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InspIrerende en  
duurzame leefomgevIngen 
 bedenken en ontwIkkelen, 

dat Is de passIe van am.
InspIrIng spAce
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am annual 2011
Begin 2011. De Nederlandse vastgoedmarkt zit nog 
midden in de nasleep van de economische crisis. 
Er is de afgelopen jaren structureel welvaartsverlies 
geleden. De budgetten en de financieringsruimte 
bij overheden, marktpartijen, woning corporaties en 
consumenten krimpen verder. Tegelijkertijd worden 
de ruimtelijke opgaven complexer, langduriger en 
kostbaarder.  
 
De Vinex voorbij staan grote transformatievraag- 
stukken, veelal in de bestaande stedelijke om-
geving, centraal. Deze vraagstukken zullen steeds 
meer organisch, met kleine stappen en gebruik-

makend van de lokale dynamiek, worden opgelost. 
Deze opgaven brengen bovendien de harde eis van 
meetbare prestaties op het vlak van duurzaamheid 
met zich mee. Dit alles leidt ertoe dat de rollen 
en verhoudingen van de spelers in de keten van 
gebieds- en vastgoedontwikkeling drastisch en 
onherroepelijk veranderen.
 
De wijzigende marktvragen die hierdoor ontstaan, 
zien wij bij AM niet als een bedreiging, maar als 
een kans. Inspirerende en duurzame leefomgevin-
gen bedenken en ontwikkelen, dat is en blijft de 
passie van AM. Wij betrekken actief alle belangen 
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en belanghebbenden in een open planproces om 
de soms verborgen kracht van locaties – zowel in 
de stedelijke omgeving als in het landelijk gebied  
– te benutten. Wij doen dit creatief, betrokken, 
daadkrachtig, transparant en vol bezieling.
  
De markt van vandaag en morgen, waarin wonen, 
werken, winkelen, vrije tijd, mobiliteit en natuur- 
ontwikkeling en –behoud steeds sterker zijn  
vervlochten, vraagt om het vermogen opgaven  
integraal te beoordelen en te beantwoorden. 
Door de positie van AM als zelfstandige gebieds- 
en vastgoedontwikkelaar binnen Koninklijke BAM 

Groep met al haar specialismen en realisatiekracht 
zijn wij uitstekend in staat de gevraagde full  
service oplossingen te bieden. Duurzaamheid  
is daarbij een integraal onderdeel van onze  
projecten. In samenwerking met overheden,  
corporaties, vastgoedbeleggers, corporate clients, 
maatschappelijke organisaties en consumenten 
ontstaan hierdoor bijzondere en kwaliteitsrijke 
gebieden om in te wonen, werken, winkelen en 
recreëren.

AM zorgt hiermee voor kwaliteit van ruimte én 
kwaliteit van leven…  Inspiring Space.



am an
n

u
al

 
20

11
006

‘De vijf fraai vormgegeven  
torens vormen een echte entree 

naar de binnenstad’
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Stimulans  
verkoop door 

erfpacht- 
constructie

Projectnaam

Entrada

Plaatsnaam

HilvErsum

Programma

61 koop- En  

90 HuurappartEmEntEn

ontwerP

tangram

status

in uitvoEring

internet

www.EntradaHilvErsum.nl

Entrada / Hilversum

Samen met de gemeente Hilversum heeft 
AM voor de 61 koopwoningen in het plan 
Entrada een speciale erfpachtconstructie 
met ingroeicanon in het leven geroepen. 
Hierdoor is de financiering van de  
woning een stuk eenvoudiger. 

Vooral jonge woningzoekenden hebben dank- 
baar gebruik gemaakt van de regeling. Uit een  
enquête onder de kopers kwam naar voren dat  
de erfpachtconstructie doorslaggevend was in de 
beslissing een appartement in Entrada te kopen. 

De vijf fraai vormgegeven torens van Entrada  
vormen een echte entree naar de binnenstad.  
De kleinschalige, stedelijke opzet past goed in  
de omgeving; de gebouwen zijn stoer, maar  
tegelijk ook slank. Door de slimme ligging van de 
torens ten opzichte van elkaar en door een van  
de gevels van elke toren iets te draaien, hebben  
de appartementen en de buitenruimten veel licht. 
Om het groene beeld van de verhoogde binnentuin  
te versterken, is in de binnengevels een strook  
opgenomen waarlangs klimplanten groeien.
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Binnenstedelijke
transformatieProjectnaam

oranjE nassaukadEs

Plaatsnaam

ijssElstEin

Programma

68 woningEn En

28 appartEmEntEn

ontwerP

Hans BEEn / was

status

in voorBErEiding

internet

www.oranjEnassaukadEs.nl

Oranje Nassaukades / IJsselstein



binnenstedelijk 
vastgoed 09009

Het plan Oranje Nassau kades ligt op  
een prachtige plek in IJsselstein waar  
het karakteristieke stads hart en de 
Hollandsche IJssel samenkomen.  

Op de kades waren decennialang bedrijven gehuis-
vest en bevond zich de gemeentewerf. De locatie 
leent zich uitstekend voor de ontwikkeling van een 
kwalitatief hoogwaardige woon- en leefomgeving. 

De oude bedrijfsgebouwen zijn inmiddels gesloopt en 
de verkoop van het eerste deelplan is gestart. In de 
stedenbouwkundige opzet wordt nadrukkelijk aan-
sluiting gezocht bij de sfeer van de oude binnenstad 
en bij het industriële verleden van de plek. Opvallend 
onderdeel van het plan is de binnenhaven. Sommige 
bewoners beschikken over een eigen ligplaats voor 
de deur. Alle woningen beschikken over een eigen 
parkeerplaats. 

‘In de stedenbouwkundige 
opzet wordt nadrukkelijk 
aansluiting gezocht bij de 
sfeer van de oude binnen-
stad en bij het industriële 

verleden van de plek’
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24-7  
Dynamiek in  
Europapark
Euroborg is een multifunctioneel gebied  
ten zuidoosten van het Groningse  
centrum, dat zeven dagen per week en 
vierentwintig uur per dag levendigheid 
brengt. Euroborg vormt het hart van 
Europapark dat circa 43 hectare beslaat. 
Nu op een prachtige plek direct naast het 
stadion de appartemententorens Stoker 
en Brander zijn verrezen, is de gewenste 
dynamiek van het Europapark zichtbaar.

Projectnaam

stokEr En BrandEr 

Plaatsnaam

groningEn

Programma

180 appartementen

ontwerP

Claus & kaan

status

gErEalisEErd

internet

www.stokErEnBrandEr.nl

Stoker en Brander / Groningen



‘De woontorens vormen een 
opmerkelijke eenheid met het 

stadion en domineren de directe 
omgeving door hun hoogte en 

vrije ligging aan het water’

Sinds de start van de bouw in 
2003 zijn een voetbalstadion, 
megasupermarkt, onderwijs-
instelling, kantoren, winkels, 
casino, bioscoop, fitnesscentrum, 
horecavoorzieningen en parkeer-
voorzieningen gerealiseerd.  
De woontorens vormen een 
opmerkelijke eenheid met het 
stadion en domineren de directe 
omgeving door hun hoogte en 
vrije ligging aan het water.  
In de moderne, in wit beton  
opgetrokken torens zijn in  
totaal 180 appartementen  
opgenomen; 90 per toren.  
Voor de energievoorziening  
van de appartementen wordt 
warmte-/koude opslag (WKO) 
toegepast.

011



Lichthoven wordt de nieuwe blikvanger in 
het centrum van Eindhoven. In het multi-
functionele complex komen wonen, 
werken en winkelen samen. Omringd 
door de stad is het motto voor het plan.

Lichthoven / Eindhoven

Projectnaam

liCHtHovEn

Plaatsnaam

EindHovEn

Programma

wonEn En CirCa  

30.000 m² kantoren

ontwerP

arCHitECtEnCiE / 

diEdErEndirrix

status

in voorBErEiding
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omringd  
door  

de stad



Toekomstige bewoners en  
gebruikers bevinden zich op  
een toplocatie in het hart van 
Eindhoven en op loopafstand  
van het intercitystation. 

Licht en levendigheid zijn de  
sleutelbegrippen voor het ten  
zuiden van het centraal station  
gelegen plan. Lichthoven is 
verbonden met de stad, maar 
is tegelijkertijd een aangenaam 
verblijfsgebied. De semi-openbare 
groene binnenhoven vormen een 
oase van rust in de hectiek van  
de binnenstad. Aan deze hoven 
liggen de kantoren en een deel 
van de woningen. Het thema ver-
lichting krijgt bijzondere aandacht 
waardoor het gebouw de lichtstad 
eer aan doet.

‘Lichthoven is  
verbonden met de stad, 

maar is tegelijkertijd  
een aangenaam  
verblijfsgebied’

013
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In oude 
luister  

hersteld

014

211 / Den Haag

De voormalige huishoudschool aan de 
Laan van Meerdervoort en het voormalig 
politiebureau aan de Archimedesstraat  
in Den Haag worden herontwikkeld tot 
een uniek appartementengebouw met  
tien appartementen, twee stadswoningen 
en een huisartsenpraktijk. Beide uit 1900 
stammende gebouwen worden in oude 
luister hersteld. 

De huishoudschool, een schepping van architect  
J.J. van Nieukerken, en het naastgelegen vroegere  
politiebureau liggen tegen de klassiek-luxe woon-
buurt Duinoord. In het restauratieplan zijn de  
rijke decoratie met erkers, torentjes, daklijsten en  
glas-in-loodramen in ere hersteld. De toekomstige  
bewoners kunnen dankzij de ingenieuze platte-
gronden rekenen op hedendaags wooncomfort.  
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Projectnaam

211

Plaatsnaam

dEn Haag

Programma

10 appartementen,  

2 stadswonIngen en  

huIsartsenpraktIjk

ontwerP

FrEd Bos

status

in uitvoEring

internet

www.wonenop211.nl

‘De bewoners kunnen rekenen 
op hedendaags wooncomfort  

in een klassieke setting’
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Combinatie van  
wonen, werken  

en recreëren
Newport Nesselande ademt de sfeer  
van een badplaats door de ligging aan 
het strand van de Zevenhuizerplas. 
Inspiratiebron voor het ontwerp zijn 
leefmilieus in steden als Barcelona en 
Kopenhagen. Newport Nesselande  
combineert op een bijzondere manier 
wonen met winkelen en recreëren. 

Newport Nesselande / Rotterdam

Nesselande ligt ten noordoosten 
van Rotterdam tussen de A20 en  
de Zevenhuizerplas. Door de aanleg 
van een drietal parken, de verdub-
beling van de plas en de komst  
van vele voorzieningen wordt  
Nesselande een hoogwaardig nieuw 
woon-, winkel- en verblijfsgebied 
met 3.000 m² vrijetijdsvoorziening-
en en watersportmogelijkheden.  
Het gevarieerde aanbod van  
woningtypen richt zich op een 
brede groep mensen. De nabijheid 

van vele voorzieningen en de  
aanwezigheid van het strand en  
de natuur is aantrekkelijk voor 
mensen die houden van actief 
wonen, maar ook waarde hechten 
aan een rustige en veilige omge-
ving. De stadswoningen zijn vooral 
bedoeld voor gezinnen. Ze liggen 
aan een besloten hof waar de 
bewoners een aangename, veilige 
en groene verblijfsruimte vinden. 
De auto’s worden uit het zicht 
geparkeerd.
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Projectnaam

nEwport nEssElandE

Plaatsnaam

rottErdam

Programma

464 wonIngen,  

10.000 m² wInkelruImte en een 

parkeergarage voor 635 auto’s 

ontwerP

t+t desIgn 

joan busquets 

meyer & van schooten 

3X nIelsen

status

In uItvoerIng, gerealIseerd 

internet

www.nEwportnEssElandE.nl

‘Inspiratiebron voor het  
ontwerp zijn leefmilieus  
in steden als Barcelona  

en Kopenhagen’
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Bestevaêr / Scheldekwartier / Vlissingen

Bestevaêr raakt de ziel  
van de oude stad

‘De ontwerpen hebben een sterke eigen  
signatuur maar sluiten naadloos aan op het  

historische karakter van de locatie aan het dok’



Op een unieke centrumlocatie in Vlissingen verschijnt een modern, comfortabel en 
typisch Vlissings woonmilieu. Bestevaêr raakt de ziel van de oude stad en biedt 
haar bewoners een unieke woonplek aan het water en op loopafstand van strand, 
boulevard en binnenstad. Het plan maakt deel uit van de bijzondere gebiedsont-
wikkeling Scheldekwartier.

