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De regionale skyline
De ontwikkeling van het metropolitaan stadslandschap in de Zuidvleugel

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0m

Nieuwe Kerk
Schoorsteen
Electro TU Delft
Tovenhove

Oude Kerk

Velmeertoren
SW2
Maria van Jesse Kerk

Rotterdam

Delft

120m

Den Haag

109m
95m
100m

90m
83m

80m

60m

40m

20m

75m

75m
73m

72m

BURA

Delftse hoogbouw
Nieuwe Kerk

DELFT CITY TYPES

Nieuwe Kerk

Schoorsteen
Schoorsteen

Electro TU Delft
Electro TU Delft

Historischstad

Tovenhove

Oude Kerk

Velmeertoren

Tovenhove

Oude Kerk

Velmeertoren

SW2
SW2

Maria van Jesse Kerk
Maria van Jesse Kerk

120m
120m
100m

Modernestad
Kennisstad

100m
80m
80m
60m

109m
109m

95m
95m

90m
90m

83m
83m

75m

75m

75m

75m

73m
73m

72m
72m

60m
40m
40m
20m
20m
0m
0m

Industriestad

BURA

Samenhangende stadsbeelden & enkelvoudige torens

Historische stad

Vermeertoren

Moderne woonstad

Staaltoren

BURA

Title of
Zicht
opthe
Delft
page
vanuit Rotterdam
subtitle of the page (optional)

BURA

Title of the page
subtitle of the page (optional)

2

CULTURELE VERANKERING

BURA

VERTREKPUNT: Ontwikkelplan
De ontwikkelingen sluiten aan bij de ambities zoals opgenomen in het Ontwikkelplan
Centrale uitgangspunten
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ONTWIKKELPLAN

Levendig gemengd
stedelijk gebied

Ruimte voor innovatieve
maakindustrie

Sociaal inclusief en
cultureel divers

Gezonde en
duurzame omgeving

Goede verbindingen en
nieuwe mobiliteit

Definitief:20 juni 2019

Verschillende dichtheden

Mix van wonen en werken

Differentatie in werkprogramma
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Stedelijke opgaven voor Delft
ARBEIDSPLAATSEN 			&				WONINGEN
Verstedelijking
Tot 2040 10.000 extra banen
Economische clusterlocaties Delft
op alle niveaus
12

Woningbouwopgave Delft (tot 2040):
Woningbouwopgave Delft
(tot 2040):
Woningbouwopgave Delft (tot 2040):
15.000 nieuwe woningen
15.000 nieuwe woningen
15.000 nieuwe woningen

Verstedelijking

Een grote en complexe verstedelijkingsopgave

Discussienota - Verstedelijking Provincie Zuid-Holland - Koers en inzet
12
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Een grote en complexe verstedelijkingsopgave

Discussienota - Verstedelijking Provincie Zuid-Holland - Koers en inzet

Economische clusterlocaties Delft
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Kantoren

Alle vormen
incl wonen

In de twintig jaar daarna was de koers
bijna tegenovergesteld. Er kwam meer
aandacht voor economisch en ruimtelijk
versterken van wat al sterk is, hetgeen
Midden-Holland
leidde tot een herwaardering van de
grote stad en de stad als woon- en
5.6
werkmilieu. In deze tijd werd onder
5.9het
mom van ‘de compacte stad’ ingezet
2
op verdichting van het bestaande en
uitbreidingswijken aan de rand van grote
28.2
steden (Vinex-wijken).

29.4

3

Alblasserwaard-

Vanaf 2005 is er meer aandacht voor de
2.4
Vijfheerenlanden
internationale concurrentiepositie van
18.1
steden en
groeit het besef dat steden 0
niet op zichzelf staan, maar onderdeel
6.4
uitmaken van een stedelijk netwerk en
4.9
regio’s. In het concurrentie-denken
gaat
2
er meer aandacht1uit naar het1.3belang van
Drechtsteden
aantrekkelijke woon- en werkmilieus en
-1.4
naar Hoeksche
metropoolvorming
waard en transit oriented
development. Ook komt er aandacht voor
94.3
het klimaat. De koers vanaf 2005 bepaalt
2015-2019
nog steeds
het huidige denken.
Zuid-Holland
ZuidWel
104.2
2020-2029
wordt dit meer en meer aangevuld met
aandacht voor sociale inclusiviteit en de
59.1
Zuid-Holland
2030-2039
grote maatschappelijke transities.

