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Voorheen werd hoogbouw vooral ingezet voor kantoren,
universiteiten en ziekenhuizen. Tegenwoordig wordt
hoogbouw steeds vaker gebruikt als antwoord op de
stijgende vraag naar woningen. Naast de G5 en een
aantal steden uit de G40 waar al een lange tijd sprake is
van hoogbouw, zien we dat steeds meer gemeenten de
behoefte hebben om hoogbouw te realiseren of de grenzen
die in de gemeente worden aangehouden naar boven bij te
stellen.
Die nieuwe hoogbouw wordt vooral in de stationsgebieden
van trein en metro ontwikkelt en niet langer langs
snelwegen of in buitenwijken. Een aantal gemeenten
blijft terughoudend ten aanzien van hoogbouw om het
aanzicht van de historische binnensteden intact te houden.
Toch staat dit steeds vaker ter discussie en zien we dat
gemeenten deze grenzen soms versoepelen.
Deze ontwikkelingen resulteren onder andere in het grote
aantal hoogbouwplannen dat er op dit moment ligt. Deze
plannen zullen niet allemaal worden gerealiseerd, ook
vanwege de hoge conjuncturele gevoeligheid.

op gestuurd kan worden. Hoogbouw kent namelijk grote
effecten op de omgeving. Hier dient voldoende aandacht
voor te zijn.
Met deze verkenning biedt Stichting Hoogbouw inzage
in de ontwikkelingen op beleidsniveau en planniveau,
met als doel inzicht te geven in de huidige situatie en de
toekomstverwachtingen om de kwaliteit van hoogbouw
te waarborgen.

Rotterdam, november 2020
Bestuur Stichting Hoogbouw
Erik Faber
Piet Jan Heijboer
Frank van der Hoeven
Ronald Huikeshoven
Edvard van Luijn
Jos Melchers
Caro van de Venne
Frans de Zwart

Toch is het belangrijk de aantallen, spreiding en kwaliteiten
van hoogbouwplannen inzichtelijk te maken, zodat hier ook
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6 Hoogbouw in cijfers
18 Hoogbouw in de G5
34 Hoogbouw in de G40
40 Negen thema’s
41 Openbare ruimte als lijm tussen scherven en hoogbouw
48 Torens in de spoorzone
54 Gezinnen op hoogte
60 Hout in de hoogte
68 Licht verdicht in de lucht
74 Hoge stadsranden
80 De allerhoogste
86 Gelukkig in het groen op hoogte
92 Torens in het hart van de stad
98 Colofon
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Op hoogbouw rustte jarenlang een soort taboe
in Nederland. Is dit vandaag de dag nog steeds
het geval? In 2006 geeft de Volkskrant aan dat
het taboe op hoogbouw in Nederland aan het
slijten is en twaalf jaar later is het dan eindelijk
zover: het taboe op hoogbouw is verdwenen
volgens het AD (2018). Klopt het dat hoogbouw
een blijvende positie in ons ruimtelijk denken
heeft veroverd?

0
0
8

Gezien de toename van de hoogbouwtorens in de G5 lijkt
hier zeker sprake van. Zeker in Den Haag en Rotterdam
gebeurt er op het gebied van hoogbouw erg veel.
Zo hebben beide gemeenten recentelijk hun hoogbouwvisie
gepubliceerd (2017 en 2019) en wordt er in Rotterdam
een bouwhoogte toegestaan die niet eerder in Nederland is
toegelaten (tot 250 meter). Voor Den Haag geldt dat niet
de bouwhoogte maar de kwaliteit leidend is. Daarnaast is
de bouwhoogtegrens van de Dom in Utrecht sinds kort ook
niet langer heilig (2018).
Maar wie goed kijkt, ziet dat de discussie in de G5
zeker niet voorbij is. Zo heeft Eindhoven haar visie over
woontorens uitgesteld wegens de kritiek op de leefbaarheid
van een hoogbouwstad (Eindhovens Dagblad 2019)
en moet de Raad van State er aan te pas komen om de
hoogbouw in de Sluisbuurt in Amsterdam groen licht te
geven. Hoogbouw heeft een grote impact op steden. De
inwoners uit de G5 hebben hier al jarenlang aan kunnen
wennen.
Dit gaat niet altijd op voor de steden uit de G40. Door
de enorme verdichtings- en woningbouwopgave wordt
hoogbouw in de G40 steeds vaker als middel ingezet
om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen. Waar
voorheen weinig tot geen sprake was van hoogbouw, zien
we dat steeds meer gemeenten de grens van 70 meter
opzoeken of daaroverheen gaan.
Voor de liefhebber is het een genot om naar de
hoogbouwplannen te kijken die keer op keer worden
gepresenteerd. Maar wat betekent dit voor de ruimtelijke
toekomst voor Nederland? Zullen veel van deze
plannen sneuvelen? Wie heeft hier zicht op? Deze
hoogbouwinventarisatie geeft inzicht in de huidge stand
van zaken, en de toekomstverwachtingen van hoogbouw in
Nederland (G5 & G40).
0
0
9

CIJ FERS U ITGANGSPU NTEN

In dit onderzoek wordt vanaf een bouwhoogte van 70
meter over hoogbouw gesproken, tenzij anders vermeld.
 oogbouw heeft in dit onderzoek een woonfunctie,
H
kantoorfunctie, hotelfunctie, onderwijsfunctie,
overheids- of medische functie en functie als datacenter.
Wanneer dit niet het geval is, wordt een plan/toren niet
meegenomen in dit onderzoek. Dit is bijvoorbeeld een
stadion, observatietoren, kerktoren, windmolen, et cetera.

 it onderzoek is uitgevoerd door middel van desk- en
D
fieldresearch. Zo is een lijst opgesteld met alle hoogbouw
in Nederland. Deze lijst is ter controle voorgelegd
aan de betreffende gemeenten. Er kan niet worden
gegarandeerd dat de gepresenteerde informatie 100 %
compleet is, gezien enkel publiek bekende informatie tot
onze beschikking is. Vooral (zachte) plannen vroeg in de
planvorming kunnen daardoor mogelijk buiten de scope
van dit onderzoek vallen.

 e G5: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht
D
en Eindhoven.
 e G40 is samengesteld op basis van het G40
D
stedennetwerk en de grootste 40 gemeenten.
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Op deze kaart is per stad weergegeven hoeveel hoogbouw
torens (70 meter) in aanbouw, gepland en gebouwd zijn.
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Hoogbouw heeft eind jaren ‘60 definitief wortel geschoten
in Nederland en vanaf de jaren ‘90 zijn het vooral de
woontorens die het goed doen. Op dit moment zijn meer
dan 220 torens hoger dan 70 meter gerealiseerd in de G5
en G40. En gelet op het aantal torens in aanbouw, komen
daar op de korte termijn nog eens 45 objecten bij.

Wat is de context van de huidige hoogbouwgolf? Veel
gemeenten worstelen met de verdichtingsopgave
en kijken daarbij vooral naar de ruimtelijke potenties
bestaand stedelijk gebied. Op basis van analyse van de
planvoorraad en gesprekken met gemeenten zien we een
forse stijging van het aantal hoogbouwplannen.

Verder zijn er nog eens 180 hoogbouwtorens gepland in
de komende tien jaar. In de G5 en de G40 verwachten we
al met al een toename van 70% van het aantal geplande
hoogbouwtorens ten opzichte van de bestaande en in
aanbouw zijnde voorraad.

De groeicurve van het aantal hoogbouwtorens in
Nederland kan daarmee steiler worden dan we op basis
van de trend mogen verwachten. Wanneer de steden hun
ambities waarmaken dan kan het aantal hoogbouwtorens
in 2030 al verdubbeld zijn in plaats van in 2040.

Wanneer we de productieresultaten uit het verleden
naar de toekomst doortrekken, dan ligt een groei naar
350 torens in 2030 en een groei naar 450 in 2040 in de
verwachting.

Wordt het dan niet te druk in onze steden? Hoogbouw
kent belangrijke effecten op de stedelijke leefomgeving
terwijl er ook steeds meer naar de ecologische footprint
van hoogbouw gekeken wordt. Dit vergt een inzet op
duurzame, groene torens in een 15 minute-city, dus in
centrumgebieden en nabij OV-knooppunten.

Maar zet die trend door? Of zal de zogenaamde
Wolkenkrabber Crash Index (zie pagina 17) in beeld komen
na het realiseren van de Zalmhaventoren? Voortzetting
van de huidige trend vereist dat 50% van het aantal
geplande torens daadwerkelijk gerealiseerd wordt. En dat
percentage lijkt inderdaad hoog. Een aantal projecten zal
waarschijnlijk sneuvelen, maar daar staat tegenover dat
in de komende decennia nieuwe projecten ontstaan die nu
nog niet in beeld zijn.
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Daarbij is het van belang dat de plint van hoogbouw en de
functies die daarin onder gebracht zijn, perfect afgestemd
worden op het ontwerp van de buitenruimte. Op zo’n wijze
kan hoogbouw bijdragen aan een duurzame ontwikkeling
van onze steden en aan een goede leefomgeving van
Nederland.
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HOOGBOUWTORENS IN NEDERLAND
900

Wolkenkrabber Crash Index
In het verleden is de bouw van ‘s werelds
hoogste toren telkens gevolgd door economisch
verval. Dit gebeurde bij het Empire State
Building (crisis jaren ‘30), het World
TradeCenter New York (terugval jaren ‘70) en
de Burj Khalifa in Dubai (daling vastgoedprijzen
circa 40% tijdens de bouw). Daarmee lijkt
de huidige ‘boom’ in hoogbouw een slecht
voorteken. Echter, dit fenomeen is verklaarbaar.
Hoogbouwplannen zijn meer in de maak en
hoogbouw wordt meer gebouwd in tijden
van stijgende economie. Hierbij worden vaak
de torens steeds hoger gepland. Bij een
economische terugval is het dan voorspelbaar
dat de hoogste toren van een land of ter wereld
in aanbouw of net gerealiseerd is. Wanneer er
zich geen crisis voordoet, is te verwachten dat de
hoogte van torens door blijft stijgen.
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In de G5 wordt hoogbouw op verschillende wijzen geïnterpreteerd, wat te zien is in de grafiek hieronder. De definities
hieronder zijn afkomstig uit geldende beleidsdocumenten
en betreffen de ondergrenzen.

