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Bedrijvenlandschap Houten

het plan in de omgeving

Houten breidt stevig uit, zowel met woningen als met bedrijven. De kern wordt bijna verdubbeld. Er ontstaat een stedelijk gebied dat in het noorden en oosten direct aan het open landschap ligt, maar in het
westen begrensd wordt door de snelweg en in het zuiden door het Amsterdam-Rijnkanaal. Men heeft bij de planning van het nieuwe bedrijventerrein de Meerpaal doelbewust niet tot aan het kanaal gebouwd,
maar een open gebied uitgespaard. Dit gebied kan benut worden om een bijzondere overgang tussen stad en land te maken. Ruimtelijk is het van belang aansluiting te vinden bij het grote landschap langs het
Amsterdam-Rijnkanaal. Functioneel is het noodzakelijk dat het open gebied toegankelijk is en ‘bruikbaar’ voor de mensen die op het bedrijventerrein werken, maar ook voor mensen daarbuiten, er loopt een lange
fietsroute doorheen. De landschappelijke ligging vraagt om een bijzondere architectuur die met een aantal markante gebouwen de overgangspositie expressief maakt.
In dit boekje worden aanzetten in die richting gegeven, zowel voor het landschap als de architectuur en vooral voor de samenhang daartussen.
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Bedrijvenlandschap Houten

concept

Het bedrijventerrein en het open gebied is in bouwhoogten en bestemmingsvlekken opgezet. Duidelijk is dat voor
het bedrijventerrein de romantische ‘klassieke’ Houtense stijl met zichtlijnen, symmetrie en water-assen gepland
is. In het open gebied wordt aansluiting gezocht met het veenlandschap met zijn lange kavels en waterrijk karakter en wordt de natuurwaarde vergroot. Met bijzondere bebouwing worden belangrijke posities gemarkeerd.
De relatie tussen bedrijventerrein en landelijk gebied kan verder versterkt worden. Stad en land moeten op de
grens in elkaar grijpen.
De opgave is om de stad zowel te begrenzen als tegelijk te verbinden met het landschap en om het landschap
zoveel mogelijk het landschap te laten en tegelijk in te richten voor gebruik.

Het landschap in de omgeving van Houten kent een aantal typische kastelen en landgoederen. In de directe
omgeving zijn dat Wickenburgh en kasteel Heemstede en de resten van het landgoed Eerdenburg en
Schonouwen.
Landgoederen en kastelen gieten het samengaan van stedelijkheid en landelijkheid in de goede vorm. Zowel de
architectuur als het omringende park vormen juist in combinatie een brug tussen de twee werelden. De verschillende landgoederen en kastelen samen vormen een leesbare structuur op de schaal van het landschap. Het voorstel is om het landgoed of kasteel als inrichtingsprincipe te gebruiken om het bedrijventerrein op het landschap
aan te sluiten en zowel de structuur van het bedrijventerrein als de structuur van het landschap te versterken.
Vanzelfsprekend worden de functie, de architectuur en het gebruik aangepast aan deze tijd. Zo wordt de eigenheid van de streek in het nieuwe bedrijventerrein opgenomen en wordt een schakel in de lijn van de cultuurhistorie toegevoegd.
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Bedrijvenlandschap Houten

het landschap

X

Door één bedrijfsgebouw dat in het
groene veld van de manege gepland is
te verschuiven ontstaat een continue
reeks van aansluitende landelijke
elementen: het bestaande oude
bebouwingslint, de open weide van de
manege, een grote landschapsweide en
het weidse landschap. Deze reeks
begeleid ook de hoofdfietsroute vanuit
Houten. Aan deze lijn komt de nieuwe
boerderij langs het AmsterdamRijnkanaal, zoals ook de bestaande
boerderij in de westhoek.
De vier bedrijfsgebouwen op de
overgang van bedrijventerrein naar de
landschapsweide zijn belangrijke
focuspunten vanuit het landschap. Zij
maken een gezicht naar het
omringende land en zullen een
landschappelijke schaal moeten krijgen.
Dit betekent stoer zoals veel gebouwen
in het landschap, geen versiering.
Genoeg bouwhoogte is essentieel om
letterlijk boven de andere bedrijven uit
te stijgen.
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Bedrijvenlandschap Houten

de landgoederen
De landgoederen takken aan op de
formele opzet van het bedrijventerrein.
Ze verlengen de assen van het
bedrijventerrein het landschap in. De
gebouwen zelf hebben een dubbel
gezicht, ze zijn zowel onderdeel van
het bedrijventerrein als ook
landschappelijke bebouwing van een
landgoed. Ze vormen een goede
afsluiting van de verkeersrotondes en
zijn tegelijkertijd het gezicht naar het
landelijk gebied. Het bouwen aan de
rotonde maakt dat de rotonde
onderdeel van de
landgoederenstructuur wordt. De
landgoederen worden plekken voor
recreatie. Ze hebben een eenvoudige
inrichting, zoals de oude burgen in
deze streek in beginsel hadden. Er
wordt vooral een mooie open en dicht
sequentie in de wandel en fietsroutes
aangebracht.
De beplanting is ecologisch. Te
denken valt aan een boomweide tuin
en een rietplassen tuin bijvoorbeeld.
Er ontstaat een gradiënt van nat naar
droog.
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Bedrijvenlandschap Houten

