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Life + Art + Light + 
Soul = Place
De leefbaarheid van steden hangt steeds meer 

af van de kwaliteit van de openbare ruimte. 

Hoogwaardig ingerichte openbare ruimtes zijn 

zelden het werk van een persoon of organisatie, 

maar vaak het resultaat van de samenwerking 

tussen verschillende partijen. Door samen 

met opdrachtgevers, bewoners, ondernemers, 

kunstenaars en andere belanghebbenden 

passende concepten te ontwikkelen en maatwerk 

te leveren, worden aantrekkelijke plekken in 

stedelijke gebieden ontworpen. 

In dit proces stelt BDP de belangen van de 

gemeenschap centraal. Met dat in het achterhoofd 

worden aantrekkelijke en tot de verbeelding 

sprekende openbare ruimtes ontworpen. BDP 

heeft het voorrecht samen te werken met 

opdrachtgevers uit de publieke en private sector 

die de kwaliteit van goed ontworpen stedelijke 

ruimtes op waarde schatten. 

foto op de voorpagina: Brits Paviljoen Wereld Expo Milaan 2015 
Wolfgang Buttress in samenwerking met BDP
Foto op de achterflap:  © Wolfgang Buttress

© Hufton+Crow
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Brits Paviljoen, Wereld Expo Milaan 2015
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In samenwerking met de kunstenaar Wolfgang 

Buttres heeft BDP het Britse paviljoen voor de 

Wereld Expo van 2015 in Milaan ontworpen. Het 

paviljoen bestaat uit een kunstzinnige bijenkorf 

in een bloemrijke tuin. Het ontwerp benadrukt de 

belangrijke rol die bijen, door bestuiving, innemen 

bij de productie van ons voedsel. De bijenkorf is na 

de sluiting van de Expo verplaatst naar de Royal 

Botanic Gardens in Kew nabij Londen, waar deze  

tot en met juni 2018 zal blijven staan. Op deze 

plek is de korf ingericht met een expositie die de 

verschillende methoden van bestuiving laat zien. 

In de botanische tuin zal de korf wederom in een 

weide worden geplaatst. Deze weide zal worden 

ingezaaid met een inheems, wild bloemenmengsel.
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Brits Paviljoen, Wereld Expo Milan 2015
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In opdracht van het stadsdeel 

Lewisham heeft BDP het 

verloederde stadspark Cornmill 

Gardens omgevormd tot een plek 

waar mensen graag komen. Het 

parkontwerp bestaat uit een reeks 

van verschillende zones met een 

eigen karakter, zoals een dorpsplein, 

marktkramen, tuinen, speelplekken 

en weides. Daarnaast is de natuurlijk 

loop van de Ravensbourne hersteld. 

De betonnen beschoeiing is 

verwijderd en heeft plaatsgemaakt 

voor een natuurlijke bedding met 

inheemse planten. Het ontwerp 

heeft meerdere onderscheidingen en 

prijzen gekregen waaronder, the Civic 

Trust en de GLA Mayor’s Best New 

Public Space 2007 award.

Life + Art + Light + Soul = Place

Cornmill Gardens, Lewisham, Londen
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Life + Art + Light + Soul = Place
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Cornmill Gardens, Lewisham, Londen
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Na het succes van Cornmill Garden 

heeft BDP de opdracht gekregen voor 

het ontwerp van Ladywell Fields. Dit 6 

ha grote terrein is omgetoverd in een 

open en toegankelijk park. Drager van 

het ontwerp is de meanderende rivier. 

Langs en over de rivier zijn bruggen, 

vlonders, vijvers en natuurlijke 

weides aangelegd. Het ontwerp 

heeft meerdere onderscheidingen en 

prijzen gekregen, waaronder the GLA 

Mayor’s Best New Public Space 2013 

award. Boris Johnson, burgemeester 

van Londen, beschreef het alsvolgt; 

” De vernieuwing van Ladywell Field 

heeft er voor gezorgd dat het gebied 

nu een oase van rust is waar mensen 

kunnen ontspannen en elkaar kunnen 

ontmoeten”.

Ladywell Fields, Lewisham, Londen
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Vogelenzang, Rhenen

Licht gebogen ontsluitingswegen 

zorgen voor een informeel karakter 

van de wijk. Voor de wijk is een 

Beeldkwaliteitplan opgesteld, 

waarin de spelregels voor zowel de 

architectuur als ook de inrichting 

van de openbare ruimte omschreven 

zijn. Een kleurenpalet van zachte, 

natuurlijke kleuren voor de 

materialisatie zorgt ervoor, dat de 

wijk zich harmonieus in de groene 

omgeving voegt. Een centraal gelegen 

groen gebied zal als verblijfsgebied 

voor jong en oud worden ingericht en 

vormt het hart van de wijk. Langs de 

uiterwaarden en de Nederrijn wordt 

een ecologische verbindingszone 

ingericht die onder andere dient als 

passage voor de edelherten van de 

Utrechtse Heuvelrug. Ook de steile, 

beboste hellingen en de heldere plas 

gaan hier deel vanuit maken. Met 

de invulling van Vogelenzang wordt 

het panorama van Rhenen langs de 

Nederrijn afgerond.