METER

Amsterdam kent het UNESCO gebied waar bebouwing
hoger dan 22,5 meter of 25% hoger dan de directe
omgeving een groot effect heeft op de directe omgeving.
Dit wordt gezien als middelhoogbouw. Bij de overige
gebieden verstaat de gemeente Amsterdam onder
hoogbouw gebouwen vanaf 30 meter hoogte of tweemaal
de hoogte van hun directe omgeving.

DE ONDERGRENS VAN DE HOOGBOUW (G5)

80
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In Rotterdam wordt gesproken van hoogbouw als een
gebouw hoger is dan 70 meter. Deze definitie wordt ook
gehanteerd in het Bouwbesluit. Vanaf deze hoogte gelden
aanvullende bouwkundige, installatietechnische en organisatorische eisen, zoals sprinklers en brandwerendheid.
Den Haag heeft jarenlang in en rondom het centrum een
verbod gehad op de bouw van gebouwen hoger dan het
Binnenhof. Hierdoor werd de bouwhoogte beperkt tot 50
meter. Doordat 50 meter beter aansluit bij de historische
stad en middelhoge stedelijke bouwblokken gelden er
aanvullende kwaliteitseisen vanaf 50 meter en wordt deze
grens aangehouden als hoogbouw ondergrens.
Utrecht herkent hoogbouw op twee manieren. Wanneer
een gebouw grote effecten op de omgeving heeft of
wanneer bouwhoogte bepalend is voor de stedelijke allure
in de stad. Dit zijn respectievelijk gebouwen van minimaal
30 meter of hoger, aangezien dit twee maal hoger is
dan de gemiddelde Utrechtse context en gebouwen met
een hoogte van minimaal 60-80 meter. Wel wordt er in
de Omgevingsvisie Beurskwartier Lombokplein (2017)
gesproken over ‘’de twee echte hoogbouw hoogten van 70
en 90 meter.’’
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Eindhoven maakt onderscheid in de M-categorie en
L-categorie. Onder middelhoogbouw wordt verstaan
torens van 15 tot 45 meter hoog. Onder de L-categorie
worden torens tot 75 meter beschouwd, wat wordt gezien
als stedelijk oriëntatiepunt. Van 75 tot 105 meter wordt er
gesproken van XL torens en daarboven wordt gesproken
van superhoogbouw (XXL-categorie).
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De gemeente Amsterdam heeft een Hoogbouwvisie die
is vastgesteld in 2007. Momenteel wordt er, net als in
veel andere gemeenten, gewerkt aan de Omgevingsvisie.
Hierin wordt ook ruimte gereserveerd voor het nieuwe
Hoogbouwbeleid. In het vigerende Hoogbouwbeleid zijn
de randvoorwaarden besproken waaraan hoogbouw dient
te voldoen. Hierbij gelden eisen aan onder andere de
openbare ruimte, transparantie, functie, parkeren, schaduw,
windval, verdiepingshoogte en detaillering. Verder zijn er
gebieden aangewezen waar hoogbouw is toegestaan.
Het centrum van Amsterdam is een door UNESCO
beschermd gebied, waar voor hoogbouw (70 meter) geen
plaats is. Daarnaast beperken voorwaarden van Schiphol
hoogbouw in een groot deel van de stad. Toekomstige
nieuwe gebiedsontwikkelingen met hoogbouw vinden
vooral plaats bij OV-knooppunten zoals de Bijlmer
Arena, station Sloterdijk, station Noord en Amstelstation.
Daarnaast wordt ingezet op het uitbreiden van de Zuidas
en Overhoeks. Nieuwe ontwikkelplannen worden gemaakt
voor de Sluisbuurt. Deze plannen voorzien torens tot 125
meter hoog, maar deze hoogtes zijn niet vastgesteld.

bestaand
in aanbouw
gepland

0
0
22

0
0
23

HOOGBOUW
5

R
OT
T
E
R
DA
M

Rotterdam, de huidige koploper op het gebied van
hoogbouw in Nederland, heeft de meest recente
Hoogbouwvisie (2019) van de G5. Hierin worden de
eerdere grenzen van de hoogbouwzones in de binnenstad
gehandhaafd. Het gebied waar hoogbouw is toegestaan
wordt uitgebreid met Pompenburg en de omgeving
Rijnhaven. Ook wordt hoogbouw mogelijk gemaakt in
Feyenoord City, Hart van Zuid en de Alexanderknoop,
waarbij de focus nadrukkelijk ligt op verdichting bij
knooppunten.
Naast het aanwijzen van hoogbouwzones worden ook
kaders meegegeven waar hoogbouw aan dient te voldoen,
ter voorkoming van negatieve effecten. Hierbij wordt onder
andere rekening gehouden met ontmoetingsruimten, afval,
energie en klimaat, multifunctioneel daklandschap en
sunspots.
De Hoogbouwvisie staat toe dat er in bepaalde gebieden tot 250 meter mag worden gebouwd. Een opvallend
gebied is de Rijnhaven waar een deel van de haven wordt
gedempt om ruimte te maken voor zes hoogbouwtorens.
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De nota Eyeline–Skyline (2017) heeft als doel de Skyline
van Den Haag te verbinden met belevingskwaliteit van de
stad op het Eyeline-niveau, ofwel de stad op ooghoogte.
Hoogbouw is hierin geen doel op zich, maar een middel om
strategisch om te gaan met de beperkte ruimte die de stad
nog heeft.
De gebieden waar hoogbouw als kansrijk wordt gezien
zijn het Central Innovation District (CID), waaronder Den
Haag Centraal, Beatrixkwartier, Laakhaven Centraal en de
Schenkverbinding. Daarnaast is hoogbouw kansrijk in de
Binckhorst en Den Haag Zuidwest.
De nota geeft regels en ambities mee voor de stedelijke
laag, de plint, de toren zelf en de kroon. Hierin worden
thema’s als duurzaamheid, groen, effecten van hoogbouw
in relatie tot zonlicht, schaduw en wind, parkeren,
bergingen, afval en veiligheid besproken. Daarnaast
is er aandacht voor de uitvoering van de plannen met
bijvoorbeeld focus op de bouwplaats(inrichting). Ook
wordt de invulling van torens in hoofdlijnen omkaderd,
waarbij functiemenging en flexibiliteit belangrijke
onderdelen vormen.
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Met de Hoogbouwvisie uit 2005 heeft de gemeente
Utrecht een toetsingskader opgesteld voor hoogbouwplannen. Ten eerste wordt nagegaan wat de mogelijke
bijdrage is die hoogbouw kan leveren aan de ontwikkeling
van Utrecht en ten tweede wordt een visie gegeven op de
meest (on)wenselijke locaties voor hoogbouw.
De Dom, met een hoogte van 112 meter, is al eeuwen een
belangrijk oriëntatiepunt en wordt dan ook gezien als hoofdrolspeler in de lucht. Om een samenspel in de lucht mogelijk
te maken wordt er in het stationsgebied gekozen voor een
maximale bouwhoogte van 90 meter. Ook is Leidsche Rijn
een potentiële hoogbouwlocatie volgens de Hoogbouwvisie
die op dit moment (2020) wordt vernieuwd.
De gemeente geeft in de Omgevingsvisie (2019) aan dat
er per plan wordt afgewogen of hoogbouw hoger dan de
Dom mag uitkomen of niet. Waarschijnlijk zal in Leidsche
Rijn hier dan ook van worden afgeweken. Hier zijn torens
tot 140 meter gepland. In 2018 is een tender voor een
locatie in Leidsche Rijn uitgeschreven die ruimte bood
aan drie hoge torens.

