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Diverse projecten in Artis, het gemeentehuis 
van Tynaarlo, het plein voor Filminstituut 
EYE en straks ook Landgoed Wickevoort, 
een majeure AM-ontwikkeling in 
Cruquius… De portfolio van LANDLAB 
is indrukwekkend en vooral ook consistent. 
Alle projecten voldoen aan de twaalf 
uitgangspunten in het ‘Manifesto’, zoals 
Breedveld en Joosting Bunk hun visie op de 
landschapsarchitectuur destijds noemden. 
‘Creëer kansen, geen verplichtingen!’ 
bijvoorbeeld. Maar ook ‘plant grote 
bomen!’, ‘creëer ruimte voor de natuur!’, 
‘hou het simpel!’ en ‘locatie, locatie, 
locatie!’. ‘Die laatste is misschien wel het 
belangrijkst,’ vindt Joosting Bunk. ‘De 
identiteit en het karakter van de locatie 
vormen voor ons altijd het vertrekpunt. 
En het eindpunt is de gebruiker, die gaat 
wonen, werken en recreëren in wat wij 
ontwerpen. In alles wat we doen staat de 
mens centraal. Nou ja, op de projecten 
die we in Artis hebben gedaan na dan…’ 
Breedveld: ‘Afhankelijk van de locatie telt 

Enkele jaren voordat landschapsarchitecten Bram Breedveld 
en Ed Joosting Bunk in 2003 de krachten bundelden, 
met LANDLAB als resultaat, kwam het Funenpark in 

Amsterdam op hun pad. Ruim twintig jaar later nadert één 
van de mooiste binnenstedelijke herontwikkelingen van de 

hoofdstad zijn voltooiing.
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het ene uitgangspunt soms zwaarder dan 
het andere. We zijn een groot voorstander 
van groen, dat ook een belangrijke rol speelt 
bij het klimaatadaptiever en veerkachtiger 
maken van steden.  We doen niet aan 
greenwashing, ‘schaamgroen’ of ‘vulgroen’, 
maar vinden dat groen betekenis moet 
hebben.

In de recente ontwerpen voor nieuwe 
trends van gemeenschappelijke tuinen en 
daktuinen komt dat tot uitdrukking. In het 
net opgeleverde project ‘Het Platform’ in 
Utrecht is een serie daktuinen gerealiseerd, 
die direct zijn nut bewees als natuur-hub 
door de intrek van een compleet bijenvolk.’

tweak the system!
Als er één project is dat in meerdere 
opzichten model kan staan voor de visie 
en geschiedenis van LANDLAB, dan 
is het zonder twijfel wel het Funenpark 
in Amsterdam. Gestart in 1999, was dit 
een van de eerste gezamenlijke projecten 
van Breedveld en Joosting Bunk, die er 

in de jaren daarvoor als collega’s bij B+B 
stedenbouw en landschapsarchitecten 
achter waren gekomen dat ze elkaar 
uitstekend aanvulden. ‘In die twintig jaar 
hebben we twee keer een economische 
crisis voorbij zien komen, maar aan onze 
oorspronkelijke plannen is eigenlijk weinig 
veranderd’, analyseert Breedveld. ‘Het 
succes van het Funenpark is daarom 
zeker ook te danken aan het consistente 
en gedegen opdrachtgeverschap van de 
gemeente Amsterdam en Heijmans.’

