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Project Caland Docks aan de Calandkade in Laakhaven-West. NU ontwikkeling (pag 160) en Kampman Architecten (pag 168).
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Project Caland Docks aan de Calandkade in Laakhaven-West.

‘Het gaat bij ontwerpen niet in eerste instantie om een 
mooi gebouw’, vindt Marcel Kampman. ‘Het moet 
vooral goed zijn. Bij elk nieuw project is het van belang 
eerst na te denken over de plek waar het moet komen, 
wat je er wilt maken en vooral: hoe je denkt dat mensen 
daar gaan samenwonen. Juist in een samenleving die 
steeds individueler wordt, moet een gebouw meer zijn 
dan een wooncomplex. Het is een sociale structuur; het 
gaat erom dat veel mensen op een relatief klein gebied 
prettig kunnen samenleven.’ 

Saamhorigheid Stimuleren
De laatste jaren groeit de behoefte aan veel woningen 
dicht bij het centrum van de stad. Vanwege de beperkte 
ruimte komen er grote compacte gebouwen met 
veel appartementen per gebouw. Volgens Kampman 
niet altijd de beste oplossing. ‘Om te voorkomen dat 
bewoners als anonieme buren langs elkaar heen leven, 
zul je meer moeten doen dan woningen stapelen’, 
stelt hij. ‘Binnen een woongebouw moet je de indeling 
en structuur zo organiseren dat je voor bewoners 
mogelijkheden creëert om elkaar te ontmoeten.
Daarom kiezen wij er bij het project Caland Docks aan 
de Calandkade in Laakhaven-West voor om per twee 
woongebouwen een gezamenlijke daktuin te realiseren 
met daarin een groot terras dat uitkijkt over het water 
van de Laak. Daarnaast is er een centraal in het gebouw 

‘Wonen doe
je samen’

‘Woongebouwen maken’, dat is wat 
Kampman Architecten doet. Met een 

uitgesproken visie op het hoe en waarom.
Het laatste stuk Laakhaven-West wordt
op dit moment ingevuld naar ontwerp
van het Haagse architectenbureau.

Een project met een hoge woningdichtheid, 
veel groen en een goed doordachte

sociale structuur.

Kampman architecten
MArcEL KAMpMAn, architect
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gelegen atrium waar bewoners binnen activiteiten 
kunnen organiseren. Deze collectieve voorzieningen 
geven het plan iets extra’s. Je hebt meer dan alleen je 
eigen woning. Er is ruimte voor privé - in je woning 
en op je eigen balkon - maar in de collectieve ruimte 
worden mensen gestimuleerd om sociaal te zijn. We 
kunnen saamhorigheid niet afdwingen, maar er wel de 
mogelijkheden voor scheppen.’

nieuwbouwprijS
Het is een beproefd concept. In 2016 werd in 
Amsterdam ‘Villa Mokum’ opgeleverd. Een project met 
620 wooneenheden, studio’s voor young professionals, 
met voor elke twee etages een inpandig dakterras en op 
de begane grond een gemeenschappelijke binnentuin. 
Het door Kampman Architecten ontworpen complex 
won de Amsterdamse nieuwbouwprijs. Iets om trots 
op te zijn ‘want’, vertelt Kampman, ‘die wordt door 
Amsterdammers zelf uitgereikt.’ De mensen voor wie hij 
het doet. 

Villa Mokum
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Marcel 
KaMpMan

Zakelijk

Beste restaurant in de stad

Full Moon, heerlijk echt chinees 

eten. Verse groenten even 

gewokt en heerlijke Dim sum.

de leKKerste Koffie

De koffie op kantoor, we 

hebben net een nieuwe 

koffiemachine.

favoriete puBlic space

Het Voorhout als er sneeuw ligt, 

adembenemend mooi.

favoriete winKel

De oude Bonneterie, helaas 

verdwenen. 

Mooiste geBouw

Dat wordt zeker ons project 

caland Docks.

nieuwe hotspot

Laakhavens West, Hip & 

Happening, Up & coming.

Mooiste straat

calandkade over anderhalf 

jaar?

persoonlijKe city secret

Het terras van pulchri. Een 

patio waar het in het voorjaar 

met een beetje zon al lekker 

toeven is.

perSoonlijk

eerste herinnering aan

den haag…

Het ‘plein’, een heel mooi plein 

maar helemaal vol met auto’s. 

iets waar ik zeer verbaasd over 

was. Het is nu een stuk beter, 

zonder auto’s en veel terrassen.

passie voor…

Mooie gebouwen maken.

Bijleren…

Hoe maken we betere 

Mijn inspiratieBron

Tijdens en net na mijn studie 

was dat de Engelse architect 

James stirling. Kan zijn werk 

nog steeds waarderen.

ultieMe ontspanning

Hardlopen langs het strand.

welKe Krant lees je

Den Haag centraal voor het 

echte Haagse nieuws en het 

AD voor de rest.

guilty pleasure

scandinavische series 

bingewatchen.

Beste sportprestatie

De halve marathon in 

47 minuten tijdens de 

Droomtijdloop in Delft. Gestart 

om 2 uur in de nacht van 

zomer- naar wintertijd en 

gefinisht om 2.47 uur. 