Bestevaêr herstelt de noordoostzij-
de van de historische binnenstad 
met het water. Het plan creëert 
een kleinschalige en vriendelijke  
stedelijke sfeer. In het ontwerp  
is veel aandacht geschonken aan 
het scheppen van eigentijdse 
binnenmilieus achter de bouw-
blokken. Door de koppeling  
van de openbare ruimte aan  
die binnenmilieus ontstaat een 

intieme woonbuurt. Kleine, 
rustige straten sluiten aan op het 
bestaande winkelgebied. Door de 
gevarieerde en levendige architec-
tuur en de schaalgrootte brengt 
Bestevaêr de historische sfeer van 
oude schepen en statige panden 
weer terug naar deze markante 
plek in de stad. Het woningaan-
bod in het deelplan Bestevaêr is 
zeer gevarieerd: stadswoningen, 

herenhuizen, exclusieve pent-
houses en appartementen in 
verschillende prijsklassen.  
De architectuur is van een hoog-
waardige kwaliteit onder meer 
door de toepassing van duurzame 
materialen. De ontwerpen hebben 
een sterke eigen signatuur maar 
sluiten naadloos aan op het  
historische karakter van de locatie. 

binnenstedelijk 
vastgoed 019019

Projectnaam

bestevaêr / scheldekwartIer

Plaatsnaam

vlIssIngen

Programma

150 wonIngen en appartementen  

en enkele commercIële ruImten

ontwerP

am concepts 

awg 

bar van mourIk 

wts 

van de berge laban 

paul van beek landschappen

status

In voorbereIdIng

internet

www.wonenInbestevaer.nl
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Projectnaam

dE tsaar

Plaatsnaam

zaandam

Programma

81 koopwonIngen en  

24 vrIje sector huurwonIngen

ontwerP

rijnBoutt van dEr vossEn  

rijnBoutt

status

in uitvoEring, gErEalisEErd

internet

www.dEtsaar.nl

‘Door de toepassing 
van warmte-/koude 

opslag zijn de  
energielasten  

beduidend lager,  
is het binnenmilieu 
gezonder en neemt  

het wooncomfort toe’



binnenstedelijk 
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De Tsaar / Zaandam

De Tsaar is het markante 
middelpunt van het nieuwe 
Zaandamse stads centrum. 
Het ontwerp is geïnspireerd 
op het rijke verleden van 
Zaandam. De vier robuuste 
woon gebouwen liggen met 
de voorzijde aan het water  
en aan een groenstrook.  
In De Tsaar verschijnen in 
totaal 81 koopwoningen  
en 24 vrije sector huur-
woningen. Deze zijn ver-
deeld over De Pakhuizen,  
De Toren, De Grachten- 
huizen en De Zaagtand. 

De Tsaar maakt deel uit van de grootschalige  
binnenstedelijke ontwikkeling Inverdan. Een nieuw 
stadshart met winkels, horeca en een grote bioscoop. 
En met woningen voor verschillende doelgroepen, 
sociaal-maatschappelijke voorzieningen, zoals 
onderwijsinstellingen, een jeugdcentrum en zorg-
steunpunten. En met een nieuw stadhuis, een nieuw 
gemeentearchief, een prachtig gelegen fitnesscentrum 
en een centrale bibliotheek.

Voor de energievoorziening van de woningen in  
De Tsaar wordt warmte-/koude opslag (WKO) toe-
gepast. Voor deze duurzame voorziening wordt 
gebruik gemaakt van de bodem als energiebron.  
Door gebruik van een warmtepomp worden de  
woningen door leidingen in de vloer op een  
milieuvriendelijke manier verwarmd in de winter  
en gekoeld in de zomer. De EPC (energie prestatie 
coëfficiënt) van de appartementen is 0,4 en ligt  
daarmee ver beneden de eisen van het Bouwbesluit.

markant  
middelpunt 
van nieuw 

stadscentrum
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De Smederij / Enka / Ede

tuinstedelijke 
woonwijk  

te midden van  
industrieel erfgoed

Op het 42,5 hectare grote Enka-terrein verschijnt een levendige 
wijk voor wonen, leven en werken. Enka maakt deel uit van 
het grootschalige plan Veluwse Poort en komt als eerste in 
uitvoering. De ouverture voor Enka is De Smederij, een tuin-
stedelijke woonwijk te midden van industrieel erfgoed en de 
groene uitlopers van de Veluwe. 

De acht monumenten van de 
Enka-fabriek zijn straks het  
actieve hart van de nieuwe wijk  
en leveren inspiratie voor de 
nieuwe structuur en architectuur 
van het daaromheen liggende 
woongebied. Er is ruimte voor  
circa 1.400 woningen, waaronder 
appartementen en eengezins-
woningen, zowel koop als huur. 
In de Westhal van de voormalige 
Enka fabriek komt congrescentrum 
de Reehorst.  
De gastvrijheidopleiding van het 
ROC A12 krijgt ook een plek op 
het terrein, dat straks nog beter 
bereikbaar is dankzij de nieuwe 
aansluiting op de A12 en de bouw 
van een nieuw NS station. 

De Smederij is in sterke mate 
geïnspireerd op het industriële 
verleden en is opgezet als een 
tuinstad. De architectuur herinnert 
aan de traditionele vormgeving 
met bijvoorbeeld veel decoratief 
metselwerk. Ook in de ritmiek van 
de gebouwen en de schaalgrootte 
komen details uit de monumen-
tale gebouwen terug.
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Projectnaam

dE smEdErij / Enka

Plaatsnaam

EdE

Programma

cIrca 1.400 wonIngen en  

30.000 m² voorzIenIngen

ontwerP

awg (stEdEnBouw)

HumBlé

gEusEBroEk-stEFanova

status

in voorBErEiding

internet

www.Enka-EdE.nl

‘De acht monumenten van de Enka-  
fabriek zijn straks het actieve hart van  

de nieuwe wijk en leveren inspiratie voor 
de nieuwe structuur en architectuur van 
het daaromheen liggende woongebied’



buitenstedelijk 
vastgoed

ja
ar

b
er

ic
h

t 
20

10
024

am an
n

u
al

20
11

024

CrEatiEF
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Boschplein / Sneek

Boschplein ligt op een prominente locatie 
aan de hoofdinvalsweg naar het centrum 
van Sneek. Het ontwerp voorziet in een 
levendig, nieuw winkel-, woon- en 
verblijfsgebied dat aansluit op het karak-
teristieke, historische centrum van Sneek. 

Het Boschplein maakt deel uit van het nieuwbouw- 
project Poort van Sneek. Samen met het te ontwikke-
len plangebied IJlsterkade wordt aansluiting gevonden 
met de binnenstad van Sneek. Het nieuwe winkel- 
centrum is gesitueerd langs de Lemmerweg,  
de invalsweg van Sneek. De gedaantewisseling van  
het plangebied krijgt een extra impuls door de aanleg 
van extra groenvoorzieningen. De omgeving rond  
het Boschplein krijgt een groot groenperceel en de 
huidige bomen worden zoveel mogelijk gehandhaafd.  
Door de bouw van een parkeergarage verdwijnt veel 
blik uit het straatbeeld.

In de eerste fase van Boschplein zijn 49 huurapparte-
menten verkocht aan woningcorporatie Elkien en is 
4.100 m2 winkelruimte verkocht aan Poiesz Vastgoed. 
Na de zomer van 2011 start de verkoop en verhuur van 
de tweede en laatste fase van Boschplein.

Aansluiting  
op centrum- 

gebied
Projectnaam

BosCHplEin

Plaatsnaam

snEEk

Programma

4.700 m² commercIële  

ruImten en  

85 appartementen

ontwerP

kat

status

in voorBErEiding,  

in uitvoEring

internet

www.niEuwBouwinsnEEk.nl
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‘De gedaantewisseling van het plangebied 
krijgt een extra impuls door de aanleg van  

extra groenvoorzieningen’
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Projectnaam

gzg-tErrEin

Plaatsnaam

‘s-HErtogEnBosCH

Programma

cIrca 450 wonIngen,  

28.000 m² wInkels,  

bIblIotheek, ondergrondse  

parkEErgaragE En  

FiEtsEnstallingEn,  

HErstEl BinnEndiEzE

ontwerP

rijnBoutt van dEr vossEn rijnBoutt /

Buro luBBErs

status

in voorBErEiding

Verankering 
versterking 
verrijking

Verankering, versterking en verrijking zijn de  
sleutelbegrippen voor de herontwikkeling van  
het vijf hectare grote terrein van het Groot Zieken 
Gasthuis in de Bossche binnenstad. Hier ontstaat  
een nieuw verblijfsgebied dat door de combinatie  
van wonen, winkelen, werken en cultuur te midden  
van fraaie rijksmonumenten een betekenisvol  
gebied aan het centrum toevoegt.

GZG-terrein / ’s-Hertogenbosch



029029

De fijnmazige, historische struc-
tuur van de binnenstad typeert  
de stedenbouwkundige opzet. 
Straks openbaart zich een gebied 
met pleintjes en straatjes die 
nieuwe looproutes door de stad 
opleveren. De nieuwe brug over de 
Zuid-Willemsvaart, de openbare 
bibliotheek en de ondergrondse 
stallingen voor fietsen en auto’s 
dragen bij aan de toegankelijk-
heid. De schaalvergroting die 
sommige winkelketens nastreven, 
kan een invulling krijgen op het 
GZG-terrein.  
Een speciaal hiervoor ingestelde 
branche-adviescommissie zal  
zich buigen over kwaliteit en 
kwantiteit, met als doel een  
onderscheidend winkelaanbod  
te waarborgen. 
 
Veel enthousiasme is er voor  
het plan om de loop van de 
Binnendieze, een eeuwenoud  
waterstelsel, in ere te herstellen. 
Door dit smalle riviertje weer naar 
boven te halen, wordt een eerste 
aanzet gemaakt om op termijn  
een volledig rondje door de  
binnenstad te kunnen varen. 

‘Straks openbaart  
zich een gebied met  
pleintjes en straatjes  

die nieuwe  
looproutes door  

de stad opleveren’
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Projectnaam

gErsHwin / zuidas

Plaatsnaam

amstErdam

Programma

18.000 m² kantoor

ontwerP

stEvEn Holl

status

in voorBErEiding

‘Duurzaamheid staat  
voorop in het plan  
zodat er flexibele  

huisvestingsmogelijkheden  
zijn’



binnenstedelijk 
vastgoed 031031

Gershwin / Zuidas / Amsterdam

Voor het zakelijke hart van de Zuidas  
is een plan in ontwikkeling voor een 
prestigieus kantoorgebouw. De Zuidas  
is hét stadscentrum voor internationaal 
zakendoen en kennisontwikkeling waar 
nu al 400 toonaangevende, wereldwijd 
opererende bedrijven zijn gevestigd.  

De ontwikkeling kent een programma van kantoren, 
restaurants, conferentieruimte, terras en lobby. Duur-
zaamheid staat voorop in het plan zodat er flexibele 
huisvestingsmogelijkheden zijn.
 
Naast zaken doen en kennisontwikkeling zijn er op 
de Zuidas woningen in verschillende prijsklassen  
in ontwikkeling en voorzieningen als winkels,  
kinderopvang, (internationale) scholen, sportcentra, 
horeca en andere services. Exclusieve retail, theaters, 
concertzalen en musea zullen een landelijke en zelfs 
internationale aantrekkingskracht hebben. Dit inter-
nationale leefklimaat is niet alleen aantrekkelijk voor 
expats maar ook voor bedrijven omdat de metropool 
Amsterdam een groot potentieel heeft aan hoogopge-
leide en meertalige werknemers. 

internationaal 
zakendoen



buitenstedelijk 
vastgoed
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Malberg / Maastricht

Het samenhangende pakket van maatregelen uit het Buurtontwikkelings- 
plan voor Malberg richt zich primair op de verbetering van de kwaliteit en 
de leefbaarheid van de wijk en de versterking van de sociaal-economische 
positie van de huidige bewoners. Participatie van de bewoners is hierin 
cruciaal. Kosten noch moeite zijn gespaard om op alle mogelijke manieren 
de inwoners te betrekken bij alle ontwikkelingen, zowel op fysiek als 
sociaal gebied.

versterking  
sociaal-economische 

positie bewoners

Projectnaam

malBErg

Plaatsnaam

maastriCHt

Programma

700 koopwonIngen,  

230 huurwonIngen

wInkelcentrum, 2 basIsscholen,

multIfunctIoneel centrum,  

sportcompleX,  

bedrIjfsverzamelgebouw

ontwerP

BoostEn rats

BEdaux dE BrouwEr

status

in voorBErEiding,  

in uitvoEring,  

gErEalisEErd

internet

www.manjEFiEkmalBErg.nl



binnenstedelijk 
vastgoed 033033

Malberg, gelegen aan het Zouwdal in het 
noordwesten van Maastricht, is steden-
bouwkundig niet het prototype van een 
slechte wijk. Het glooiende landschap, 
het vele groen, de ruime opzet en de rust 
van de stedelijke rand zijn karakteris-
tieken die er niet om liegen. Toch raakte 
de circa een halve eeuw oude wijk in de 
jaren negentig in het slop. De eenzijdige 
woningvoorraad verpauperde, de onvei-
ligheid en werkloosheid groeiden. Steeds 
meer bewoners keerden Malberg de rug 
toe. Het tij is gekeerd. Sinds de in 2003 
ingezette integrale aanpak is Malberg 
weer in trek. Opmerkelijk resultaat is dat 
meer dan de helft van de nieuwbouw-
woningen is gekocht door mensen uit 
andere Maastrichtse wijken.

