot drie maanden het planconcept op
hoofdlijnen kon worden ontwikkeld.
Daarna is voor alle deelplannen een zeer uitgebreid
beeldkwaliteitsplan opgesteld, waarin alle details
en materiaalkeuzes zijn opgenomen. Het project
is inmiddels in uitvoering. Het projectteam bestond
uit: opdrachtgever Sijtwende b.v., ambtenaren
van de gemeente Leidschendam - Voorburg
en KuiperCompagnons als stedenbouwkundig
adviseur en de verder bij het project betrokken
architecten.
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SIJTWENDE deelgebied 4 en 5
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WASSENAAR
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Op het voormalige terrein van de Ursulakliniek,
waar zeer veel dominante bebouwing aanwezig
was, zijn vijftig villa’s gerealiseerd.
Om het gebied een sterkere landgoedsfeer te
laten uitademen en de ecologische verbindingen
met de aangrenzende terreinen te benadrukken,
is door Hollandschap een verkavelingsstructuur
ontwikkeld, waarin deze doelstellingen tot uiting
zijn gebracht. Vanwege de vele aanwezige
bebouwing kon het gebied kleinschaliger worden
ingericht. Door het aantal villa’s was het mogelijk
met de daardoor gegenereerde middelen te
investeren in de landschappelijke inrichting. Door
met veelal groter plantmateriaal te werken is een
kwaliteitsslag gemaakt van tien tot vijftien jaar.
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PARKGEBIED BEUKENDAEL

87

WESTMAAS
Een nieuwe dorpsrand moet de overgang naar het
open polderlandschap gaan vormen. De relatie
met de bestaande bebouwing en het verworven
uitzicht, waaraan de bewoners gewend zijn geraakt, zijn in het planproces duidelijk betrokken.
De bestemmingsplangrens, welke zeer nauw om
het gebied is getrokken, heeft het ontwerp duidelijk
beïnvloed. Het groengebied moet de ecologische
structuur versterken. Tevens moet het gebied in
de zomer en de winter recreatief gebruikt kunnen
worden.
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PLANVISIE NIEUWLAND

89

YPENBURG
Landschappelijke uitgangspunten
Verspreid binnen het plangebied liggen
diverse bosrestanten. Eén van de uitgangspunten is het creëren van een aaneengesloten
groenstructuur, waarin deze bosschages
worden opgenomen. Niet alleen vanuit
de beleving, maar ook vanuit ecologisch
oogpunt is dit van belang. Gekoppeld aan
de groenstructuur wordt een netwerk van
wandelpaden aangelegd.
In het plangebied ‘Boswijk’ valt een drietal
landschappelijke thema’s te onderscheiden.
Deze versterken de planontwikkeling en dragen bij aan de ruimtelijke geleding.
- De heuvel: de geaccidenteerdheid en
diversiteit van de heuvel.
- De plas: de openheid van het
watergebied.
- Het bos: de beslotenheid en sereniteit
van het bos.
Wonen in het bos
De beleving van wonen in het bos moet
ontstaan door het creëren van een totaal
bosbeeld. Belangrijk hierbij is dat het bosbeeld zowel vanuit openbaar gebied als
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BOSWIJK
vanuit de achtertuinen beleefd kan worden. Het
heeft de voorkeur om woningen met de voorzijde
naar bestaande bospercelen te plaatsen. Daar
waar in het plangebied clusterverkaveling wordt
voorgesteld, kunnen groene binnenruimten
ontworpen worden.
Deze ruimten zijn bij uitstek geschikt als speelplek
(toezicht en beschikbare ruimte). Langs de
achtertuinen kan een door-gaand groen lint
lopen, dat de bestaande bospercelen met elkaar
verbindt. Indien voldoende ruimte beschikbaar
is, kan hier een (openbare) wandelroute worden
aangelegd.
Bij het laten verspringen van de woningen kan
aan de voorzijde van de woning een bosbeeld
worden ontwikkeld, door het vrijgekomen stuk als
bos in te richten.
De geluidswal (maximaal 14 meter hoog) kan
inclusief bos tot een hoogte van 35 meter reiken.
Het groengebied kan als decor dienen voor
‘Boswijk’. De keuze voor het woningtype dat
grenst aan de geluidswal kan hierop worden
afgestemd.
Het in de wijk aan te brengen reliëf draagt bij aan
de bosbeleving. Houtwallen kunnen iets boven
het maaiveld worden aangelegd, zodat deze
verhoogd in het landschap komen te liggen.
De beschutting die de beplanting biedt, is van
essentieel belang in dit open poldergebied.
Het geboden micro-klimaat zal de woonomgeving
ten goede komen, maar zeker ook de wandelaars
en bezoekers van het gebied. De bestaande en
de te realiseren beplantingen dragen bij aan een
goed en natuurvriendelijk woonmilieu.
De lanen vormen een uitgangspunt, dat vanuit de
Structuurvisie is aangegeven.
Binnen het plan wordt dit concept volledig
ondersteund. Het laaneffect zou versterkt kunnen
worden door in de beginjaren voor een dichtere
plantafstand te kiezen (tussenplanten).
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ZANDVOORT
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4
Modellen
1. LouisvanDavidscarré
- Centrumroute
Om tot een uitwerking
het juiste ontwerp
te komen is er
- Voetganger
staatnaar
centraal.een helder concept voor de totale
eerst onderzoek
gedaan
- (winkel) Centrum is knooppunt.
openbare ruimte.
Aan
de
hand
van
vier modellen
is er gekeken
- Centrum en carréplein
vormen
een vriendelijk
voetgangersgebied
naar functie en gebruik van de openbare ruimte.