bestaand
in aanbouw
gepland

0
0
28

0
0
29

HOOGBOUW
5

E
I
N
D
HO
V
E
N

‘De derde dimensie van een laagbouwstad’ is de titel
van het huidige Hoogbouwbeleid van de gemeente
Eindhoven, vastgesteld in 2008. De gemeente heeft
daarin een afwegingskader opgesteld voor nieuwe
hoogbouwinitiatieven. Dit om ‘het beste van twee werelden’
te kunnen bieden aan haar bewoners. Wat betekent dat
Eindhoven zowel ruimte wil bieden voor het ‘stedelijke
en dynamische’, als voor wijken met groen, rust en een
menselijke schaal.
Eindhoven heeft een enorme woningopgave net als de
andere vier gemeenten. Mede om deze opgave in te
vullen, schrijft de gemeente Eindhoven op dit moment
een Verdichtingsvisie voor de binnenstad die in 2020
wordt gepubliceerd. Deze visie zou al eerder worden
gepubliceerd, maar werd uitgesteld wegens onder andere
kritiek op de leefbaarheid in de stad. Uit de conceptversie
valt op te maken dat er in de binnenstad ruimte is voor
ongekende hoogte: 160 meter. Eindhoven doormaakt een
enorme transitie op het gebied van hoogbouw.
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Waar Amsterdam op het gebied van hoogbouw ver achter
Rotterdam lag, is het nu bezig met een grote inhaalslag.
Maar liefst zestien projecten zijn in aanbouw. Daarnaast
zijn er 35 plannen bekend. Amsterdam legt voornamelijk
de focus op hoogbouw bij OV-knooppunten.
Rotterdam, de stad waar op dit moment de hoogste woontoren van Nederland in aanbouw is (de Zalmhaventoren
met 215 meter hoogte), is duidelijk in haar visie dat dit nog
niet het maximum is. In de Rijnhaven worden zelfs hoogtes
tot 250 meter toegestaan. Waar hoogbouw een dominante
rol in het centrum heeft vervuld, worden ook steeds meer
knooppunten buiten het centrum opgezocht. Daarnaast
is de spoorzone van Rotterdam Centraal nog steeds erg
interessant en zijn hier een aantal torens gepland.
Ditzelfde geldt voor Den Haag waar veel hoogbouwplannen zijn gericht op het stationsgebied. De vernieuwde visie
heeft tot veel nieuwe hoogbouwplannen geleid, er zijn 47
plannen bekend.
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Ook Utrecht kent veel hoogbouwplannen voor het
stationsgebied. Daarnaast is het OV-knooppunt Utrecht
Leidsche Rijn een nieuwe hoogbouwlocatie met drie
geplande torens.
Waar Eindhoven zich naast het stationsgebied tevens
focust op het centrum, zijn ook voor Strijp hoogbouwplannen. Op Strijp worden op dit moment de meeste torens
gerealiseerd.
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Voor gemeenten waar geen hoogbouwplannen
zijn of worden verwacht, is het logisch dat er geen
hoogbouwbeleid geformuleerd is. Er zijn ook gemeenten
waar wel hoogbouw verwacht wordt, maar geen of
een gedateerd beleid aanwezig is. Zo kent bijvoorbeeld
Almere, de gemeente binnen de G40 met de meeste
hoogbouwplannen, geen separate hoogbouwvisie.
Ter voorbereiding op de Omgevingswet zijn alle
gemeenten bezig met het opstellen van de Omgevingsvisie
of hebben deze al opgesteld. Veel gemeenten zien in dit
document hoogbouw als onderwerp landen. Hoewel het
aantal hoogbouwplannen dat wordt geindentificeerd in de
G40 misschien doet vermoeden dat gemeenten niet met
hoogbouw bezig zijn, zijn de meeste gemeenten juist actief
bezig met het verdichten van hun stationsgebied. De grens
van 70 meter wordt hierbij echter zelden bereikt, maar dit
is wel steeds vaker een onderwerp van discussie. Het is
denkbaar dat ook in de G40 hoogbouw boven de 70 meter
steeds meer geaccepteerd en gerealiseerd gaat worden.
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Net als bij de G5 gelden binnen de G40 verschillende
definities vanaf wanneer er over hoogbouw wordt
gesproken. Waar er in Hoorn over hoogbouw wordt
gesproken wanneer bebouwing hoger is dan een
grondgebonden woning spreken ze in Groningen en
Den Bosch over hoogbouw bij een hoogte van 60 meter.
Vele gemeente hanteren de zogenaamde boomgrens
als minimumhoogte. Daarnaast zijn er gemeenten die
helemaal niet over hoogbouw spreken en hier geen beleid
voor hebben vastgesteld.
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Steeds meer G40 gemeenten kennen hoogbouw.
Opvallend is het aantal torens en plannen in Almere en
Groningen. Deze steden dichten het gat qua hoogbouw
met de G5. Vooral de steden in de Randstad zoals Delft,
Leiden, Zoetermeer en Schiedam houden zich steeds meer
bezig met hoogbouw.
Maar zeker ook in Noord-Brabant wordt een flinke
toename verwacht. Zo houden gemeenten als
‘s-Hertogenbosch en Breda zich bezig met het
toelaten van hoogbouw en breidt Tilburg het aantal
hoogbouwtorens uit. Ook in Leeuwarden wordt een
toename verwacht in de spoorzone, en in Nijmegen wordt
er gesproken over Manhattan aan de Waal.
Hoogbouw in de G40 speelt een steeds grotere rol.
Daarbij valt op dat gemeenten vaak inzetten op hoogbouw
rond OV-knooppunten om aan de verdichtingsopgave te
kunnen voldoen. Wel blijft het feit dat de G40 gemeenten
een sterk verschillend karakter hebben. Zo zijn sommige
gemeenten als groen-stedelijk aan te merken waar
hoogbouw een doorn in het oog is van bewoners.
De haalbaarheid en de wenselijkheid van hoogbouw is
binnen de G40 sterk diffuus
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Almere
Amersfoort
Apeldoorn
Arnhem
Breda
Delft
Dordrecht
Enschede
Groningen
Haarlem
Haarlemmermeer
Leeuwarden
Leiden
Nijmegen
Nissewaard
Schiedam
s-Hertogenbosch
Tilburg
Venlo
Zaanstad
Zoetermeer
Zwolle

5
1
5
1
4
1
1
7
2
2
1
3
3
2
4
1
2
2
2

in aanbouw

2

gepland

10
1

2
1

1

2
2
1
2
3
2
2
1
2
1
3

totaal

17
1
1
5
1
6
1
3
10
1
2
4
4
5
4
2
3
6
1
3
5
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Masterplan Rijnhaven, beeld Barcode Architects

Van
Rotterdam
een
wandelstad
maken
Volgens Caro van de Venne en
Dirk Peters, partners van Barcode
Architects, is Rotterdam een
stad van iconen die de stad
allure geven. Tot zo’n tien jaar
geleden was Rotterdam daarmee
niet alleen een stad van allure
maar ook een stad van losse
scherven. In 2017 startte de
gemeente Rotterdam de City
Lauch, een proces waarin op
een abstract niveau naar de stad
werd gekeken: welk gevoel moet
Rotterdam uitstralen?
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In de loop van de tijd
heeft de gemeente
samen met partijen als
Barcode Architects hier
handen en voeten aan
gegeven. In een brede,
toekomstbestendige visie
staat de structuur van
de stad centraal. Zo zijn
er regels opgesteld voor
nieuwe hoogbouwprojecten en werkt men hard
aan het vergroenen van
de openbare ruimte. De
hernieuwde aandacht
voor de tussenruimte, de
openbare ruimte tussen
de iconische gebouwen,

Masterplan Rijnhaven, beeld Barcode Architects

“De hernieuwde aandacht
voor de tussenruimte,
de openbare ruimte
tussen de iconische
gebouwen, maakt de
stad tot één geheel. Van
een stad vol iconische
projecten, wordt
Rotterdam een leefbare
stad met internationale
allure waar je langs
iconische projecten kan
wandelen.”

maakt de stad tot één
geheel. Van een stad
vol iconische projecten,
wordt Rotterdam een
leefbare stad met internationale allure waar je
langs iconische projecten kan wandelen. Het
Maritiem District, waar
Barcode Architects de
woontorens The Muse en
Casanova realiseert,
is hier een goed voorbeeld van.
Met het masterplan voor
de Rijnhaven, waar Dirk
Peters binnen het bureau
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verantwoordelijk voor
was, vertaalt Barcode
Architects deze visie naar
de praktijk. Het plan is
in nauwe samenwerking
met de gemeente ontstaan en Rotterdam profileert zich met het project
verder als metropool
van de 21e eeuw. Op de
zuidoever van de Maas
zal, op een gedempt
stuk havenbekken, de
komende jaren een
geheel nieuw, levendig
centrumgebied ontstaan
dat de Wilhelminapier
en Katendrecht met

elkaar verbindt. Met
het plan wordt een
grotere ambitie voor het
verwezenlijken van ‘het
rondje Rijnhaven’ als
levendige publieke route
gerealiseerd. Een brede
esplanade met stedelijke
functies en bijzondere
hoogbouwprojecten
grenst straks aan een
grootschalig stadspark
dat zorgt voor een
aangename vergroening
van het havenbekken.
Dit nieuwe stadspark,
gelegen op de kop van
de Rijnhaven, wordt een
0
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Masterplan Rijnhaven, beeld Barcode Architects

aantrekkelijke publieke
plek met een permanent
stadsstrand en een educatief getijdenpark.

met drie hoofdblokken,
wat tussenruimte en
zichtlijnen voldoende
beschermt. In de plint
van de hoogbouw vindt
men zorg, kinderopvang,
een supermarkt, een
culturele instelling, et cetera. Daarboven bevindt
zich een ‘Rotterdamse
laag’ met functies die
communiceren met de
plint. Deze term stamt uit
de wederopbouwarchitectuur waarbij die eerste
lagen van de gebouwen
contact hebben met het
maaiveld. De in de lagen
daarboven gesitueerde

Zowel binnen het masterplan als in de context
waarin het programma
gerealiseerd wordt, staat
de structuur, de tussenruimte, centraal. De
hoogbouw die Barcode
Architects rond de
publieke ruimte aan het
water ontwerpt, vormt
dan ook geen grens
tussen de Postumalaan
en het water, maar een
coulissenlandschap
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woningen hebben een
spectaculair uitzicht over
de Rijnhaven en de rest
van Rotterdam.

daarna pas de baten, dat
vergt iets van de marktpartijen die investeren in
de kwaliteit van de stad.
Om haar visie te realiseren, vervult de gemeente
hierin een regierol.

