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Het Doctor Wibautplein in Schiedam neemt sinds jaar en dag 
in de wijk een centrale plek in. Het is een ontmoetingsplek 
voor doelgroepen van jong tot oud en er heerst een sterk 
gemeenschapsgevoel. De aantrekkingskracht ligt in de 
diversiteit van de aangeboden activiteiten: speelstructuren, 
voetbalveldjes, een moestuin en een singelpark. Wat echter 
ontbreekt op deze plek, is enerzijds een duidelijke begrenzing 
en anderzijds de aansluiting op de omliggende buurt, met haar 
zo typerende stijlkenmerken van de Schiedamse naoorlogse 
wederopbouwperiode.

Voor het WIJpark zijn we uitgegaan van de huidige lokale kracht 
als belangrijkste inspiratiebron voor het ontwerp. We hebben 
het gebied dan ook zodanig vormgegeven, dat er plaats blijft 
behouden voor alle bestaande activiteiten. Zo hebben de moestuin, 
het stadsvoetbalveld en de natuurlijke speeltuin allemaal een plek 
gevonden bij de herinrichting van het veld, dat ontworpen is als 
een multifunctionele buitenruimte in vier secties. Om optimaal 
te profiteren van de beperkt beschikbare ruimte, hebben we 
bewust afgezien van monofunctioneel ontwerp: multifunctionele 
afbakeningselementen zorgen ervoor dat verschillende activiteiten 
op hetzelfde moment op het veld kunnen plaatsvinden en creëren 
tegelijkertijd een voor iedereen begaanbaar geterrasseerd 
landschap.
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Ruimtelijk plan

1. Multifield 
Multifunctioneel veld voor sport&spel  
en lokale evenementen

2. Bestaande Leilindes
3. Speeldernis 

Herbruik bestaande toestellen
4. Bestaande grote bomen 

Platanen worden gehandhaafd en 
bepalen de sfeer van het park

5. Plint met kinderdagverblijf
6. Tuinen 

Variëteit aan tuinen voor de buurt; 
bloementuin, moestuin, voedseltuin

7. Wetland met steiger aan het water
8. Speelweide (gras)
9. Groene tussenruimte 

Overloopgebied vanuit de terrassen
10. Groene voorruimte aan de P.J. 

Troelstralaan met grote bomen
11. Groene daken met pv-panelen
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Herontwerp van bestaande sociale kwaliteiten.
Het WIJpark wordt een verbindende schakel op allerlei niveaus: stedenbouwkundig, 
landschappelijk en ecologisch. Stedenbouwkundig maken we de verbinding door de 
gebouwen qua hoogte en afmeting te laten reageren op de context. De relatie tussen 
de nieuwbouw en de aanwezige stempelstructuren is hierin leidend. De Monseigneur 
Nolenslaan wordt als het ware opgespannen tussen twee ankers: de bestaande 
voorzieningen langs de Monseigneur Nolenslaan en het WIJpark. Het WIJpark biedt 
ruimte aan recreatie, sport en spel voor elke doelgroep van jong tot oud. Om het 
individueel of in teamverband actief bezig zijn te stimuleren, heeft het plein een open 
en vrije opzet met uiteenlopende sport- en spelaanleidingen. Hiermee vormt het een
tegenhanger van de Monseigneur Nolenslaan, die ingericht is op
horeca en retail.
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Schakel in structuren

Het WIJpark wordt een verbindende schakel op allerlei 

niveaus: stedenbouwkundig, landschappelijk en ecologisch. 

Stedenbouwkundig maken we de verbinding door de gebouwen 

qua hoogte en afmeting te laten reageren op de context. De 

relatie tussen de nieuwbouw en de aanwezige stempelstructuren 

is hierin leidend. De Monseigneur Nolenslaan wordt als het ware 

opgespannen tussen twee ankers: de bestaande voorzieningen 

langs de Monseigneur Nolenslaan en het WIJpark. Het WIJpark 

biedt ruimte aan recreatie, sport en spel voor elke doelgroep van 

jong tot oud. Om het individueel of in teamverband actief bezig 

zijn te stimuleren, heeft het plein een open en vrije opzet met 

uiteenlopende sport- en spelaanleidingen. Hiermee vormt het een 

tegenhanger van de Monseigneur Nolenslaan, die ingericht is op 

horeca en retail.