Manjefiek Malberg staat landelijk model 
voor de wijze waarop een probleembuurt 
integraal kan worden gerevitaliseerd. De 
gemeente Maastricht, AM en de woning-
corporaties Servatius en Woonpunt 
werken nauw samen in dit intensieve 
proces.  

‘Kosten noch moeite zijn  
gespaard om de inwoners  

te betrekken bij alle  
ontwikkelingen, zowel  

op fysiek als sociaal gebied’
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Kans  
de binnenstad  

te verrijken
Stadswerven / Dordrecht

Projectnaam

stadswerven

Plaatsnaam

dordrecht

Programma

wonIngen, publIeke en  

commercIële voorzIenIngen

ontwerP

am ConCEpts

awg

paul van BEEk landsCHappEn

status

in voorBErEiding

internet

www.stadswErvEn.nl



035035

Kans  
de binnenstad  

te verrijken
Stadswerven is een echt stedelijk gebied, waar  
behalve circa 1.450 woningen ook volop ruimte is  
voor culturele en maatschappelijke voorzieningen, 
horeca, winkels en kantoren. Het wordt een heel  
bijzondere plek om te wonen, werken en recreëren. 
Met de binnenstad op loopafstand.

De verbinding met de binnenstad door een brug  
op de punt van de Kop van de Staart is cruciaal in  
het masterplan. Die verbinding is belangrijk voor  
de binnenstad en Stadswerven. Daarnaast is veel  
aandacht geschonken aan de woningtypologieën  
en de afwisseling in woonsferen. Een belangrijk  
en vernieuwend element is de wijze waarop  
rekening wordt gehouden met hoogwater in het  
kader van het internationale project Urban Flood 
Management. Door het maaiveld niet op te hogen 
of misschien zelfs op sommige plaatsen te verlagen, 
wordt het water en de dynamiek ervan veel beter 
beleefbaar. Op plekken waar het water met enige 
regelmaat komt, wordt het bewustzijn van het  
leven in een deltastad vergroot. Het zoeken van  
een directe relatie met het water geeft Stadswerven 
een specifieke kwaliteit als woon- en verblijfsgebied.  

‘Het zoeken van een directe  
relatie met het water geeft 
Stadswerven een specifieke 

kwaliteit als woon- en  
verblijfsgebied’

Stadswerven is een verouderd industrieel 
terrein, omgeven door de rivieren  
Merwede, Noord, Oude Maas en Wantij. 
De ligging aan het water in een stedelijk 
knooppunt en met de historische  
binnenstad op een steenworp afstand is 
werkelijk uniek. Met Stadswerven krijgt 
Dordrecht de kans de stad af te ronden.
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Projectnaam

anniE m.g. sCHmidt Huis

Plaatsnaam

amstErdam

Programma

annIe m.g. schmIdt huIs met  

dIverse culturele functIes,  

restaurant

ontwerP

arons En gElauFF, 

tHisisjanE intEriEurontwErp

status

in voorBErEiding

internet

www.anniEmgsCHmidtHuis.nl

‘In mijn onschuld dacht ik dat het bouwen van een 
huis een vrij simpele affaire zou zijn. Ze doen het al 

zo lang…dacht ik. Zeker al tienduizend jaar of langer. 
Het is net zoiets als brood bakken, dat doen ze ook al 
zo lang. En bouwen… zo’n achtduizend jaar geleden 
maakten ze al heel ingewikkelde piramides, dacht ik. 
En de toren van Babel ook… nou ja goed, het ding is 

nooit afgekomen, maar nu zijn ze toch al weer  
zoveel verder en bovendien’: 

´Mijn huis hoeft geen Toren 
van Babel te worden, liever 

zelfs niet..´  
 

Woorden van Annie M.G. Schmidt, 1955



037037

Annie M.G. Schmidt Huis / Amsterdam

De silo’s van de rioolwaterzuivering op het Zeeburgereiland vormen het perfecte 
decor voor de ontwikkeling van het Annie M.G. Schmidt Huis. In hun nieuwe opzet 
krijgen zij verhoogde silhouetten die vanuit de wijde omtrek te zien zullen zijn.  
Met de spectaculaire speeltuin op de westelijke silo en het toprestaurant Praq op  
het Daq in de middelste silo creëren AM en De Alliantie een bijzondere, culturele 
attractie die in haar opzet even uniek als innovatief is. 

De silo’s worden verbonden door een transparant 
tussengebouw. In de middelste silo leggen het café 
en de winkel op de begane grond contact met de 
buurt via grote openingen in de silowand. Het café 
heeft een ruim terras. Het theater in de westelijke silo 
kan naar buiten open zodat ook openluchtvoorstel-
lingen mogelijk zijn. 

Cultuurcentrum en monument in één complex. Een 
centrum waar het werk en gedachtegoed van Annie 
M.G. Schmidt levend en toegankelijk worden gehou-
den in een omgeving die bezoekers en kunstenaars 
verbindt. Een plek die stimuleert én een beroep doet 
op alle zintuigen. Een huis dat Annie’s unieke missie 
uitdraagt: solidariteit met het kind en alles wat zich 
onderdrukt voelt.

Even uniek 
als innovatief
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draagvlak 
door  

vroegtijdige 
dialoog

80 woningen / Rhenoy

Op het voormalige terrein van 
een autodemontagebedrijf  
aan de Dorpsstraat in Rhenoy 
ontwikkelt AM een plan dat 
zich in sterke mate richt op  
de lokale woningbehoefte. 

Projectnaam

80 wonIngen

Plaatsnaam

rhenoy

Programma

80 wonIngen

ontwerP

Building dEsign

status

in voorBErEiding



039039

Door vroegtijdig de dialoog te 
zoeken met onder meer de Ver-
eniging Dorpsbelangen is het plan 
binnen de kleine gemeenschap 
goed ontvangen. Rhenoy ligt aan 
de Linge, tussen Geldermalsen en 
Leerdam, en telt een kleine 700 
inwoners. Het plan omvat in totaal 
80 woningen, waarvan er circa 

‘Door dit aanbod kunnen 
ook jonge starters,  

conform de wens van  
de gemeente, een eigen 
woning bemachtigen’

35 in de categorie goedkoop en 
betaalbaar vallen. Door dit aanbod 
kunnen ook jonge starters, con-
form de wens van de gemeente, 
een eigen woning bemachtigen. 
De nieuwe woonwijk krijgt een 
groene uitstraling en een afwis-
selend architectuurbeeld. 



buitenstedelijk 
vastgoed
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040

BEtrokkEn En  
daadkraCHtig



binnenstedelijk 
vastgoed 041041
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Verbinding van 
oud en nieuw

De ontwikkeling en bouw van het centrumplan  
Brouwerspoort op het voormalige terrein van de  
Hollandia Wolfabriek is in volle gang. Het plan maakt 
deel uit van de Centrumvisie 2030, die betrekking  
heeft op de vernieuwing van het totale centrum van 
Veenendaal. Belangrijke schakel in het plan is de  
Brouwersgracht, die het nieuwe en oude centrum  
met elkaar verbindt.

Aan de gracht zal vooral detail-
handel zijn te vinden, terwijl 
cultuur- en horecafuncties  
samenkomen op het nieuwe  
Kees Stipplein. Met respect voor 
het verleden worden authen-
tieke elementen, zoals de oude 
schoorsteen en de oorspronkelijke 
fabrieksgevel gehandhaafd.  
De zorgvuldige aaneenschakeling 
van pleinen, straten, woningen, 
winkels en de gracht creëert een-
heid in verscheidenheid. Oud en 
vertrouwd gaan in Brouwerspoort 
hand in hand met innovatief en 
vernieuwend.  
Het meest recente plan in het 
gebied is Tricotage, dat wordt 
gerealiseerd op de plek van het 
huidige parkeerterrein aan de 
Brouwersgracht, pal naast het 

cultuurhuis, dat eveneens in 
aanbouw is, en aan de zuidzijde 
van het Kees Stipplein. Het gebouw 
telt acht bouwlagen waarvan drie 
de ondergrondse parkeergarage 
vormen. In Tricotage komen onder 
andere Muziekschool De Muzen en 
Volksuniversiteit Veenendaal. Ook 
worden in het gebouw 30 koop-
woningen en 54 huurwoningen 
gerealiseerd, rondom twee ruime 
en rustige binnentuinen in het 
hart. Deze tuinen zijn uitsluitend 
bestemd voor de bewoners.  
De huurwoningen worden opge-
nomen in de verhuurportefeuille  
van Patrimonium Woonstichting. 
Overige functies die een plaats  
krijgen in Tricotage zijn horeca, 
detailhandel, commerciële ruimten 
en een openbare fietsenstalling.

Brouwerspoort / Veenendaal



043

‘De zorgvuldige aaneenschakeling 
van pleinen, straten, woningen, 

winkels en de gracht creëert  
eenheid in verscheidenheid’

Projectnaam

BrouwErspoort

Plaatsnaam

vEEnEndaal

Programma

500 wonIngen,  

12.000 m² wInkels,  

6.000 m² dIenstverlenIng,  

2.500 m² cultuur, horeca  

en 1.670 parkeerplaatsen

ontwerP

soeters van eldonk

status

in voorBErEiding, in uitvoEring,

gErEalisEErd

internet

www.BrouwErspoort.nl
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De ontwikkeling van het Drie Hoefijzers-terrein in de 
Bredase binnenstad is in volle gang. Met de ingebruik-
neming van appartementengebouw Oranjekwartier is  
de metamorfose van het voormalige brouwerijterrein  
in een nieuw stedelijk woon-, werk- en verblijfsgebied 
zichtbaar.



045045

Sterke functiemenging 
en behoud  

cultuurhistorie

Project

driE HoEFijzErs

Plaats

BrEda

Programma

670 wonIngen 

cIrca 14.500 m2 kantoren 

cIrca 18.500 m2 wonen/werken 

cIrca 9.000 m2 bestaande gebouwen 

1523 parkeerplaatsen

ontwerP

am ConCEpts 

diEdErEn dirrix 

BEdaux dE BrouwEr 

spring arCHitECtEn 

status

in voorBErEiding, in uitvoEring,  

gErEalisEErd

internet

www.driEHoEFijzErs.nl 

Drie Hoefijzers / Breda

Drie Hoefijzers is naast de ontwik-
keling van het stationsgebied  
het eerste grote deelplan van  
VIA Breda dat in uitvoering is.  
Het plan vormt een belangrijke 
impuls voor overige ontwikkelin-
gen en heeft een positief effect op 
het vestigingsklimaat in dit deel  
van de stad. Om die reden heeft  
de gemeente Breda aangegeven 
prioriteit te geven aan de ontwik-
keling van Drie Hoefijzers.  
Drie Hoefijzers bestaat uit een  

zuidelijk en noordelijk plandeel.  
Het zuidelijk plandeel is nu in  
uitvoering. Dit gebied ontleent  
zijn ontwikkelingspotentie onder 
meer aan de gunstige ligging in  
de stad nabij het centrum en het 
station en aan de aanwezigheid 
van meerdere, cultuurhistorisch 
waardevolle gebouwen, zoals het 
voormalige hoofdkantoor van de 
brouwerij en het oude brouwhuis. 
In het zuidelijk plandeel wordt 
aangesloten op het Bredase  

singelmilieu. Er verschijnen in  
totaal circa 280 appartementen,  
45 grondgebonden woningen  
en kantoren. Daarnaast zal het 
brouwhuis een nieuwe multi- 
functionele bestemming krijgen  
en wordt de openbare ruimte 
hoogwaardig ingericht. 
Het noordelijk plandeel is nog  
in ontwikkeling. Ook hier zal een 
sterke functiemenging ontstaan. 
Vanwege de spoorlijn die het  
terrein doorsnijdt, worden in het 

totale plangebied innovatieve  
geluidwerende maatregelen ge-
troffen die zoveel mogelijk in de 
ontwerpen worden geïntegreerd.  
Ook duurzaamheid krijgt binnen 
Drie Hoefijzers veel aandacht. 
Zowel in de woningen als appar-
tementgebouwen wordt warmte-/
koude opslag toegepast. Daar-
naast is AM Duurzaam betrokken 
bij meerdere initiatieven om 
energieneutrale gebouwen te 
ontwikkelen.
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Authentieke 
woonomgeving

Buitenplaats Nieuw Hadriani / Voorburg

Project

BuitEnplaats niEuw Hadriani

Plaats

voorBurg

Programma

74 vIlla-appartementen

ontwerP

pBv

CHarlEs vandEnHovE 

status  

gErEalisEErd

internet

www.niEuwHadriani.nl 



‘Het archeologisch onderzoek in 
opdracht van AM heeft sporen 
aan het licht gebracht uit de 

Romeinse tijd vanaf circa 180 tot 
270 na Christus’

047047

Met de ontwikkeling van Buitenplaats Nieuw Hadriani 
heeft de rijke historie van dit prachtige gebied aan De 
Vliet een waardig vervolg gekregen. Omsloten door de 
buitenplaatsen Hoekenburg en Arentsburgh biedt het 
project de kans op een authentieke woonomgeving te 
midden van de rust en pracht van de natuur.