1

ewe

g

Groe

n
lei
olp

ho

ol

st

ra

at

Kon

Prin

L.

L.

tra

sew

at

Maria

mag
ex az
pe ijn
ditie AH

su
de perm
tailh ar
an kt +
de
l

ing

stra

at

eg

entre
e
+
aula

scho

H.Sc

hafts

ol

choo

l

+

CARREPLEIN
Bib

eg

ss

ses

at

KD

Gr

ot

tra

e

Kr

oc

e zaa
vid ort
sp

ht

l

at
Wo

e p-

Wo

CONCEPT

be
zoek
ers

ss

k

ee

V

th

er

lio

Sl

vid

tra

e
rid

is

Da

ss

&

el

CENTRUM

vid

kiss

rn

Da

rage

Co

lein
ZWARTE VELD
np

Sc

ho

sess

ga

L

Prin

Sc

ou

t

raa

sst

vid

a
is D

ni

ng

in

ne

w

eg

tre

Ko

en
Gro

te Kro

Project : ZVT-1245 Louis Davidscarré

cht

d.d.: 03/04/2007

Model 1 Centrumroute
Het centrum van Zandvoort is het middelpunt/ vertrekpunt voor
veel bewoners2.
enLouis
bezoekers.
De looplijnen van
de voetganger
Davidscarré
- Autostromen
staan in dit model centraal. Deze lijnen worden aangezet om
- Auto begeleiden door het centrum.
de openbare ruimte
een
duidelijke
structuur
te aan
geven
die de
- Lanenstructuur
masterplan
geeft belangrijkheid
van wegen
(= niet compleet).
- Tweede entree
P-garage
zorgt voor betere
doorstroming - verkeersveilig.
voetganger begeleidt
in de
gekozen
route.
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Model 2 Autostromen
Ondanks dat de auto te gast is in het Louis Davidscarré moet de
routing voor het autoverkeer wel duidelijk en helder zijn. Deze
scheiding voor langzaam verkeer en autoverkeer geven dit model
richting. Een eventuele 2e ingang voor de P-garage verbeterd de
doorstroming.
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LOUIS DAVIDSCARRE

Speelveld

3. Louis Davidscarré - Verblijfplaatsen
- Verblijfplaatsen verbinden met hoofdroutes voor voetgangers.
- Verblijfplaatsen optimaal benutten.
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Schaal :

Markt

1: 2000

Model 3 Verblijfplaatsen
In het Louis Davidscarré zijn verschillende pleinen, of
verblijfplaatsen aanwezig. De functie en onderlinge verbinding
4.
Davidscarré
- Twee
vanLouis
deze verblijfplaatsen
worden
in dit zones
model aangewezen als
- Bestaand centrum als hoogwaardig voetgangersgebied verbinden met Carréplein (toerist).
aandachtspunten. De plek op zich wordt zelfstandig behandeld.
- Zone scholen als overzichtelijk en veilig voetgangersgebied inrichten (bewoners).
De onderlinge relatie tussen de verblijfplaatsen kan zowel
functioneel als alleen visueel zijn.
ing. Pieter van Loon - BNT
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Model 4 Twee zones
In dit model is er gekozen voor twee sferen. Het centrum als
toeristische trekpleister en de zone voor de bewoners bij de
Brede School en bibliotheek. Twee zones met elk een eigen
functie en karakter. In het centrum ligt de aandacht op esthetiek
en functionaliteit, voor de tweede zone geldt functionaliteit en
veiligheid.
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Culturele As