Het gehele gebied wordt openbaar toegankelijk en straalt een 

veilig buurtgevoel uit. De langzaam-verkeersroutes door het 

WIJpark versterken de verbinding tussen de Monseigneur 

Nolenslaan en de P.J. Troelstralaan. De routes lopen door de 

tussenruimte die is ontstaan tussen de verschillende massa’s, 

Deze tussenruimte is voorzien van paden en doorgangen met 

interessante zichtlijnen en waarborgt vloeiende verbindingen door 

het gebied heen. 

Het WIJpark maakt deel uit van een groter ecologisch netwerk 

via de Thorbeckesingel. Deze vormt enerzijds de verbinding naar 

de binnenstad van Schiedam en de groengebieden langs de 

Vlaardingerdijk. Anderzijds maakt het via de brede groenstructuur 

van de Burgemeester van Haarenlaan de connectie met de 

Poldervaart en verder naar het Beatrixpark. We zetten in op een 

biodivers milieu met diverse biotopen voor het WIJpark. Dit maakt 

het gebied niet alleen visueel aantrekkelijk, maar ook interessant 

voor vogels, kleine zoogdieren en insecten. Zo ontstaat 

een volledig geïntegreerd woonlandschap voor bewoners, 

buurtgenoten en flora en fauna.
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Vorm en lay-out.

Het WIJpark is een plek waar
verschillende stempels bij elkaar komen.
De hoekverdraaiing tussen de twee
ruimtestelsels wordt zichtbaar in de
openbare ruimte doordat gebouw E
meedraait met de bestaande galerijflats.
Deze vormt tevens het hoogteaccent in dezichtas 
van de Monseigneur Nolenslaan.

De bouwmassa’s A, B, C, en D nemen
het ruimtestelsel, dat zich vanaf de
Gerbrandystraat aandient, over: zij tonen
een heldere relatie in maat, schaal en
hoogte met de omliggende bebouwing.
De bouwmassa’s zijn alzijdig ontworpen
om het gebruik van de openbare ruimte
en veiligheid te stimuleren. De volumes
hebben platte daken, in aansluiting op de
typische stijl van de wederopbouw.

5

Ruimtelijke opbouw
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1. Bouwmassa

2. Programma openbare ruimte

3. Park

4. Mobiliteit

Het WIJpark is opgebouwd uit vier 

lagen, die een integraal geheel vormen: 

Ontsluiting en parkeren, Het WIJpark, 

Ruimte voor groen, sport en spelen en de 

Bouwmassa.

1. Bouwmassa 
Het WIJpark is een plek waar 

verschillende stempels bij elkaar komen. 

De hoekverdraaiing tussen de twee 

ruimtestelsels wordt zichtbaar in de 

openbare ruimte doordat gebouw E 

meedraait met de bestaande galerijflats. 

Deze vormt tevens het hoogteaccent in de 

zichtas van de Monseigneur Nolenslaan. 

De bouwmassa’s A, B, C, en D nemen 

het ruimtestelsel, dat zich vanaf de 

Gerbrandystraat aandient, over: zij tonen 

een heldere relatie in maat, schaal en 

hoogte met de omliggende bebouwing. 

De bouwmassa’s zijn alzijdig ontworpen 

om het gebruik van de openbare ruimte 

en veiligheid te stimuleren. De volumes 

hebben platte daken, in aansluiting op de 

typische stijl van de wederopbouw.