Het ruim twee hectare grote terrein 
maakt deel uit van het archeolo-
gisch monument Forum Hadriani, 
een voormalige Romeinse hoofd-

stad in Nederland. Het archeo-
logisch onderzoek in opdracht 
van AM heeft sporen aan het licht 
gebracht uit de Romeinse tijd 
vanaf circa 180 tot 270 na Christus. 
Deze sporen betreffen vermoe-
delijk een verharde weg die een 
scheiding heeft gevormd tussen 
twee huizenblokken. Tevens zijn er 
kleiwinningsputten, waterputten 
en afvalkuilen gevonden, alsmede 
een Romeinse kelder. In dit deel 
van de bouwput komt een vondst-

rijke laag voor, waarin al veel 
Romeins aardewerk is gevonden, 
zoals luxere Romeinse tafelwaar 
en drie fragmenten van pijpaarden 
beeldjes, die een religieuze functie 
hadden. Buitenplaats Hadriani 
bestaat uit in totaal vier woon-
gebouwen van beperkte omvang 
die zich voegen naar de schaal 
van de oude landhuizen. Zo is de 
dakhoogte van de nieuwbouw 
gelijk aan die van het landhuis 
Arentsburgh. 

‘Het archeologisch onderzoek in 
opdracht van AM heeft sporen 
aan het licht gebracht uit de 

Romeinse tijd vanaf circa 180 tot 
270 na Christus’



buitenstedelijk 
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Waterlandplein / Amsterdam

De nieuwbouw van het Waterlandplein is gestart. Het plein wordt het kloppend hart 
van Nieuwendam-Noord. De centrale positie in de wijk, op het snijpunt van belang-
rijke verbindingswegen, biedt daartoe alle mogelijkheden.

Het eenzijdige woningaanbod en de kwaliteit van de 
winkelvoorzieningen worden ingrijpend aangepakt. 
Door uitbreiding en clustering van voorzieningen 
en verbreding van het woningaanbod krijgt het 
Waterlandplein weer de functie van centrale ont-
moetingsplek. In de aanpak krijgen leefbaarheid, 
veiligheid en het ondernemersklimaat extra aan-
dacht.

Op het nieuwe Waterlandplein komt een nieuw wijk-
winkelcentrum van 9.000 m2, een wijkcentrum en 
een compleet zorgcentrum. Er worden 222 woningen 
gerenoveerd en er komen ruim 300 nieuwbouwwo-
ningen (koop en huur) in diverse prijscategorieën. 

aandacht voor 
leefbaarheid, 

veiligheid  
en onder nemen

De vernieuwing van het plein is het eerste project 
in de totale vernieuwing van Nieuwendam-Noord. 
De wijk met 5.000 woningen wordt op een integrale 
en duurzame wijze aangepakt. In totaal worden 
1.200 woningen gesloopt en 1.650 nieuwe woningen 
gebouwd. Hiervan zijn ongeveer 500 sociale huur-
woningen en 1.150 koopwoningen. Twintig procent 
daarvan zal bereikbaar zijn voor middeninkomens. 
Ook worden veel woningen gerenoveerd en samen-
gevoegd. Voor bewoners zijn er grote voordelen: zij 
kunnen wooncarrière in hun eigen wijk maken en 
hoeven niet naar elders te verhuizen, ook omdat de 
vernieuwing tot meer betaalbare eengezinswoningen 
en appartementen leidt.
 



binnenstedelijk 
vastgoed 049049

Projectnaam

watErlandplEin

Plaatsnaam

amstErdam

Programma

3oo wonIngen nIeuwbouw,

222 wonIngen renovatIe,  

9.000 m² wInkels,  

wIjk- en zorgcentrum 

ontwerP

arCHitEktEn CiE

atEliEr pro

status

in uitvoEring

internet

www.niEuwwatErlandplEin.nl

‘Uitbreiding en clustering van 
voorzieningen en verbreding 

van het woningaanbod maken 
het plein weer tot de centrale 

ontmoetingsplek’
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Groeneweg / Utrecht

Projectnaam

groEnEwEg

Plaatsnaam

utrECHt

Programma

139 appartementen en  

6.000 m² wInkelruImten 

ontwerP

van mourik

status

in voorBErEiding

smeltkroes  
van verschillende 

 culturen



binnenstedelijk 
vastgoed 051051

Groeneweg ligt in de multiculturele  
wijk Lombok in Utrecht. Lombok is een 
smeltkroes van verschillende culturen, 
waardoor een populair, stedelijk gebied 
is ontstaan. De menging van wonen, 
werken en winkelvoorzieningen is in  
de buurt versmolten en wordt met het 
plan Groeneweg verder versterkt. 

Het uitgangspunt is een totale 
herstructurering en opwaarde-
ring van het bestaande gebied. 
Het plan bevat ca. 6.000 m² 
winkelruimten. De winkels zijn 
gesitueerd aan weerszijden van 
een plein met parkeer- en groen-

‘Langs het water wordt een 
aaneengesloten ecologische 

zone ingericht’

voorzieningen. Boven deze winkels 
is een deel van de 139 apparte-
menten ontwikkeld. De overige 
appartementen verschijnen langs 
de kade van de Oude Rijn. Binnen 
het plangebied wordt tevens een 
nieuw jongerencentrum voorzien 
met een gymzaal. Het parkeren 
voor de woningen geschiedt op 
het dak van de winkels. 

Langs het water van de Oude Rijn 
zal de groene verbinding tussen 
de Laan van Nieuw Guinea en het 
plangebied worden hersteld, zodat 
langs het water sprake is van een 
aaneengesloten ecologische zone.
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Publieksprijs voor  
architectuur en  
duurzaamheid  

Duinstrip / Scheveningen

De stedelijke herontwikkeling in samenwerking met Vestia 
van De Duinstrip in Duindorp omvatte de vervanging  
van 1.100 verouderde woningen door 355 ruime eengezins-
woningen en appartementen. De Duinstrip ontving de 
Publieksprijs van de Nieuwe Stad Prijs 2009 vanwege de 
afwisselende architectuur, het uitzicht op de duinen en  
de Noordzee en de duurzame wijze van verwarmen en 
koelen van de woningen door de eerste zeewaterwarmte-
centrale van Europa. 

Jury Nieuwe Stad Prijs:  
‘De zeewaterwarmtecentrale  
is een geweldig innovatief  

ontwerp’



053

De vakjury van de Nieuwe Stad 
Prijs oordeelde dat in het ontwerp 
het dorpse karakter is behouden 
en dat de zeewaterwarmtecentrale 
een geweldig innovatief ontwerp 
betreft. De energiekosten zijn 
hierdoor laag waardoor het  
voor voormalige bewoners ook 
aantrekkelijk was terug te keren.  
Het overleg met de bewoners heeft 
geleid tot een aantrekkelijke wijk 
waar Den Haag trots op mag zijn.

Projectnaam

duindorp

Plaatsnaam

sCHEvEningEn

Programma

355 wonIngen

ontwerP

stEEnHuis Bukman 

döll atEliEr

status

gErEalisEErd



Projectnaam

dE BannE

Plaatsnaam

amstErdam

Programma

7.300 m² wInkels,  

3.400 m² sport en cultuur,  

208 wonIngen,  

451 parkeerplaatsen

ontwerP

rpHs

status

in uitvoEring

internet

www.dEBannE.nl
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Verbeterde  
ruimtelijke structuur

De Banne / Amsterdam

Projectnaam

dE BannE

Plaatsnaam

amstErdam

Programma

7.300 m² wInkels,  

3.400 m² sport en cultuur,  

208 wonIngen,  

451 parkeerplaatsen

ontwerP

rpHs

status

in uitvoEring

internet

www.dEBannE.nl



Een centrum ook met gemengde 
functies zoals voorzieningen,  
bedrijvigheid en wonen. Voor-
uitlopend op de realisatie van 
winkelcentrum de Banne wordt 
het oude winkelcentrum opgefrist. 
Dit wordt gezamenlijk gefinancierd 
door stadsdeel Amsterdam-Noord, 
de winkeliersvereniging, Woning-
stichting Rochdale en AM. Concreet 
is geïnvesteerd in het opfrissen 
van de entrees, de entreehallen en 
het creëren van een centrale infor-
matieplaats in het winkelcentrum. 
Hangplekken zijn fris geschilderd 
en voorzien van artist impressions 
van het nieuwe winkelcentrum. 
Vanwege de investeringen en de 
intensieve samenwerking tussen 
ondernemers, vereniging van  
eigenaars, politie, brandweer en 
het stadsdeel Amsterdam-Noord 
ontving het huidige winkel-
centrum het Keurmerk Veilig 
Ondernemen.  

Het centrumgebied van de 
Banne wordt ingrijpend 
aangepakt. Met een nieuw 
winkelcentrum en een 
verbeterde ruimtelijke 
structuur is de ontwikke-
ling een van de dragers in 
de integrale wijkaanpak.
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Een centrum ook met gemengde 
functies zoals voorzieningen,  
bedrijvigheid en wonen. Voor-
uitlopend op de realisatie van 
winkelcentrum de Banne wordt 
het oude winkelcentrum opgefrist. 
Dit wordt gezamenlijk gefinancierd 
door stadsdeel Amsterdam-Noord, 
de winkeliersvereniging, Woning-
stichting Rochdale en AM. Concreet 
is geïnvesteerd in het opfrissen 
van de entrees, de entreehallen en 
het creëren van een centrale infor-
matieplaats in het winkelcentrum. 
Hangplekken zijn fris geschilderd 
en voorzien van artist impressions 
van het nieuwe winkelcentrum. 
Vanwege de investeringen en de 
intensieve samenwerking tussen 
ondernemers, vereniging van  
eigenaars, politie, brandweer en 
het stadsdeel Amsterdam-Noord 
ontving het huidige winkel-
centrum het Keurmerk Veilig 
Ondernemen.  

Het centrumgebied van de 
Banne wordt ingrijpend 
aangepakt. Met een nieuw 
winkelcentrum en een 
verbeterde ruimtelijke 
structuur is de ontwikke-
ling een van de dragers in 
de integrale wijkaanpak.

‘Het winkelcentrum  
wordt het hart van de  

vernieuwde wijk; levendig,  
overzichtelijk en compact’



Stevenshof / Dordrecht
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Behoud hogere  
inkomensgroepen

Projectnaam

stEvEnsHoF

Plaatsnaam

dordrECHt

Programma

27 vrIjstaande vIlla’s en  

20 twee-onder-een-kapwonIngen

ontwerP

schIppers

status

gErEalisEErd

internet

www.villaparkstEvEnsHoF.nl

Stevenshof / Dordrecht



Belangrijke inspiratiebron voor Villapark Stevenshof  
is de historische lintbebouwing van de Stevensweg. 
Hoewel het plan een sterke eigen identiteit heeft,  
is zowel de stedenbouw als de architectuur een  
verwijzing naar het open karakter en de landelijke 
uitstraling van de woningen aan de Stevensweg.

Aan de westzijde van het plan 
heeft de gemeente Dordrecht  
een prachtige ecologische zone 
aangelegd. Dit zes hectare grote 
natuurgebied is toegankelijk  
via wandel- en fietspaden en 
biedt de bewoners van Stevenshof 
een gegarandeerd ruim en groen 

‘Gegarandeerd ruim en groen  
uitzicht voor de bewoners’

uitzicht. Het woningaanbod  
is bestemd voor de hogere  
inkomensgroepen, die de  
gemeente graag voor de stad  
wil behouden. Het villapark telt 
vijf verschillende woningtypen, 
die een duidelijke samenhang 
hebben.

057

Belangrijke inspiratiebron voor Villapark Stevenshof  
is de historische lintbebouwing van de Stevensweg. 
Hoewel het plan een sterke eigen identiteit heeft,  
is zowel de stedenbouw als de architectuur een  
verwijzing naar het open karakter en de landelijke 
uitstraling van de woningen aan de Stevensweg.

‘Gegarandeerd ruim en groen  
uitzicht voor de bewoners’
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058 Levendige  

nieuwe  
binnen-
stadswijk

Schelphoek / Alkmaar



binnenstedelijk 
vastgoed 059059

Projectnaam

sCHElpHoEk

Plaatsnaam

alkmaar

Programma

400 wonIngen en een 

drIelaagse ondergrondse 

parkeergarage

ontwerP

kErssEns dE ruitEr 

Fkg

internet

www.sCHElpHoEk.nl

Schelphoek vormde in lang ver-
vlogen tijden het havenkwartier 
van Alkmaar. Direct aan het 
Noordhollands kanaal was het 
een ideale locatie voor de aanvoer 
over water van bulkgoederen zoals 
zand, schelpen en turf. Er bevond 
zich een woonwerkgebied met 
zoutziederijen, een scheepswerf 
en enkele eenvoudige woonhuis-
jes. Twee gebouwen uit die tijd 
zijn nog intact gebleven en inmid-
dels rijksmonumenten:  

Schelphoek is nieuw wonen in een oude stad. Wonen  
op een prachtige, historische locatie. Direct naast de 
historische binnenstad verrijst de komende jaren een 
levendige, nieuwe binnenstadswijk met moderne en 
royale stadswoningen en appartementen. Schelphoek 
telt zes deelplannen: De Havenmeester, De Baaivanger, 
De Kaairiddder, Het Brughuis, het Turfschip en Water-
man.