MIX architectuur

MIX architectuur MIX architectuur

MIX architectuur

MIX architectuur



‘‘Regenwater wordt hier
opgeslagen en vertraagd 
afgevoerd”

“Bijenkasten verhogen de 
biodiversiteit op een natuurljke 
wijze en leveren honing”

“Bestaande bomen 
zijn opgenomen in de 
parkinrichting”

“De Ringvaart biedt mogelijkheden 
voor vervoer over water”

‘‘Hier maken we een muur van 
gestapelde platen gebruikt 
asfalt die lichthinder beperken 
en veel insecten aantrekken’’

‘‘De aanwezige waterkavel met 
kade maakt vervoer over water 
mogelijk”

‘‘Hier komt verlichting die alleen 
brand als er mensen zijn. De LED-
lamp brand op zonne-energie”

“Op het asfaltterrein is
momenteel plek voor 
tijdelijke evenementen”

“We willen in de  toekomst 
de Ringvaart oversteken”

“Wordt Fort aan de Liede in de toekomst 
een bijzondere locatie voor vergaderen 
en ontmoeten?”

‘‘Hier komen planten 
die fijnstof afvangen 
en bodem zuiveren”

‘‘Hier willen wij een 
verbinding met de stelling 

van Amsterdam maken”

“De overgebleven 
kazematten in de 

liniedijk worden 
letterlijk uitgelicht”

“Hotelfaciliteiten letterlijk 
om de hoek!”

‘‘Dit bedrijf heeft zonne-
panelen op zijn dak”

“station Haarlem Spaarnwoude 
op 2,5 km afstand, hier zijn 
OV-fietsen beschikbaar”
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Bedrijvenpark PolanenPark is een 

nieuwe werklocatie in de regio 

Amsterdam, waar ondernemen 

samengaat met een goede 

bereikbaarheid en een centrale 

ligging. PolanenPark ligt vlak 

langs de A9 en de A200 naast 

knooppunt Rottepolderplein 

met Amsterdam, Haarlem, Haven 

Amsterdam en Amsterdam 

Airport Schiphol in de directe 

nabijheid. Het park biedt ruimte 

aan regionaal en nationaal 

georiënteerde bedrijven in de 

hogere milieucategorieën. BDP 

heeft voor PolanenPark een sterk, 

groen raamwerk voor de openbare 

ruimte ontworpen waarbinnen 

het bedrijvenpark zich ontwikkelt. 

Voor de westzijde van dit 

groene raamwerk is een ontwerp 

gemaakt volgens de principes 

van de circulaire economie. Het 

circulaire ontwerp van deze 

openbare ruimte bouwt verder 

op duurzaamheidsconcepten, 

zoals Cradle to Cradle en is 

vooral gericht op economie, 

gebiedsontwikkeling en 

productontwikkeling met als 

uitgangspunt dat afval, grondstof 

is. De koppeling van circulair 

ontwerp aan stedenbouw en 

de inrichting van de openbare 

ruimte vormt de uitdaging van 

het project. Vragen als, wat 

betekent circulair ontwerp voor 

de inrichting van de openbare 

ruimte van het bedrijvenpark? En: 

Polanen Park, Haarlem

1. PolanenPark saneert 
de bodem en brengt 
een nieuwe leeflaag 
aan. Hierdoor wordt het 
mogelijk om PolanenPark 
te ontwikkelen. De 
hoogteverschillen 
kunnen worden gebruikt 
voor recreatie en 
natuurontwikkeling 
en sluiten aan bij 
de landschappelijke 
kenmerken van het 
stellinggebied.

2. Voor de inrichting 
van het park worden 
bestaande materialen 
hergebruikt. Hierbij 
hebben lokale materialen 
de voorkeur. Zo wordt 
onderzocht of lokale 
ondernemers (Itsme en 
Molenaar) hun inbreng 
hebben met hun product 
of dienst. 



“Bijenkasten verhogen de 
biodiversiteit op een natuurljke 
wijze en leveren honing”

“Bestaande bomen 
zijn opgenomen in de 
parkinrichting” “PolanenPark ligt aan de

snelfietsroute Haarlem - 
Amsterdam, ideaal om 
als werknemer snel en 
gezond op de fiets naar je 
werk te gaan”

“We onderzoeken 
mogelijkheden voor 
tijdelijk gebruik van reeds 
beschikbare kavels”

“Bomenrijen onderstrepen 
het landelijk karakter; ze 
zuiveren fijnstof uit de lucht 
en maken zuurstof aan”

‘‘Is de accu van je 
elektrische fiets bijna op? 
Hier kan je hem opladen!’’
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3.De parkstrip wordt 
aangesloten op de 
Stelling van Amsterdam, 
zodat er een ecologische 
verbinding ontstaat. 
Beplanting wordt 
zorgvuldig gekozen, 
zodat deze helpt de 
bodem te verbeteren, 
fijnstof af te vangen, een 
aantrekkende werking 
voor fauna heeft en het 
landschappelijke karakter 
versterkt. 