2. Ruimte voor groen, sport en 
spelen
De bestaande speel- en 

groenvoorzieningen zijn van grote waarde 

voor de wijk. De herontwikkeling geschiedt 

dan ook met behoud van ruimte voor 

kwalitatieve groen- en speelplekken met 

een duidelijke plek voor elke activiteit.  Het 

sportveld ligt centraal op het Wibautplein, 

goed toegankelijk vanuit alle richtingen 

en multifunctioneel inzetbaar. Het gebruik 

kan variëren van een (rommel)markt, 

buurtfestival tot sportevenement. De 

speeldernis ligt pal naast het sportveld 

als overgang naar het woongebouw E 

met de maatschappelijke plint. De (moes)

tuinen liggen tussen gebouwen C, D en 

E en waaiert uit richting de singel en de 

Monseigneur Nolenslaan. 

3. Het WIJpark
Een half verdiepte parkeervoorziening 

creëert ruimte voor een gelaagd park, 

het WIJpark. De publiek toegankelijke 

groene ruimte is vormgegeven met lichte 

hoogteverschillen die oplopen tot één 

meter boven het maaiveld. Het parkdak 

is toegankelijk voor langzaam verkeer via 

rolstoelvriendelijke hellingbanen, trappen 

en terrassen. Het park is ingekaderd door 

een netwerk van stoepen en voetpaden die 

aansluiten op het omliggende langzaam-

verkeersnetwerk.  

4. Ontsluiting en parkeren
De ontsluiting van het autoverkeer ligt 

langs de randen, waardoor het WIJpark 

zelf autovrij is. Om het autoverkeer 

goed door te laten lopen, is het Doctor 

Wibautplein doorgekoppeld naar de P.J. 

Troelstralaan. Het parkeren van auto’s 

en stallen van fietsen vindt plaats in een 

gebouwde voorziening als onderdeel van 

de nieuwe bebouwing. De half verdiepte 

parkeergarage faciliteert het bewoners- en 

bezoekersparkeren binnen het plangebied.
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Joke de Haan-Klaassen - coördinator 
Voedseltuin
“De stichting Voedseltuinen heeft in de tijd dat de grond hier 

braak lag initiatief genomen om voedsel te gaan verbouwen. 

Ik ben coördinator geworden en langzaamaan is er een 

diverse groep deelnemers hier gaan tuinieren. Mensen 

met Iraanse, Surinaamse, Nederlandse en Zuid-Afrikaanse 

achtergrond die allemaal met elkaar omgaan en leren over 

elkaar en het tuinieren.”

Gebiedsdoorsnede

multifieldgroene 

voorruimte

(moes)tuinenmultifield speeldernis,

bestaande bomen

parkeerdekspeelweide multifield, 

bestaande bomen

Delftse stoepenDelftse stoepen

wetland met vlonder
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Een inclusieve buurt
Met een sterke mix in typologieën, die gelijkmatig worden verdeeld over de blokken, 
wordt ook een mix van bewoners aangetrokken. In combinatie met de aantrekkelijke 
openbare ruimte zal deze samenstelling een gebied helpen cultiveren, waarin 
mensen bijna als vanzelf een oogje voor elkaar in het zeil houden. Het nieuwe 
geterrasseerde landschap is het resultaat van een ondergrondse parkeervoorziening. 
Het verloop van de helling is tot een minimum beperkt om rolstoelgebruikers en 
minder mobiele mensen onbelemmerd toegang te geven tot het park. Het feit dat het 
park zich visueel op hetzelfde niveau bevindt als rest van de buurt, draagt bij aan een 
inclusieve sfeer.

Conclusie SpringCo

23

Woningbouwprogramma

En mensen die een groot balkon bij hun appartement willen, juist 

omdat ze van bloemen en planten houden. Net als er senioren 

zijn, die de voorkeur geven aan gezellige reuring boven rust en 

mensen die wel graag autorijden, maar deze niet voor de deur 

willen hebben.

Rijke mix aan typologieën

Vanuit het besef ‘Zoveel mensen, zoveel wensen’ ontwerpen 

we een fijne buurt met een grote differentiatie aan woningtypen 

en uitvoeringen daarvan. We houden niet vast aan de klassieke 

grondgebonden woningen met tuin: er zijn immers ook mensen 

die grondgebonden willen wonen zonder de zorg voor een tuin. 