‘Een technisch hoogstandje is de  
realisatie van een geheel ondergrondse 

drielaagse parkeergarage’

het bekende Accijnstorentje en  
de zoutziederij De Eendragt. Tot 
ver in de twintigste eeuw bleef 
Overhoek een bedrijvige locatie.
 
Een technisch hoogstandje is de 
realisatie van een geheel onder-
grondse drielaagse parkeergarage 
met 700 plaatsen, waarvan 500 
openbaar. De overige plaatsen  
zijn bestemd voor toekomstige 
bewoners van Schelphoek.



Projectnaam

park BrEdErodE

Plaatsnaam

BloEmEndaal

Programma

cIrca 300 wonIngen

ontwerP

dam & partnErs 

kow 

rapp+rapp 

landsCHapsarCHitECtEn  

amstErdam 

status

in voorBErEiding,  

in uitvoEring, gErEalisEErd

am an
n

u
al

 
20

11
060

Exclusief woonmilieu  
in historisch  

parklandschap

Park Brederode / Bloemendaal

Projectnaam

park BrEdErodE

Plaatsnaam

BloEmEndaal

Programma

cIrca 300 wonIngen

ontwerP

dam & partnErs 

kow 

rapp+rapp 

landsCHapsarCHitECtEn  

amstErdam 

status

in voorBErEiding,  

in uitvoEring, gErEalisEErd



In Park Brederode, grenzend aan Nationaal Park  
Zuid-Kennemerland, zijn de eerste villa’s in gebruik 
genomen. Wonen in deze omgeving is wonen met 
respect voor de overweldigende flora en fauna.  
De natuur is de belangrijkste leidraad voor de  
ontwikkeling van dit exclusieve woonmilieu. 

061

Park Brederode is vanwege de 
unieke ligging uiterst zorgvuldig 
opgezet. Natuurorganisaties en 
omwonenden zijn nadrukkelijk bij 
de planontwikkeling betrokken. 
Nadelige gevolgen voor natuur  
en omgeving zijn uitgesloten. 
Ruim zeventien hectare in het 
plan wordt openbaar natuur- 
en cultuurlandschap dat wordt 
overgedragen aan de gemeente 
Bloemendaal. 

In het deelgebied Duin en Beek 
verschijnen de eerste veertien 
villa’s, die ingenieus zijn ingepast 
in het bestaande parklandschap. 
In het monumentale hoofdgebouw 
van het voormalige ziekenhuis 
komen appartementen en in de 
voormalige dubbele dokters-
woning komen acht huurwoningen 
die door woningcorporatie 
Brederode worden verhuurd.

In Park Brederode, grenzend aan Nationaal Park  
Zuid-Kennemerland, zijn de eerste villa’s in gebruik 
genomen. Wonen in deze omgeving is wonen met 
respect voor de overweldigende flora en fauna.  
De natuur is de belangrijkste leidraad voor de  
ontwikkeling van dit exclusieve woonmilieu. 

‘Nadelige gevolgen voor natuur  
en omgeving zijn uitgesloten’
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Met de ligging tussen het riviertje Leidsche Rijn 
en het Leidsche Rijn Park krijgt Vlindertuinen een 
uitgesproken landelijk en dorps karakter. Belang-
rijke voorzieningen zoals scholen, kinderopvang, 
winkelcentrum, cultuurcampus met bibliotheek en 
sportverenigingen liggen in de directe nabijheid van 
Vlindertuinen. Bovendien ligt het nieuwe woon-
gebied dicht bij station Vleuten, zodat de Utrechtse 
binnenstad met openbaar vervoer snel en eenvoudig 
is te bereiken.  
Dwars door de wijk loopt als een dorpslint de Hoofd-
weg. Architect Fons Rats heeft in zijn ontwerp veel 
afwisseling aangebracht waardoor de dorpse sfeer 
wordt versterkt.

In de planopzet is veel ruimte voor koperswensen, 
zoals uitbreidingen en aanpassingen van de inde-
ling. Zelf bepalen van de positie van de keuken, een 
werkkamer op de begane grond of het creëren van 
een levensloopbestendige woning behoren tot de 
keuzemogelijkheden van de toekomstige bewoners.

Wie houdt van wonen in een dorpse sfeer en toch  
dicht bij de grote stad, kiest voor Vleuterweide. Dorpse 
kenmerken als ruimte, kleinschaligheid, geborgenheid, 
veel groen, laagbouw en veel variatie in woningen  
zijn te vinden in deze populaire wijk van Leidsche Rijn. 

Projectnaam

vlindErtuinEn, vlEutErwEidE

Plaatsnaam

utrECHt

Programma

112 wonIngen

ontwerP

BurEau BoostEn rats

internet

www.vlindErtuinEn.Com

Vlindertuinen / Vleuterweide / Utrecht

Kleinschalig,  
geborgen en  
veel groen

‘In de planopzet is veel ruimte  
voor koperswensen’
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‘In de planopzet is veel ruimte  
voor koperswensen’
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Organische
Stad

Citadel, aan de noordkant 
van Nijmegen, is het 
toe komstige centrum-
gebied voor de Waal-
sprong. Door de aanleg 
van een tweede stadsbrug 
direct bij Citadel, wordt  
de Waalsprong nog meer  
deel van de stad. Citadel 
komt tegemoet aan de 
behoeften en comfort-
beleving van de bewoners 
door stedelijke voorzienin-
gen als winkels, kantoren, 
scholen en horeca samen 
te brengen. 

De Citadel is een compacte stad, gebaseerd op een 
orthogonaal grid. Zo kan Citadel organisch groeien 
naar een centrumgebied met veel verschillende  
gezichten: lichte straten en pleinen, verborgen 
binnengebieden en met een groene setting aan de 
Waal. Per blok kunnen keuzes worden gemaakt over 
de indeling, functie of bouwstijl zonder iets aan de 
basisstructuur te veranderen.  
 
Citadel wordt niet in, maar óp de onderliggende 
bodem gebouwd. Dit omdat de bestaande kleilaag 
het gebied tegen kwelwater uit de Waal beschermt. 
De straten worden verhoogd aangelegd in het vier-
kante grid. Zo ontstaat de mogelijkheid in de lager 
gelegen ruimtes parkeervoorzieningen onder te 
brengen, waardoor de kwaliteit van het leefmilieu 
verbetert. 

Citadel / Nijmegen



065

Projectnaam

CitadEl

Plaatsnaam

nijmEgEn

Programma

cIrca 2.500 wonIngen,  

20.000 m² wInkels,  

65.000 m² kantoren,  

horeca, commercIële  

dIenstverlenIng,  

maatschappelIjke voorzIenIngen,  

waalpark

ontwerP

am ConCEpts

t+t dEsign 

rijnBoutt van dEr vossEn  

rijnBoutt

status

in voorBErEiding

internet

www.waalsprong.nl

‘Per blok kunnen keuzes 
worden gemaakt over de 

indeling, functie of  
bouwstijl zonder iets  
aan de basisstructuur  

te veranderen‘
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‘Het nieuwe kantoor van Rabobank  
voldoet aan de hoogste eisen  

ten aanzien van duurzaamheid  
en wordt getoetst op energie-, water-  

en materiaalgebruik’



Projectnaam

raBoBank

Plaatsnaam

EnsCHEdE

Programma

6.000 m² kantoor

ontwerP

iaa arCHitECtEn

status

in voorBErEiding (start Bouw 2011)

Rabobank / Enschede

Duurzaamheid is een belangrijk 
thema in deze ontwikkeling. Het 
nieuwe kantoor van Rabobank 
voldoet aan de hoogste eisen ten 
aanzien van duurzaamheid en 
wordt getoetst op energie-, water- 
en materiaalgebruik op basis van 
de richtlijnen van Greencalc+. 
Enkele voorbeelden van te nemen 
maatregelen zijn: photovoltaïsche 
cellen, drievoudig glas en een 
vegetatiedak.

067

Hoogwaardige 
uitstraling
Het Rabobank kantoor wordt gerealiseerd op de 
top locatie Zuiderval in Enschede, gelegen tussen  
de A35 en de binnenstad. Zuiderval bestaat uit zes 
deelgebieden met verschillende functies per locatie. 
Het nieuwe kantoor van de Rabobank ligt in het 
deelgebied Eeftink. Het totale gebied krijgt met de 
kwalitatieve architectuur en de groene openbare 
ruimten een hoogwaardige uitstraling. 
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Walcherse 
identiteit

Mortiere / Middelburg

De royale architectuur met typisch Zeeuwse invloeden en de  
ruimtelijke, parkachtige opzet geven Mortiere een Walcherse  
identiteit. Midden in de wijk ligt een groot park met bomen en  
waterpartijen. Het geheel wordt aan de buitenrand grotendeels  
omzoomd door een groene zone, tevens buffer tussen de  
woonwijk en de A58. De hoogteverschillen zijn benut voor  
beplanting en een geaccidenteerde golfbaan, zodat van dubbel  
grondgebruik sprake is.



Projectnaam

mortiErE

Plaatsnaam

middElBurg

Programma

1.550 wonIngen,  

45.000 m² wInkelruImten,  

950 parkeerplaatsen,  

openbaar park,  

golfbaan

ontwerP

wissing stEdEBouw En  

ruimtElijkE vormgEving 

divErsE projECtarCHitECtEn 

status

in voorBErEiding, in uitvoEring,  

gErEalisEErd

internet

www.mortiErE.nl

069

Het authentieke karakter van de 
per cluster zeer diverse woning-
typen komt tot uiting door  
onder meer de paarsrode en 
roodbruine baksteen, robuuste 
schoorstenen, ruime dakover-
stekken, dwarskap met langskap, 
erkers en houten kozijnen,  
verspringende gepleisterde  
gevels en zwart gepotdekselde 
delen. Hoewel de bouwstijl naar 
vroeger verwijst, voldoen de  
woningen aan de huidige eisen 
van veiligheid en energiezuinig-
heid. De onderhoudskosten zijn 
laag, het comfortniveau is hoog.

Projectnaam

mortiErE

Plaatsnaam

middElBurg

Programma

1.000 wonIngen,  

45.000 m² wInkelruImten,  

950 parkeerplaatsen,  

openbaar park,  

golfbaan

ontwerP

wissing stEdEBouw En  

ruimtElijkE vormgEving 

divErsE projECtarCHitECtEn 

status

in voorBErEiding, in uitvoEring,  

gErEalisEErd

internet

www.mortiErE.nl

‘Authentiek karakter  
van zeer  

diverse woningtypen’
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De 103 passiefhuizen in het Columbus-
kwartier in Almere zijn in gebruik  
genomen door de huurders. Het passief-
huisconcept is dé oplossing om de  
warmtevraag in een woning maximaal  
te beperken. Ruim twee jaar van inten-
sieve voorbereiding en onderzoek met  
co-makers heeft ertoe geleid dat voor  
het eerst in Nederland het passiefhuis-
concept in een seriematige bouw is 
toegepast. De extreem energiezuinige 
woningen voldoen nu al aan de eisen  
uit het Lenteakkoord voor 2015.

Projectnaam

ColumBuskwartiEr

Plaatsnaam

almErE

Programma

103 passIefhuIzen

ontwerP

Inbo

status

gErEalisEErd

Op basis van het uitputtende  
onderzoek dat is verricht, is AM  
in staat de passiefhuistechniek  
efficiënt, gestandaardiseerd en  
op grote schaal toe te passen.  

De doelstelling is door verbetering 
van de toegepaste technieken 
ruimschoots voor 2020, het jaar 
dat daarvoor in het Lenteakkoord 
is vastgesteld, energieneutrale  
woningen seriematig te ontwik-
kelen. In de ontwerpfase zijn het 
comfort en de energielasten voor 
de bewoners voortdurend de 
maatstaf voor de te maken keuzes.  

Van cruciaal belang is de bewo-
ners goede voorlichting te geven 
over de wijze waarop ze een 
optimaal wooncomfort en woon-
lastenreductie kunnen bereiken. 
Verhuurder Woningstichting  
De GoedeStede monitort daarom, 
in samenspraak met betrokken 
partijen, gedurende een periode 
van minimaal twee jaar het  
energiegebruik van de woningen. 



071

Woningen voldoen 
aan eisen 

lenteakkoord 2015
Columbuskwartier / Almere

‘Van cruciaal belang  
is de bewoners goede  
voorlichting te geven  
over wooncomfort en  
woonlastenreductie’



buitenstedelijk 
vastgoed
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transparant



binnenstedelijk 
vastgoed 073073
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Klein Prattenburg / Rhenen

Cluster met  
houtwallen en  

bomenrijen  



De ruimtelijke kwaliteit van Klein  
Prattenburg heeft in de ontwikkeling  
van dit kleinschalige plan bijzonder  
veel aandacht gekregen. De dertien 
vrijstaande woningen vormen een  
eigen cluster dat zich onderscheidt van 
de directe omgeving. De omkadering  
van het woonhof door houtwallen  
en bomenrijen versterken dat beeld.  