4. Het park verbindt 
PolanenPark met de 
omgeving. Het aangrenzend 
hotel met recreatieve 
functies kan bezocht worden 
tijdens de lunchpauze. 
Daarnaast is het park een 
uitbreiding van de recreatie 
route van de Stelling van 
Amsterdam.

‘‘Knooppunt Rottepolderplein geeft een 
goede  vervoersverbinding over de weg 

in noord-zuid-oost-westelijke richting”

Haarlemmerstraatweg

Haarlemmerstraatweg Linieweg

Vijfhuizerdijk

Zwanenburgerdijk

Spaarnwouderweg
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Ringvaart Haarlemmermeer

Wat kan circulair denken toevoegen 

aan de vormgeving en inrichting van 

de openbare ruimte? Gedurende 

het ontwerpproces werd duidelijk 

dat het hele bedrijvenpark in het 

circulaire proces betrokken moest 

worden. Het resultaat van dit proces 

is op de parkstrip toegespitste 

concrete ontwerpvoorstellen, die 

gerealiseerd kunnen worden door 

de landschappelijke elementen en 

de producten van bedrijven in de 

omgeving erbij te betrekken.
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Stationsomgeving, Bilthoven
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In Bilthoven zijn twee tunnels, een 

voor auto’s en een voor voetgangers 

en fietsers, aangelegd. Deze hebben 

de voormalig gevaarlijke gelijkvloerse 

spoorweg overgang vervangen. In 

deze complexe omgeving, waar 

het autogebruik een zware wissel 

trekt op de openbare ruimte, is een 

ruimtelijke verbinding tot stand 

gebracht tussen centrum en station 

met nadrukkelijke verbindingen voor 

fiets en voetgangers. Het talud van 

de voetgangerstunnel is gebruikt 

om een reeks landschappelijk 

ingerichte trappen te maken waar 

mensen kunnen zitten en van de 

stationsomgeving kunnen genieten. 



18

De openbare ruimte van het 

historische stadscentrum van Derry is 

heringericht waarbij het autogebruik 

is teruggedrongen en de voetgangers 

de ruimte hebben gekregen. Hierbij 

is een netwerk van openbare ruimte 

ontstaan dat verschillende vormen 

van gebruik mogelijk maakt.

Stadscentrum Derry, Noord Ierland
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2020

In Paleiskwartier is het voormalig 

bedrijventerrein Wolfsdonken 

getransformeerd tot een hoogwaardig, 

stedelijk woon- en werkgebied. Drager 

van het plan is een centraal gelegen 

bassin boven op een half verdiepte 

parkeergarage. Om dit bassin zijn 

de stedelijke ogende gebouwen 

gesitueerd. Het hoogteverschil is bij 

het ontwerp van de inrichting van 

de openbare ruimte als ontwerp 

thema gebruikt, waarbij de trappen, 

keermuren en hellingbanen zeer 

zorgvuldig ontworpen. De inrichting 

van de openbare ruimte ondersteunt 

het stedelijke karakter van het ontwerp 

door middel van een vormentaal met 

lange rechte lanen en kades, die worden 

versterkt door een heldere duurzame 

materialen, zoals gebakken klinker en 

natuursteen. Bomen zijn zo ingezet 

dat de geometrisch opzet wordt 

benadrukt,. Hetzelfde geldt voor de 

(bijzondere) verlichtingsarmaturen. Het 

plan heeft meerdere prijzen gewonnen 

en is opgenomen in de Kanon van de 

Ruimtelijke Ordening.

Paleiskwartier, ‘s-Hertogenbosch
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Centrum, Coevorden

In de visie die ontwikkeld is voor 

Coevorden, staat de historische 

binnenstad centraal met haar rijke 

geschiedenis als inspiratiebron. 

Uitgangspunt in het ontwerp is om 

de contouren van de oude vesting 

beter zichtbaar te maken. Er is 

gewerkt met drie thema’s, die in 

alle deelontwerpen terug komen: 

water, geschiedenis en gezelligheid. 

Dit heeft geresulteerd in 20 

sleutelprojecten, die stapsgewijs 

zullen worden uitgewerkt in 

eigentijdse, duurzame ontwerpen. 

Enkele van de sleutelprojecten zijn: 

een locatie voor een nieuw stadhuis, 

de vergroting van de haven, de 

Weeshuisweide, stationsgebied en 

de herontwikkeling Holwert (oud 

bedrijfsterrein).