Hoofdentree

Palensteinpark

Hoofdentree

historische kaart Dorpsstraat Zoetermeer
Hoofdentree

Dijk
Hoofdentree
Park

Hoofdentree

Ruimtelijke Visie

Het thema Dorpsstraatwinkelen
De totaalvisie voor de Dorpsstraat en haar directe omgeving heeft
als doel ordening te brengen in de (toekomstige) ontwikkelingen
van de straat. De Dorpsstraat in Zoetermeer is een van de oudste
winkelstraten van Nederland. Hier wordt op ingespeeld in de visie. Het
thema ‘Dorpsstraatwinkelen’ wordt daarom geïntroduceerd. Hierbij
hoort een duidelijk icoon dat door Hollandschap is aangedragen.
Bron: Architectenbureau
van Manen

borden verwijzen naar het icoon van de dorpstraat
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Toegang gemotoriseerd verkeer
Toegang langzaamverkeer

DORPSSTRAAT
Brug
Dit icoon is gebaseerd op de grote historie van
de Dorpsstraat en het feit dat de straat hoger in
haar omgeving ligt, omringt met water. Het icoon
heeft de uitstraling van een historische brug en
is terug te vinden in de borden aan de rand van
het gebied, maar ook in reclameborden in de
Dorpsstraat zelf. Het icoon is relatief gemakkelijk
te implementeren. De bestaande bruggen
kunnen blijven liggen, de railingen kunnen
worden verwijderd en vervangen door, een
overal gelijke houten railing. Door het plaatsen
van de bovenbouw van een ophaalburg, creëren
we een duidelijke ingang met een icoon dat
past bij de Dorpsstraat. Deze markeert de
historische structuur van de oude kern en is
duidelijk zichtbaar en herkenbaar van buiten de
Dorpsstraat.
De vele ingangen naar de straat krijgen een
hiërarchie, dit ter oriëntatie van de bezoeker.
Parkeren
Het parkeren wordt geordend langs de
doorgaande weg aan de Noordzijde. Zo ontstaat
er een zonering van de weg t/m de bebouwing van
de Dorpsstraat waarin het dijkprofiel zichtbaar is.

Pad net anders gebogen
zodat de wandelaar richting
de Dorpsstraat wordt geleid.

Projectcode: ZMR-1461

Duidelijke hoofdentree
naar de Dorpsstraat.
Bebording
Verblijfsplek aan het water.
Bestaande brug verwijderd.

‘Ophaalburg’
Bebording

Parkeren opgelost
langs de Osijlaan.
Doorsteek bij Pastacompany behouden

Bebording

Talud (en dus hoogteverschil) langs dijk
(dijkbeschermingszone) zichtbaar

1

Bebording
Nieuwe doorsteek vanaf de
Dorpsstraat naar de Osijlaan
en het nieuwe parkeren aan de
Botsmastraat
(bewoners)

Entreeplein

Ervaring 1 ruimte:
kerk en straat

2

Bebording

Dorpsplein

Bebording

Zichtlijnen
Dorpsstraat-park
3

Fysieke verbinding
Dorpsstraat en
Wilhelminapark

Het Wilhelminapark
De relatie tussen het park en de straat
wordt versterkt door zichtlijnen en fysieke
langzaamverkeersverbindingen te realiseren.
Verblijfsruimtes
Niet alleen rondom de Dorpsstraat vinden
verbeteringen plaats. Ook de diverse pleinen en
verblijfsruimtes worden aanpakt.

LangzaamverTijdelijk parkeren
keersverbinding,
aansluitend op
culturele As

Vlonderpad
Bebording

schets visie

Verblijfplek
aan het water

Bebording

Nieuw parkeren
(bewoners)
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A 12
1.
2.
3.

Den Haag – Utrecht

Afslag Bleiswijk
Afslag Zevenhuizen*
Afslag Waddinxveen/Moerkapelle

A 20 Utrecht – Rotterdam
4.
5.

A4
6.
7.
8.

Afslag Moordrecht
Afslag Nieuwerkerk a/d IJssel*

Amsterdam – Den Haag

Afslag Zoeterwoude – Leiden – Utrecht – N 11
Afslag richting Hazerswoude
Richting Benthuizen – Bleiswijk – N209
Afslag naar Kruisweg
Richting Moerkapelle

MET HET OPENBAAR VERVOER
Buslijnen – aansluiting trein – bus/taxi
Station Gouda
Lijndienst 177: halte Noordeinde te Moerkapelle (niet ‘s avonds).
treintaxi: vanaf Gouda naar Moerdijkstraat 23
Station Zoetermeer
Interliner 382: halte Bredeweg
Station Waddinxveen
Lijndienst 175
overstappen P+R Waddinxveen / Zevenhuizen op Lijndienst 177
Station Boskoop
Lijndienst 382: halte Bredeweg
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ing. P. van Loon
landschapsarchitect BNT

Moerdijkstraat 23
2751 BE Moerkapelle
tel. 079-5931819
fax. 079-5932498
e-mail: mail@hollandschap.nl
www.hollandschap.nl

e-mail: mail@eurolandscape.com
www.eurolandscape.com
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