De nadruk in het plan ligt op de 
centrale openbare ruimte van  
het hof waar de woningen een 
duidelijke relatie mee hebben.  
De woningen zijn doordacht  
gesitueerd rondom een ruim  
binnenterrein. De toegangsweg 
naar Klein Prattenburg krijgt  
een statige uitstraling door de 
bomenrij aan weerszijden.  
De groenstructuur en de greppel 
ten behoeve van de hemelwater- 
afvoer zijn onderdeel van het 
totaalontwerp. De architectuur  
van de woningen met een donkere 
steen en donkere voeg is stevig  
en robuust. Alle woningen be-
schikken over een garage en twee 
parkeerplaatsen op eigen terrein.

075

Projectnaam

kleIn prattenburg 

Plaatsnaam

rhenen

Programma

13 wonIngen

ontwerP

mulleners en mulleners

status

in voorBErEiding

‘De woningen zijn  
doordacht gesitueerd rondom  

een ruim binnenterrein’
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Projectnaam

kloostErvEstE

Plaatsnaam

assEn

Programma

cIrca 230 wonIngen,  

25.000 m² voorzIenIngen,  

ondergrondse parkeergarage 

voor 700 auto’s

ontwerP

rphs (stedenbouw) en  

dIverse projectarchItecten

status

in voorBErEiding,  

in uitvoEring, gErEalisEErd 

internet

www.kloostErvEstE.inFo

‘De kracht van het  
stedenbouwkundige  

concept van Kloosterveste  
schuilt in de geslaagde 
hedendaagse vertaling 

van kleinschalige  
historische binnensteden’



De Assense nieuwbouwwijk Kloosterveen krijgt met 
Kloosterveste een van de fraaiste centrumgebieden uit 
de wijde omtrek. De levendige sfeer en de doordachte 
functiemix zijn de belangrijkste toekomstige succes-
factoren voor het centrum, waarvoor de steden Delft en 
Siena als inspiratiebron dienden. Een rondje Klooster-
veste laat even verrassende als aangename plekjes zien.

De kracht van het stedenbouw-
kundige concept van Kloosterveste 
schuilt in de geslaagde heden-
daagse vertaling van kleinschalige 
historische binnensteden.  
Siena met haar prachtige pleinen, 
gebogen straatjes en kenmerkende 
hoogteverschillen, maar ook Delft 
met haar rijke en afwisselende 
gevelpatronen langs de grachten, 
zijn subtiel herkenbaar in de opzet. 
Het geloof in Assen en omgeving 
dat Kloosterveste werkelijk iets  
bijzonders wordt, is groot. Met 
lokaal en landelijk opererende 
winkelketens zijn langjarige  
overeenkomsten gesloten.  
Kloosterveste is primair bedoeld 
voor de bewoners van Klooster-

veen, dat uiteindelijk circa 18.000 
inwoners zal tellen, maar het 
centrum krijgt daarnaast een 
duidelijke bovenregionale functie. 
Met ruim tweehonderd wonin-
gen, twee supermarkten, Hema 
en overige retail, sportcentrum, 
bibliotheek, gezondheidscen-
trum, dagopvang, wijkcentrum 
met zaal die voor kerkdiensten en 
cultuurbestemmingen kan worden 
gebruikt, basisschool en een gratis 
ondergrondse parkeergarage voor  
700 auto’s, kan het met recht  
het kloppend hart van de nieuw-
bouwwijk worden genoemd. 
Kloosterveste is uitgevoerd in 
samenwerking met zusterbedrijven 
binnen Koninklijke BAM Groep.

077

Kloosterveste / Assen

Verrassing en 
verleiding
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Krachtige  
positionering

Delftse Vliet / Rijswijk

Projectnaam

dElFtsE vliEt

Plaatsnaam

rijswijk

Programma

30.000 m² kantoren,  

cIrca 500 parkeerplaatsen

ontwerP

Bos, rosdorFF En wiEBing 

status

in voorBErEiding



Aan een knooppunt van snelwegen wordt Business Park Delftse Vliet 
ontwikkeld. De prominente locatie biedt bedrijven de kans zich 
krachtig te positioneren. Naast een grote mate van flexibiliteit biedt 
het vele extra  mogelijkheden, zoals een conference centre of grand 
café. Het kantorenensemble is bovendien innovatief  
op het gebied van duurzaamheid en energie.

079

Delftse Vliet bestaat uit een 
ensemble van gebouwen die 
onderling met elkaar verbonden 
kunnen worden. Door het gebruik 
van verschillende materialen en 
kleuren ontstaat een intrigerend 
en attractief geheel, dat goed 
zichtbaar is vanaf de snelwegen 
A14 en A13.

‘Het kantorenensemble is  
innovatief op het gebied van 
duurzaamheid en energie’

Aan een knooppunt van snelwegen wordt Business Park Delftse Vliet 
ontwikkeld. De prominente locatie biedt bedrijven de kans zich 
krachtig te positioneren. Naast een grote mate van flexibiliteit biedt 
het vele extra  mogelijkheden, zoals een conference centre of grand 
café. Het kantorenensemble is bovendien innovatief  
op het gebied van duurzaamheid en energie.
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Hoogh Waalre / Waalre

Meeontwerpen  
aan je woning

‘Karakteristieke Brabantse wijk  
met cultuurhistorisch  

herkenbare stijlelementen’



Na het winnen van de selectie van de gemeente Waalre voor het plan Hoogh Waalre 
heeft AM de woningontwerpen op basis van het stedenbouwkundig plan en het 
beeldkwaliteitsplan verder uitgewerkt. Via een internetenquête en door middel van 
woonwensengesprekken zijn woonconsumenten nauw betrokken bij het ontwerp 
van de woningen. 

omvangrijke uitbreidingsplan is 
groot voor Waalre. De gemeente 
heeft veel energie gestoken in  
het stedenbouwkundig plan dat 
moet uitmonden in een karak-
teristieke Brabantse wijk met 
cultuurhistorisch herkenbare 
stijlelementen. Duurzaamheid 
is hierin een belangrijk thema. 
AM onder scheidt in haar uitwer-

Het betreft de ontwikkeling van  
80 grondgebonden woningen en  
25 appartementen. Het woning-
aanbod is sterk gedifferentieerd  
en omvat onder meer 30 sociale 
huurwoningen en 4 sociale koop-
woningen. De gemeente Waalre 
wil in de periode tot 2020 circa 
600 woningen in Waalre-Noord 
realiseren. Het belang van het  

king twee aandachtsgebieden: 
innovatieve energieconcepten 
en hoogwaardige kwaliteit van 
woning en woonomgeving. 
Overige kwaliteitscriteria voor 
Waalre-Noord zijn leefbaarheid, 
differentiatie, landschappelijke  
inpassing en een ontwerp dat  
past in de dorpse context.

081

Projectnaam

HoogH waalrE

Plaatsnaam

waalrE

Programma

80 grondgebonden wonIngen  

en 25 appartementen

ontwerP

van woErkom dE BrouwEr 

Friso woudstra 

lsw

status

in voorBErEiding

internet

www.HoogHwaalrE.nl



Projectnaam

svEaparkEn

Plaatsnaam

sCHiEdam

Programma

1.000 wonIngen en  

900 m2 commercIële ruImte

ontwerP

ralpH ErskinE 

vandkunstEn   

kokon  

pBv 

HusEt 

groEp 5 

status

gErEalisEErd

am an
n

u
al

 
20

11
082

Sveaparken / Schiedam

Ouderwets  
buurtgevoel

In 1994 nam de gemeente Schiedam het initiatief voor de ontwikkeling van Sveaparken, 
gelegen op de grens van het groene gebied van Midden-Delfland. Ruim zestien jaar 
later is de op Zweedse leest geschoeide wijk klaar. Het doel om voor de bewoners een 
bijzondere kwaliteit te scheppen in ruimtelijk en architectonisch opzicht is ruimschoots 
waargemaakt.

Projectnaam

svEaparkEn

Plaatsnaam

sCHiEdam

Programma

1.000 wonIngen en  

900 m2 commercIele ruImte

ontwerP

ralpH ErskinE 

vandkunstEn   

kokon  

pBv 

HusEt 

groEp 5 

status

gErEalisEErd
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Met zijn kleurige huizen en witte 
hekjes straalt de wijk onmisken-
baar een open en vriendelijke 
sfeer uit. De Zweedse sfeer is te 
herkennen in de zorgvuldige ar-
chitectuur van de woningen en de 
leefomgeving, de kindvriendelijke 
opzet, veel groen en water, rust, 
ruimte en privacy. Door gemeen-
schappelijke binnentuinen en lage 
afscheidingen komt een ouderwets 
buurtgevoel op hedendaagse wijze 
tot leven. De collectieve leefom-
geving stimuleert het onderlinge 
contact in de wijk. 

‘De collectieve leefomgeving  
stimuleert het onderlinge  

contact in de wijk’
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‘Hofland-Oost is uitgesproken kindvriendelijk opgezet, ook doordat 
 in de hele woonwijk een 30 kilometer zone van kracht zal zijn’



Hofland-Oost ligt ten zuiden van  
Montfoort aan de rand van het dorp  
en temidden van het landelijke gebied. 
Belangrijke kwaliteitscriteria voor de 
ontwikkeling zijn ontwerpkwaliteit, 
duurzaamheid en keuzevrijheid.  
De stedenbouwkundige opzet en de 
traditionele architectuur met veel aan-
dacht voor details passen uitstekend  
in het bestaande dorpsbeeld.

085

Hofland-Oost / Montfoort

Ontwerpkwaliteit, 
duurzaamheid en 

keuzevrijheid  

Projectnaam

HoFland-oost

Plaatsnaam

montFoort

Programma

102 wonIngen

ontwerP

klous En BrandjEs 

vlug & partnErs

status

in voorBErEiding,  

in uitvoEring

internet

www.HoFlandoost.nl

In het plan is bijzonder veel 
aandacht geschonken aan de 
kwaliteit van de openbare ruimte. 
Zo is Hofland-Oost uitgesproken 
kindvriendelijk opgezet, ook door-
dat in de hele woonwijk een 30 
km zone van kracht zal zijn. Alle 
woningen krijgen een energiezui-
nig verwarmingsysteem waarvoor 
innovatieve warmte-/koude opslag 
(WKO) wordt toegepast. Voor  
deze duurzame voorziening wordt 

gebruik gemaakt van de bodem 
als energiebron. Door gebruik van 
een individuele warmtepomp 
worden de woningen door middel 
van vloerverwarming op een  
milieuvriendelijke manier ver-
warmd in de winter en gekoeld  
in de zomer. Daarnaast zullen  
door de toepassing van WKO de 
energielasten laag zijn, is het  
binnenmilieu gezonder en neemt 
het wooncomfort toe. 

Hofland-Oost ligt ten zuiden van  
Montfoort aan de rand van het dorp  
en temidden van het landelijke gebied. 
Belangrijke kwaliteitscriteria voor de 
ontwikkeling zijn ontwerpkwaliteit, 
duurzaamheid en keuzevrijheid.  
De stedenbouwkundige opzet en de 
traditionele architectuur met veel aan-
dacht voor details passen uitstekend  
in het bestaande dorpsbeeld.
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It Skar / Woudsend

Wonen op een 
schiereiland  

Projectnaam

it skar

Plaatsnaam

woudsEnd

Programma

5 vrIjstaande  

wonIngen

ontwerP

kat

status

gerealIseerd
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Op twee schiereilanden aan de zuidoost-
kant van Woudsend zijn fraaie vrijstaan-
de woningen ontwikkeld. Het idee om 
beide eilanden met een bruggetje met 
elkaar te verbinden is verlaten, zodat nu 
alle bewoners met hun boot rechtstreeks 
naar open vaarwater kunnen. Om op de 
smalle eilanden toch te kunnen keren, 
zijn op de punten draaigelegenheden 
aangebracht.

Het plan omvat een gebied van circa tien hectare 
waar de komende jaren behalve de ontwikkeling van 
woningen ook ruimte komt voor een kleinschalig be-
drijventerrein. It Skar wordt in drie fasen uitgevoerd. 
In de eerste fase worden 60 woningen gerealiseerd, 
waaronder 24 vrije kavels en 18 huurwoningen.

‘Alle bewoners  
kunnen rechtstreeks naar  

open vaarwater’
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binnenstedelijk 
vastgoed 089089

vol BEziEling



am an
n

u
al

 
20

11
090

Moderne  
voorzieningen

Winkelcentrum De Saen is dé centrale ontmoetingsplek voor Saendelft,  
de grootschalige uitbreiding van Assendelft. Het inmiddels geopende  
winkelcentrum ligt centraal in de wijk en is door het uitgebreide  
aanbod van winkels en voorzieningen sinds de opening in 2010  
een groot succes. 