per regio prognose x1000 woningen voor 2015-2019, 20202029 en 2030-2039 bron: WBR2016

Bron: Discussienota - Verstedelijking Provincie Zuid-Holland - Koers en inzet

bron: Ruimtelijk-economische visie Delft 2030,
december 2017

De visie op verstedelijking bepaalt
waar woningen worden gebouwd. In
het verleden zijn daar verschillende
perspectieven op geweest. Zo was men
vanaf de jaren 60 tot halverwege de
jaren 80 van mening dat verstedelijking
zo gestuurd diende te worden dat
de druk op grote steden verlicht zou
worden en ongebreidelde suburbanisatie
tegengegaan. Dit werd ook wel
‘gebundelde deconcentratie’ genoemd en
15.4
uitgevoerd met het groeikernenbeleid dat
Holland-Rijnland
13.9 investeringen
gepaard ging met forse
in
openbaar vervoer.
2.3

13

Historisch
perspectief
De visie op verstedelijking bepaalt
waar woningen worden gebouwd. In
het verleden zijn daar verschillende
perspectieven op geweest. Zo was men
vanaf de jaren 60 tot halverwege de
jaren 80 van mening dat verstedelijking
zo gestuurd diende te worden dat
de druk op grote steden verlicht zou
worden en ongebreidelde suburbanisatie
tegengegaan. Dit werd ook wel
‘gebundelde deconcentratie’ genoemd en
uitgevoerd met het groeikernenbeleid dat
gepaard ging met forse investeringen in
openbaar vervoer.
In de twintig jaar daarna was de koers
bijna tegenovergesteld. Er kwam meer
aandacht voor economisch en ruimtelijk
versterken van wat al sterk is, hetgeen
leidde tot een herwaardering van de
grote stad en de stad als woon- en
werkmilieu. In deze tijd werd onder het
mom van ‘de compacte stad’ ingezet
op verdichting van het bestaande en
uitbreidingswijken aan de rand van grote
steden (Vinex-wijken).
Vanaf 2005 is er meer aandacht voor de
internationale concurrentiepositie van
steden en groeit het besef dat steden
niet op zichzelf staan, maar onderdeel
uitmaken van een stedelijk netwerk en
regio’s. In het concurrentie-denken gaat
er meer aandacht uit naar het belang van
aantrekkelijke woon- en werkmilieus en
naar metropoolvorming en transit oriented
development. Ook komt er aandacht voor
het klimaat. De koers vanaf 2005 bepaalt
nog steeds het huidige denken. Wel
wordt dit meer en meer aangevuld met
aandacht voor sociale inclusiviteit en de
grote maatschappelijke transities.

bron: Discussienota - Verstedelijking Provincie
Zuid-Holland Koers en inzet, december 2017

Bron: Discussienota - Verstedelijking Provincie Zuid-Holland - Koers en inzet
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BURA

Maatschappelijke discussie

Hoogbouw Sluisbuurt: ‘Vernieuwing is nu juist hetgene
waar de tegenstanders bang voor zijn’
De Brug, Jan van Erven Dorens 18|09|2019

BURA

Sluisbuurt Amsterdam

Hoe geven we vorm
aan hoge dichtheden?
BURA

Gemengd stedelijke milieus
Typologie

Maakindustrie cluster

Stedelijk werkmilieu

Werken

Wonen

85%

0%

10%

42,5%

15%

60%

10%

20%

70%

10%

0%

95%

5%

Stedelijk gemengd milieu

Hoogstedelijk milieu met
kleinschalig werken en wonen

Rustig woonmilieu

30%

Referentie

15%

20%

70%

42,5%

Productief woonmilieu

Voorzieningen

BURA

Hoogstedelijke gemengde gebieden

BURA

Guiding Principles

Metro Mix

BURA

Wat?
Mengen
in hoge
dichtheid

BURA

Highrise Innovation Award

Onderzoek:
Thuis op hoogte
sociale duurzaamheid irt hoogbouwopgave
- BURA urbanism
- CIVIC Architects
- Socioloof Lia Karstens
- Planeconoom Theo Stauttener

BURA

Kansen & Uitdagingen voor bouwen in hoge dichthenden
Kansen:

Uitdagingen:

-

Bijdrage woningbouwopgave

-

Menselijke maat

-

Sparen van groen en landschap

-

Inclusieviteit & sociale ontmoetingen

-

Biedt ruimte voor functiemenging, levendige en adaptieve stad

-

Relatie met de straat & openbare ruimte

-

Verdichting in de 3e dimensie, leid tot nieuwe woonvormen/		
leefstijlen passend bij specifieke doelgroepen

-

Schaduw

-

Windhinder

-

Mobiliteit en parkeren

Onderscheidende en stedelijk leefmilieus
(bijdrage stedelijk vestigingsklimaat)

-

Planologische structuur

Stedelijk voorzieningenniveau omhoog / op peil houden

-

Betaalbaarheid

-

Verrijking voor de stad (bijdrage identiteit & karakter plek)

BURA
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KADERS BOUWHOOGTE

BURA

Ruimtelijk kwaliteitskader

CONCEPT

SCHIEOEVERS
NOORD
DELFT

Kader voor ruimtelijke kwaliteit
- betrekking op ruimtelijke aspecten
fysieke eigenschappen van bebouwing & buitenruimte
- Toekomstbestendig voor langdurige ontwikkelingen

Ruimtelijk kwaliteitskader | december 2020

MaakSTAD aan de Delftse SCHIE

Tweeledig doel:
1. Inspiratiebron voor initiatiefnemers en ontwerpers
2. Basis voor kwaliteitsbewaking en toetsing

BURA

Sturingskaarten Ruimtelijke Kwaliteit
Waardevolle
karakteristieken

Voortbouwen op
bestaande kwaliteiten

Raamwerk

Hoogbouw

Goede aansluiting
met omgeving

Leefmilieus

Activeringsplekken

Levendige stedelijk gebied

BURA

Methode
Kaderstellend & Doelstellend

Kaderstellend:

Doelstellend:

- harde regels
- kan in principe niet van worden afgeweken

- Beogen een resultaat
- Richtlijnen geven ondersteuning en inspiratie
- Ruimtelijke essenties in ontwerpprincipes
- Vraagt om doorvertaling in concreet ontwerp

Bijvoorbeeld:
- profielmaten lange lijnen raamwerk
- contouren Schiepark
- hoogbouw regels

Bijvoorbeeld:
- sferen van lange lijnen raamwerk
- levendige stad op ooghoogte
- beeldkwaliteit

BURA

Waarborgen bij hoogbouw:
1. - openbare ruimte wordt geactiveerd, en levendige plint biedt ruimte voor ontmoeting en interactie
2. - hoge bebouwing heeft aansluiting op stad op ooghoogte en aandacht voor menselijke maat
3. - windhinder wordt geminimaliseerd
4. - voldoende zon in de openbare ruimte
5. - ervaring van ruimtelijkheid, leesbaarheid en orientatie
6. - behoud van erfgoed

BURA

Levendige stad op ooghoogte:
Organiseer interactie en stimuleer ontmoeting

Interactie binnen/buiten
Zorg voor uitwisseling tussen binnen- en buitenruimte

Leesbare adressen
Realiseer voordeuren aan de straat met herkenbare
functies

Publiek interieur
Publiek toegankelijk domein dat als binnenruimte plek
biedt voor ontmoeting en interactie

Ogen op de straat
Zorg voor visuele relaties tussen programma
en maaiveld

Cluster meerwaarde
Positioneer actieve programma’s strategisch op
bronpunten om levendige activeringsplekken te creëren

Publiek toegankelijke hoogbouw
Voorzie in toegankelijke programma’s op niveau van
plint, dak en top

BURA

Consensus: Toren met voet - actieve plint, setback en top
Toren heeft een voet en maakt verbinding met het maaiveld.
3.1. DE GROUNDSCRAPER

kroon

Den Haag

OP OOGHOOGTE

Een stad bestaat uit een netwerk van straten, pleinen, kades en
levendige plinten. Samen vormen zij het netwerk van de openbare
ruimte. Een goed beeld en gebruik van de plinten van publieke ruimte
is essentieel, hiermee staat of valt het succes van een plek. Naast een
Marlies de Nijs
skyscraper moet een gebouw ook een groundscraper zijn zoals ook in
‘De binnenstad als City Lounge’ wordt benoemd: de groundscraper
2015 staat
voor het streven dat spraakmakende en vernieuwende hoogbouw óók
bijdraagt aan een aansprekend leven op straat. Waar het private en
publieke leven elkaar niet uitsluiten en gebouwen ‘communiceren’ met
de stedelingen en de straat. Dit is voor toekomstige hoogbouw dan ook
de ambitie. Sommige standalone (naald)torens onttrekken zich aan het
stedelijke leven en veroorzaken ‘eigen plekken’ in de rooilijn van een
straat of creëren een eigen openbare ruimte rond het gebouw. Dit type
hoogbouw is dan ook niet geschikt om tot een goed stedelijk leven te
komen.