Zo zal de oude vestingstructuur 

worden hersteld door de contouren 

van de oude citadel weer herkenbaar 

te maken in Coevorden, en door 

nieuwe ontwikkelingen te koppelen 

aan openbare routes langs de 

historische singels. De vormgeving en 

materialisatie van de inrichting van de 

openbare ruimte langs de singels, in 

het centrumgebied en bij de haven, 

speelt een rol bij het zoeken naar een 

rustig en samenhangend totaalbeeld. 

Langs de nieuw, ingerichte singels 

wordt ter plaatse van een drietal 

bastions een nieuwe interpretatie van 

de vesting bedacht. 
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In het centrum van Londen maakt 

BDP in opdracht van Land Securities 

een herontwikkelingsplan voor een 

bestaand kantoorgebouw. Het plan 

bestaat uit een ontwerp voor de 

binnenzijde en de buitenruimte van het 

gebouw.  Om de buitenruimte en de 

begane grond van het gebouw beter 

met elkaar te verbinden, is met behulp 

van warme kleuren en materialen een 

gezellige ongedwongen buitenruimte 

ontworpen, die aansluit op de nieuwe 

ontvangstruimtes en winkelruimtes aan 

de binnenzijde van het gebouw.

Thomas More plein, Londen E1
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Stadhuisplein, Lelystad

Tot Koningsdag 2015 was het 

Stadhuisplein van Lelystad een open, 

kaal en winderig plein. De gemeente 

Lelystad wilde hier verandering in 

brengen en schreef begin 2014 een 

openbare aanbesteding uit voor de 

herinrichting van het plein. Door BDP, 

Tauw en Reimert werd dit opgepakt: 

door voor de indeling van het plein 

een basisplattegrond te maken 

waarin de organisatie van het plein 

en de locatie van de beplanting, 

de bomen en het straatmeubilair 

werd vastgelegd. Vervolgens werd 

de basisplattegrond met bewoners 

en ondernemers rond het plein 

besproken en aangepast. Vervolgens 

zijn op basis van de sfeerbeelden 

van de gemeente drie themakamers 

samengesteld, waarover inwoners 

door middel van een referendum 

een voorkeur kon uitspreken. De 

kamer met de meeste stemmen werd 

uitgewerkt en aangelegd. Door deze 

compacte werkwijze heeft het team 

in minder dan 7 maanden het plein 

kunnen ontworpen en aangeleggen.
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Voor GPL heeft BDP een masterplan 

met verschillende recreatieve functies 

ontwikkeld in Greater Noida, India. 

Van de functies is de golfbaan 

de belangrijkste. Het zicht op de 

golfbaan en de relatie tussen de 

golfbaan en de woningen eromheen 

is een van de uitgangspunten in het 

plan. het plan is onderverdeeld in 

4 buurten, die rond de x-vormige 

golfbaan zijn geplaatst. Elke buurt 

heeft zijn eigen buurtpark met 

clubhuis en vanuit het buurtpark is 

de golfbaan direct bereikbaar. Binnen 

het concept van het masterplan 

worden gezond leven en een 

actieve levensstijl gestimuleerd. De 

auto heeft in de woonstraten een 

ondergeschikte rol gekregen en er is 

een uitgebreid systeem van voet- en 

wandelpaden ontworpen. Dragers van 

dit systeem zijn de Golf Course Road 

en Link Road, die de verschillende 

buurten met elkaar verbinden. Naar 

aanleiding van de positieve reacties 

op dit plan is BDP door GPL gevraagd 

om een soortgelijk masterplan voor 

een 40 ha groot terrein in Bangalore 

te ontwikkelen.

Golf Links, Greater Noida, India
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In opdracht van Crossrail en 

in samenwerking met Hyder 

heeft BDP een herinrichtingplan 

voor de stationsomgeving van 

Whitechapel Station gemaakt. Bij 

de totstandkoming van het ontwerp 

zijn verschillende belangengroepen 

en (overheids) instanties betrokken, 

zoals het stadsdeel Tower Hamlets, 

Transport of London, English 

Heritage, Design for London, London 

Underground, the GLA and CABE. 

Het ontwerp is er opgericht om het 

nieuwe station van Whitechapel 

zorgvuldig aan te sluiten op het 

historische stadscentrum, waarbij 

er een herkenbaar, prettig en 

overzichtelijk aankomstgebied 

voor reizigers is . Na aanleiding 

van de positieve reacties op 

dit ontwerp hebben BDP en 

Hyder de opdracht gekregen om 

verschillende inrichtingsplannen voor 

stationsomgevingen van Crossrail 

te ontwikkelen, waaronder de 

stationsomgevingen van Ilford, Forest 

Gate, Maryland en Manor Park

Herinrichting stationsomgeving Whitechapel Crossrail, Londen
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In samenwerking met O’Connell 

Mahon Architects heeft BDP 

een ontwerp voor een nieuw 

kinderziekenhuis in Dublin gemaakt. 

