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Kerkplein, Hoogeveen
Een nieuw plein voor een kindvriendelijke stad

Op basis van ons recente masterplan openbare
ruimte voor het centrum van Hoogeveen maakte
REDscape een definitief ontwerp voor het
Kerkplein. Het ontwerp van REDscape kreeg bij
de opening een koninklijke behandeling door de
koning en koningin van Nederland.
De waterspiegels markeren de voetafdruk van
voormalige gebouwen en het karakteristieke
steegje dat ooit de kerk met de hoofdstraat
verbond. Ons doel was om het erfgoed van de
locatie te gebruiken om nieuwe betekenissen aan
het publieke domein toe te voegen en de identiteit
van deze voormalige turfstad te versterken.
Het plein vormt het hoogtepunt van REDscape’s
openbare ruimteplan. Een definitief ontwerp
(DO) is ook voor de Hoofdstraat ( fase 1) gemaakt
en uitgevoerd. Hoogeveen streeft er naar de
meest kindvriendelijke stad van Nederland te zijn
en we zijn verheugd dat het plein daar een vitale
bijdrage aan is. Het plein is volledig aanpasbaar
en zal voor wekelijkse markten en culturele
evenementen worden gebruikt. Het lichtontwerp
is ontwikkeld in samenwerking met Signify (vorm.
Philips).
Credits: Concept en DO inrichtingsplan kerkplein en spiegelfontein:
REDscape landschap en stedenbouw.
Bouwteam: Uitvoeringsontwerp kerkplein; Roelofs Groep.
Uitvoeringsontwerp spiegelfontein: Rots Maatwerk i.s.m. Baljon
Landschappen. Verlichtingsontwerp: Signify. Fotografie: Mark Otten
(object en co).
Landschappen. Verlichtingsontwerp: Phillips. Fotografie: Mark Otten
(object en co).

Aziëpark
Een nieuw wijkpark voor Schalkwijk, Haarlem

Fase 1 van het Aziëpark is voltooid. Het park is een
belangrijke impuls voor Schalkwijk in Haarlem.
Deze fase omvat een nieuwe setting voor twee
woontorens (door VMX-architecten) en een
entreegebied dat het park met het nieuwe
stadscentrum verbindt.
Het park speelt een belangrijke rol bij
klimaatbestendigheid en bevat een centraal
waterontwerp om de waterkwaliteit voor het
hele district te bufferen en te verbeteren.
Aziëpark in Haarlem is onlangs gepubliceerd in
de Blauwe Kamer. Het ontwerp werd beschreven
als een broodnodige kwaliteitsimpuls voor de
wijk. De wulpse lijnen en gebogen routes werden
beschouwd als een ‘stijlbreuk’ met het naoorlogse
moderne parkontwerp. Bewoners beschreven het
als een nieuwe impuls voor het gebied, ‘chique’
en een ‘grote verbetering’. Het park is ontwikkeld
in samenwerking met de gemeente Haarlem en
inwoners van Schalkwijk.
Credits: Concept en DO inrichtingssplan: REDscape landschap en
stedenbouw.
Bouwteam: Bestek en uitvoeringsontwerp; Tauw. Aannemer :
Fotografie: REDscape.

Transformatie Bastion Groningen
te Willemstad
Erfgoed voor de toekomst

Bastion Groningen is een van de zeven bastions
van Willemstad, een vesting uit 1583 . Het bastion
heeft de potentie om de komende jaren een plek
van betekenis te worden voor de bewoners en
bezoekers van Willemstad. Het ontwerpteam stelt
voor om hiertoe de gelaagde en rijke geschiedenis
van het bastion als uitgangspunt te nemen.
Het ontwerpteam ontdekte dat deze gelaagdheid
in de loop der tijd tot een ongearticuleerde
brij is versmolten. Veel van de kwaliteiten van
het bastion zijn over de jarenverstoord, zoals
de routing van de paden en het profiel van de
werken. De opgave is dan ook om helderheid en
structuur aan te brengen door middel van het
ontrafelen en articuleren van de verschillende
historische elementen.
Het interieur van het bastion is in het ontwerp
omgevormd tot een verblijfsplek waar ook
culturele activiteiten kunnen plaatsvinden. Een
terre plein (vlakke grond) werd gedefinieerd
om flexibel gebruik van het bastion mogelijk te
maken. Ook de zogenoemde munitiegebouwen
(militaire gebouwen) hebben we bestudeerd op
mogelijkheden voor nieuw gebruik.
Credits: Inrichtingssplan:
REDscape Landscape & Urbanism. ism Daf -Architecten.