De ambitie is om van
Rijnhaven een gemêleerde wijk te maken met
een bevolkingsstructuur
die een afspiegeling is
van de bevolking van
Rotterdam. Deze goed
bereikbare, centrale locatie, met hoogwaardige
openbare ruimte aan het
water vergt echter wel
een investering. Op de
visie volgen namelijk
eerst de kosten en

Het masterplan
Rijnhaven is onderdeel
van het toekomstige, polycentrische Rotterdam –
waar iconische gebouwen onderdeel zijn van
stadsdelen, die vervolgens weer verbonden zijn
met andere delen van de
stad, allen met een eigen
identiteit.
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Torens
in de
spoorzone
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Het havengebied Laakhavens in Den Haag
wordt de komende jaren getransformeerd
van een industriegebied naar een aantrekkelijk
woon- en werkgebied. Bij het Holland Spoor,
of het HS Kwartier, dat onderdeel is van het
havengebied, verrijst hoogbouw ontworpen door
KCAP. In opdracht van LIFE werkt KCAP aan de
gebiedsontwikkeling Laakhavens aan
Den Haag Holland Spoor en is zij architect van de
transformatie van het Rijksmonument en van de
twee torens naast het Mondriaan.
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HS Kwartier, beeld KCAP Architects & Planners

K
W
A
R
T
I
H E
S R

HS Kwartier, beeld KCAP Architects & Planners

De spoorzone is niet
alleen onderdeel van
Laakhavens, maar tevens
één van de drie polen
die samen het Central
Innovation District (CID)
vormen. Deze driehoek
tussen het Centraal
Station, Holland Spoor en
Laan van NOI, herbergt
het economische hart
van Den Haag. Hoe
ontwerpt men hoogbouw binnen deze brede
context?

zichzelf maar reflecteert
haar omgeving en is
daarmee een belangrijk
onderdeel van de transitie naar een duurzame,
toekomstbestendige
stad. KCAP bestaat dan
ook uit een divers team
waarin de expertises architectuur, stedenbouw
en landschapsontwerp
elkaar versterken. Het bureau ontwerpt gebieden
in de stad, toekomstbestendige visies met een
integraal programma.
De ontwikkeling van het
HS Kwartier past daar
naadloos in.

Irma van Oort, partner
bij KCAP, ziet de architect
als regisseur van de film
die de integrale opgave
vormt. Voor het HS
Kwartier vervult zij die
rol samen met ontwikkelaars SENSE en LIFE. Een
ontwerp staat nooit op

Na een traject waarbij
verschillende partijen waren betrokken,
kwam de gemeente Den
Haag met een brede
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hoogbouwvisie. Het beleid richt zich op het verdichten van het Central
Innovation District, de gebieden rond de spoorzones. Om aan te sluiten bij
deze hoogbouwvisie, het
economische hart van
Den Haag, de geschiedenis van Laakhavens
en de combinatie van
wonen en werken te

realiseren in een leefbare
omgeving, is het essentieel dat alle partijen van
hun eiland afstappen en
gedurende het gehele
traject nauw samenwerken aan een gezamenlijk
einddoel. Volgens Van
Oort is het de taak van de
‘regisseur’ om dit proces
in goede banen te leiden.
KCAP richt het ontwerpproces flexibel in. Samen
met de gemeente en huidige gebruikers van het
HS Kwartier ontwikkelt
ze een integrale gebiedsvisie om zo de potentie
van deze strategische
locatie te maximaliseren.
Laakhavens vormde tot
voor kort de achterkant
van de stad, gericht op industrie en infrastructuur.

“Een ontwerp
staat nooit
op zichzelf
maar
reflecteert
haar
omgeving.”
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HS Kwartier, beeld KCAP Architects & Planners

Met het nieuwe ontwerp
zal het gebied onderdeel
van de stad worden.
Het komt tot leven door
een uitgebalanceerd
programmaconcept met
een mix van wonen,
werken, commerciële
en maatschappelijke
voorzieningen. Door de
goede bereikbaarheid
met openbaar vervoer
en de nabijheid van de
Hogeschool is het een
aantrekkelijke vestigingsplaats voor kennis
gerelateerde en innovatieve bedrijvigheid,
zoals start-ups, en voor
studentenwoningen.
De transformatie van de
openbare ruimte is essentieel in deze visie. De
Waldorpstraat ondergaat
een radicale transformatie van drukke verkeersas naar een groene
stadsstraat. Daartoe
word het huidige viaduct
gesloopt en wordt het
profiel vrijgemaakt van
doorgaand autoverkeer.
De aanwezigheid van de
auto wordt sterk terug-gedrongen en alternatieve vervoersvormen staan
centraal. Zo komt er een
snelfietsroute en een
doorgaande busbaan.
De openbare ruimte

krijgt een kwalitatieve
inrichting met veel
groen, bomen en ruime
voetpaden. Actieve plinten zorgen voor verlevendiging van de looproutes
en verblijfsplekken.
Centraal in de gebiedsontwikkeling, als baken
bij de stationsentree,
komt een publiek
gebouw met ruimte
voor een maatschappelijke invulling die
past bij de ambities van
het CID. Naar de precieze invulling wordt
nog met de betrokken
partijen gezocht. Ook
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het Stationspostgebouw
wordt een belangrijke
gangmaker van het HS
Kwartier. Dit rijksmonument wordt momenteel
aan de hand van KCAP’s
visie in zijn oude glorie
hersteld en getransformeerd tot hoofdkantoor
voor Post NL en een aantrekkelijke co- working
omgeving.

grotere en kleinere
woningen, verbonden
door een levendige plint
met bedrijfsruimte en
commerciële functies
op de begane grond. De
geleding van de volumes
introduceert een menselijke maat in het gebouw,
met name richting de
begane grond. Door een
trapsgewijze opbouw van
de plint, klimt het groen
vanuit de Waldorpstraat
op via terrassen en
daktuinen. Door een
publieke opgaande route
wordt dit natuurinclusieve concept onderdeel van
de openbare ruimte.

Verder werkt KCAP de
plannen uit voor de
ontwikkelplot langs het
spoor tussen station
en Mondriaan. Het
ontwerp omvat twee
torens met hotelfunctie,
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Gezinnen
op
hoogte

De Maasbode, beeld Bouwfonds Property Development/van Bergen Kolpa Architecten
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In Rotterdam is het een
bekend fenomeen, jonge
stellen vertrekken naar de
randgemeenten zodra de
kinderen worden geboren. Vanuit
een hoogstedelijke omgeving
verhuizen de gezinnen naar
plekken waar meer ruimte
en eventueel een tuin lonkt.
Een ander, eveneens bekend,
fenomeen is dat deze gezinnen
ook weer de trek naar de stad
maken als de kinderen ouder zijn
en uit huis gaan. Is er een manier
om zo te bouwen binnen de
verdichtte context van grote
steden waarbij we tegemoet
komen aan behoeften van
gezinnen?
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exclusieve appartementen (lofts, stadsappartementen en penthouses).
Hij ziet de woontoren
voor gezinnen als een
innovatieve oplossing
van een gebiedsontwikkelaar met lef. ‘Het is een
mooi voorbeeld van een
nieuwe stadse trend,’
zegt Kuijs.
De Maasbode verrijst
op een zogenaamde
triple A locatie, tussen
het centrum en de
Wilhelminapier met
daarachter Katendrecht.
Om de overlast van de
bouw voor omwonenden

Jasper Kuijs van Ooms
Makelaars is reeds lang
betrokken bij het in de
markt zetten van de unieke gezinswoningen en
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tot een minimum te beperken, zijn strenge eisen
gesteld bij de selectie van
een bouwpartner. Met het
voorstel voor een volledig
geprefabriceerd gebouw,
presenteerde Van Wijnen
zich als meest omgevingsbewuste bouwer.

Het viel op dat expatgezinnen of Nederlandse
gezinnen die een periode
in het buitenland
hebben gewoond, zich
er graag settelden. Ze
vormen een kleine groep
koplopers die dankzij
hun woonervaring in
het buitenland, een
ander behoeftepakket
met zich meebrengt. De
aantrekkingskracht van
de Wilhelminapier weegt
bijvoorbeeld zwaarder
dan de beschikking over
een eigen buitenruimte,
speelruimte voor de deur
of een slaapkamer voor
ieder kind.

Misschien begon het
wel met de gezinnen die
zich in steeds grotere
getale vestigden in
appartementen op de
Wilhelminapier. Met New
Orleans, Hotel New York
en De Rotterdam heeft
dit schiereiland een internationale uitstraling.
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De Maasbode, beeld Bouwfonds Property Development/van Bergen Kolpa Architecten

Gebiedsontwikkelaar
Bouwfonds Property
Development en van
Bergen Kolpa Architecten
ontwikkelden de eerste
woontoren voor gezinnen
in hartje Rotterdam: een
verticale woonbuurt
waar 44 gezinswoningen
van drie etages op elkaar
gestapeld worden aan
echte woonstraatjes. Zo
kunnen kinderen veilig
buitenspelen op hoogte.

