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 • Concept buitenruimte

Het  plan wordt vormgegeven als een groenstedelijke 
ontwikkeling. In Meeuwenlaan creëren we een aangename 
habitat voor mens, flora en fauna.  Zo draagt de 
transformatie van het gebied bij aan de klimaatadaptieve 
inrichting van de stad. 

In het ontwerp van de buitenruimte zijn daarom een drietal 
speerpunten met een aantal concrete maatregelen:

1. Zo min mogelijk verharding, waardoor er 
ruimte is voor zoveel mogelijk groen.  

- De auto is te gast

- Bestaande bomen worden zoveel 
mogelijk ingepast

- Breedtes en materiaalgebruik van paden           
en wegen wordt zorgvuldig bemeten.

2. Waterberging en ruimtelijke kwaliteit 
worden integraal vormgegeven.

- De bestaande watergang aan de     
noordzijde wordt verbreedt en voorzien van   
een bijzondere wandelroute

- De stoepzone van de gebouwen      
wordt zoveel mogelijk ingericht als een    
waterbufferende groenzone (een raingarden)

- In de centraal gelegen parkruimte wordt een 
nat-draszone ingericht.

3. De buitenruimte wordt geactiveerd voor 
zowel mens als dier.

- Centraal in het gebied is een plek voor jong 
en oud om te sporten, te ontmoeten en te 
verblijven

- Aan de noordelijke promenade worden 
verblijfsplekken gemaakt op de verbindende 
wiggen

- Bruggen verbinden het plan en het 
taludpark. Waar mogelijk worden hier 
verblijfspots gemaakt

- Luwteplekken in de parkzone en het 
taludpark dragen bij aan de biodiversiteit van 
het plan

- In de oevers van het water wordt een natte 
habitat gecreëerd.

 • Principe Raingarden

URBAN WADI
water in�ltratie

Drie liniaire hoofdruimtes : Promenade - Laan - Groene steeg

Twee verblijfsgebieden: Groene pit - Old School

 • Deelidentiteiten

Groene Pit

Old school
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 plankaart

 • Netwerk autoverkeer en parkeren

 • Padennetwerk fietsverkeer

 • Padennetwerk voetgangers

 • Landschap met diverse groentypen

mobiliteitshub / parkeerhuis

parkeren onder groen dek

bereikbaarheid met de fiets

bereikbaarheid voetgangers

grassen en lage beplanting

water

bomen

 • Plankaart
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 • Indicatief massa volumebeeld

Bouwblok met interieur

→   De basis wordt gevormd door een 
gesloten bouwblok.

→   Kenmerkend is de bebouwing op de 
randen en de holte als ‘interieur’ in 
het midden.

→   Er zijn scherpe overgangen tussen 
openbaar en privé.

Parkeren

→   Parkeren wordt opgelost uit het zicht 
achter de plint in het blok.

→   Op de begane grond van ieder bouw-
blok zijn dus met name leefruimten 
en entrees gesitueerd.

Hoge rug

→  Om het geluid van de A28 en 
industrie terrein Voorst te weren 
maken we op de noordwestflank een 
hogere rug richting de A28.

→   Om zon toe te laten tot het interieur 
maken we de resterende flanken 
lager.

→   Dit uitgangspunt speelt in op ‘pano-
rama Zwolle’ - het uitzicht over de 
historische binnenstad - voor een 
groot deel van de woningen in de 
noordwest flank.

Schalen

→   Verschillende hoogtes en korrel-
groottes faciliteren verschillende ge-
bouwtypes en woonvormen.

→  Verschillende leefstijlen als buren 
naast elkaar.

Margezone

→   We maken een margezone rondom 
tot 2 m.

→   De margezone is de speelruimte voor 
de architect en de landschapsar-
chitect om vorm te geven aan de 
overgangen openbaar - privé en 
ideeën over parcelering, volume-be-
werkingen, geluidvoorzieningen, bui-
tenruimtetypes etc.

Geleding

→   Om de schaal te verfijnen en wand-
werking te doorbreken is de horizon-
tale geleding een uit te werken the-
ma.

→   Setbacks, terugliggende gebouw-
volumes, de inzet van verschillen-
de dakvormen zijn voorbeelden van 
middelen die kunnen worden inge-
zet.