laten we eerst even uitzoomen: over welk stukje 
amsterdam hebben we het?
Joosting Bunk: ‘Een voormalig terrein 
van Van Gend & Loos in het Oostelijk 
Havengebied, tussen de Czaar Peterbuurt 
en het spoor tussen Amsterdam Centraal 
en Muiderpoort. Met zijn oorspronkelijke 
plan, waarmee hij een door de gemeente 
uitgeschreven prijsvraag won, borduurde 
architect Frits van Dongen voort op 
de traditionele verkaveling van de 
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Zakelijke  
terugBlik 
Belangrijkste moment: 
Realisatie van het 
laatste deel Funenpark, 
afronding na een proces 
van 21 jaar
Mooiste deal: Uitvoering 
daktuinen op gebouw 
‘t Platform bij station 
Utrecht
Beste bijeenkomst: Eerste 
live overleg na de 
lockdown in de grote 
collegezaal bij Artis  
Corona: Het belang van 
de openbare ruimte werd 
ineens duidelijk voor 
heel NL 
wie heeft je geïnspireerd: 
Michael van Gessel, 
landschapsarchitect
top 3 projecten: 
Openbaar Plein Artis, 
de Markerwadden, 
Openbare ruimte Parijs 
Billancourt
welke app het meeste 
gebruikt: Google Maps... 
Blijven reizen in 
coronatijd 
Beste zakenboek: Making 
Urban Nature – nai 010

Persoonlijke  
terugBlik 
Mooiste moment:  Met 
hoge golven zwemmen 
bij de zandmotor 
Kijkduin
sportieve hoogtepunt: 
Bergtochten in Telemark 
Noorwegen
topserie netflix: Story 
of God met Morgan 
Freeman
Beste Boek: De meeste 
mensen deugen van 
Rutger Bregman
Beste tv-programma: 
Zomergasten
Vakantie: Deze zomer in 
een Noorse blokhut
Corona: Tijd voor 
verdieping; inzicht en 
overzicht
Meest gelachen: Een 
avond stappen met mijn 

lief en onze puber kids 
van 18                                  
wat maakte de meeste 
indruk: De grote droogte 
van dit jaar, verdroging 
van de bossen

Zakelijke  
vooruitBlik 2021 
1 wat zijn jouw plannen 
voor 2021? Opstellen 
nieuwe richtlijnen 
voor aanbesteding 
samen met een team 
vakgenoten. Kennis 
verdiepen op het gebied 
van groen en bomen, 
uitdragen en toepassen 
in groen bouwen.
2 grootste uitdaging? 
Het onthekken en 
ontborden van stad 
en land. Ruimte voor 
natuurlijk spelen, zand 
in plaats van kunstgras. 
Het groen transformatie 
van bedrijven terreinen. 
Geen greenwashing 
maar betekenisvol 
groen. 
3 wat staat in elk 
geval op de planning? 
Realisatie van Landgoed 
Wickevoort, een 
biodivers woonproject 
in de Haarlemmermeer. 
Feestelijke afronding 
Funenpark 
4 wat ga je komend jaar 
anders aanpakken? Niet 
meer mee doen met 
onbetaalde uitvragen.

Persoonlijke  
vooruitBlik 2021 
1 wat ga je anders doen 
dan in 2020?  Meer tijd 
voor de leegte, ruimte in 
t hoofd creëert nieuwe 
inzichten. 
2 wat staat absoluut in 
je agenda? Lesgeven 
persoonlijke 
ontwikkeling. 
3 goed voornemen?  
Rondje NL lopen.
4 waar ga je meer tijd en 
aandacht aan schenken?  
Schilderen  

Czaar Peterbuurt, met smalle straten 
en kleine achtertuinen. De gemeente 
wilde iets anders en besloot er een 
landschapsarchitect bij te halen.’

Breedveld: ‘Gezien de omvang van dit 
project, heb ik er vanaf de start samen 
met Ed aan gewerkt. Wat de gemeente 
triggerde, was dat we zeiden: haal alle 
privétuinen eruit en maak er één groot 
park van, een openbare ruimte met daarin 
zestien verschillende woongebouwen.’
Joosting Bunk: ‘Tweak the system! Dat 
is een van de uitgangspunten in ons 
‘Manifesto’. Dat is hier heel goed gelukt.’ 

waarmee onderscheidt het Funenpark zich van andere 
parken?
Breedveld: ‘Het is veel meer dan een park, 
hè? De gehele ontwikkeling behelst ook 
ondergrondse parkeergarages, kantoren, 
een supermarkt, café Spirit, een basisschool 
met grote speeltuin en 550 woningen. 
Met name door de bouwblokken langs de 
randen, die geluidsoverlast van het spoor 
en de Cruquiuskade moeten tegengaan, 
is de woondichtheid in het plan van 

Heijmans Bouw 150 woningen per hectare. 
Maar dat zou je niet zeggen, als je door 
het park dwaalt. We hebben gezocht naar 
de maximale beleving van de ruimte met 
een gevoel van vrijheid in het centrum 
van Amsterdam. Dankzij uitgekiende 
zichtlijnen ervaar je juist veel ruimte en 
groen in het Funenpark.’

