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Het Jaarboek Landschapsarchitectuur en 
Stedenbouw 2016 van de Blauwe Kamer 
presenteert elk jaar de beste stedenbouw- en 
landschapsprojecten van Nederlandse bureaus. 
Voor deze editie werden zeventien zeer diverse 
projecten geselecteerd, waaronder één in België. 

JAARBOEK 
LANDSCHAPSARCHITECTUUR 
& STEDENBOUW  / 
DE GROTE VRAGEN VAN 
VANDAAG EN MORGEN

Twee andere mooie voorbeelden 
van ‘het nieuwe werken’ zijn het 
project Energetic Odyssey van on-
der andere H+N+S Landschapsar-
chitecten en het Getijdenpark van 
Strootman Landschapsarchitecten 
en De Urbanisten. Energetic Odys-
sey is een intrigerende studie naar 
de landschappelijke, ecologische, 
culturele, politieke en financiële 
aspecten van 25.000 windturbines 
in de Noordzee. 

Met het Getijdenpark in de Rijn-
mond bij Rotterdam hebben de 
ontwerpers de oorspronkelijke op-
dracht van ‘natuurvriendelijke oe-
vers’ opengetrokken tot een land-
schappelijk raamwerk dat ruimte 
biedt voor natuurprojecten die de 
relatie tussen de rivier en de om-
geving versterken. 

D
e 17 geselecteerde projecten 
sluiten aan op de grote vragen 
van vandaag en morgen. Zoals 
de wateropgave, de klimaatop-

gave en de nog altijd aanwezige behoefte 
aan ruimtelijke kwaliteit, van jong tot oud, 
van vrolijke tot boze Nederlander”, aldus de 
voorzitter van de selectiecommissie, plano-
loog Guido Wallagh. Het gaat niet alleen om 
goede ontwerpprojecten te tonen, maar ook 
de maatschappelijke betekenis van steden-
bouw en landschapsarchitectuur te belich-
ten. Volgens Wallagh laten de projecten zien 
dat “integraliteit nodig is om tot een ver-
standig en duurzaam antwoord te komen 
op complexe opgaven.” Het maken van stad 
en landschap “is geen egotripperij van een 
ontwerper of opdrachtgever, maar gebeurt 
ter wille van de samenleving.” Wallagh sig-
naleert dat de ontwerpers de boot dreigen te 
missen bij de grote, complexe opgave die de 
komende jaren Nederland gaan vormgeven. 
“Stedenbouwkundigen en landschapsarchi-
tecten spreken onvoldoende de taal van de 

opdrachtgever, de politiek en de samenle-
ving. We missen de financiële, economische 
en technische kennis die op dit moment 
nodig is.” 

Het nieuwe werken
Onder de noemer  ‘Het nieuwe werken’ 
zijn een aantal projecten geselecteerd die 
als voorbeeld kunnen gelden voor de ver-
eiste nieuwe professionaliteit van de land-
schapsarchitect, bijvoorbeeld in de rol als 
verbinder, het inzetten van nieuwe technie-
ken en communicatiemethoden, het plaat-
sen van een ontwerp in een economische, 
politieke, ecologische en financiële context.

Hiervoor werd onder meer het onderzoek 
‘Circulair Buiksloterham – ontwerpen aan 
de postindustriële stad’ van (het Belgische) 
DELVA Landscape Architects, Metabolic en 
Studioninedots geselecteerd. Het voorma-
lige industriegebied Buiksloterham in Am-
sterdam-Noord ontwikkelt zich stap voor 
stap naar een bruisend nieuw stadsdeel. Er 