De Maasbode zet een
volgende stap. De 70
meter hoge woontoren is
een verticale woonbuurt,
op een aantrekkelijke locatie, waarin er op hoogte
wél ruimte is voor die
eigen buitenruimte, speelruimte en extra slaapkamer. De gezinnen die zich
hier vestigen, behoren
weliswaar nog steeds tot
de koplopers maar verlagen de drempel voor een
grote groep ouders met
thuiswonende kinderen
om in de stad te blijven.
Binnen de verdichtingsformule blijkt ruimte
voor het gewenste ‘huisje,
boompje, beestje’.

faciliteiten die goed aansluiten op de levendige
omgeving vol horeca,
winkels, culturele voorzieningen en een school.
De ruimte wordt uitnodigend ingericht en is voor
iedereen toegankelijk.
Via een gezamenlijke
entreehal kom je in het
collectieve deel terecht.
Hier komen bewoners
en hun bezoekers. De
straat wordt gedeeld,
waar ruimte is voor ontmoeting, waar kinderen
spelen en bewoners via
de grote ramen kunnen

Net zoals in een gewone woonbuurt zijn er
verschillende typen
ruimtes in De Maasbode:
openbaar, collectief en
privé. In de plint komen
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De Maasbode, beeld Bouwfonds Property Development/van Bergen Kolpa Architecten

“De toekomst van
gezinnen ligt in
hoogbouw, maar
alleen als we ook
op andere fronten
werken aan een
leefbare stad.”

zien of de buren toevallig
thuis zijn. Deze interne
straten op hoogte waar
drielaagse gezinswoningen op aansluiten,
maken dit zo’n bijzonder
project. Naast de gezinswoningen zijn er ook
lofts en grote, luxe appartementen beschikbaar.
De Maasbode richt zich
hiermee op een gemêleerde groep bewoners in
het hogere segment.

ook voor diegenen die
minder te besteden hebben, dan in hoogbouw?
Gezinnen blijven alleen
in steden wonen als er
wordt gewerkt aan de
leefbaarheid: investeren
in de openbare ruimte,
deze vergroenen en zo
inrichten dat het prettig
is er te verblijven. Als
Rotterdam een steeds
aantrekkelijker stad
wordt en De Maasbode
bewijst dat gezinnen op
hoogte kunnen wonen,
dan kan de stad de ontwikkeling doorzetten.

Als het project een
succes blijkt, ligt de
toekomst van gezinnen,
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Haut, beeld Zwartlicht

Hout in de
hoogte

Dit betekent dat er weinig
referentieprojecten zijn
en dat de architect, de
ontwikkelaar en de bouwer behoorlijk moeten
pionieren. Wel kunnen
ze kijken naar de twee
houten constructies in
Noorwegen en Oostenrijk
die nog iets hoger reiken,
maar panden met een
mix aan functies, zoals
kantoren en hotels, betreffen. Een woontoren
brengt toch heel andere
uitdagingen met zich
mee, denk aan het verwerken van installaties,
de brandveiligheidseisen

en de akoestiek. Waarom
is er voor een houten
constructie gekozen?
Het duurzaamheidsaspect speelde een grote
rol aldus Marco Peppel,
directievoorzitter van
bouwbedrijf J.P. van
Eesteren. De bouwer stelt
zich als doel de bouw te
veranderen en is gespecialiseerd in complexe
utiliteitsbouwprojecten.
Bomen slaan CO2 op
natuurlijke wijze op en
hout stoot als bouwmateriaal niets uit, zolang
het niet wordt vernietigd
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Haut, beeld Zwartlicht

In het Amstelkwartier, een relatief
nieuwe woonwijk aan de Amstel,
wordt gebouwd aan een
73 meter hoge hybride houten
woontoren. HAUT, een initiatief
van projectontwikkelaar Lingotto,
architectenbureau Team V
Architectuur en ingenieursbureau
Arup, is hiermee de hoogste
houten woontoren ter wereld.

door bijvoorbeeld verrotting of verbranding. J.P.
van Eesteren was al wel
bekend met houtbouw,
ze bouwden bijvoorbeeld
het houten kantoor van
Triodos Bank, maar een
houten relatief hoge
toren is nieuw.

materialen als staal en
beton hun intrede deden.
Tegelijkertijd vormt
hout de basis voor een
innovatief bouwmateriaal. Voor HAUT werkt J.
P. van Eesteren niet met
massief constructiehout,
maar met het nieuwe
cross laminated timber
(CLT) waarin hout, afkomstig uit Oostenrijkse
bossen, kruislings op
elkaar is gelijmd. Dit
zorgt voor een sterk en
duurzaam materiaal.
Het Oostenrijkse hout
wordt in Duitsland
verwerkt tot vloer- en

Jeroen Dunnebacke,
projectmanager bij J. P.
van Eesteren, vertelt over
hout als bouwmateriaal
dat eeuwenlang werd gebruikt voor de constructie van huizen, boerderijen en kerken, maar op de
achtergrond raakte toen
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Naast de houten duurzame constructie beschikt
HAUT over energie-opwekkende gevels (zonnepanelen), triple glas
en worden materialen
zo ingezet dat het zo veel
mogelijk herbruikbaar
is. Daarbij komt nog
de daktuin waar grijs
water wordt gecirculeerd,
is HAUT aangesloten
op stadsverwarming
(restwarmte) en wordt
gebruik gemaakt van
aardkoeling. Mede
dankzij dit soort toepassingen is HAUT het eerste
woongebouw dat het
hoogst haalbare internationale duurzaamheidslabel voor het ontwerp
heeft gekregen: BREEAM
Outstanding.

uren weer in de beheerde Oostenrijkse bossen
aangroeit.
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“Hout als bouwmateriaal stoot
niets uit en slaat CO2 juist op.
Binnen 2 uur is al het hout dat
nodig is voor de bouw van
HAUT weer aangegroeid.”

Dunnebacke voegt hieraan toe dat de constructie niet voor 100% uit
hout bestaat, maar dat
het een hybride houten
constructie betreft. In de
ontwerpfase is gekozen
voor een fundering
en kern van beton. Dit
vanwege de ondergrond
op de locatie en de

Haut, beeld Zwartlicht

wandelementen, die
vervolgens op de bouwplaats worden gemonteerd. Het prefabriceren
heeft grote voordelen
als men op een kleine
bouwplaats werkt, zoals
bij HAUT het geval is. De
prefab elementen worden just-in-time geleverd,
er zijn minder bouwhandelingen nodig en het
scheelt opslagruimte en
afval op de bouwplaats.
Naast de lange levensduur van hout, bestaat
de duurzaamheid ook
uit het feit dat al het
hout dat nodig is voor
de bouw van HAUT (ca.
2.800 m3), binnen enkele

stabiliteit van de constructie. Staal in plaats
van beton was ook een
optie geweest. De bouwer
wil zo efficiënt mogelijk
gebruik maken van de
kracht van het gebruikte
materiaal. Uit onderzoek
tijdens het ontwerpprocesbleek dat de combinatie van beton en hout
minder belastend is dan
de combinatie van staal
en hout. Dit bepaalde
dan ook de keuze voor
deze hybride combinatie.
Bijzonder aan het ontwikkelen van de eerste
houten woontoren is dat
alles voor het eerst wordt
gedaan. In de huidige
regelgeving zijn bijvoorbeeld regels voor deze
innovatieve bouwwijze
niet specifiek omschreven. Dit betekent dat de
partijen de regels soms
zelf moeten interpreteren

en op zoek moeten naar
passende oplossingen.
Dit zorgt ervoor dat er
extra voorzichtig wordt
gewerkt, men neemt het
zekere voor het onzekere
en er zal weinig hoogbouw zijn die nog veiliger
is dan HAUT. Naarmate
de ontwikkelingen rond
houtbouw verder zijn, zal
het gebruik van hout in
de bouw efficiënter toegepast kunnen worden.

Haut, beeld Zwartlicht

“We moeten meer denken
vanuit het materiaal
en werken vanuit haar
eigenschappen.”

het ontwerp. Zo komt
er een sport- en gezondheidscentrum in de plint
en nodigt de openbare
ruimte rondom HAUT uit
tot recreatie en beweging.
Volgens Peppel lééft hout
en heeft het een warme
uitstraling, het is een geweldig duurzaam bouwmateriaal. De uitdaging
is om er op een moderne
manier mee te bouwen.
Die uitdaging zit hem
volgens Dunnebacke in
een andere wijze van
denken: in plaats van het
materiaal aan te passen
op het ontwerp moeten
we meer denken vanuit
het materiaal en werken
vanuit haar eigenschappen. Hopelijk werkt de
bouw van HAUT als een
vliegwiel voor houtbouw
in hoogbouw.

Ondanks dat de partijen moeten pionieren,
hebben de woningen op
deze gewilde locatie een
marktconforme prijs. Het
programma bestaat uit
luxueuze appartementen met grote ramen die
een prachtig uitzicht
over de Amstel hebben.
Naast wooncomfort staat
gezondheid centraal in
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De Karel Doorman, beeld Ossip van Duivenbode
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Licht verdicht
in de lucht
De Karel Doorman is enigszins
een vreemde eend in deze bijt,
het bekende gebouw aan het
Binnenwegplein in Rotterdam is
namelijk al zo’n tien jaar geleden
opgeleverd. Toch is dit project,
met een optopping tot 70
meter op het reeds bestaande
wederopbouwicoon Ter Meulen,
nog steeds een inspiratiebron.
0
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De Karel Doorman, beeld Ossip van Duivenbode

Met een extreem lichte
optopping was De
Karel Doorman zijn tijd
namelijk ver vooruit.
Het innovatieve project
startte met de keuze
van Ibelings van Tilburg
architecten, om het
naoorlogse warenhuis te
behoeden voor sloop. De
voorkeur ging uit naar
verdichten bovenop de
oorspronkelijke bouw.
Op deze wijze brachten
Ibelings van Tilburg
architecten het zieltogende warenhuis terug
in zijn oorspronkelijke
kracht en voegden ze met
een optopping woningen
toe binnen de hoogstedelijke context.