Het positieve effect van natuur en 

groen op het genezingsproces vormt 

de basis in het ontwerp. Dit komt 

tot uiting in de vele tuinen en (dak)

terrassen die het gebouw herbergt. 

De tuinen zorgen voor een prettig 

contrast met de klinische ruimten 

en afdelingen in het ziekenhuis zelf. 

De tuinen laten in de seizoenen 

veranderingen zien en prikkelen 

de zintuigen. Daarbij stimuleren de 

tuinen de interactie tussen patiënten, 

personeel en families en bieden de 

tuinen ruimte om te rusten en te 

spelen. Door de vingerstructuur van 

het gebouw dringt het landschap 

diep in het gebouw binnen, waardoor 

het mogelijk wordt de meerderheid 

van de ruimtes aan het park te laten 

grenzen. In het ontwerp gaan tuin en 

park langzaam in elkaar over.

National Paediatric Hospital Dublin, Alder Hey Children’s Health Park, Liverpool

National Paediatric Hospital Dublin
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In 2011 werd Christchurch getroffen 

door een zware aardbeving, 

waarbij tientallen doden vielen en 

grote delen van centrum werden 

vernietig. In samenwerking met 

het ingenieursbureau Opus en 

de ontwerpbureaus EOS, Boffa 

Miskell and Land Lab heeft BDP 

en gedetailleerd ontwerp gemaakt 

voor de herontwikkeling van het 

Avon River Precinct. Het ontwerp 

bestaat uit nieuwe verblijfsplekken 

die door middel van een promenade 

met elkaar worden verbonden. 

Het ontwerp voor het Avon River 

Precinct is het eerste gerealiseerde 

wederopbouwproject in het centrum 

sinds de aardbeving.
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  Avon River Precinct, Christchurch, Nieuw Zeeland
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In opdracht van het Mexicaans 

ministerie van toerisme heeft BDP 

een masterplan ontwikkeld voor 

de 450ha grote Golden Zone in 

Acapulco. Het masterplan bestaat 

uit een ontwikkelstrategie voor de 

herontwikkeling van dit deel van de 

stad. Onderdeel van de strategie 

zijn inrichtingsvoorstellen voor 

sleutellocaties in de vijf verschillende 

buurten en voor de herinrichting 

van de hoofdweg langs de kust. 

Na aanleiding van deze studie 

zijn deeluitwerkingen gemaakt 

voor de herontwikkeling van het 

congrescentrum van de stad.

Acapulco, Mexico
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Les Gargues, Aubagne, Frankrijk



39

Om aan de groeiende vraag naar 

woningen en commerciële ruimtes 

te kunnen voldoen is Les Gargues in 

Aubagne ontwikkeld. Het gebied is 

42 hectare groot en wordt duurzaam 

ontwikkeld, door te werken met 

compacte stedelijke bouwblokken, 

waarbij het bijzondere mediterrane 

landschap wordt behouden en verder 

kan worden uitgebreid. Het plan 

omvat 800 woningen, openbare 

voorzieningen, winkels, kantoren en 

een uitgebreid netwerk van groen en 

openbare ruimten.
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Hoge weide is een nieuwe woonwijk 

omgeven door groen in de nabijheid 

van het centrum van Leidsche Rijn. 

Het programma bestaat uit 1100 

woningen, een school en overige 

voorzieningen. Het hoogteverschil 

dat veroorzaakt wordt door de 

landtunnel over de A2 zorgt voor 

een eigen gezicht van de wijk. 

Bestaande elementen, zoals een 

waterloop, middeleeuwse weg, een 

oude boerderij en bomen worden 

zoveel mogelijk behouden. Op de 

plekken waar het hoogteverschil het 

meest zichtbaar is, op de trappen, 

zijn deze bijzonder vormgegeven 

met veel groen, speelaanleidingen 

en een cascade. Een u-vormige 

groenstructuur overbrugt het 

hoogteverschil naar de A2 verdeelt 

de wijk in 3 buurten, waarbij de 

randen een formele opzet hebben 

gekregen en het centrale deel (de 

Vallei) een informele opzet krijgt. 

In de groen vallei van Hoge Weide 

is een spannende route ontworpen 

die de bezoeker langs de bestaande 

waterloop en speeltuinen naar de, 

centraal gelegen, oude boerderij leidt. 

De oude boerderij wordt hiermee het 

hart van de wijk. De overgang van de 

woningen naar het park is met veel 

aandacht vormgegeven. De woningen 

zijn op het park georiënteerd en 

hebben een bijzondere plattegrond.

Hoge weide, Utrecht
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Carlos Place, Mayfair, Londen
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BDP heeft het ontwerp gemaakt voor 

het Carlos Place in Londen, dat grenst 

aan het 5 sterren hotel ‘Connaught 

Hotel’. Door op een slimme wijze de 

verkeerstructuur aan te passen is voor 

het hotel een pleinruimte ontstaan. 