wordt volop geëxperimenteerd met inno-
vatieve oplossingen voor tijdelijk gebruik 
van vervuilde grond, van zelfbouwers die de 
grenzen van duurzaam bouwen en zelf ener-
gie opwekken opzoeken, van ontwikkelaars 
die de noodzaak zien om op grotere schaal 
onderscheidende woonmilieus te maken die 
inspelen op duurzame waardeontwikkeling. 
Dit zijn allemaal projecten met een eigen 
dynamiek in tijd en locatie. Het onderzoek 
van Delva en co laat concreet zien hoe bouw-
projecten in Buiksloterham kunnen aantak-
ken op een circulair netwerk dat groeit en 
sterker wordt naargelang meer projecten 
meedoen. Daarbij wordt gebruikgemaakt 
van het bestaande, zoals bomenrijen en in-
dustrieel erfgoed, maar ook de topografie 
en infrastructuur in de ondergrond. De se-
lectiecommissie prijst “de relevantie van het 
onderwerp, de kennis van het krachtenveld 
waarin geopereerd wordt en de rol die de 
ontwerpers hebben opgepakt.”
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Land en Water
Ook dit jaar bevat het Jaarboek een aantal grootscha-
lige projecten waarin civieltechnische waterveilig-
heidsopgaven integraal en met oog voor ruimtelijke 
kwaliteit zijn uitgewerkt. 
Bij het project ‘Ruimte voor de Waal’ bij Nijmegen van 
H+N+S Landschapsarchitecten werd de aanleg van een 
nevengeul om het waterpeil in de rivier te verlagen, 
bijvoorbeeld gecombineerd met een uniek Rivierpark. 
Hierdoor ontstond een verrassend nieuw centrum-
gebied tussen Nijmegen en het aan de overkant van 
de rivier gelegen Leut. Volgens de selectiecommissie 
is het “een uithangbord voor de Nederlandse land-
schapsarchitectuur en stedenbouw”. Blikvangers zijn 
de vijf bruggen, waarvan er twee door het Belgische 
Ney + Partners werden ontworpen en die volgens de 
selectiecommissie “de toon zetten voor de verdere ont-
wikkeling van het Rivierpark, waarbij respect voor het 
natuurlijke landschap, functionaliteit en duurzaam-
heid voorop stonden.” Dit project is bekroond met de 
Nederlandse Bouwprijs 2017.

Een ander mooi voorbeeld is de meermaals bekroonde ‘dijk-in-
duin-constructie’ van OKRA landschapsarchitecten in samenwer-
king met ARCADIS en Royal HaskoningDHV in het kader van de 
kustversterking in Katwijk. In plaats van een metershoge duin 
waardoor de connectie tussen het dorp en de zee verloren zou 
gaan, bedacht het ontwerpteam een met stenen beklede dijk die 
aan de strandzijde versterkt is met een duinenrij. Hierdoor ont-
stond een nieuw kustlandschap met ruimte voor ontspanning en 
een prachtig uitzicht over de zee. Een brede duinovergang die is 
vormgegeven als een plein wordt op natuurlijke wijze opgenomen 
in het landschap. Achter de dijk werd een ondergrondse parkeer-
garage gebouwd waarvan het dak bedekt is met duinlandschap. 

Ontwerp als brandstof
Voor het derde thema ‘Ontwerp als brandstof ’ werden 
projecten geselecteerd waarbij niet de kwaliteit van het 
ontwerp op zich centraal staat, maar de betekenis van de 
ingreep op stads- en landschapsniveau en de maatschap-
pelijke impact ervan.
Een op het eerste gezicht verrassende keuze is het meer 
dan 100 jaar oude Oosterpark in Amsterdam van Buro 
Sant en Co. Het oorspronkelijke ontwerp van land-
schapsarchitect L.A. Singer uit de negentiende eeuw was 
eigenlijk nooit volledig gerealiseerd. Het geprivatiseerde 
noordelijke deel bevatte een serie monumentale gebou-
wen die met hun rug naar het park gekeerd waren. In 
de loop der jaren was dit verworden tot een onaantrek-
kelijk gebied met veel leegstand en verloedering. De ge-

bouwen komen door een nieuwe enscenering los in het 
park te staan en worden daarmee onderdeel van het park. 
Door de twee delen opnieuw samen te voegen, verdub-
belt bovendien de omvang van het park, waardoor ruimte 
ontstaat voor nieuwe park-gerelateerde functies, zoals 
sport- en speelplekken en een theehuis. Volgens de selec-
tiecommissie is het daardoor veel meer dan een parkont-
werp, door de herinrichting van de loze ruimten achter 
de gebouwen is de gebruikswaarde van het park enorm 
toegenomen. Het blinkt dan ook “niet alleen uit vanwege 
de landschapsarchitectonische compositie, maar ook 
vanwege de gebruikswaarde voor de buurt.” Een mooi 
voorbeeld van wat men ‘behoud door ontwikkeling’ zou 
kunnen noemen.
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Het Essenburgpark in Rotterdam is een van de opmerkelijkste projecten in het 
Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2016: een park op een groenstrook 
langs de spoorweg, dat tot stand kwam op initiatief van en ontworpen werd door een 
bewonersgroep met een grote diversiteit aan expertise. De bewoners houden na de 
ontwerpfase ook de regie over uitvoering en beheer. Volgens de selectiecommissie is het 
“een voorbeeld van hoe professionele ontwerpers zich dienen te verhouden tot de talloze 
bottom-upprojecten die overal in het land opkomen.”