De Saen / Assendelft
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Verpakt in de uitstraling van een Middeleeuwse 
burcht herbergt De Saen tal van moderne voor-
zieningen. Een belangrijk herkenningspunt is de 
woontoren van 25 meter hoog. Het centrum voorziet 
in de dagelijkse behoefte van zo’n 16.000 mensen. 
De winkelstraatjes komen uit op het centraal gelegen 
en sfeervolle Saenplein met terrasjes en uitzicht op 
de groene singel de Kaaik. De laad- en losplaatsen 
liggen inpandig zodat omwonenden geen geluids-
overlast hebben en er geen onveilige verkeerssituaties 
ontstaan. 

Door de parkeervoorzieningen op het dak te situeren 
is slim gebruik gemaakt van de beperkte ruimte.  
Met bijzondere woonconcepten in de zorgsector,  
een woningaanbod in de sociale koop en huur voor  
senioren en starters, een multifunctioneel wijk-
centrum en een zorgcentrum vormt De Saen in alle 
opzichten het hart van Saendelft.

‘Door de parkeervoorzieningen 
op het dak te situeren is  

slim gebruik gemaakt van de 
beperkte ruimte’

Projectnaam

dE saEn

Plaatsnaam

assEndElFt

Programma

8.000 m² wInkels,  

1.200 m² zorgcentrum,  

212 appartementen,  

430 parkeerplaatsen

ontwerP

kow

status

gerealIseerd

internet

www.saEndElFt.nl
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Breecamp-Oost / Zwolle

Duurzaam wonen
 in het groen



De bekende nieuwbouwwijk Stadshagen wordt  
de komende jaren uitgebreid met het deelgebied  
Breecamp-Oost. Dit nieuwe woongebied heeft een 
sterke verbinding met het groen en het water van  
de Mastenbroekerpolder. Breecamp-Oost bestaat uit  
vier kleine woonbuurten met verschillende soorten 
woningen en veel aandacht voor groen.

Havezate is de eerste woonbuurt 
die in ontwikkeling komt. Het plan 
ligt hoger dan de andere woon-
buurten. Centraal in de wijk  
komt een park. Woningstichting 
SWZ neemt zestien sociale koop-
woningen van AM af. De woningen 

worden voorzien van een duur-
zame warmtevoorziening en zijn 
daarmee de eerste duurzame 
woningen in Stadshagen. Alle 
woningen worden aangesloten op 
een centrale installatie, die snij- 
en snoeiafval omzet in warmte.

093

‘Alle woningen worden  
aangesloten op een 
centrale installatie,  

die snij- en snoeiafval 
omzet in warmte’

Projectnaam

BrEECamp-oost

Plaatsnaam

zwollE

Programma

53 wonIngen

ontwerP

Inbo

status

In uItvoerIng

internet

www.BrEECamp.nl

De bekende nieuwbouwwijk Stadshagen wordt  
de komende jaren uitgebreid met het deelgebied  
Breecamp-Oost. Dit nieuwe woongebied krijgt een 
sterke verbinding met het groen en het water van  
de Mastenbroekerpolder. Breecamp-Oost bestaat uit  
vier kleine woonbuurten met verschillende soorten 
woningen en veel aandacht voor groen en speel- 
gelegenheid.

Havezate is de eerste woonbuurt 
die in ontwikkeling komt. Het 
plan ligt hoger dan de andere 
woonbuurten. Centraal in de wijk 
komt een park. Woningstichting 
SWZ neemt 16 sociale koopwo-
ningen van AM af. De woningen 

worden voorzien van een duur-
zame warmtevoorziening en zijn 
daarmee de eerste duurzame 
woningen in Stadshagen. Alle 
woningen worden aangesloten op 
een centrale installatie, die snij- 
en snoeiafval omzet in warmte.
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Projectnaam

grootE wiElEn

Plaatsnaam

‘s-HErtogEnBosCH

Programma

1037 wonIngen

ontwerP

BurEau BoostEn rats

groosman partnErs

molEnaar & koEman

vissEr En Bouwman

lt arCHitECtEn

status

in voorBErEiding,  

in uitvoEring, gErEalisEErd

internet

www.dEgrootEwiElEn.nl
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Integratie van 
natuur en  

architectuur

Groote Wielen / ’s-Hertogenbosch

De Groote Wielen ligt in het oostelijk deel van  
’s-Hertogenbosch, midden in een voormalige polder. 
Het grootschalige plan omvat 4.300 woningen, diverse 
voorzieningen zoals scholen, winkels, sportfaciliteiten,  
sociaal culturele en medische voorzieningen en een 
bedrijvenpark.

Met de ontwikkeling van De Water-
tuinen, De Vlindertuinen en  
De Hoven levert AM een substantiële 
bijdrage aan de totstandkoming 
van het groenstedelijke woon-
milieu dat de gemeente voor ogen 
heeft. 

Water neemt in De Groote Wielen 
een prominente plaats in. De mooie 
waterplas en het uitgekiende water- 
systeem zijn niet alleen functioneel 
en milieubewust, maar zorgen ook 
voor veel sfeer en recreatiemogelijk- 
heden. Daarnaast is er veel aan  -
dacht voor landschapsontwikkeling. 

De integratie van natuur en  
archi tectuur, het duurzame  
waterbeheer, recreatie- en speel-
mogelijkheden en maximale 
keuzevrijheid voor consumenten 
kenmerken de plannen die AM 
heeft ontwikkeld. Met De Hoven, 
het deelplan dat momenteel in uit-
voering is, boekt AM opmerkelijke 
verkoopsuccessen. De 33 woningen 
van het plan Rozenhof werden 
binnen zes weken verkocht. Een 
belangrijke indicatie dat kwalitatief 
goede woningen op aantrekkelijke 
locaties de Bossche woningmarkt 
weer in beweging weten te krijgen.

‘Kwalitatief goede woningen 
op aantrekkelijke locaties 

brengen Bossche woningmarkt 
weer in beweging’
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De nieuwe woonwijk Laauwik ligt ten noorden van Lent 
en maakt deel uit van de Waalsprong, het uitbreidings- 
gebied ten noorden van Nijmegen. Laauwik heeft alle 
ingrediënten voor een aantrekkelijke woon- en leef-
omgeving: de stad op een steenworp afstand, het dorp 
Lent om de hoek en de wijk Visveld als goede buur. 
Eigentijdse voorzieningen, levendigheid en natuur zijn 
binnen handbereik. Aan de noordzijde van Laauwik 
wordt in de nabije toekomst een groot natuur- en 
recreatiegebied gecreëerd.

Met het aanbod van betaalbare 
eengezinswoningen wordt inge-
speeld op de vraag onder vooral 
jonge stellen en gezinnen naar 
kwalitatief goede, grondgebonden 
woningen. Nijmegen kent een 
vertrekoverschot van 25 tot 50- 
jarigen en aan die tendens wil  
de gemeente een halt toeroepen. 

In Laauwik draagt de gemeente 
zorg voor de levering van warmte 
door middel van een hybride 
warmtenet. Aanvankelijk zal gas 
de energiebron zijn; te zijner tijd 
worden de woningen aangesloten 
op de restwarmte van afvalver-
brander ARN.

Projectnaam

laauwik, waalsprong

Plaatsnaam

nijmEgEn

Programma

43 wonIngen

ontwerP

hans been

status

In voorbereIdIng

internet

www.am.nl/laauwik
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‘In Laauwik draagt de 
gemeente zorg voor de 

levering van warmte door 
middel van een hybride 

warmtenet’

Laauwik / Waalsprong / Nijmegen

Aanpakken van  
vertrekoverschot
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Veilig  
wonen 

achter de 
zeedijk

Perkpolder / Hulst

Projectnaam

pErkpoldEr

Plaatsnaam

Hulst

Programma

250 woningEn,  

200 dEEltijd woningEn,  

wEllnEss HotEl,  

rEstaurant, jaCHtHavEn,  

golFBaan En  

niEuwE BinnEn- En  

BuitEndijksE natuur

ontwerP

am ConCEpts

rijnBoutt van dEr vossEn  

rijnBoutt

Buro luBBErs

status

in voorBErEiding

internet

www.pErkpoldEr.nl

‘De gebiedsontwikkeling 
Perkpolder houdt rekening 

met de stijging van de  
zeespiegel ten gevolge van 
klimaatveranderingen en  
integreert natuur in een 

nieuw dijktype’
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De gebiedsontwikkeling Perkpolder 
combineert wonen, recreatie en natuur. 
Op het voormalige veerplein komen  
op een verhoogd gedeelte (terp) 250 
woningen, een luxe hotel/restaurant, 
conferentiefaciliteiten en een wellness-
centrum. Door de hoge ligging in het 
weidse landschap krijgt dit gebied de 
uitstraling van een bastion met inter-
nationale allure. 

Aan de voet van het bastion  
komt een jachthaven met 350-500 
ligplaatsen. Dit centrale gebied 
van Perkpolder wordt omringd 
door nieuwe natuur met hagen, 
sloten en kreken. In de westelijke 
Perkpolder worden 200 deel-
tijdwoningen ontwikkeld in een 
krekenlandschap. Alle woningen 
liggen veilig achter de zeedijk. 
In het buitendijkse deel aan de 
oostkant van Perkpolder komt een 
75 hectare groot natuurgebied met 
schorren en slikken dat typisch is 
voor het estuarium van de Wester-
schelde. Door het gebied slingert 
zich een 18 holes golfbaan van 
internationale klasse.  
Recreanten kunnen in Perkpolder 
wandelen, fietsen, genieten van 
het uitzicht op de zeedijk en het 
nieuwe landschap.

De gebiedsontwikkeling Perkpolder 
houdt rekening met de stijging 
van de zeespiegel ten gevolge van 
klimaatveranderingen. Niet alleen 
door sterke dijken te bouwen, 
maar ook door op een vernieu-
wende manier te kijken naar de 
inrichting en het gebruik van de 
kustzone, met natuur en land-
schap. 
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bouwstijl

‘Voor de energievoorziening  
wordt warmte-/koude opslag  

toegepast’



101Variatie in  
bouwstijl

Projectnaam

ECHt EnsCHotsEBaan

Plaatsnaam

BErkEl-EnsCHot

Programma

55 wonIngen

ontwerP

lsw

status

in uitvoEring, gErEalisEErd

internet

www.ECHtEnsCHotsEBaan.nl

Écht Enschotsebaan / Berkel-Enschot

Het verkoopsucces van Écht Enschotsebaan in Berkel- 
Enschot is te danken aan de variatie in bouwstijl en  
het aanbod van goed kopere en duurdere woningen 
waardoor het plan goed aansluit op het gemêleerde 
dorpse karakter van Berkel-Enschot. Het merendeel  
van de kopers is tussen de 30 en 45 jaar en afkomstig 
uit Berkel-Enschot.

Door middel van consumentenpanels en een 
woonwensenquête is een groot aantal wensen 
geïnventariseerd en doorvertaald in de woning-
ontwerpen. Per individuele woning konden kopers 
kiezen voor indelingsvarianten, uitbouwopties, 
extra dakkapellen, erkers, luiken, erfafscheidingen  
en zelfs verschillende voordeuren. In het plan komen  
9 vrijstaande woningen, 24 twee-onder-een-kap-
woningen en 20 geschakelde eengezinswoningen. 

Voor de energievoorziening van de woningen wordt 
warmte-/koude opslag (WKO) toegepast. Voor deze 
duurzame voorziening wordt gebruik gemaakt van  
de bodem als energiebron. Door gebruik van een 
warmtepomp worden de woningen door leidingen  
in de vloer op een milieuvriendelijke manier  
verwarmd in de winter en gekoeld in de zomer.  
Door de toepassing van WKO zijn de energielasten 
beduidend lager, is het binnenmilieu gezonder en 
neemt het wooncomfort toe. 



Het Spuikwartier is een integrale 
ontwikkeling van wonen, winkelen 
en uitgaan. Het vormt de verbin-
ding tussen de Grote Marktstraat 
en het kernwinkelapparaat.  
De combinatie van tramtunnel, 
tramstation en parkeergarage in 
het souterrain maakt Spuimarkt 
uitstekend bereikbaar voor elke 
vorm van vervoer. Door die uitste-
kende bereikbaarheid, fungeert 
het souterrain als katalysator van 
het commerciële succes. Het geva-
rieerde aanbod van supermarkten 

in het souterrain biedt bovendien 
een uitstekend comfort aan de 
consument.  
 