Landgoed Leyduin
10 jaar na het masterplan.

Na het opstellen van een landschapsmasterplan
in 2008 voor Landgoed Leyduin, eigendom van
Landschap Noord Holland en onderhouden door
Staatsbosbheer, reflecteren we op de resultaten,
zo’n tien jaar later.
Enkele hoogtepunten zijn; de terugwinning van
een verlaten ommuurde tuin als collectieve
moestuin. Dit is een tuinbouwkundig, maar ook
een gemeenschappelijk succes geweest, dat nu
in meerdere opzichten het hart van het landgoed
vormt. De aanpassing van landbouwgronden naar
weidegraslanden heeft de biodiversiteit verhoogd
en bijgedragen aan de visuele aantrekkingskracht
van het landgoed. De verbouwing van een
voormalige woning tot een lokaal restaurant,
zónder naastgelegen parkeerplaats (een groot
discussiepunt tijdens het masterplan) is bereikt.
Wij geloven dat onze aanpak aantoont dat een
landschapsplan effectief is. Het kadert de dialoog
voor ontwerpaanpassingen aan het landschap
en toont de mogelijkheden waar gemeenschap
en belanghebbenden samen nieuw programma
aan het gebied toe kunnen voegen. Het was
ons voorrecht om een nieuw hoofdstuk in de
geschiedenis van dit landgoed te ontwerpen.
Dankzij het niet-aflatende werk van de
opdrachtgever en alle samenwerkende partijen is
dit ontwerp over de afgelopen jaren grotendeels
gerealiseerd. Bezoek deze prachtige locatie en
geniet ervan!
Credits: Masterplan REDscape Landscape & Urbanism.
Advies cultuurhistorie: Willemijn Papijns
Advies architectuur: Woltjer Berkhout Architecten.
Fotos: Henk van Bruggen, Johan Stuart.

De Stenen Poppen te
Klundert
een wandeling in de tijd

Wie de stad Klundert vanuit het zuiden nadert,
ziet de markante vestingcontour met bomen.
Daar enigszins los van doemen de Stenen Poppen
op, een monumentaal baksteen gevaarte met
twee zuilen. Het geheel is onderdeel van een
prachtige stadsrand met water, taluds, paden
en doorkijkjes die zowel voor bewoners, voor
bezoekers maar ook voor de natuur in potentie
zeer veel waarde heeft.
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Naar de Nieuwedijk
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De Keene (voormalig rivier) en haar bedijkingen
zijn in het landschap moeilijk te ervaren. De
Stenen Poppen vormde een van de sluitstukken
tussen deze bedijkingen en de vesting. Om
deze landschappelijke structuur te herstellen
ontwerpen we een nieuwe wandelroute die
vanaf de vesting over het tracé van de voormalige
dijk langs de Keene loopt. Hiermee ontstaat
een interessant stad-land wandelommetje
dat aansluit op het regionale wandelnetwerk
in ontwikkeling. Onderdeel van de route is
een waterbrug waarmee je vlak onder het
baksteen dam kan lopen over de buitengracht.
De Stenen Poppen wordt als parel aan de route
letterlijk uitgelicht door het toepassen van LED
strijkverlichting.
Credits: Inrichtingssplan:
REDscape Landscape & Urbanism. ism Daf -Architecten.
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