Type     Aantal  GO

Maisonette    10  70 m2

Luxe maisonette doorzon  1  132 m2

Hoekappartement   6  70 m2

    

Levensloopbestendige seniorenwoning 6  90 m2

Levensloopbestendige seniorenwoning 12  75 m2

Levensloopbestendige seniorenwoning 12  70 m2

Drielaagse woning op het dek  14  140 m2

Tweelaagse woning op het dek  6  105 m2

Grondgebonden/dekwoning  6  93 m2

Luxe grondgebonden/dekwoning 3  130 m2

Hoekwoning    4  78 m2

 

Middelgroot appartement met loggia 14  75 m2

Hoekappartement met loggia  14  95 m2

Middelgroot appartement met balkon 16  75 m2

Hoekappartement met balkon  8  94 m2

Totaal     132

Kinderdagverblijf     350 m2 (NVO)
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Uitgaande van de kenmerken van de 

omgeving, gesprekken met bewoners, 

de vraag en onderhavig plan is de 

verwachting dat de locatie vooral 

aantrekkelijk zal zijn voor de volgende 

doelgroepen:

Koopstarters:

tweepersoonshuishoudens tot 40 jaar 

(toekomstige gezinnen), op zoek naar 

hun eerste koopwoning. Betaalbaarheid is 

bij deze doelgroep vaak doorslaggevend. 

Voor eenpersoonshuishoudens in deze 

leeftijdscategorie is kopen vaak nog geen 

optie.

(Jonge) gezinnen tot 40 jaar: 

huishoudens met één of meer kinderen. 

De woonwensen van deze doelgroep 

zijn specifiek het gevolg van het hebben 

van kinderen. Deze doelgroep is vaak op 

zoek naar een huis met tuin in een voor 

kinderen aantrekkelijke woonomgeving.

Medioren (empty nesters):

één- en tweepersoonshuishoudens 

tussen 55 en 75 jaar, van wie de 

eventuele kinderen het huis uit zijn. 

Medioren stellen hoge eisen aan woning 

en woonomgeving. Ze zijn vaak wel 

toe aan een stap in hun wooncarrière, 

maar moeten wel verleid worden om te 

verhuizen.

Senioren, één- en 

tweepersoonshuishoudens >75 jaar:

bij deze groep spelen service en zorg 

vaak een belangrijke rol. Gelijkvloers 

wonen en omkijken naar elkaar worden 

belangrijke woonwensen. Een grote 

doelgroep, maar met een zeer lage 

verhuismobiliteit. Hierdoor zal de totale 

vraag vanuit deze groep kleiner zijn.

Sociale veiligheid.
Het behoud van groene ruimte en het optimaliseren van de hieraan verbonden 
functies zijn binnen een verdichtingsproject niet alleen cruciaal om het welzijn van 
de bewoners te verbeteren, maar ook om de sociale veiligheid te waarborgen. We 
verleggen de grenzen van gemeenschappelijke kelderconstructies naar een 2/3 
verdiepte parkeergarage. Dit verlengt de zichtlijnen aanzienlijk. 

Het opnemen van een omvangrijke mix van vijf typologieën maakt slimme indelingen 
mogelijk die extra ruimte creëren, maar ook de ruimtelijke beleving nog meer 
vergroten. Denk hierbij aan het rug-aan-rug plaatsen van maisonnettes, bekroond 
met kleinere teruggezette appartementen. Deze ontwerpprincipes, inclusief 
het overal aanwezige zicht op groen, zorgen voor een hoger niveau van sociale 
veiligheid. 