Blikvanger van het plein is het door 

de Japanse Architect / kunstenaar 

Tadao Ando ontworpen ovaalvormige 

waterelement. Dit waterelement is 

bekleed met ronde glazen lenzen 

die ’s avonds twee grote platanen 

aanlichten. In het waterelement zijn 

vernevelaars opgenomen, die elk 

kwartier het plein in lichte nevel 

hullen. Het water, licht en nevel 

maken van dit plein een bijzondere 

plek en vormen een aantrekkelijke 

toegangspoort tot de geheimzinnige 

Mount Street Gardens.
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Brown Hart Gardens, Mayfair, Londen
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In opdracht van Grosvenor heeft 

BDP een ontwerp gemaakt voor 

publiek toegankelijke tuinen op het 

monumentale elektriciteit station 

‘Brown Hart Gardens’ in Londen. 

Sinds de opening in 2013 zijn de 

tuinen en het bijbehorende café een 

rustpunt in de drukke omgeving van 

Oxford Street. De tuinen vormen een 

fraaie voorruimte voor het onlangs 

geopende 5-sterren hotel Beaumont 

en de tuinen zullen straks ook goed 

zichtbaar zijn van uit het Crossrail 

station ‘Bondstreet West’ dat in 2018 

wordt geopend. 

Het café is met glas vormgegeven en 

gaat naadloos op in zijn omgeving. 

De vormgeving is geïnspireerd op de 

oorspronkelijke paviljoens. 

De schuifpuien kunnen, wanneer 

het weer het toelaat, volledige open 

worden gezet waardoor de hele 

tuin bij het paviljoen kan worden 

betrokken. 

De plantenbakken en zitplaatsen zijn 

verplaatsbaar, waardoor de ruimte vrij 

indeelbaar is.

Daarnaast zijn in de tuin voorzieningen 

voor evenementen opgenomen 

en is de toegankelijkheid en de 

verlichting van de tuin verbeterd. Het 

waterelement van Andrew Ewing en 

het eerste bewoonbare kunstwerk; 

‘Room’ van Sir Anthony Gormley op 

de voorgevel van het Beaumont Hotel, 

geven de tuin een bijzondere sfeer.

De tuinen werden door de London 

Planning Awards uitgeroepen tot de 

‘Best New Public Space in 2014’.

Brown Hart Gardens, Mayfair, Londen
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Toen Nirlon Limited besloot zijn 

hoofdvestiging in Mumbai te 

herontwikkelen tot een IT-park werd 

BDP gevraagd om een Masterplan en 

een ontwerp voor de inrichting van 

de openbare ruimte te ontwikkelen.

Het uitgangspunt bij de transformatie 

van het gebied tot een IT-park is 

dat het een dynamische plek  is 

met een directe verbinding met de 

buitenwereld, maar tevens ingericht 

is als een enclave van rust binnen een 

dynamische context. 

Het ontwerp kent drie 

bebouwingszones gesitueerd rond 

een centraal park. De primaire 

kwaliteit van het ontwerp ligt in 

de centrale parkzone. De centrale 

parkzone zorgt voor samenhang en 

kwaliteit en is opgespannen tussen 

twee te behouden gebouwen op het 

terrein, een tempel en een gebouw 

met koeltorens. 

Het centrale park blijft vrij van 

auto’s door het gebied te ontsluiten 

via  een ringweg met groene 

middenberm langs de buitenrand van 

de bebouwing. Het beeldbepalende 

onderdeel van de parkzone is een 

waterpartij met verschillende hoogtes 

en cascades. Aan de westzijde van de 

waterpartij is een begroeide pergola 

gesitueerd, met zitgelegenheden 

in de schaduw. Op een hoger 

niveau is een wandelpromenade 

gesitueerd begeleid met palmen. Het 

hoogteverschil krijgt vorm als talud 

met gras en een reeks van hagen. 

Brede trappartijen zorgen voor 

de verbinding tussen beide 

niveaus. Daarnaast worden de 

hoogteverschillen benadrukt 

door bijzonder vormgegeven 

waterverbindingen (met stromend 

water en cascades) vanaf de 

hooggelegen bebouwing naar de 

laaggelegen parkzone en de centrale 

waterpartij. 

