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Zuidblok
inleiding

Ontwerptoelichting VO  binnentuin Zuidblok Amsterdam

Tuin van gevel tot gevel

De binnenruimte van het blok is benaderd als tuin van gevel 

tot gevel, toegankelijk voor alle bewoners en afsluitbaar naar 

de straat. De strokenverkaveling organiseert en structureert de 

tuin en is als ordeningsprincipe bij uitstek geschikt om samen-

hang te creëren in het diverse tuinprogramma.

Binnen het robuuste raamwerk van de opeenvolgende stroken 

worden de benodigde tuinfuncties ingepast waaronder het 

parkeren op maaiveld. Het centrale midden van de tuin blijft 

autovrij.

Het hart van de tuin wordt gevormd door 12 banen die samen 

de tuinkalender vormen waarin het seizoensverloop over 12 

maanden wordt verbeeld middels een uitgekiend beplantings-

plan. 

De kalendertuin is een beproefd tuinconcept en eerder succes-

vol toegepast in de omsloten binnentuin van Erfhof-IJsselmon-

de in Rotterdam (Vestia 2008/2010). De gelaagde beplanting 

rijgt de stroken en blokken aan elkaar tot een robuust tuin-

beeld van gevel tot gevel.  Met het bomenbeeld verankert de 

tuin zich in het bouwblok. De bomen creëren diepte in de bin-

nentuin en vormen een vertikaal groenaccent, ze worden in 3 

hoogteklassen aangeplant.

Prive-openbaar

Haaglijnen markeren belangrijke overgangen in de tuin. De 

privetuinen met bergingen worden rondom begrensd met 

lijnhagen met op de kavelgrens een hek wat onzichtbaar op-

genomen wordt in het haagbeeld. Naar de straat wordt de tuin 

bij de hoogbouw begrensd door een dubbele haag met schuif-

poort + draaipoort en bij de laagbouw door een tuinmuur met 

schuifpoort + draaipoort in het verlengde van de gevellijn.

Ontwerptoelichting schetsontwerp Zuidblok Amsterdam

Blokconcept

Bij het hoofdstuk Stedenbouw werd al eerder de vraag gesteld 

hoe de blokken gelezen moeten worden. Een U, een L of nog 

anders, bijvoorbeeld een gesloten bouwblok waarbinnen zich 

2 blokjes grondgebonden woningen bevinden. (Barcelona 

kent ook vele mooie voorbeelden hiervan).

In de uitwerking van het blok zijn de navolgende keuzes 

gemaakt. Studentenwoningen aan Vlaardingenlaan 

en Maassluisstraat; onderbouw (set back) met 4 laagse 

horizontaal gelede bovenbouw. Dit geldt dan zowel voor 

de voor- als de achterzijde. Dit met name omdat ook het 

programma voor en achter identiek is. Appartementenblok 

op ander hoek in feite identiek alleen totaal 5 lagen. De 

grondgebondenwoningen aan de Voorburgstraat zijn in 

onze optiek achitectonische uitlopers van de set back, staan 

ook in dezelfde lijn en zijn geheel (4 lagen) in de set back 

architectuur. Het blokje in het binnenterrein krijgt wat ons 

betreft meer vrijheid. 

Stedenbouw

vogelvlucht zuid-west



Groene plint

De buitenzijde van het Zuidblok wordt aan de stoepzijde voor-

zien van een groene plint bestaande uit een ritmisch hagenpa-

troon langs de hoogbouw en hagen in combinatie met voortui-

nen bij de grondgebonden woningen. De ritmiek is afgestemd 

op het gevelbeeld en de beukmaat. Het robuuste haagpatroon 

genereert privacy naar de straat, de voortuinen brengen  meer 

leven en ontspanning in het straatprofiel. In combinatie met 

de bomen in de stoepzone ontstaat er een groen aanzicht van 

het profiel. 

Functies

De tuin is zowel kijktuin als gebruikstuin waar speelvoorzienin-

gen,  eetbaar groen (kruidenvakken, besdragende heesters & 

boomgaard), gazon, parkeren en sierbeplanting elkaar afwis-

selen. Het parkeren is bewust gesitueerd langs de randen en 

wordt ingebed met groene structuren zodat het hart van de 

binnentuin autovrij blijft. De benodigde parkeermaat voor 2 

zijdig parkeren (16 meter)  wordt binnen het raamwerk van 

stroken ingepast waarbij de rijloper fysiek 6 meter is maar 

optisch wordt versmalt tot een tuinpad van 4 meter met aan 

weerszijden 2 stroken van 1 meter. Kleurstelling van alle verhar-

ding is antraciet, passend bij de gevelsteen in de onderbouw. 

Uitzondering hierop zijn de banden/stroken die de tuin verka-

velen, deze worden uitgevoerd in oplichtend lichtgrijs evenals 

de maandaanduiding in de  kalendertuin.