Overgang tuinmuren Overgang park Overgang collectieve tuin Overgang Delfse stoep
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Klimaatadaptief en natuurinclusief
Met het ontwerp van het park spelen we in op (toekomstige) klimaatveranderingen. 
Zo vormt het terrassenlandschap een water bufferend reservoir, waardoor overtollig 
regenwater eenvoudig kan worden opgeslagen en gereguleerd. Daarnaast maken 
we een open groene verbinding met een van de hoofdstraten van Schiedam, die 
de historische grachten met het platteland verbindt en als zodanig een cruciaal 
onderdeel is van het ecosysteem van de stad.
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Buitenruimte - Natuurinclusief

Ecologisch netwerk
De Thorbeckesingel is een belangrijke ecologische verbindingszone. 

Het verbindt het plangebied met enerzijds de groengordel langs de 

Vlaardingerdijk en anderzijds via de Burgemeester van Haarenlaan 

met de Poldervaart. Voor de uitwisseling in biodiversiteit is een goede 

ecologische aansluiting op de Thorbeckesingel nodig. Zo sluiten we 

tevens aan op de blauwe hoofdstructuur van de Schie, die veel wordt 

gebruikt door bijvoorbeeld vogels en vleermuizen.

Bij de Thorbeckesingel zien we kans de doorsnijding van de 

Monseigneur Nolenslaan te versmallen en de voetpaden van ca. 

6 en 4 meter terug te brengen tot 2 maal 2 meter, ten gunste van 

het water. Vanuit de singel maken we een geterrasseerd landschap 

van vochtig tot droog op het parkdak. Deze groenvlakken krijgen 

een invulling met diverse tuinen voor de buurt (moestuinen, 

bloementuinen), die overlopen in de groene (natuur)speelplekken in 

de zuidoosthoek van het plangebied. Het groen loopt vervolgens door 

tussen twee nieuwe gebouwen naar een groen front met grote bomen 

aan de P.J. Troelstralaan.

natuurinclusief bouwen (zie ook pagina 19)

Stedelijke biotopen
Samenhangende biotopen, waarin voedsel, schuilplaatsen, 

nestvoorzieningen etc. op elkaar zijn afgestemd, zijn cruciaal om 

planten- en diersoorten een goede leefomgeving te bieden. In 

WIJpark is alle ruimte voor diverse biotopen:

• Dakbiotoop: de platte daken op de gebouwen 

Diersoorten: scholeksters, vinken, citroenvlinder, winterkoninkje, 

insecten, vlinders 

Plantensoorten: sedumsoorten, siergrassen, vaste planten, kruiden

• Parkbiotoop: op het parkdak en de terrassen 

Diersoorten: vele vogelsoorten, zoals mussen, vinken, merels, 

mezen. Insecten en vlinders, maar ook vleermuizen en egels 

Plantensoorten: variatie van bloemrijk gras, lage heesters 

(spirea, struikkamperfoelie), meerstammige bomen (berk, 

parottia, dwergden) en hoogstam bomen (lijsterbes, els, linde, 

boomhazelaar)

• Gevelbiotoop: gebaseerd op het stenige karakter van de 

gebouwgevels, heeft alleen bestaansrecht in combinatie met 

dakbiotoop en parkbiotoop 

Diersoorten: mussen, mezen, dwergvleermuis, metselbij, atalanta 

Plantensoorten: klimplanten als blauwe regen, clematis, 

bruidssluier, winterjasmijn, kamperfoelie

• Tuinbiotoop: geterrasseerde tuinen met een gevarieerd type 

beplanting van gethematiseerde bloementuinen en moestuinen 

Diersoorten: vele vogelsoorten, insecten, vlinders, egels 

Plantensoorten: één en tweejarigen, vaste planten, groenten, fruit

Het in de vervolgfase uit te werken beplantingsplan wordt gebaseerd 

op de nectar- en pollenwaarde van de diverse beplanting en bomen. 

Zo stellen we zeker dat tenminste 70% van alle geselecteerde 

beplanting waard- en voedselplant is voor bijen en vlinders.

Natuurinclusief bouwen
We versterken de diverse biotopen met natuurinclusieve maatregelen 

in en rond de gebouwen zelf. Zo worden nestvoorzieningen voor 

vleermuizen, vogels en insecten in de gevels opgenomen en plaatsen 

we één of meer bijenkasten op de platte daken.