Skyscraper

De benedenverdieping en daarmee de Rotterdamse laag van de
hoogbouw is essentieel. De programmering van de Rotterdamse laag
moet een bijdrage leveren aan de stedelijke dynamiek en de continuïteit
van het stadsbeeld. Denk hierbij aan lobby’s voor kantoren, entrees
voor woningen, commerciële en maatschappelijke functies et cetera.
Detaillering en transparantie voor deze lagen is een belangrijk aspect
voor het straatbeeld.

toren

plint

HIGH-RISE

stedelijke laag

Groundscraper

Het patroon van straten, pleinen en kades is leidend voor de nieuwe
bebouwing. Hoogbouw dient onderdeel te zijn van een (groter) stedelijk weefsel en specifiek aan te sluiten op de Rotterdamse laag. De
Rotterdamse laag en de invulling van de plint vormen en activeren de
stedelijke ruimte.

Eindhoven

Stedelijke continuïteit met het doorzetten van de Rotterdamse laag

Rotterdam

BURA

City at eye-level
Jan Gehl - stedelijke ontwikkeling vanuit voetgangersperspectief (gebouw op menselijke maat)

Onderdelen bebouwingstypologie

Referentie:

hoog:
60-125m

...

top

...

Referentie:

setback

8
7
6
midden:
30-60m

5
4

human dimension

Referentie:

3
2
1

daklandschap:
5e gevel
2e plint

levendig plint

setback:
min. 3m

0

laag:
t/m 20m

plint:
3,5-8m

Merwede, Utrecht

Beeldkwaliteitsplan Sluisbuurt

Sluisbuurt, Amsterdam

BURA

Voorbeelden in Delft
Vermeertoren
Locatie: Kuyperwijk-Zuid, Delft
Blok oppervlakte: 5.000 m2
Gebouw hoogte (max.): 25 verdiepingen
+

Binnenstad
Locatie: Centrum-West, Delft
Blok oppervlakte: 28.300 m2
Gebouw hoogte (max.): 6 verdiepingen

Blok typologie:

MXI = 0,78

Locatie: Zuidpoort, Delft
Blok oppervlakte: 9.600 m2
Gebouw hoogte (max.): 5 verdiepingen

Blok typologie:

< 1km naar treinstation :
< 500m naar OV :
dichtbij parks : 7 min

Blok typologie:

+
Type werken: huisarts, parkeren, horeca, bank,
student association, detailhandel,
disco club, kantoren, cultuurcentrum

Type werken: pharmacy, community center.

FSI (Bruto) = 2,62

Zuidpoort

FSI (Bruto) = 1,61
MXI = 0,27

< 1km naar treinstation :
< 500m naar OV :
dichtbij parks : 12 min

+

Type werken: horeca, detailhandel, bioscoop,
parkeren, bushalte

FSI (Bruto) = 1,94
MXI = 0,43

< 1km naar treinstation :
< 500m naar OV :
dichtbij
parks : 8 min
+

+

+

BURA

Korrelgrootte en hoogbouw

Hoge torens

95 meter

Torens

70 meter

Hogere gebouwen

30 meter

Maakstad laag

15meter
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BURA

Hoe geven we sturing?:
Hoogbouw principes:
Categoriën bebouwing:
uitgezet naar maximale bouwhoogte
Hoge torens

Geleding & opbouws:
Goede aansluiting op de grond en openbare ruimte
95 meter

HOOGBOUW

Delftse Skycraper
Hoge torens

Torens

KOP

70 meter

MIDDENBOUW

Hoge gebouwen

30 meter

Hoge gebouwen

Maakstad laag

15 meter

Plint

Plint

4,5 meter

Afwisselende basis en maximale
hoogte
Maakstadse laag

LAAGBOUW

VOET

project grens
cultuurhistorisch waardevolle bebouwing
(beschermd via bestemmingsplan)
behoud beeldbepalende gevels