Nirlon, Mumbai, India
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De inpassing van de onderdoorgang 

voor langzaamverkeer komt voort uit 

het (herijkte) Masterplan Stationspark 

Oldenzaal Centraal. Belangrijk 

onderdeel van Stationspark Oldenzaal 

Centraal is de Groene Loper. Een 

herkenbare groene verbinding tussen 

station en centrum Oldenzaal. Van 

deze Groene Loper is het gedeelte 

rondom het belastingkantoor 

gerealiseerd. De ambitie die hier is 

gestart, wordt doorgetrokken van 

het station tot het centrum. BDP 

heeft de esthetische vormgeving van 

de tunnel bepaald en het ontwerp 

van de openbare ruimte gemaakt 

in de vorm van een architectonisch 

vormgevingsdocument. Er is gekozen 

om de tunnel te laten reageren op 

de Groene Loper, door één wand 

in metselwerk uit te voeren terwijl 

de invulling van andere zijde van 

de tunnel een parkachtige invulling 

krijgt. De wereld van het station staat 

haaks op de Groene parkachtige 

Loper en wordt versterkt door 

betonmaterialen als de tunnelwand 

en het tunnelplafond. Het bijzondere 

Twentse landschappelijk reliëf wordt 

in deze wand verbeeld. Om een snelle 

voetgangersverbinding tussen de 

binnenstad en het station te maken, 

wordt een diagonale verbinding 

gelegd. Deze vormt als het ware een 

snijlijn waarlangs de tunnel ontstaat.
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Stationsomgeving, Oldenzaal
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Stap 1: Verbinding met het 

centrum - Oldenzaal Centraal

Stap 2: Bushalte als centrale 

plek

Stap 3: Minimale busbaan, 

optimaal verblijfsgebied

Stap 4: Groen is samen-

bindend
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Stationsplein, Dronten
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Met de aanleg van de Hanzelijn: de 

trein verbinding tussen Lelystad 

en Zwolle, is ook Dronten op het 

spoorwegnet aangesloten. BDP 

heeft voor dit nieuwe station een 

stationsplein ontworpen. Het 

stationsplein is het visitekaartje van 

de stad geworden; de deurmat voor 

de bewoner of bezoeker onderweg 

naar het centrum of naar huis. Een 

plein met een verblijfssfeer waar de 

doorgaande route van ´de Noord´ 

ondergeschikt aan is. Het plein 

heeft een herkenbaar lijnenpatroon 

gekregen dat doet denken aan de 

opzet van de polder. Wintergroene 

bomen in ronde boombanken zorgen 

in de winter en in de zomer voor 

een herkenbaar totaalbeeld. De 

abris hebben een vrijere vormgeving 

en vullen de open ruimte die niet 

beplant kan worden vanwege de 

ondergrondse infrastructuur.
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Door de aanleg van een rondweg 

wordt het doorgaande verkeer om 

het centrum van Baldock geleid. 

Hierdoor is  de ontwikkeling van 

een voetgangersgebied in het 

historische centrum mogelijk 

geworden. Overbodige wegen 

en parkeerplaatsen zijn ingericht 

als verblijfgebied, waardoor er 

kwalitatieve ruimtes aan het centrum 

konden worden toegevoegd. Het 

betrekken van verschillende partijen 

tijdens het ontwerpproces en het 

afstemmen van het ontwerp met 

verschillende partijen is van vitaal 

belang geweest voor het bereiken van 

een breedgedragen ontwerp van de 

opendare ruimte. 

Baldock Town Centre, Hertfordshire



55



56

Newbury Parkway
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Voor de historische marktstad 

Newbury in Berkshire is een nieuw 

masterplan ontwikkeld met ruimte 

voor winkels, voorzieningen en 

woningen. Nieuwe winkelgevels, 

extra woningen, heringerichte 

straten en een nieuw ontworpen 

plein geven het de stad een nieuw 

gezicht. De ontwikkeling is zorgvuldig 

ingebed in het bestaande historisch 

weefsel en benadrukt verschillende 

verblijfsruimten, die in gebruik en 

karakter variëren.
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Het centrum van de Rock in 

Bury wordt herontwikkeld. Het 

stedenbouwkundig plan bestaat uit 

een mix van winkels, voorzieningen 

en woningen. De inrichting van 

het voetgangersgebied zorgt voor 

samenhang en rust. Blikvanger binnen 

het ontwerp is een nieuw plein met 

volgroeide bomen gesitueerd in de 

voormalige kerktuin.

The Rock, Bury
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Centrum Tubbergen

Het centrum van Tubbergen kent 

een bovengemiddeld aantal winkels. 

Om het ruime voorzieningen 

bestand voor de toekomst te kunnen 

behouden, is de openbare ruimte 

van het centrum heringericht. 

Tijdens het ontwerpproces heeft 

een intensief communicatie proces 

plaatsgevonden. Voorafgaand aan 

dat proces is in eerste instantie in 

samenspraak met de ondernemers 

de verkeer- en parkeerstructuur 

vastgesteld. Vervolgens is 

deverkeerstructuur uitgewerkt in drie 

passende sferen voor het centrum: 

Dorpstuin, landelijk en eigentijds. 

