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woLKeNdeK aLS iNSpiRaTie 
VooR STRaaTBaKSTeeN iN 
dRoNTeN

Raadhuisplein Reuver: 

ontmoetingsplek met gouden randje  

Joan Busquets: 

‘mensen blijven niet wonen in een stad 
zonder toekomstbeeld’

SpS staat voor het bevorderen van een kwalitatief en 
 kwantitatief goede toepassing van straatbaksteen, een en 
 ander in het belang van een goede ruimtelijke kwaliteit van 
de gebouwde en  ongebouwde omgeving.

crh clay solutions - www.crhclaysolutions.nl

Wienerberger - www.terca-straatbakstenen.nl

vandersanden - www.huwastraatbaksteen.nl

rdi straatbaksteen - www.rdistraatbaksteen.nl

steenfabriek engels - oeffelt - www.baksteen.nl 

Fabrikanten:

oVeR SpS

www.straatbaksteen.nl biedt professionals en consumenten 
alle mogelijke informatie over het gebruik van  straatbaksteen. 
Van producteigenschappen tot voordelen, van toepassings-
mogelijkheden tot praktische adviezen – de website geldt als 
bron van informatie én inspiratie voor professionals werkzaam 
in de openbare ruimte.  Bovendien kunt u online alle nummers 
van Contour teruglezen. 
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de meeste stationspleinen worden gerenoveerd 
vanuit een bestaande situatie. in dronten is het net 
andersom, daar is door de aanleg van de hanzelijn 
een nieuw station gebouwd. drontenaren kunnen 
hierdoor makkelijker reizen tussen zwolle en 
 Lelystad. de noordkant van de stad wordt getrans
formeerd van industriegebied tot reis en verblijf
plaats. Centrale middelpunt is het stationsplein van 
12.000 vierkante meter, dat de verbindende factor 
moet worden tussen station en centrum.

Maurits van de Sande, landschapsontwerper bij 

BDP Khandekar: ‘Ontwikkelen vanuit het niets is 

een spannende uitdaging. De aanleg van het  station 

was de enige houvast. Woningen, winkels en scholen 

worden nog gebouwd in de toekomst. Aan ons de 

opdracht om met het stationsplein de  verbinding 

met het centrum te creëren en er een nieuwe 

 herkenbare welkomstplek voor Dronten van te 

 maken.’ De enige restrictie waar de landschaps-

ontwerper mee te maken had, was dat de buslijn 

fysiek  gescheiden moest zijn van de autobaan.  

Om die  reden werd het immense plein in drie 

 stukken  gedeeld. ‘Over het gehele plein is een 

 rigide lijnenspel aangebracht in de bestrating. Die 

lijnen zijn parallel aan het spoor en staan haaks op 

de verkeersfuncties op het plein.’

maRKaNTe pLeK 
Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling 

van het plein is de ligging van Dronten in de polder. 

‘Die landelijke sfeer wilden we graag in diverse 

 aspecten laten terugkomen. Daarbij vind ik het 

 belangrijk dat het plein een markante plek wordt, 

dat tijdens de zomer en winter dezelfde herkenbare 

sfeer uitademt. We hebben daarom bewust  gekozen 

voor bomen die het hele jaar door groen zijn. Ook 

voor mensen die straks rondom het plein  komen te 

wonen, geeft dat een mooier en gezelliger beeld. 

Uiteindelijk moet het stationsplein een plek  worden 

die je duidelijk koppelt aan het Drontse polderland-

schap. Bij de Flevopolder denken we vaak aan 

 populieren, essen en wilgen, maar in de Flevo polder 

is er bij de aanlegfase geëxperimenteerd met  allerlei 

boomsoorten, zo ook met dennen.’

woLKeNdeK 
‘De keuze voor straatbakstenen is gemaakt, omdat 

het past bij de langetermijnvisie die is ontwikkeld 

markant plein 
in polder 

Project Stationsplein | Locatie Dronten | 

Opdracht gever Gemeente Dronten | Ontwerp 

BDP Khandekar | Product Strengpers, (donker)

grijs, zwart en  oranjerood dikformaat

voor het Hanzekwartier. In tegenstelling tot beton 

blijven bakstenen langer mooi. Bovendien waren er 

veel keuzemogelijkheden qua kleur. Uiteindelijk 

hebben we gekozen voor grijsachtige stenen. Die 

mooi passen bij het landschap en het typische 

 Nederlandse wolkendek dat in de polders extra 

goed zichtbaar is. De stenen zijn gelegd in een 

 elleboogverband. Een stevig verband, dat goed te 

leggen is in een recht en strak patroon. De oranje-

rode baksteen die je her en der ziet, maakt subtiel 

de verbinding met het station zelf. Dat is opgetrok-

ken vanuit dezelfde kleur. De mix van grijsachtige 

en oranjerode tinten maakt het patroon wat mij 

 betreft heel bijzonder.’  n

“over het gehele plein is 
een rigide lijnenspel aangebracht 

in de bestrating” 

21C O N T O U R  S T R A A T B A K S T E E N  # 2 920