→   Doorgaande ‘extrusies’ van foot-
prints zijn niet wenselijk.

Diversiteit buitenruimtes

→   Het hofinterieur, de margezone, de 
horizontale geleding zijn allen aan-
leiding om een grote diversiteit aan 
verschillende typen buitenruimtes te 
ontwerpen.

→   Sommige wat meer privé dan ande-
ren. Deze overgangen tussen het pri-
vate en het openbare zijn uit te wer-
ken thema’s.

Ruimte voor groen en water

→   Op verschillende manieren wordt de 
groen- en wateropgave integraal on-
derdeel van de blokarchitectuur ge-
maakt.

→   Dakterrassen, (getrapte) daken, bal-
kons, galerijen, privétuinen lenen zich 
prima voor uitbundig groeiende plan-
ten in mee ontworpen voorzieningen. 
Het biedt een fantastisch woonmilieu 
en een rijk, aantrekkelijk aangezicht 
vanuit de flankerende straten en de 
wijdere omgeving. Bewoners kijken 
vanuit hun woning en buitenruimten 
altijd uit op het groen.

→   Het plan wordt natuurinclusief ge-
bouwd: voor dieren en insecten een 
ideale habitat en voor omwonenden 
een prachtig beeld.

Het Kamperpoortse bouwblok
Kamperpoort kenmerkt zich stedenbouwkundig door een rijkheid aan verschillende 
bouwblokken met zeer verschillende aangezichten, hoogten, kleuren en detaillering. 
Dit noemen we de ‘lappendeken’ van Kamperpoort die een bepaalde charme heeft. In 
de nieuwe stadsbuurt aan de Meeuwenlaan willen we dit vertalen in een nieuw soort 
bouwblok, dat de dynamiek en de verscheidenheid weerspiegelt.

We hanteren voor alle bouwblokken in het plangebied dezelfde uitgangspunten die 
aansturen op het aangenaam samenbrengen van verschillende woonvormen, het we-
ren van geluid en het zoeken naar aansluiting op de bestaande wijk. Het maken van een 
leefmilieu waarin bestaande Kamperpoortse kwaliteiten worden opgepakt maar ook 
nieuwe geïntroduceerd. 
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4544 • Rondom de Groene pit en de schuine inprikker

schuine inprikker

Groene pit

taludzone met promenade

Meeuwenlaan

Hoogstraat

mobiliteitshub / parkeerhuis

daktuin bewoners

 • Kamperpoortse bouwblok

bijzondere plintfunctie? 
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 • Gebouwhoogte in aantal bouwlagen

 - hoogtes zijn aangegeven in het aantal bouwlagen
 - de basishoogte van een bouwlaag is 3 meter
 - plinten en niet-woonlagen kunnen om functionele redenen afwijken en hoger zijn
 - de toplagen kunnen worden ingezet om een bijzondere dakvorm te maken

Elbertschool

tunneltje

Veemarkt

mobiliteitshub / parkeerhuis

Meeuwenlaan

 • Indicatief programma

 - tussen de 600 en 700 woningen met bijbehorende parkeeroplossingen, op de hoek Katerdijk - A28 is er ruimte voor een kantoorgebouw
 - de woningen zijn voornamelijk appartementen, maar er komen ook huizen met een tuin en er is ruimte voor woon- /werkwoningen
 - aan de groene pit is er plek voor een collectieve buurtgerelateerde voorziening, bijvoorbeeld een ‘huis van de wijk’ of een kleine horecagelegenheid
 - in plinten is er ruimte voor kleine buurtgerelateerde voorzieningen, zoals een fitness, collectieve fietsenstallingen of een fietsenmaker

 • Rondom de Elbertschool

daktuin bewoners
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 • Positieve boombalans 

    handhaven ca. 110

    kappen ca. 42

    mogelijk verplanten ca. 32

    aanplant tot 100 bomen

boom te handhaven

boom te kappen

boom te verplanten

boom aan te planten

 • Rondom de Groene pit en de schuine inprikker

taludzone met promenade

mobiliteitshub / parkeerhuis

Meeuwenlaan

schuine inprikker

Groene pit

Nachtegaallaan

Hoogstraat

afrit 19 Zwolle centrum