Hoge gebouwen krijgen een setback
Gebouwdelen boven de basishoogte worden aan de
straatzijde en eventueel de binnentuine, teruggegeld. Het
terugleggen, ofwel een setback, zorgt voor meer daglicht,
bezonning en lucht op straatniveau en binnentuinen en
voor het terugdringen van windval bij hogere gebouwen.

projectie van bestaande
fabrieksgebouwen
tunnel verbinding
tunnel verbinding
tunnel verbinding (potentie)

Hoogte zones en max. hoogte
< 95 meters

tot vijf bouwlagen boven de basishoogte volstaat een
e
setback van tenminste
twee meter. Voor hoge gebouwen
met meer dan vijf bouwlagen boven
39m de basishoogte is
een setback van tenminste tweenhalve meter verplicht.

<70 meters

PLINT

VOET, LICHAAM, KOP

Slankheid:
Toelichting spelregel 8
Gebouwen verjongen naar boven
Hoogte

LICHAAM

Torens

bovenbouw
1-5 lagen
bovenbouw
1-5 lagen

≥2M

bovenbouw
>5 lagen

≥2M

≥2M

bovenbouw
>5 lagen

bovenbouw
1-5 lagen

≥2,5M

≥2,5M

setback ≥2M

setback ≥2M

setback ≥2,5M

<30 meters
10-20 meters
indicatieve locatie voor torens
# afwijkend van zonehoogte (maximaal
# meter, met speciale richtlijnen)

setback te geven. Dit zal per geval besproken worden
DIAGONAAL
met het
q-team.

setback ≥2M

setback ≥2,5M

SETBACK

BURA
Toelichting spelregel 4

Toelichtin
Bouwblok
laagteacc
Om de me
licht te krij
aan deze
dat de ho
oost-wests
straat. Voo
basishoog
straat 10
zo lang ee

Indicatief silhouet: oplopend van binnenstadszijde naar stationsknoop

Hoogte
project grens
cultuurhistorisch waardevolle bebouwing
(beschermd via bestemmingsplan)
behoud beeldbepalende gevels
max.#M

indicatieve
locatie voor
projectie van bestaande
hoge
gebouwen
fabrieksgebouwen
(maximaal # meters en
tunnelspeciale
verbindingrichtlijnen)
met
tunnel verbinding

95M

Delftse Skycraper

max.95M

95M

tunnel verbinding (potentie)

Hoge torens

max.95M

70M

Hoogte
zones en max. hoogte
Torens

max.95M

< 95 meters

Hoge gebouwen

70M

<70 meters

MaakSTAD
Maakstadse
laag
<30 meters

max.70M

b

max.70M

Plint
10-20 meters

max.70M

30M

a

30M
Bestaande gevel van Kabelfabriek

15M

indicatieve
locatie
indicatieve
locatie
voorvoor
torenstorens
# afwijkend
vanvan
zonehoogte
(maximaal
afwijkend
zonehoogte
(maximaal
#
metmet
speciale
richtlijnen)
#meter,
meter,
speciale
richtlijnen)

max.30M
max.30M
Bestaande gevel van
Prysmische fabrieken

15M

12-15M

Station Delft Campus

10-15M

Festo
Schieoevers Zuid

Kruithuisweg

Engelsestraat

Schieweg

Stationskwartier

Abtswoudseweg

Kabeldistrict

a. hoogteprincipes van verschillende zones parallel aan de Schie
Nieuwe Kerk (109M)

max.95M

95M

max.95M
max.95M

70M

Oude Kerk (75M)

70M
max.70M
max.70M

30M

30M

15-30M

15M

12-15M

Voorhof

Spoor

Vulcanusweg

8M

8M

5M
Schieweg

Vulcanusweg

Hartlijn

4M
woonstraat

Kabeldistrict

Schiepark

De Schie

Rotterdamseweg

Rotterdamseweg

b. hoogteprincipes van verschillende zones loodrecht op de Schie

BURA
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LEEFOMGEVINGSKWALITEIT

BURA

Onderscheidende leefmilieus
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Spoorstrook
Stationskwartier
Schiehallen Zuid
Schiehallen Midden
Schiehallen Noord
Schieveld