Joosting Bunk: ‘In aanvulling op 
bestaande bomen die behouden zijn, zijn in 
het hele park verschillende cultivars van één 
boomsoort gebruikt: de acacia. Deze boom 
heeft een transparante kroon met geveerd 
blad dat het zonlicht filtert en is door de 
rijke bloei heel goed voor de biodiversiteit.’
Breedveld: ‘De gazons worden doorsneden 
door een weefsel van paden van vijfhoekige 
betonnen tegels, die we speciaal voor het 
Funenpark samen met Martien van Os 
hebben ontworpen. De paden zijn bedoeld 
voor wandelaars en fietsers, maar kunnen als 
er sprake is van een noodsituatie ook door 
de hulpdiensten worden gebruikt. Onder de 
tegels zit het Aquaflow-funderings-systeem, 
dat hemelwater bergt, en vertraagd afvoert. 
Het Funenpark is dus klimaatbestendig.’ 

Joosting Bunk: ‘Uit binnen- en 
buitenland is de belangstelling voor het 
Funenpark overweldigend. We organiseren 
nog regelmatig rondleidingen voor 
geïnteresseerden, bewoners en architecten. 
Plan en uitvoering zijn diverse malen 
bekroond, onder andere met de Dutch 
Design Award 2007 en de Gouden 
Pyramide in 2011. Allemaal mooi en 
aardig, maar het allerbelangrijkste is dat het 
fantastisch functioneert. Dankzij diverse 
verbindingen beschouwen ook mensen 
die in de Czaar Peterbuurt wonen het 
Funenpark als hún tuin. Ze picknicken 
er, hun kinderen spelen er, ze hangen 
hangmatten in de bomen, organiseren 
buurtfeestjes en trekken als de zon schijnt 
samen met de buren een fles wijn open. 
Het is een on-Nederlands binnenstedelijk 
woonmilieu annex park, dat absoluut 
navolging verdient.’

over navolging gesproken… Vallen jullie in een gat als 
het Funenpark straks helemaal af is?
Breedveld, lachend: ‘Nee, daar hebben we 
geen tijd voor. Met het Funenpark sluiten 

we een prachtig hoofdstuk af, maar er 
blijven mooie en uitdagende projecten op 
ons pad komen.’

Joosting Bunk: ‘Zoals het 
Schoemakerplantsoen in Delft, het 
voormalig TNO terrein. En niet te 
vergeten Landgoed Wickevoort, een 
AM-ontwikkeling in Cruquius met een 
oppervlak van 47 hectare. Hier behouden 
we zoveel mogelijk elementen van 
het oorspronkelijke en voegen nieuwe 
elementen toe, met heel bijzondere 
woonmilieus als resultaat.’ 
Breedveld: ‘Met een knipoog naar het 
Funenpark, krijgen de grondgebonden 
woningen in één wijkje geen eigen 
tuinen maar een gemeenschappelijke 
binnentuin. Ook Wickevoort is een goed 
voorbeeld van ons credo dat een plan 
nooit mag parasiteren op de aanwezige 
landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten 
van een locatie. Door respectvol en 
voorzichtig om te gaan met de natuurlijke 
omgeving én nieuwe natuurlijke waarden 
toe te voegen, voorkom je dat de kip met de 
gouden eieren wordt geslacht.’ •