4 biotopen

Parkbiotoop
Tuinbiotoop
Dakbiotoop
Gevelbiotoop

90,7 % bij- en vlindervriendelijk

Groen, bij- en vlindervriendelijk
Groen, kortgemaaid gras

Vleermuiskast; h: 3-5 m
Niet boven deur/raam/balkon, vrije 
invliegroute. Niet fel verlicht. 
Elke windrichting

Gierzwaluwkast; h: 4-20 m
Vrije aanvliegroute
Meerdere kasten bij elkaar (min 
40cm afstand)
Noord- of oostkant

Huismuskast
h: 3-10 m
Meerdere kasten bij elkaar
Zuid- of westzijde

Insectenblok
h: 0-2 m
Zuid- of oostkant
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invliegroute. Niet fel verlicht. 
Elke windrichting

Gierzwaluwkast; h: 4-20 m
Vrije aanvliegroute
Meerdere kasten bij elkaar (min 
40cm afstand)
Noord- of oostkant

Huismuskast
h: 3-10 m
Meerdere kasten bij elkaar
Zuid- of westzijde

Insectenblok
h: 0-2 m
Zuid- of oostkant
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Circulair en Natuurinclusief

Metselwerk wordt stapelwerk

Wij maken gebruik van bakstenen waar gerecycled materiaal 

in verwerkt is. De bakstenen zijn bovendien in elkaar te klikken 

zonder cement of mortel. Dankzij dit systeem zijn ze eenvoudig 

losmaakbaar, hetgeen upcyclen in de toekomst heel eenvoudig 

maakt. In dit stapelwerk zijn tevens natuurinclusieve elementen 

meeontworpen, zoals insectenkasten en nestkasten voor 

gierzwaluwen en huismussen.

Door en door duurzaam

De gevel is het gezicht van het gebouw. Duurzaam 

materiaalgebruik en zichtbare plekken voor stadsecologie 

helpen bij de bewustwording van de gebruiker. Maar uiteindelijk 

is het materiaal in de gevel slechts een klein deel van het totale 

gebouw. De grootste winst in circulair en losmaakbaar bouwen 

wordt aan de binnenkant van het gebouw gehaald en maakt het 

grootste verschil in de milieubelasting.

Houtbouw

De grondgebonden en dekwoningen zijn uitermate geschikt 

voor de toepassing van hout als constructief element. 

Houtskeletbouw- en gelamineerde elementen worden in 

fabrieken prefab voorbereid. Deze manier van bouwen 

gaat razendsnel, is demontabel, en levert comfortabele 

woningen op. Daarbij slaat hout CO2 op, is het ideaal voor 

materiaalminimalisatie, mooi van zichzelf mooi en behoeft geen 

verder afwerking met andere materialen. Bovendien zorgt een 

houten casco voor een gezonder leefklimaat: mensen met een 

allergie zullen bijvoorbeeld minder problemen ervaren. Ook 

op andere manieren komt hout het welzijn en welbevinden 

ten goede: onlangs is zelfs aangetoond, dat het verblijf in een 

houten gebouw de hartslag met maar liefst 10% verlaagt.

Vleermuiskast
h: 3-5m

Huismuskast
h: 3-10m

Gierzwaluwkast
h: 3-20m

Insectenblok
h: 0-2m

PV panelen

Water afdracht

Luifel voor 
schaduwwerking

Plantenbakken
Tbv. Verkoelend opp. 

Houten constructie

Triple glas

AanzichtDoorsnede
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Verbonden in stijl.
Nederlandse wijken uit de jaren ’50 zijn ontworpen met een 
sterke nadruk op herhaling, orde en samenhang. Wie deze 
oudere gebouwen goed bekijkt, kan een verscheidenheid 
aan details en verrijking ontwaren, hoewel deze veelal 
monotoon van aard zijn. Binnen ons ontwerp kopiëren we de 
sterke compositie van deze bouwstijl om de toevoegingen 
aan te laten sluiten bij de buurt. Wel zullen de nieuwe 
woningen qua afwerking en detaillering meer opvallen, ook 
op individueel niveau.