Bijna de helft van de stemmen ging 

naar de landelijke sfeer. In dit plan 

hebben de straten en de pleinen een 

nieuw uiterlijk gekregen, dat past 

bij het autoluwe karakter van het 

centrum. Van gevel tot gevel wordt 

een tapijt van gebakken klinkers 

aangebracht. Het meanderende 

verloop van de hoofdwinkelstraat 

wordt benadrukt door een rijloper 

van granietkeien, waarlangs het 

straatmeubilair is geplaatst. In het 

tapijt worden twee, op het landschap 

geïnspireerde, pleinen aangelegd.
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Malmö, Zweden
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In 2014 kreeg BDP de opdracht 

om een visie te ontwikkelen op 

de openbare ruimte van de wijk 

Vasakronan in het centrum van 

Malmö. In de visie wordt de openbare 

ruimte  verbeterd en wordt antwoord 

gegeven op de uitdagingen net 

buiten het stadscentrum.



Bij de herinrichting van 

Deptford High street zijn veel 

verschillende belangengroepen 

betrokken geweest. Tijdens 

het ontwerpproces is er 

intensief samengewerkt met de 

omwonenden en zijn in overleg 

met belangengroepen oplossingen 

gevonden voor problemen. 

Er zijn plannen gemaakt voor 

het inzamelen en recyclen 

van bedrijfsafval en het aantal 

maaiveld parkeerplaatsen is 

teruggebracht. Om het straatbeeld 

te verlevendigen zijn startende 

markthandelaren aangetrokken 

en zijn er door de stadsmanager 

terugkerende evenementen 

geïnitieerd
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Deptford High Street, Londen
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Catford Broadway, Londen

In opdracht van het stadsdeel 

Lewisham heeft BDP een 

inrichtingsplan gemaakt voor 

een drukke winkelstraat in het 

hart van de stad. De opdracht 

bestond uit het ontwikkelen van 

nieuwe, voetgangersvriendelijke 

straatinrichting, die tevens ruimte 

biedt aan winkeleigenaren en 

marktkramen. In het ontwerp 

heeft dit vormgekregen door de 

verkeerstromen opnieuw vorm 

te geven, de uitstallingen te 

verwijderen en de plaatsing van het 

straatmeubilair, de nieuwe bomen 

en de verlichting op elkaar af te 

stemmen. Een subsidie van het ‘GLA 

Mayor’s Outer London Fund Stage’ 

heeft er aan bijgedragen dat het 

ontwerp gerealiseerd kon worden.
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Hale Village ligt op een voormalig 

bruinkoolveld naast het station van 

Tottenham Hale in Noord-Londen. 

Hale Village is de eerste fase van het 

masterplan voor het Tottenham Hale 

Urban Centre. De eerste fase bestaat 

uit 1200 woningen en verschillende 

voorzieningen. De openbare ruimte 

is een belangrijk onderdeel van het 

masterplan.  

Een netwerk van nieuwe straten, 

buurtparkjes en binnentuinen dragen 

bij aan de sfeer en de kwaliteit van 

de ontwikkeling. Hale Village grenst 

aan Lea Valley, waar een ecologische 

verbindingszone wordt gerealiseerd 

door de verschillende leefgebieden 

voor flora en fauna met elkaar te 

verbinden. Bewonersparticipatie 

vormt een belangrijk onderdeel 

van het ontwerpproces en de 

voorzieningen in het park zijn in nauw 

overleg afgestemd op de aanwezige 

voorzieningen in de direct omgeving 

van het gebied.

Hale Village, Tottenham Hale



65



66

AstraZeneca New Global R&D Centre and Corporate Headquarters, Cambridge

Het nieuwe hoofdkantoor van 

AstraZeneca is ontwikkeld op de 

Biomedische Campus in Cambridge. 

In navolging van de traditionele 

Universiteitscampus zijn de gebouwen 

en de infrastructuur op een groen 

laken geplaatst. De inrichting van de 

openbare ruimte is er op gericht om 

de overgang tussen het gebouw en 

buitenruimte zo vorm te geven dat zij 

in elkaar overgaan.
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Wij danken onderstaande opdrachtgevers voor eeb inspirerende 

samenwerking:

Alder Hey Children’s NHS Foundation Trust

AstraZeneca

Canterbury Earthquake Recovery Authority, New Zealand

Crossrail

Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Mexico

Gemeente Bilthoven

Gemeente Coevoerden

Gemeente Dronten

Gemeente Lelystad

Gemeente Oldenzaal

Gemeente Rhenen

Gemeente Tubbergen

GPL

Grosvenor

Hammerson

Immochan, France

Land Securities

LB Newham

LB of Lewisham

LB of Tower Hamlets

LB Redbridge

Lee Valley Estates

National Paediatric Hospital Development Board

North Hertfordshire District Council and Hertfordshire County Council

Northern Ireland Department for Social Development

Paleiskwartier bv

Project bureau Hoge weide

Royal Botanic Gardens, Kew

SADC

South Bank Employers Group

Standard Life / Shearer Property Group

Thornfield Properties

Transport for Londen

UK Trade and Investment

Vasakronan

Watford Borough Council

 

Voor extra informatie:

Rotterdam@bdp.com

www.bdp.com

Walenburgerweg 74

3033 AG Rotterdam

T +31 [0]107470062
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