‘ binnen een woongebouw moet je de 
indeling en Structuur Zo organiSeren 
dat je voor Bewoners  MogelijKheden 
creëert  oM elKaar te ontMoeten’

energieneutrale gebouwen, 

met minder installaties, en hoe 

bouwen we deze circulair.

dit raaKt Mij persoonlijK

De manier hoe we de laatste 

tijd met elkaar omgaan. Het 

mag wel wat aardiger.
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‘ binnen een woongebouw 
moet je de indeling en 
Structuur Zo organiSeren 
dat je voor Bewoners

 MogelijKheden creëert
 oM elKaar te ontMoeten’

Het project trok de aandacht van Edwin Jansen, 
voormalig artiestenmanager die is overgestapt naar 
het vastgoed en de grond van Laakhaven-West had 
opgekocht voor de ontwikkeling van woningen. Een 
appartementencomplex à la Villa Mokum zag hij in 
Laakhaven-West wel zitten. Via via kwam hij in contact 
met het creatieve brein achter het ontwerp. Marcel: 
‘Het was midden in de crisis, maar de woontoren in de 
uiterste punt van Laakhaven-West aan het water was 
binnen de kortste keren verkocht aan een belegger. Dat 
bood perspectief. Voor het laatste stukje Laakhaven 
- toen nog echt een ‘no go area - ontwierpen wij vijf 
terrasvormige appartementencomplexen naar het 
concept van Villa Mokum. Deze zijn op dit moment in 
aanbouw.’

Verantwoordelijk maken
Marcel Kampman is ervan overtuigd dat er behoefte 
is aan woongebouwen met meer sociale structuur. 
Vooral onder jongeren en ouderen. ‘Mensen blijven 
langer alleen in een maatschappij die steeds anoniemer 
wordt. Je kunt verdwijnen in die anonimiteit of er juist, 
bijvoorbeeld via social media, van alles roepen. Toch 
zijn we als maatschappij op zoek naar verbondenheid. 
We willen een samenleving waar we wat meer om elkaar 
geven en voor elkaar zorgen.’

Die wens vertaalt Kampman door in zijn 
woongebouwen. ‘Grote gebouwen moet je opdelen 
in woonstructuren die begrijpelijk zijn voor de mens’, 
vertelt hij. ‘We functioneren het beste in een groep van 

maximaal twintig personen. Ongeveer de grootte van een 
familie. Dan ‘snappen’ we het nog en werkt de sociale 
controle optimaal. Mensen durven elkaar aan te spreken 
op hun gedrag. In Villa Mokum was het eerste jaar nog 
dagelijks een beheerder aanwezig. Dat werd vanzelf 
overbodig toen de jonge bewoners met elkaar afspraken 
maakten over het gebruik van de collectieve ruimte. Dat 
is wat we willen: mensen verantwoordelijk maken voor 
hun eigen woonomgeving. Wonen wordt dan minder 
individueel.’

complexe opgaVe
Er is een visie nodig op de compacte stad, stelt 
Kampman. Dat wordt ook de uitdaging bij de nieuwe 
hoogbouwplannen van de gemeente voor het Central 
Innovation District, vlak bij station Hollands Spoor. ‘De 
ambitie is heel hoog. Aan de rand van een volgebouwd 
bedrijventerrein staan een aantal hoge woontorens 

van 140 meter gepland, waarvan 30 procent bestemd 
moet zijn voor sociale verhuur. Hoogbouw lijkt efficiënt 
ruimtegebruik, maar voor echt hoge gebouwen gaat dat 
eigenlijk niet op. Vanwege allerlei aanvullende eisen en 
benodigde installaties zijn woongebouwen boven de 70 
meter relatief duur.’

‘Maar de grootste uitdaging bij dit soort complexe 
opgaven is het creëren van een goede sociale structuur. 
Weten mensen straks wel wie hun buren zijn? Het 
belang daarvan moet je niet onderschatten. Anonimiteit 
is een serieuze oorzaak van verloedering. Als delen 
van de stad of een gebouw van niemand zijn, dan kijkt 
er ook niemand naar om en ontspoort het. Het raakt 
onverzorgd en verloedert. Als bewoners een gebouw 
prettig vinden, gaan zij er ook beter voor zorgen, is 
gebleken. Mooie straten maken, is niet voldoende. 
Mensen willen hun huis herkennen. Het gevoel hebben: 
hier woon ik. Wonen doe je samen, maar hoe creëer je 

dat unieke buurtgevoel op 100 meter hoogte? Dat is de 
grote vraag bij hoge woningbouw.’

het kan anderS
Met de Caland Docks bewijst Kampman Architecten 
dat het anders kan. ‘Ook met minder hoge torens kun 
je een grote woningdichtheid bereiken’, zegt Marcel 
Kampman. ‘Minder hoog betekent ook minder complex 
als het gaat om het bouwproces. Want hoe je het in het 
Central Innovation District ook wendt of keert: het blijft 
beperkte bouwgrond in een druk stuk stad.’

‘Hoe maken we de stad? Dat is de vraag waar het om 
draait. Daarbij is het de uitdaging gebouwen te ontwerpen 
die leefbaar zijn. Met voldoende groen, wat niet alleen 
‘kijkgroen’ is, maar daadwerkelijk gebruikt wordt om elkaar 
te ontmoeten. Natuurlijk kost dat geld, maar dat verdient 
zich terug in een leefbare stad waar mensen zich prettig 
voelen en goed zorgen voor hun directe woonomgeving.’ ■

1,2,3_Villa Mokum
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