BURA

HET KABELDISTRICT AAN DE SCHIE

Kabeldistrict

PLANKAART

EEN LEVENDIG SCHIEPLEIN AAN HET WATER

KondorWessels
Amvest
beelden:
Mei architects planners

BURA

Delfts Schiekwartier
BINNENKOMEN IN HET SCHIEKWARTIER

PERSPECTIEF VOOR HET DELFTS SCHIEKWARTIER
Porceleyne
Fles
nieuwbouw
Octatube

plantage

ontvangstruimte

ligweide

De Schie

stedelijke kade

mogelijke locatie
roeivereniging LAGA

De Nieuwe Haven

monument
horeca

UITNODIGENDE EN VEELKLEURIGE BUITENRUIMTE
| Referentie
naar
industriëel
verleden
ZICHT
OVER HET
WATER
OP HET
DELFTS SCHIEKWARTIER
PRESENTATIE STEDENBOUWKUNDIGE SCHETS | 14 JANUARI 2021

PRESENTATIE STEDENBOUWKUNDIGE SCHETS | 14 JANUARI 2021

AM
beelden:
De Urbanisten

Materialisering kan refereren
naar industrieel verleden

Ligweide als welkomstplek aan de Schie

Aansluiting bij vormentaal kabeldistrict

BURA
PRESENTATIE STEDENBOUWKUNDIGE SCHETS | 14 JANUARI 2021

PRESENTATIE STEDENBOUWKUNDIGE SCHETS | 14 JANUARI 2021

Voortbouwen op bestaande kwaliteiten en kenmerken

Blad 1

BURA

Beeldkwaliteit: MaakSTAD
Combinatie van oud & nieuw, erfgoed & innovatie

&

BURA

Ontwerp:
vanuit het DNA van
Schieoevers

met toegevoegde
waarde voor
de buurt en bewoners

met hoge kwaliteit
en zorgvuldigheid

BURA

Levendig en groen dakenlandschap

BURA

Conceptueel organisatie principe
Wat hoort bij wat?

K.D.
S.C.
Herkenbare
ruimtelijke/stedelijke
eenheden

Geen aaneengesloten
(groeiend)
hoogbouw gebied

BURA

Verschillende leidende principes
Stationskwartier en Kabeldistrict

Hybride 3D puzzel:
samenhang en contrast tussen oud & nieuw

Hoogbouw als markering en oriëntatie
met eigenzinnige expressie

laag

permeability

hoog

skyline van de stad

bestaande industrie

Staande volumes:
Bovenbouw met familiaire kenmerken

Unieke idividuele torens

Licht, lucht & Ruimte
TAXI

K+R

WENS

NU

NU

WENS

P+R

WENS

TAXI

Zittende volumes:
Gebouwen met menselijke maat & schaal

K+R

P+R

laag

Liggend volume:
permeability
Behoud van beeldbepalende fabriekskenmerken

hoog

Van vierkwadranten naar een kwartier

WENS

een centrale ruimte die de kwadranten verenigt, gezocht
moet worden naar het juiste ruimtelijke middel
programma dat zich richt op alle kwadranten vergroot
verbinding
gemengd programma met voorzieningen gekoppeld aan

ngsruimte
r 1 ontmoetingsruimte

Overstapmachine
Overstapmachine

BURA

Group form

Shinjuku Towers, Fumihiko Maki

Erastus Salisbury Field, Historical Monument of the American Republic, 1867

Amsterdam 17e eeuw - Hendrick de Keyser

San-Gimignano

BURA

Zorgvuldig werken aan nieuw stadsbeeld

Silhouet

Families

Licht,
lucht &
ruimte

Opspannen

BURA

Ruimtelijk kwaliteitskader

CONCEPT

SCHIEOEVERS
NOORD
DELFT
Ruimtelijk kwaliteitskader | december 2020

MaakSTAD aan de Delftse SCHIE

Proces:
- Van concept naar definitief via participatie
- Participatie samen met eerste planuitwerkingen
- Definitief vast te stellen door de raad bij
Bestemmingsplan SO Noord

Werkingskracht:
- Handvat voor Kwaliteitsteam Schieoevers
- Kwaliteitsteam ism AOK
- Borging van continuïteit in planvorming, zonder een klassiek plan
- DNA Schieoevers Noord
BURA

GOUDEN REGELS: DNA Schieoevers
9 BASISPRINCIPES

01

Geef vorm aan MaakSTAD

02

Schie en oevers centraal

03

06

Gemengde ensembles voor
een levendige stad

07

Uitnodigende buitenruimte

08

Duurzaam natuurlijk

09

Ruimte laten voor verrassing

Vervlochten met zijn omgeving

04

Industrieel, rauw, ruw

05

Verankerd op zijn plek

BURA