Volgens Michiel Visscher,
structural engineer bij
Royal HaskoningDHV,
leidde deze keuze niet
alleen tot technische innovaties, maar werd het
gehele proces op vernieuwende wijze ingericht.
Waar een project normaliter simpelweg bestaat
uit twee fases, één de
opdrachtgever bedenkt
wat hij wil en twee dit
wordt gerealiseerd, vergde dit complexe project
een omgekeerde aanpak:
er is al een gebouw en
een constructie, wat kun
je daar mee?
Het ingenieursbureau
Royal HaskoningDHV
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deed al vijftien jaar
onderzoek naar licht
bouwen op bestaande
draagkracht. Zij werden
dan ook gevraagd de
mogelijkheden voor de
optopping in kaart te
brengen. In plaats van
Ter Meulen te versterken,
gingen de ingenieurs op
zoek naar de verborgen
draagkracht van het
gebouw en fundering.
Dankzij de keuze van de
architect voor behoud
van het winkelpand,
de flexibiliteit van de
ontwikkelaar en de
expertise van Royal
HaskoningDHV was men
in staat om bovenop
het warenhuis een licht

appartementencomplex
met zestien lagen en
114 eenheden, parkeergelegenheid en een
daktuin te realiseren.
Transparant en elegant
torent het complex boven
het maaiveld uit. Tussen
Ter Meulen en de optopping is ruimte gelaten
zodat het bovenste deel
communiceert met zijn
vijftig jaar oudere onderste helft, terwijl het er
tegelijkertijd los van staat
en het in haar waarde
laat.
Het lijkt een onmogelijke opgave, maar veel
naoorlogse gebouwen beschikken over verborgen
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draagkracht. Door hier
gebruik van te maken,
het stabiliteitssysteem
te manipuleren en een
lichte constructie te
gebruiken, blijkt er veel
meer mogelijk te zijn
dan sloop-nieuwbouw.
Bij De Karel Doorman is
gekozen voor een constructie van staal en hout
en voor twee kernen die
zorgen voor stabiliteit.
De trappenhuizen en liftschachten zijn van beton
om de stevigheid en de
veiligheid te garanderen.

tijden bleek weinig ruimte voor vernieuwing. Pas
nu trends als houtbouw,
circulariteit, flexibiliteit en biodiversiteit in
hoogbouw voet aan vaste
grond krijgen, duikt De
Karel Doorman weer als
lichtend voorbeeld op.
Die kredietcrisis trof
trouwens ook De Karel
Doorman. Waar het oorspronkelijke programma
bestond uit ruime woningen van zo’n 100 m2
moest dit gaande het
project worden aangepast. Tijdens de crisis
veranderde de vraag,
de behoefte om klein te

Een vernieuwend project
dus vol innovaties die
ontwikkelingen in de
bouwwereld hadden
kunnen versnellen als in
2008 niet de kredietcrisis
toesloeg die een grote
impact had op de bouwsector. In deze onzekere
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De Karel Doorman, beeld Ossip van Duivenbode

“Er is zo veel
meer mogelijk in
hoogbouw als we
gebruik maken
van verborgen
draagkracht en
innovatieve, lichte
constructies.”

wonen was financieel
aantrekkelijker. Dankzij
de bouwwijze en de
ruimte binnen het proces, konden de oorspronkelijke woningen relatief
eenvoudig worden
opgedeeld in kleinere eenheden of juist
samengevoegd worden
tot grote penthouses. Een
onbedoeld maar zeer welkom bijeffect en tevens
mooi voorbeeld van het
flexibel bouwen.

Echter, de grootschalige
optopping van De Karel
Doorman, door gebruik
te maken van verborgen
draagkracht en lichte
bouwtechnieken, is
nog steeds de enige
in zijn soort. Waarom
dat zo is? Visscher
kan er nog steeds niet
precies zijn vinger op
leggen. In Nederland is
HaskoningDHV wel al
steeds vaker met optopprojecten bezig, soms
gevraagd, soms op eigen
initiatief, maar De Karel
Doorman is zijn tijd in
ieder geval nog steeds
ver vooruit, laat het een
inspiratiebron zijn.

Wereldwijd ziet Visscher
veel voorbeelden van het
verdichten van steden in
o.a. Shanghai, New York,
Londen en Hamburg.
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Hoge
stadsranden
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Amstel III, beeld OZ

Aan de rand van Amsterdam in
Bullewijk ontstaat langs het spoor
(tussen de Johan Cruijff ArenA
en het Amsterdam UMC) Amstel
III. Wat nu nog een anoniem
kantorengebied is, transformeert
naar een gemengde stadswijk
waar wonen, werken en recreëren
worden gecombineerd.

Amstel III, beekd Crozzroads

waarde perspectief van
de toekomstige ontwikkelingen minimaal gelijk
dient te zijn aan die
van de huidige kantoorpanden, terwijl de
marktomstandigheden
erg veranderlijk blijken.
Een interessante ontwikkeling waarbij marktpartijen een commercieel
belang nastreven en de
gemeente voorwaarden
opstelt in het kader van
de woonvisie. Vooral
projecten op locaties aan
stadsranden balanceren op dit wankele
evenwicht.

Tot 2040 worden hier,
naast het behoud van
het bestaand kantoren
volume, zo’n 15.000 woningen en voorzieningen
gerealiseerd die dankzij
het metrostation goed
bereikbaar zijn.

Amstel III, die samen met
de gemeente Amsterdam
om tafel gingen om
onder begeleiding van
een extern procesbegeleider tot een gezamenlijke
buurtvisie te komen.
Marijnissen is tevreden
met het proces en het
eindresultaat, maar ziet
ook de onbenutte mogelijkheden die het project
naar een hoger plan
hadden getild.

Om tot deze invulling van
het gebied te komen, is
een lang proces vooraf
gegaan, vertelt Niels
Marijnissen, projectdirecteur bij de Bossche
projectontwikkelaar
en vastgoedbelegger
Certitudo Capital. De
ontwikkelaar is één van
de elf eigenaren van het
Hessenbergweggebied,
een deelgebied binnen

Als aanleiding noemt
de projectdirecteur
de rol van partijen als
gemeente en woningcorporaties in het actieve
grondbeleid, deze is
beperkt waardoor ook
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sociale opgaven door de
markt opgepakt moeten
worden. Commerciële
partijen dienen er nu
voor te zorgen dat dit deel
van Amsterdam getransformeerd wordt van
een monofunctioneel
kantoorgebied naar een
gemêleerde, levendige
en leefbare wijk. Een van
de complexe opgaven in
financiële zin is dat het

Zo moet in het geval van
Amstel III de ontwikkelaar rekening houden
met verschillende duurzaamheidseisen en dient
het programma te voldoen aan de 40/40/20
regeling: 40% sociale
huur, 40% middeldure

“Het belangrijkste is dat een
nieuwe wijk met hoogbouw een
ziel heeft, dat bereik je door
de juiste partijen aan te trekken
en niet te gaan polderen.”
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huur en/of koop en 20%
vrije sector huur en/of
koop. Daarnaast zullen
er voorzieningen aan
het gebied toegevoegd
worden en dient het
huidige kantooroppervlak behouden te blijven.
Binnen deze kaders is het
huidige plan tot stand
gekomen. Het wordt
volgens Certitudo Capital
de groene, leefbare
stadswijk die alle partijen nastreven. Echter,
Marijnissen had liever
groene sedumdaken gerealiseerd dan dat hij het
beschikbare dakoppervlak aan zonnepanelen
moest besteden.

zich in de eerste fase op
de young professionals.
In de daaropvolgende
twee fases wordt een
breder publiek aangesproken waarbij de
partijen streven naar
een gemêleerde wijk met
goed ingevulde plinten,
waar ruimte is voor
bijvoorbeeld een school
en een supermarkt,
waarmee de leefbaarheid
van het gebied wordt
gewaarborgd.
Bij de realisatie van het
gebied is goed gekeken
naar bijvoorbeeld de
Zuidas. Hier hebben we
lessen uit getrokken,
aldus Marijnissen. In

Amstel III worden kantoren en woningen bijvoorbeeld gemengd, in tegenstelling tot de clusters in
de Zuidas. Voorzieningen
worden in Amstel III
geconcentreerd op daarvoor geschikte plekken
in deze stadswijk. Op
deze manier ontstaat
een toekomstbestendige stadswijk waar 16
uur per dag reuring is.
Marijnissen wil een ziel
in de nieuwe wijk brengen en dat doe je door op
het maaiveld de juiste
partijen aan te trekken
waardoor men de juiste
functies combineert.
Het is belangrijk hierin
heldere keuzes te maken

0
0
78

Amstel III, beeld KAAN Architecten

De ontwikkelaars richten

en niet te polderen.
Daarnaast dragen ontwikkelaars bij aan de vergroening van dit gebied.
Parkeren voor auto en
fiets wordt ondergronds
gerealiseerd waardoor
meer ruimte ontstaat
voor toevoeging van
groen, sport- en recreatievoorzieningen en plek
voor ontmoeting.
Certitudo Capital ontwikkelt in deze context
met onder andere Amstel
NEXT, een licht en groen
kantoorpand, in totaal
1.600 woningen, 25.000
m2 kantoorruimte en
6.000 m2 aan voorzieningen. Een mooie, maatschappelijke investering
op de krappe woningmarkt van Amsterdam.
Certitudo Capital zoekt
hierbij de balans tussen
de kaders die door de
gemeente zijn gesteld en
het commerciële belang.
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In 2022 torent ze boven alles
uit, De Zalmhaven I die in het
Rotterdamse Scheepvaartkwartier
zal verrijzen. Met haar 215 meter
is ze de hoogste woontoren van
de Benelux. Waar ligt de grens?
Is de sky de limit? En wat doet
zulke hoge hoogbouw met haar
omgeving?
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De Zalmhaven, beeld Zalmhaven CV

De
allerhoogste

De Zalmhaven, beeld Zalmhaven CV

Volgens Ronald
Huikeshoven, directievoorzitter van de gebiedsontwikkelaar AM, was
het bouwen van de hoogste woontoren geen doel
op zich. Het hemelhoge
reiken van De Zalmhaven
I is het juiste antwoord
op de vraag die er voor
het Scheepvaartkwartier
lag. Het Scheepskwartier,
ook bekend als Nieuwe
Werk, is een kwalitatief
hoogwaardige locatie
met veel groen aan de
oevers van de Nieuwe
Maas, in het centrum
van Rotterdam. De druk
op de huizenmarkt is er
dan ook enorm.