Landschap

1. binnentuin van gevel tot gevel 2. groene plint buitenom straatzijde 3. privétuinen grondgebonden 
woningen

4. parkeren op maaiveld 5. kalendertuin 4 seizoenen 6. eetbare tuin, fruitbomen, gazon

7. studententuin, entree bergingen 8. slagenverkaveling als verbindende
    structuur in tuinprogramma

9. vogelvlucht tuin



Tuin als tijdklok

De tuin heeft door de strokenverkaveling een sterk ritmische 

structuur die wordt ondersteund door dynamische beplanting 

die fungeert als tijdklok voor de 4 seizoenen. Aan de positie 

van de bloeiende beplanting kan je in deze kalendertuin waar-

nemen in welke maand je zit. Het ordenen van beplanting op 

basis van de bloei & tijdstip is een eigentijdse vertaling van de 

‘Horologium flore’ van Linnaeus  (‘Philosophica botanica” 1751). 

Dit ordeningsprincipe is in deze kalendertuin vertaald naar een 

maandkalender die het jaarverloop verbeeld. De “vulling” van 

de tuin bestaat uit een bewezen sortiment van dekkende vaste 

planten, bodembedekkers, sierheesters en gazon. Het onder-

houd is eenduidig door de systematische ordening van de tuin 

in vorm, structuur en sortiment. 

Routes & toegang

Diverse routes maken de binnentuin maximaal doorwaadbaar. 

Met de geschakelde wandelroute door de binnentuin worden 

de verschillende entrees van de bouwblokken met elkaar ver-

bonden en ontstaat er een interessante doorloop. Langs de 

route staan een reeks van haagbanken waarbij de haag de 

benodigde rugdekking geeft. De maandpaden en smalle on-

derhoudspaden vormen een random-patroon in de tuinverka-

veling. De binnentuin wordt naar de straat ontsloten door een 

schuifpoort  (2x auto’s) en draaipoort (2x fiets/voetgangers). 

Nutsgebouw

In de tuin moeten 2 nutsgebouwen worden geintergreerd. Bij 

de noordelijke tuinentree wordt het nutsgebouw ingebed in 

een haagstructuur en opgenomen in een bomenbeeld, aan de 

zuidelijke entree wordt het nutsgebouw achter de tuinmuur 

geplaatst.

Beheer & onderhoud 

Voor de binnentuin wordt een beheer en onderhoudsplan op-

gesteld inclusief een tuinreglement.

impressie tuinroutes                                                                         eetbare tuinzitten                          tuinstructuur



Referenties

De referenties zijn allemaal groen! Voor de uitwerking van de 

bovenbouw is een groene uitwerking gekozen. Liefst levend 

groen, vandaar de referenties. Hoewel ook daar al een paar 

voorbeelden zijn te vinden die toegepast kunnen worden 

waar levend groen een stap te veel is gevraagd. Spelen met 

groen is daarom wel het thema voor de invulling tussen de 

horizontale banen.

Een thema dat sterke gelijkenis vertoont met de 

ontwerpopvatting die bij de invulling van de tuin is 

gehanteerd.

Architectuur

voorbeeldprojecten

palet

voorbeeld interieur



Architectonische uitwerking

Onder- en bovenbouw kennen een verschillende uitwerking. 

Heeft de onderbouw een verticale geleding, de bovenbouw 

kenmerkt zich juist door horizontaliteit.

Dit verschil wordt ook nog eens in kleur en materiaal 

geaccentueerd. Onder donker, boven licht.

De bovenbouw wordt gevormd door horizontale banden 

waartussen zich een afwissellende speelse groene afwerking 

bevindt. Deze wordt onderbroken door raampartijen voor de 

studentenwoning, die om de afwisseling te vergroten in alle 

units op een andere plaats zit. De groene afwerking kan hetzij 

natuurlijk hetzij van materiële aard zijn. De referenties laten 

hierin verschillende mogelijkheden zien.

Stroken

Groenstroken zijn het motto van onze uitwerking geworden. 

Zowel in het tuinontwerp als in het architectonisch ontwerp.

 

Verdichting

De opzet zoals tot nu toe omschreven heeft het uiteindelijk 

niet gehaald. 

Tijdens het planproces werden de stedenbouwkundige 

uitgangspunten onderwerp van discussie.

Thema’s waren met name programma en verdichting.

Door derden is hier de discussie over gevoerd.

Het uiteindelijk gevolg; ons blok verschoof meer naar de hoek 

en er kwam een laag bovenop.

Op de volgende pagina’s ziet u het resultaat van deze 

veranderingen.

GEVELOPZET
stroken, zowel in 

tuinontwerp als in
architectonisch ontwerp
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TOVERSTRALEN
werken aan een duurzaam ontspannen samenleving
Stedenbouw - Landschap - Architectuur


