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In de stad genIet je van het 
stedelIjk leven, buIten de stad 
van het landschap

Jongeren en ouderen zijn de belangrijkste doelgroepen voor het 
komende decennium. Beide doelgroepen vragen om een goede 
oplossing van hun woonwensen. Ouderen wonen graag in steden 
of dorpen, of in een mooi landschap buiten de stad. Starters wonen 
graag midden in de reuring, of op een campus bij de opleiding. 
Binnenstedelijke verdichting en het creëren van landschappen om 
in te wonen is dé opgave voor dit decennium. 

‘ Facebook als 
thermometer van 
levensgeluk!’

van bergen kolpa architecten

evert kolpa en jago van bergen, architect 

De komende jaren zullen vele woningen worden 
gebouwd. Een goede zaak, vindt Evert Kolpa, mits 
dat op een slimme manier gebeurt. Dat betekent: niet 
met generieke ontwerpen, maar met ontwerpen voor 
specifieke doelgroepen op een specifieke plek. ‘Straatjes 
vullen kan iedereen. Maar een fijne woonomgeving 
creëren die 100 jaar goed blijft, is een serieuze 
stedenbouwkundige en architectonische opgave. Een 
gebouw ontwerp je voor lange tijd en dat kun je maar 
één keer goed doen. Daarom nemen wij de gewenste 
woonkwaliteit als uitgangspunt. Je moet weten welke 

Wonen in zand
 

‘Verdichten kan prima buiten de stad, door 
het creëren van nieuwe landschappen. 
Dat levert unieke woongebieden op, 
zoals polderlandschappen met riet, 
parklandschappen, boswoningen of 
duinlandschappen zoals in Almere. Amvest 
heeft naar een ontwerp van ZUS en BVR een 
heel duingebied aangelegd, compleet met 
hoogteverschillen, schelpenpaadjes en bos. 
Dat is duin in de polder. Wij sluiten daar met 
woningen op aan. Wij maken architectuur 
die op de omgeving reageert. Van materiaal 
tot kleuren, alles wordt afgestemd op het 
landschap.’ 

‘Bij landschappelijk wonen fungeert het 
landschap als collectieve ruimte, net als in 
een recreatiepark. Doordat je echt in het 
landschap woont heb je geen behoefte aan 
een eigen tuin. Dat maakt het mogelijk om 
dezelfde verdichting te realiseren als in een 
Vinexwijk, terwijl het gevoel van vrijheid 
veel groter is.’

‘Mensen die landschappelijk wonen zijn 
enorm tevreden. Dat heeft alles te maken 
met de inrichting van het landschap: die 
stimuleert ontmoeting. Een schommel of 
een grote eettafel in het zand biedt bewoners 
de kans om elkaar op een ontspannen 
manier te leren kennen. Iemand zet zijn 
BBQ bovenop een duin en binnen de kortste 
keren doet de hele buurt mee. Dat levert een 
waterval aan mooie foto’s op. Facebook is 
een mooie thermometer van levensgeluk!’kwaliteit je wilt realiseren. Architectuur is daar de 

resultante van.’
Van Bergen Kolpa maakt architectuur voor stedelijke 

projecten en landschappelijk wonen en neemt daarin 
duidelijk stelling. Stad en platteland zijn twee heel 
verschillende plekken met elk hun eigen karakter, en 
dat wil ik ook graag terugzien in de architectuur en 
stedenbouw.’ Daarom pleit hij voor een duidelijke keuze: 
slim wonen in de stad of landschappelijk wonen erbuiten. 
In beide gevallen geldt dat er altijd gezocht wordt naar een 
balans tussen wonen, sociale cohesie en groene ruimte.

‘ Wonen in een 
landschap voelt 
alsof je op vakantie 
bent’



157 VG VISIE zomEr wonen #24/2022 #24/2022 VG VISIE zomEr wonen156

Wonen in een gezinstoren

‘Woontoren de Maasbode in hartje 
Rotterdam is een mooi voorbeeld van slim 
wonen in de stad. Het is een woontoren 
voor gezinnen, maar compleet anders dan 
een appartemententoren. Gezinnen willen 
graag in de stad wonen, maar niet in een 
anoniem wooncomplex. Dat vraagt om 
het creëren van een sociale context. Uit 
de stadssociologie weten we dat sociale 
samenhang ontstaat als je je buren kent en 
het aantal mensen in de straat niet te groot 
is. Daarom hebben we gestapelde straatjes 
gecreëerd met 10 tot 15 gezinswoningen in 
drie lagen. Alles is ontworpen met het oog 
op interactie. Ook de gezamenlijke entree 
waar iedereen binnenkomt ziet eruit als 
een gezellig straatje waar je makkelijk even 

Wonen in hout

‘We zitten in een transitie van beton naar 
houtbouw. Dat is een goede ontwikkeling, 
want hout is een mooi materiaal dat fijne, 
duurzame woonomgevingen oplevert. Het 
ademt, neemt vocht op en slaat CO2 op. 
Daarom zetten wij actief in op bouwen in 
hout.’

‘Houtbouw kan een oplossing zijn 
voor verschillende opgaven in de stad - 
maar dan moet je het wel goed doen. Het 
ontwerpen van houten gebouwen is een 
kunst. Het vereist vakmanschap om een 
goede gevel te maken die mooi veroudert 

blijft hangen op weg naar je woning of de 
fietsenstalling. Dat zijn weer kansen op 
ontmoeting.’

‘Binnenstedelijk wonen moet een 
vriendelijke uitstraling hebben. Daarom 
zetten wij in op de menselijke maat. De 
woonlagen zijn opgedeeld in wijkjes en 
buurtjes en de toren heeft veel groen. 
Elke woning heeft een eigen terras en een 
boompje. Om de toren heen loopt een 
achterpad. Ideaal voor kinderen. Zoals Jip 
en Janneke elkaar vonden door het gat in de 
heg, vinden kinderen in de toren elkaar via 
deze informele route.’

De Maasbode is een duurzame 
toevoeging in de stad. De maatschappelijke 
investeringen voor het creëren en in stand 

en lang goed blijft. Wij verstaan die kunst. 
Neem de Timber Tower in Rotterdam: een 
woontoren van 9 lagen met een houten 
hoofddraagconstructie, houten vloeren 
en gevels. Je weet dat hout veroudert en 
verkleurt, daarom houden wij daar in het 
ontwerp al rekening mee. Zo werken we veel 
met naden en verschillende planken. Dat 
zorgt voor plasticiteit in de gevel. Bouwen 
in hout heeft de toekomst. Niet alles hoeft 
in hout, maar het moet wel een serieuze 
keuzemogelijkheid worden.’

houden van samenlevingen ligt in de stad 
twee maal lager dan in een buitenwijk. 
Gezinswoningen in de stad reduceert 
ruimtegebruik buiten de stad en lijdt 
tot lagere co2 emissies. Daarmee biedt 
gezinstoren De Maasbode een sociale en 
duurzame woonomgeving in de anonimiteit 
van de stad.

De Maasbode is een ontwikkeling van 
BPD en wordt gebouwd door Van Wijnen.

‘ Een goed 
ontwerp van 
houten gevels 
verstaat de kunst 
van veroudering’