HET NIEUWE WERKEN /  
ESSENBURGPARK ROTTERDAM 

E
en doorgezaagde boomstam over 
een sloot, coniferen op een ei-
landje in een drassig retentiege-
bied. Grote fruit- en notenbomen, 

spoorbruggen uit de negentiende eeuw, 
schooltuintjes, een kikkerpoel – achter de 
voorheen afgesloten groenzone die zich 
ontpopt tot een nieuw park in Rotterdam 
schuilt een lang verhaal.

Bewonersinitiatief
Drie bestaande buurttuinen sloegen de han-
den ineen toen NS Vastgoed in 2015 plannen 
maakte om de onbeheerde groenstrook naast 
die tuinen te bestemmen tot bouwgrond. Na 
protestacties en het nodige lobbywerk – tot een 

motie in de gemeenteraad aan toe – kocht de 
gemeente de grond. Het waterschap zal het in-
richten als waterretentiegebied, de bewoners 
maakten het ontwerp en gaan het beheren. Voor 
het ontwerp haakten zij aan bij de onderliggen-
de structuur. De lange lijn van een voormalig 
spoortalud en de sloten van de oude polderont-
ginning zijn duidelijker zichtbaar gemaakt. Ver-
der blijft het gebied net zo wild en besloten als 
het nu al is. Zo kunnen jongeren er bijvoorbeeld 
ongestoord rondhangen.
Zonder bewonersinbreng was het Essenburg-
park er niet geweest. Door hen blijft het een 
ruig en rijk ecologisch gebied. Dankzij hun vin-
dingrijkheid zijn verbanden gelegd die in een 
regulier proces niet logisch waren geweest. Zij 

puzzelden bijvoorbeeld op alternatieve moge-
lijkheden voor de bereikbaarheid van hulpdien-
sten en stonden drie dagen naast de graafwa-
gentjes aanwijzingen te geven bij de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers. Met zorginstellingen 
in de buurt zijn via korte lijntjes afspraken ge-
maakt over gedeeld beheer door cliënten. Een 
alternatieve benadering voor de waterretentie 
maakt het behoud van bosjes en hoogtever-
schillen mogelijk. De bewoners ijveren nu voor 
een wandelbrug over de Heemraadsingel die 
het Essenburgpark doorsnijdt. En aan de west-
kant moet de entree aantrekkelijker worden 
voor wandelaars. Hier werken bewonersgroe-
pen aan de realisatie van een aaneengesloten 
groenstructuur door dit deel van Rotterdam.
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Het project ‘Mechelen Boulevard’ van het Rotterdamse 
bureau Maxwan en Antea Group geldt als voorbeeld van 
een “mooi gemaakte plek die tegelijk een strategische 
operatie is.” Het gaat om de herinrichting van de 1,5 km 
lange winkelas tussen de Grote Markt en de stationsom-
geving die te kampen heeft met leegstand en verlies aan 
klandizie. 
De grootste ingreep is de transformatie van een door 
auto’s en bussen gedomineerde verkeersas naar een 
aangename groene winkelwandelboulevard met voor-
rang voor voetgangers en fietsers. Het nieuwe uniforme 
straatprofiel benadrukt de lange lijnen, brengt rust in 
het straatbeeld en scheidt de gebruikers duidelijker. Het 
straatmeubilair en de beplanting - enkele en meerstam-
mige magnolia’s en sierkersen - zijn in clusters aan één 
zijde van de straat samengebracht. De jury prijst hier “de 
balans tussen toevoegen en weglaten.”
Er ging ook veel aandacht naar enkele pleintjes langs het 
traject. Zo werd op de Botermarkt het oorspronkelijke 
Vlietje weer blootgelegd. De hellende Vijfhoek kreeg een 
vlak profiel, waardoor er een aangenaam terras onder de 
platanen ontstaat. Op een derde plein, eigenlijk een groot 
kruispunt, wordt de lijn van de winkelstraat doorgetrok-
ken, waardoor de voetganger en niet het overstekende au-
toverkeer voorrang krijgt. 
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