Om aan deze vraag tegemoet te komen, ontwikkelen AM en Amvest, drie
woontorens waaronder
de ‘wolkenkrabber’. De
Zalmhaven II en III zijn
allebei 70 meter hoog.
Samen bieden de torens
ruimte aan 452 ruime appartementen en penthouses, 33 herenhuizen, een
parkeergarage, kantoren,
commerciële ruimtes,
een privé daktuin en
een restaurant helemaal
bovenin, met een adembenemend uitzicht.
Bij het ontwerp van de
architecten van Dam
& Partners en KAAN
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Architecten, is volgens
Huikeshoven goed
gekeken naar de locatie.
Naast de ‘wolkenkrabber’ Zalmhaven I, zorgen
Zalmhaven II en III voor
de connectie met haar
omgeving. Dankzij de
twee lagere torens aan
haar zijde wordt de
overgang tussen hoog en
laag zachter. Daarbij past
de luxe en het comfort
dat De Zalmhaven biedt
bij het imago van het
Scheepvaartkwartier.
Met haar hoogtemeters
maken architecten en
ontwikkelaar volop gebruik van het prachtige
uitzicht over de Nieuwe

Maas, de Erasmusbrug,
de skyline van
Rotterdam, en verder.
Dankzij een doorgang in
de plint en door de faciliteiten die de torens zowel
op maaiveldniveau als op
hoogte bieden, communiceert de hoogbouw
met haar omgeving.
De Zalmhaven zal geen
naar binnen gekeerde
wereld worden. De
luxueuze uitstraling past
volgens Huikeshoven
bij de allure van het
Scheepvaartkwartier en
zit het openbare karakter
van De Zalmhaven niet in
de weg.
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De Zalmhaven, beeld Zalmhaven CV

en bijvoorbeeld de
effecten van wind op de
omgeving, wordt door
BAM Bouw en Techniek
de uitdagingen het hoofd
geboden. Met een innovatieve bouwmethode
door het gebruik van een
hijsloods en een strakke
logistieke planning,
bouwt men constructief
op een kleine bouwplaats. Verschillende
expertises werken hier
met elkaar samen als een
geolied team en bouwen
de ‘wolkenkrabber’ verdieping voor verdieping
op. De installateur staat
naast de betonvlechter
in de geconditioneerde
omstandigheden die de
hijsloods op de bouwplaats biedt. Zodra de
verdieping af is, wordt de
loods omhoog gedrukt
en start het bouwteam
aan de volgende laag. De
technische uitdagingen
leiden in dit geval tot een
innovatieve en efficiënte
manier van werken. De
sky is inderdaad de limit.

Het bouwen van de
hoogste woontoren
brengt veel technische
uitdagingen met zich
mee. Daarnaast is er in
het proces bewust voor
gekozen om de omgeving en de toekomstige
bewoners bij de ontwikkeling te betrekken. De
doorgang op straatniveau

is een mooi voorbeeld
van deze wisselwerking.
Stakeholders stelden
voor om deze aanpassing in de plannen door
te voeren, iets waar de
ontwikkelaar graag
ruimte voor maakte.
Volgens Huikeshoven is
het ontzettend belangrijk
om met elkaar in gesprek
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te blijven bij het ontwikkelen van zo’n omvangrijk project, luisteren is
daarbij onontbeerlijk.
Door goed te kijken naar
voorbeelden uit binnenen buitenland en door
voorafgaand aan het proces uitgebreid onderzoek
te doen naar veiligheid
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Gelukkig in
het groen op
hoogte
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Wonder Woods, beeld Vero Digital

Veel steden voeren het beleid
van een compacte verdichte
stad. Op deze manier vangen
gemeenten de druk op
de woningmarkt binnen de
gemeentelijke grenzen op. Het
nadeel van dit beleid is dat
bewoners steeds verder af
komen te staan van de natuur.

Stedelingen hebben
geen connectie meer
met de seizoenen, de
temperatuur wordt
gereguleerd, bij regen
zitten we binnen en het
groen voelt ver weg in de
stenige omgeving van de
stad. Deze verwijdering
van onze natuurlijke
omgeving heeft allerlei
negatieve effecten voor
mens en milieu.

In het stationsgebied
van Utrecht verrijst
Wonderwoods, twee
groene torens van MVSA
Architects (Toren I) en
Stefano Boeri Architetti
(Toren II). Is dit misschien de oplossing?
Volgens Timo Cents,
landschapsarchitect bij
Arcadis, is dit zeker een
stap in de goede richting.
Met Wonderwoods geven
Arcadis en projectontwikkelaar G&S Vastgoed
invulling aan een deel
van de zogenaamde
Healthy Urban Quarter,
het te ontwikkelen
gebied rond Utrecht

Wonder Woods, beeld Vero Digital

Zo geven verschillende
onderzoeken aan dat
mensen zich gelukkiger
en rustiger voelen in een
groene omgeving en dat
verstedelijking slecht is
voor de biodiversiteit.

“Hoogbouw is net
hooggebergte. De natuurlijke
boomgrens ligt op 2.000
meter. Waarom zou je je dan
in de gebouwde omgeving
beperken tot het maaiveld?”
Centraal Station. Healthy
Urban Quarter is een
nogal abstract begrip
waarvan Wonderwoods
een concrete en tot de
verbeelding sprekende
uitwerking is: een gezonde groene omgeving
midden in de stad.

vier seizoenen weergeven
als soorten die gedurende het hele jaar groen
zijn. Het grondpakket
bestaat uit een laag van
1 meter substraat, licht
en vol bodemleven. Deze
grondlaag rust op retentiekratten waar hemelwater in wordt opgevangen
en waar de wortels in
hangen. De daktuinen
zijn als terrassen aangelegd waardoor het water
zich gelijkmatig verdeeld.
Volgens berekeningen
kan dit systeem al het
hemelwater opvangen.
Bomen zijn via de kluit
aan het beton verankerd
en op winderige plekken
groeien stevige bomen
met sterke takken. Op
deze wijze is beplanting
in het Utrechts ‘hooggebergte’ mogelijk waar
zowel de bewoners, flora
als fauna van profiteren.

Cents ziet hoogbouw als
een soort hooggebergte,
net als voor vogels de
stad een voedselrijk
rotslandschap lijkt. De
natuurlijke boomgrens
ligt op 2.000 meter, waarom zou je je dan in de
gebouwde omgeving beperken tot het maaiveld?
Voor Wonderwoods nam
Arcadis de Utrechtse
Heuvelrug als voorbeeld
en koos voor beplanting die gewend is aan
een Nationaal Park op
hoogte. Denk aan de
lijsterbes, de eik, de brem
of de den. Men vindt hier
zowel beplanting die de
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Wonder Woods, beeld Vero Digital

Het ontwerp van
Wonderwoods doet denken aan Bosco Verticale
van Stefano Boeri
Architetti in Milaan. Bij
Wonderwoods zit het
groen bij de één ‘van
binnen’ en bij de andere
toren aan de buitenkant.
Samen vormen ze één
geheel, verbonden door
een groene brug die de
bezoeker van daktuin
naar daktuin brengt. Het
programma onderscheidt
zich ook van de exclusieve Italiaanse variant door
het openbare, holistische
karakter. Wonderwoods
verenigt educatie, duurzame mobiliteit, ecologie
en gezondheid. De plint
herbergt onder andere
Europa’s eerste digital
art centre (een natuur
technisch museum), een
gym, kantoren en commerciële voorzieningen.
Het hoger gelegen restaurant bevindt zich op een
van de daktuinen.

Bij de tender gaf de
gemeente Utrecht duidelijke voorwaarden mee:
het programma moest
bestaan uit koop- en
huurwoningen in verschillende prijsklassen
en verschillende oppervlakten en ruimte bieden
aan een gemêleerde
doelgroep. Hoe borgt
men dit in een ambitieus, innovatief ontwerp
op een triple A locatie?
De gemeente speelt
hierin een belangrijke
rol. Daarnaast oefent zo’n
innovatief project een
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grote aantrekkingskracht
uit waardoor partijen
bereid zijn iets extra’s te
geven. Bovendien waren
de samenwerkingspartners al vanaf de tender
betrokken. Zo zaten de
groenaannemer en de
beheerder vanaf de start
om de tafel. Op deze
manier blijven de kosten
overzichtelijk en dat terwijl vliegende hoveniers
(hoveniers die zijn
opgeleid tot klimmers)
op structurele basis al
‘abseilend’ het groenonderhoud verzorgen. De

kosten worden verwerkt
in de VvE. Cents voegt er
aan toe dat de vliegende
hoveniers statistisch
gezien veiliger zijn dan
onderhoud met een
hoogwerker.
Het project werkt als
vliegwiel, de Jaarbeurs
lanceerde bijvoorbeeld
een plan met een compleet groen dakenlandschap. Wonderwoods laat
zien dat het anders kan,
de manier waarop we
samen in steden leven,
werken en bouwen.