Het lagere niveau van de nieuwe blokken is letterlijk een 
verlengstuk van de bestaande plinten. De drie lagen erboven 
bevinden zich op dezelfde hoogte en zijn opgetrokken 
uit dezelfde materialen als de blokken uit de jaren 50, 
doorgetrokken in de basementen en tuinmuren. De 
toevoegingen zijn echter nieuw en vormen een fraai contrast 
tussen de onderste en bovenste niveaus. Het effect wordt 
benadrukt door de terugzettingen.

Gemiddelde hoogte
2-3 lagen Hogere plint

Parcellering Witte accenten

Bijzondere setback laag

Groene bekroning 
op ieder gebouw

Setback

Gemiddelde hoogte
4-5 lagen
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Architectuur

Nieuwe Zakelijkheid

Samen met Tuindorp Kethel is de wijk Nieuwland één van 

de eerste nieuwbouwwijken uit de Schiedamse naoorlogse 

wederopbouwperiode. De wijk is ontwikkeld in de jaren 1950 

en begin jaren 1960 volgens de Nieuwe Zakelijkheid, een 

stijlrichting die kenmerkende structuren in baksteen heeft met 

witte lijnen en kaders. Ook de nieuwere ontwikkelingen in de 

wijk spelen een spel met een interpretatie hierop en tonen 

baksteen met een toevoeging van witte kaders en accenten. 

Nieuwe werkelijkheid

Voor deze locatie is de uitdaging om met karaktervolle 

nieuwbouw op een vanzelfsprekende wijze het oorspronkelijke, 

deels al vernieuwde weefsel te herstellen. De architectuur in 

het WIJpark is een eigentijdse vertaling van de zorgvuldigheid 

waarmee destijds gevels gedetailleerd werden. De ontwerpen 

geven invulling aan een bijzonder plangebied, in dienst van het 

grotere geheel. We gaan daarbij niet voorbij aan de betekening 

van deze plek voor de hele wijk: het WIJpark is namelijk een 

plek voor iedereen. Op grotere schaal mag deze plek dus ook 

betekenis krijgen. In vormentaal aansluitend op de omliggende 

bebouwing, maar met iets eigens voor deze plek. 

Aansluiten op de morfologie van de wijk

De gebouwen voegen zich naar de omliggende bebouwing 

door aan te sluiten op de omliggende hoogtes. Ze trappen op 

van 2 tot 4 lagen, waarna ze een setback laag laten zien vanaf 

de vijfde laag. De heldere en kloeke metselwerkgebouwen 

nestelen zich in het park. Ze zijn hier te gast. Dit wordt zichtbaar 

in de zachte overgangen van openbaar naar privé. Je woont 

hier écht in een park, met je voordeur aan de publieke ruimte. 

Door te kiezen voor een alzijdige benadering ontstaan er 

nooit achterkanten, enkel voorkanten. De gevels zijn sober 

maar wel aantrekkelijk met mooie detaillering. De bebouwing 

is terughoudend vormgegeven als rustige en informele 

achtergrond voor de openbare ruimte van de tuinstad.

Groene bekroning

De bakstenen volumes in het WIJpark krijgen een groene 

bekroning rondom de dakrand. Via deze plantenbakken hangt 

het groen naar beneden. De bekroning grijpt terug naar het 

rationele grid uit de wederopbouwperiode in samenhang met de 

beeldkwaliteit van de wijk, maar kenmerkend voor deze groene 

plek. In de bekroning wordt een weelderig groene tuin op ieder 

gebouw gemaakt. Voor ieder raam en rondom de buitenruimtes 

sieren plantenbakken met volwaardige groencondities de 

bebouwing. 

Gemiddelde hoogte
2-3 lagen Hogere plint

Parcellering Witte accenten

Bijzondere setback laag

Groene bekroning 
op ieder gebouw

Setback

Gemiddelde hoogte
4-5 lagen
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