Volgens de jury van de NRW  
Jaarprijs blinkt het Spuikwartier 
uit door het vernieuwende 
karakter van het project en het 
professionele, indrukwekkende en 
gedurfde ondernemerschap van de 
ontwikkelaars. Die professionaliteit 
blijkt onder meer uit de complexe 
realisatie van het souterrain, de 
duurzame energiebeheersing van 

het complex en de samenwerking 
met de gemeente. Indrukwekkend 
zijn de aansluiting bij de omgeving, 
de combinatie van architectuur, 
vormgeving en ruimtegebruik 
en de inpassing van het Joodse 
monument. Spuimarkt is een rijk 
geschakeerd palet van bestem-
mingen. Het project heeft een 
vliegwieleffect op de omgeving  
en is een geweldig onderdeel van 
het Spuikwartier dat het centrum 
van Den Haag internationaal op de 
kaart zet.

buitenstedelijk 
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Projectnaam

spuikwartiEr

Plaatsnaam

dEn Haag

Programma

12.000 m² winkels  

en horeca,  

25.000 m² uitgaans- 

voorzieningen,  

200 woningen

ontwerP

BollEs + wilson

status

gErEalisEErd

Als één van de eerste geslaagde combinaties van retail en leisure in ons land,  
is Spuimarkt een multifunctionele ontwikkeling met internationale allure. In  
dit programmatische walhalla is de consument koning en kan hij winkelen en  
boodschappen doen, sporten, ontspannen en genieten. Spuikwartier is winnaar  
van de NRW Jaarprijs 2009. 

Het Spuikwartier is een integrale 
ontwikkeling van wonen, winkelen 
en uitgaan. Het vormt de verbin-
ding tussen de Grote Marktstraat 
en het kernwinkelapparaat.  
De combinatie van tramtunnel, 
tramstation en parkeergarage in 
het souterrain maakt Spuimarkt 
uitstekend bereikbaar voor elke 
vorm van vervoer. Door die uitste-
kende bereikbaarheid, fungeert 
het souterrain als katalysator van 
het commerciële succes. Het geva-
rieerde aanbod van supermarkten 

in het souterrain biedt bovendien 
een uitstekend comfort aan de 
consument.  
 
Volgens de jury van de NRW  
Jaarprijs blinkt het Spuikwartier 
uit door het vernieuwende 
karakter van het project en het 
professionele, indrukwekkende en 
gedurfde ondernemerschap van de 
ontwikkelaars. Die professionaliteit 
blijkt onder meer uit de complexe 
realisatie van het souterrain, de 
duurzame energiebeheersing van 

het complex en de samenwerking 
met de gemeente. Indrukwekkend 
zijn de aansluiting bij de omgeving, 
de combinatie van architectuur, 
vormgeving en ruimtegebruik 
en de inpassing van het Joodse 
monument. Spuimarkt is een rijk 
geschakeerd palet van bestem-
mingen. Het project heeft een 
vliegwieleffect op de omgeving  
en is een geweldig onderdeel van 
het Spuikwartier dat het centrum 
van Den Haag internationaal op de 
kaart zet.

‘Onderscheidend door het  
vernieuwende karakter van het 

project en het professionele, 
indrukwekkende en gedurfde 

ondernemerschap van de  
ontwikkelaars (NRW jury)’
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Internationale  
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FGH 
Vastgoedprijs 2002

MIPIM Award 2002

Projectnaam

Forum

Plaatsnaam

amstErdam

Victor de Stuers Prijs 2006

Projectnaam

aBtstraat

Plaatsnaam

maastriCHt
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Ruime 
Erkenning

De actuele concepten en projecten  
van AM in deze uitgave hebben vele 
succesvolle voorgangers. Projecten die 
ruime erkenning hebben gekregen, 
mede getuige prestigieuze prijzen.



Projectnaam

duinstrip

Plaatsnaam

sCHEvEningEn

Nieuwe Stad Prijs 2009

WoonAward  
Haaglanden 

2006

NRW jaarprijs 
2010

Projectnaam

CHassé park

Plaatsnaam

BrEda

Projectnaam

ovErkapEl

Plaatsnaam

utrECHt
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NEPROM  
Volhardingsprijs 2007

Projectnaam

HoF dEr vEradEming

Plaatsnaam

dEn Haag



Projectnaam

rEgEnBoogpark

Plaatsnaam

tilBurg

Nieuwe Stad  
Prijs 1999

Uli Global  
Award 2004
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victor de

stuersprijs

Projectnaam

HuijgEnsgraCHt

Plaatsnaam

dEn Haag



Projectnaam

vogElwEidE YpEnBurg

Plaatsnaam

dEn Haag

Nieuwe Stad  
Prijs 2003

Projectnaam

CEntrumplan

Plaatsnaam

EttEn-lEur

Projectnaam

spuikwartiEr

Plaatsnaam

dEnHaag

NRW jaarprijs 
2009

NRW jaarprijs 
2006

NRW jaarprijs 
2002
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Projectnaam

villa arEna

Plaatsnaam

amstErdam
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AM is als full service ontwikkelaar actief vanuit zes regiokantoren in 
Amsterdam, Rotterdam, Nieuwegein, Zwolle, Eindhoven en Terneuzen. 
Wij beschikken met AM Real Estate Development over een ervaren  
team specialisten in de kantoren- en winkelmarkt. Onze conceptuele, 
gebiedsgerichte en duurzame aanpak wordt daarnaast geborgd  
door de inzet van onze expertcentra AM Concepts, AM Grondbedrijf,  
AM Duurzaam en AM Health.

AM is onderdeel van Koninklijke BAM Groep.

AM Grondbedrijf

DIRECTIE

WONEN COMMERCIEEL VASTGOED

AM REAL ESTATE DEVELOPMENT

AM Concepts

AM Duurzaam

AM Health

AM Noord-Holland

AM Zuid-Holland

AM Utrecht

AM Noordoost

Retail

Kantoren

Maatschappelijk vastgoed

AM Zuid

AM Zeeland

Finance & administration

In- en externe communicatie

Marketing en verkoop

Human resources

Juridische zaken

Organisatie AM, voorjaar 2011
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AM  
Edisonbaan 14h  
Postbus 632  
3430 AP Nieuwegein 
T +31 30 6097222 
T +31 30 6050874 
E info@am.nl    
I  www.am.nl   
Directie 
drs. ing. R. (Roel) Vollebregt  
ir. A. (Alfred) Bolks  
ir. P. (Patrick) Esveld  
G. (Gerrie) Loorbach  
H. (Henri) de Pater MBA MMO  
 

AM I Noord-Holland 
The Lighthouse 
Krijn Taconiskade 430  
Postbus 37755 
1030 BJ Amsterdam 
T +31 20 4949200 
T +31 20 4949249 
E info.noordholland@am.nl 
Directie  
ing. R.R. (Ronald) Huikeshoven 
MRE MRICS (vz) 
F. (Frank) Klomp  
 
AM I Zuid-Holland  
Schorpioenstraat 298 
Postbus 84128 
3009 CC Rotterdam 
T +31 10 4562066 
F +31 10 4564900 
E info.zuidholland@am.nl 
Directie 
drs. G.F. (Gerhard) Bolk (vz) 
drs. ing. M.C. (Maarten) Kool MRE 

Overzicht van AM-ondernemingen

AM I Noordoost 
Willemsvaart 21  
Postbus 677 
8000 AR  Zwolle 
T +31 38 4221255 
T +31 38 4221632 
E info.noordoost@am.nl 
Directie 
ing. J.A. (Alex) Voordes (vz) 
ing. C. (Cor) Staal 

AM I Utrecht 
Edisonbaan 14c 
Postbus 1308 
3430 BH Nieuwegein 
T +31 30 6305500 
F +31 30 6305595 
E info.utrecht@am.nl 
Directie 
drs. R.J. (Ronald) Tol MCD (vz) 
ing. A.S. (André) de Jong 
 
AM I Zuid 
Beemdstraat 22  
Postbus 6069 
5600 HB Eindhoven 
T +31 40 2358000 
T +31 40 2358040 
E info.zuid@am.nl 
Directie 
ing. W.A. (Wilco) van den Ban 
 
AM I Zeeland 
Axelsestraat 2a  
Postbus 396 
4530 AJ Terneuzen 
T +31 115 618360 
T +31 115 618387 
E info@amzeeland.nl 
Directie
ing. W.A. (Wilco) van den Ban (vz) 
ing. G.D.G. (Gino) van Driessche 
 

AM I Real Estate Development 
Edisonbaan 14h  
Postbus 632 
3430 AP  Nieuwgein 
T +31 30 6097222 
T +31 30 6097330 
E info@am.nl    
Directie 
mr. B.C. (Bart) Kuil 
 
AM I Grondbedrijf 
Edisonbaan 14h  
Postbus 632 
3430 AP Nieuwegein 
T +31 30 6097222 
T +31 30 6097201 
E info@am.nl    
Directie 
H.P. (Ellen) Masselink  
 
AM I Concepts 
Edisonbaan 14h 
Postbus 632 
3430 AP Nieuwegein 
T +31 30 6097222 
T +31 30 6050874 
E info@am.nl    
Directie 
ir. M.A.A. (Mariet) Schoenmakers  
 
AM I Duurzaam 
Edisonbaan 14h 
Postbus 632 
3430 AP Nieuwegein 
T +31 30 6097222 
T +31 30 6097273 
E info@am.nl    
Directie 
ing. P. (Pieter) Hameetman 

Organisatie AM, voorjaar 2011
AM I Health 
Edisonbaan 14h 
Postbus 632 
3430 AP Nieuwegein 
T +31 30 6097222 
T +31 30 6097273 
E info@am.nl   
Directie 
drs. H.F. (Herman) Bezemer  
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 Inhoud 

006 entrada / hilversum  

008 oranje nassaukades / ijsselstein  

010 stoker en brander / groningen 

012 lichthoven / eindhoven 

014 211 / den haag 

016 newport nesselande / rotterdam  

018 bestevaÊr / vlissingen 

020 de tsaar / zaandam 

022 enka / de smederij / ede 

026 boschplein / sneek 

028 gzg-terrein / ’s-hertogenbosch 

030 gershwin / zuidas / amsterdam 

032 malberg / maastricht 

034 stadswerven / dordrecht 

036 annie m.g. schmidt huis / amsterdam 

038 80 woningen / rhenoy  

042 brouwerspoort / veenendaal 

044 drie hoefijzers / breda 

046 buitenplaats nieuw hadriani / voorburg  

048 waterlandplein / amsterdam  

050 groeneweg / utrecht  

052 duinstrip / scheveningen  

054 de banne / amsterdam 

056 stevenshof / dordrecht  

058 schelphoek / alkmaar 

060 park brederode / bloemendaal  

062 vlindertuin / vleuterweide / utrecht  

064 citadel, nijmegen  

066 rabobank / enschede 

068 mortiere / middelburg  

070 columbuskwartier / almere  

074 klein prattenburg / rhenen  

076 kloosterveste / assen  

078 delftse vliet / rijswijk 

080 hoogh waalre / waalre  

082 sveaparken / schiedam  

084 hofland-oost / montfoort  

086 it skar / woudsend  

090 de saen / assendelft 

092 breecamp-oost / zwolle  

094 groote wielen / ’s-hertogenbosch 

096 laauwik / waalsprong / nijmegen  

098 perkpolder / hulst  

100 écht enschotsebaan / berkel-enschot 

102 spuikwartier / den haag 

 Index 
 OP plaatsnaam

A schelphoek / alkmaar

 columbuskwartier / almere

 gershwin / zuidas / amsterdam

 annie m.g. schmidt huis / amsterdam

 waterlandplein / amsterdam

 de banne / amsterdam

 kloosterveste / assen

 de saen / assendelft

B écht enschotsebaan / berkel-enschot

 park brederode / bloemendaal

 drie hoefijzers / breda

D 211 / den haag

 spuikwartier / den haag

 stadswerven / dordrecht

 stevenshof / dordrecht

E enka / de smederij / ede

 lichthoven / eindhoven 

 rabobank / enschede

G stoker en brander / groningen 

H groote wielen / ’s-hertogenbosch

 gzg-terrein / ’s-hertogenbosch

 entrada / hilversum 

 perkpolder / hulst 

m malberg / maastricht

 mortiere / middelburg 

 hofland-oost / montfoort

N citadel, nijmegen

 laauwik / waalsprong / nijmegen 

R klein prattenburg / rhenen

 80 woningen / rhenoy 

 delftse vliet / rijswijk

 newport nesselande / rotterdam  

S duinstrip / scheveningen

 sveaparken / schiedam 

 boschplein / sneek 

U groenweg / utrecht

 vlindertuin / vleuterweide / utrecht

V brouwerspoort / veenendaal

 bestevaÊr / vlissingen 

 buitenplaats hadriani / voorburg 

W hoogh waalre / waalre 

 it skar / woudsend 

Y oranje nassaukades / ijsselstein 

Z de tsaar / zaandam 

 breecamp-oost / zwolle  
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Colofon

REDACTIE

AM, afdeling in- en externe communicatie, Nieuwegein

CONCEPT EN VORMGEVING

Smidswater

FOTOGRAFIE

Lisette van de Pavoordt
Aerophoto Eelde
David Rozemeyer
Jannes Linders
René de Wit

DRUK

NPN drukkers, Breda 

PAPIER

Omslag Conqueror Steenmarkering Diamond 300gr. (FSC)
Binnenwerk Arctic Volume White 135gr. (FSC)
Posters Lumi Art 170gr. (FSC)

AM Annual 2011 toont een deel van de actuele projecten van AM.  
Een aantal van de beschreven projecten ontwikkelt AM in  
combinatie met derden