ed  
Zakelijke  
terugBlik 
Belangrijkste moment: 
Gehele impact die COVID 
19 heeft op dagelijks 
leven en zakelijke 
beslissingen
Mooiste deal: 
Realisatie van tijdelijk 
Landartproject voor 
LEIEDAL-Contrei Live 
2020 in corona-tijd, 
Kortrijk
Beste bijeenkomst: Fysieke 
workshops samen 
schetsen en maken
Corona: Tijd van afstand 
nemen en herbezinning
wie heeft je geïnspireerd: 
Landschapsarchitect 
Michael van Gessel, Piet 
Oudolf, David Hockney 
top 3 projecten: Martin 
Luther King Parc, Clichy 
Battignolles, Parijs 
Teardrop Park, New 
York, Michael van 
Valkenburgh 
Hoofdkantoor Helvetia 
verzekeringen, 

st.Gallen, Vogt 
Landschapsarchitecten
welke app het meeste 
gebruikt: Google maps en 
Buienradar
Beste zakenboek: Jan Gehl 
Cities for Peolple, over 
de openbare ruimte en 
menselijk gedrag

Persoonlijke  
terugBlik 
Mooiste moment: 
Ontmoeting met mijn 
dochter na de Corona-
quarantaine in de zorg
sportieve hoogtepunt: 
Fysiek 100 meter lang 
parkpad uitgraven op 
het land van vriendin in 
het hart van Frankrijk 
bij 30 graden Celsius….
gewoon omdat het kon!
topserie netflix: ‘Abstract’ 
portretten van 
kunstenaars architecten 
en vormgevers
Beste Boek: Grand Hotel 
Europa
Beste tv-programma: 
Onderzoeks-
documentaires van 2doc 
en Zembla
Vakantie: Dit jaar maar 
kort in Frankrijk geweest 
en voornamelijk in 
Nederland gebleven. 
Hollandse landschappen 
en prachtig weer, kortom 
genieten!
Corona: Verantwoordelijk 
mee omgaan, kijk wat 
er allemaal wel kan en 
wees creatief!
Meest gelachen: Afgelopen 
zomer bij ‘Promenade’ 
van de VPRO
wat maakte de meeste 
indruk: Ons steeds groter 
wordende bewustzijn 
over de impact die de 
inrichting van onze 
samenleving en gebruik 
van ons land heeft op 
biodiversiteit en klimaat

Zakelijke  
vooruitBlik 2021 
1 wat zijn jouw plannen voor 

2021? Met kritische blik 
’groen’ blijven agenderen 
voor gezondheid en 
welzijn. Op positieve 
wijze bijdrage blijven 
leveren aan de 
duurzaamheids- en 
klimaat-doelstellingen. 
Flexibel en creatief 
blijven zoeken naar 
juiste ontwerp 
oplossingen. Samen dus: 
Teamwork! 
2 grootste uitdaging? 
Mensen blijven 
interesseren voor 
groene tuinen en grote 
bomen. Het landschap 
beschermen tegen de 
eindeloze consumptie 
en verdozing.  
Eenvormigheid 
voorkomen.
3 wat staat in elk geval op 
de planning? Mooie reis 
met Team LANDLAB  
voor inspiratie en 
een projectenboek 
samenstellen.
4 wat ga je komend jaar 
anders aanpakken? Meer 
tijd voor mezelf nemen. 

Persoonlijke 
vooruitBlik 2021 
1 wat ga je anders doen dan 
in 2020?
Niet veel anders, ik heb 
een afwisselend leven en 
ben gezond en gelukkig! 
Meer tijd voor fysieke 
creatieve uitdagingen. 
2 wat staat absoluut in 
je agenda? Bezoek aan 
musea en exposities. 
3 goed voornemen? Plan 
voor een eigen huis 
maken.
4 waar ga je meer tijd en 
aandacht aan schenken? 
Meer Tuinieren en 
Koken.

We doen niet 
aan green-

washing, 
‘schaam-
groen’ of 

‘vulgroen’ 
maar vinden 

dat groen 
betekenis 

moet hebben