J
O
I
N S
T
T A
H G
E E

Join the Stage, beeld Proloog

Torens in het
hart van de
stad
In Eindhoven ligt tussen
het Centraal Station en het
centrum het zogenaamde
VDMA terrein. Een bijzondere
plek midden in de stad met
een rijke geschiedenis. Het
industriële gebied verrees in
de 19de eeuw aan de Vestdijk,
destijds een lommerrijke villalaan
en belangrijke ader naar de
binnenstad. Na de industriële
revolutie vestigde zich hier een
luciferfabriek. Yasin Torunoglu,
wethouder Wonen, Wijken, Werk
en Ruimtelijke Ontwikkeling,
durft er zijn handen niet aan te
branden, maar het zou kunnen
dat Eindhoven de term lichtstad
niet aan Philips heeft te danken
maar aan de luciferfabriek.
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Join the Stage, beeld Proloog

De fabriek werd op den
duur overgenomen door
Van der Meulen Ansems
autogarage, de naamgever van het huidige
complex. Intussen omvat
het terrein naast de voormalige luciferfabriek een
garage, een zusterflat,
kantoren, woningen,
een binnenplein en een
groot parkeerterrein. In
totaal heeft het terrein
een oppervlakte van twee
hectare waar momenteel
het Holland Expat Center,
The Hub (ontmoetingsplaats voor expats) en
Stad & Co zijn gevestigd.
Volgens Torunoglu kan
dit terrein veel meer
waarde toevoegen aan
de stad. Ook Eindhoven
kiest voor verdichting om
de druk op de woningmarkt te verminderen.
Het VDMA terrein biedt
veel ruimte op een gewilde locatie. De wethouder
ziet het als een belangrijke missie om wonen
in de binnenstad voor
alle doelgroepen en alle
portemonnees toegankelijk te maken. Het plan
van Being Development,
dat als winnaar van de
tender uit de bus kwam,
biedt dan ook zowel corporatiewoningen, ruimte

voor woongroepen en
woningen in het middenen hogere segment. De
veelzijdige historie en
het erfgoed vormen een
belangrijke drager. Het
ontwerp is iconisch en
klimaat adaptief met een
economische en maatschappelijke impact.
Eindhoven profileert
zich als een stad waarin
techniek, design en
kennis centraal staan.
Het plan van Being
Development combineert
0
0
94

deze waarden op een
plek waar wonen, werken
en recreëren wordt
gecombineerd. Met het
concept Join the Stage
biedt de ontwikkelaar
een podium aan iedereen, oftewel een mix van
hoogstedelijk wonen
voor zo veel mogelijk
verschillende doelgroepen en een inspirerende
werkomgeving. Er wordt
zelfs een Brabants bos
gerealiseerd, toppunt
van innovatie voor een
moment van ‘verstilling’

midden in de stad.
Het complex vormt
een mix van openbaar,
collectief en privé.
Het bos en delen van
de plint, die rood zijn
gekleurd, zijn openbaar.
Het rode, openbare
deel beperkt zich niet
tot het maaiveld maar
loopt door naar boven
waardoor het complex
op verschillende hoogtes
toegankelijk is. Daarbij
is het geheel doorwaadbaar. Eindhoven heeft
een klein centrum, aldus
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Join the Stage, beeld Proloog

verschillende partijen
willen graag investeren
in Eindhoven wat de
naam heeft innovatief
te zijn en de daad bij het
woord te voegen. De aantrekkingskracht is groot
en partijen zijn bereid
aan de voorwaarden, gesteld door de gemeente,
tegemoet te komen.
Op deze wijze gaan innovatief en hoogwaardig
bouwen goed samen met
een sociaal programma.

Torunoglu. De wethouder
vond het belangrijk dat
het ontwerp een route
naar het achterliggende
gebied bood. Eindhoven
weert steeds meer de
auto en richt zich op alternatief vervoer. Join the
Stage past met fiets- en
wandelroutes en weinig
parkeerplekken, goed in
deze ontwikkeling.

programma van Join
the Stage zorgt voor de
menselijke maat, voor
een impuls aan de stad
en voor ruimte geschikt
voor een gemêleerde
doelgroep.
Rest de vraag hoe men op
zo’n gewilde locatie een
innovatief project ontwikkelt met hoogwaardige openbare ruimte,
betaalbare woningen en
werkplekken. Torunoglu
noemt drie verschillende
redenen.

Maar wat doet het met
de leefbaarheid, zo’n
hoog ontwerp, zo rond
de 100 meter, middenin
het centrum? Eindhoven
schuwt hoogbouw niet,
stelt Torunoglu. In de
hoogbouwvisie van de
gemeente staat kwaliteit
centraal en het integrale

Ten eerste heeft de
gemeente Eindhoven van
de vorige crisis geleerd
om het grond- en vastgoedbeleid niet meer als
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Als derde en laatste punt
noemt de wethouder de
nauwe samenwerking en
een transparant proces.
De partijen zaten van
het begin van de tender
samen aan tafel. De boswachter, verantwoordelijk voor het binnenstedelijke bos, is bijvoorbeeld
vanaf het prille begin
betrokken. Een team
waarin alle stakeholders
verenigd waren, inclusief
buurtbewoners, stemden
voor dit plan.

cash cow te zien. Destijds
heeft de gemeente veel
waarde van grond en
vastgoed moeten afboeken en kiest nu voor
ontwikkelingen met de
grootste maatschappelijke impact. Op de lange
termijn heeft Eindhoven
hier meer profijt van.
Dankzij dit beleid creëert
de gemeente een goed
vestigingsklimaat:

“Het gaat niet om de hoogbouw
in de binnenstedelijke context,
maar om de meerwaarde die
een integraal programma aan
de stad biedt.”
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Donateurs
Stichting Hoogbouw

DLR Adviesgroep
Doka Nederland
Dubbel-L Buurtontwikkelaars
Dura Vermeer Bouw en Vastgoed
DVP
EGM architecten
ExcelAir
Fakton
Fons Gennisse
ForeArchent planning > architecture
Frontwise Facades
Geberit
Gemeente Amsterdam
Gemeente Den Haag
Gemeente Rotterdam
Gemeente Utrecht
GEVA Vastgoed
Goudstikker | De Vries
Guardian Glass
Heijmans Vastgoed
Hendriks Beheer
HORI Raadgevend Ingenieursbureau
HV Technical Consultancy
Hydro Building Systems Belgium
IMD Raadgevende Ingenieurs
INBO
J.P. van Eesteren
KCAP Architects&Planners
Klunder Architecten
Kone Liften en Roltrappen
Koopmans Bouwgroep
KOW Concepts, Design &
Development
Lievense Bouw
Loenen Stone Consultancy
Loyens & Loeff
Mecanoo
Mei architects and planners
Miss Clark
Molsbergen Development
MRP Development
MVSA Architects
M3E Bouwkosten Management

ABT
Akro Consult
Aliaxis Nederland
Altera Vastgoed
AM
ARCADIS Nederland
architecten van Mourik
Architectenbureau Oosterheert
Area of People
Aronsohn raadgevende ingenieurs
ARTA
Bakkers | Hommen Waerdevast
Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling
BAM Bouw en Techniek
Barcode architects
Bas de Haan
BB Architecten
Besix Nederland
Blitta
Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen
Bouwen met Staal
Bouwinvest
BPD Ontwikkeling Regio Zuid-West
BSA Wim de Bruijn
Byldis Prefab
Casteo
Certitudo Capital Group
Croonwolter&dros
Daisy Investments
Dam & Partners Architecten
Db-m
de Architekten Cie.
De Bever Architecten
Deerns Nederland
de Makelaars
De Zwarte Hond
DGMR Bouw
DiederenDirrix
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Samenstelling en redactie
Fakton Development en Stichting
Hoogbouw
Interviews Mette Wijling
Eindredactie Gerben Roosendaal,
Fakton Development
Coördinatie Christa van Vlodrop,
Stichting Hoogbouw
Ontwerp Walkie Talkie
Infographics Kaayman
Druk Drukkerij van Deventer

NE Ruwbouw Combinatie
Odeon
Ooms Makelaars Woningen
OPL Architecten
OZ
Peutz
Pionero
PubLinked
RECO
Reynaers
Rijnboutt
Rollecate
Royal HaskoningDHV
Scheldebouw
Schüco Nederland
SDK Vastgoed
SENS real estate
Stadswaarde
Stebru Ontwikkeling
StijnvandenBoogaard Architecture
Sweco Nederland
SWINN
Synchroon
SAREF
Timmers Bouwlogistiek
TU Delft
V8 architects
Valstar Simonis Raadgevende
Ingenieurs
Van Aken Concepts, Architecture
and Engineering
van Bergen Kolpa Architecten
Van Rijn Vastgoed
Van Rossum Holding
Van Wijnen Groep
Van Wilsum Van Loon architectuur &
stedenbouw
VolkerWessels Bouw &
Vastgoedontwikkeling West
Vorm
ZeroWaste Foundation
Zonneveld ingenieurs
3W New Development
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