het water
De bijzonder gevormde gebouwen zijn
met elkaar verbonden door het water.
Ze liggen langs het water, in het water of
op de kop van een water-as.
De gebouwen moeten een
architectonische samenhang vertonen
zodat er een compositie ontstaat die op
de schaal van het gehele terrein gaat
spelen.
Het water is een belangrijke voorziening
voor recreatie; wandelen en ontspannen
voor de mensen van het bedrijventerrein
en de directe woonomgeving. De
bijzondere gebouwen en hun ligging ten
opzichte van elkaar maakt van het water,
in plaats van grens, de spil van het plan.
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De Meerpaal
Het voorgenomen “bedrijventerrein de Meerpaal”
bestaat hoofdzakelijk uit twee formele assen
waaromheen een stedebouwkundig plan is
ontwikkeld. Het gebied wordt ten noorden
begrensd door de bestaande lintbebouwing, en
ten zuiden door een nieuw aan te leggen kanaal.
Door uitspraken te doen over de bouwwerken
aan de assen van het bedrijventerrein en langs
het kanaal ontstaat de mogelijkheid
“Bedrijventerrein de Meerpaal” niet als een
satelliet in het landschap te leggen maar juist te
verankeren in haar omgeving.
De middelen daarvoor zijn de wateras, de
formele assen vanuit het bedrijventerrein en het
integreren danwel voortzetten van de oude
lintkarakteristiek.
De wateras verkrijgt zijn identiteit door zijn
relatief brede profiel en de éénzijdige bebouwing
aan de waterkant. Deze bebouwing is bij uitstek
geschikt als landmark in zijn omgeving.
4
Vier slanke torens (1) op een sokkel
onderscheiden zich door hun hoogte en
materiaal van de overige bebouwing, door hun
regelmatige tussenafstand worden zij op grote
afstand herkenbaar. De toren (2) nabij de
hoofdontsluiting zou in materiaal en profiel
“familie” moeten zijn

1

2

De landgoederen (3) liggen juist dieper in de
ecologische zone waardoor zij zowel de
Meerpaal als het landschap van een anker
voorzien. De inrichting van de landgoederen zou
wellicht in een publieks-private samenwerkingsconstructie kunnen worden gerealiseerd

3
3

Ten slotte ligt het voor de hand de
lintkarakteristiek (4) langs de fietsroute door te
zetten tot in de ecologische zone

4
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Torenkantoren
Vier slanke torens van ca. 24
meter hoog op een sokkel onderscheiden zich door hun hoogte en
materiaal van de overige
bebouwing. Door hun regelmatige
tussenafstand en maatovereenkomst worden zij op grote afstand
herkenbaar.
In detail variëren de torens
minimaal maar zijn optimaal
georiënteerd op hun omgeving.
De kantoorgebouwen hebben elk
een oppervlak van ca. 2700 m2
BVO en zijn voorzien van een
parkeerkelder die halfverdiept in
het water ligt. De capaciteit is ongeveer 36 parkeerplaatsen. De
hoofdentree is op straatniveau.
De kantoren kunnen zowel per
verdieping als per gebouw worden
geëxploiteerd.

principe toren

principe sokkel

doorsnede
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Bedrijfsheerlijkheid 1
Bedrijfsheerlijkheid 1 staat vanuit de centrale ontsluitings as in het zuiden. Zij vormt de
visuele beëindiging van de as vanuit het bedrijventerrein. Het gebouw bestaat uit een
verzameling torens van verschillende hoogtes waardoor een gedifferentieerd silouet
ontstaat.
Door te varieren in de verdiepingshoogten
ontstaat een interne ruimtelijkheid die afwisselende ruimten creëert die herinnert aan
de ruimtelijke afwisseling in een kasteel.
Het basisvolume bestaat uit vijf lagen en is
circa zeventien meter hoog, de torens zijn
van verschillende hoogte respectievelijk
acht en zeven lagen van vierentwintig en
zevenentwintig meter.
Het parkeren kan worden opgelost in het
souterrain (waarin twee niveaus) wat deels
verdiept ligt waardoor een plint ontstaat die
de overgang vormt naar het landschap.
Het aantal parkeerplaatsen komt dan op ca.
65 stuks.
Oppervlak per verdieping is ca. 1120 m2
BVO wat het totale oppervlak brengt op ca.
6500 m2.

dwardoorsnede

langsdoorsnede

principe layout
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Bedrijfsheerlijkheid 2
Bedrijfsheerlijkheid 2 staat letterlijk met zijn
voeten in het water, Deze met riet
aangeplante vijver is een natte versie op
het begrip landgoed en sluit aan op de
naastliggende filterbasins.
Het hoofdgebouw is geplaatst op een
“open” parkeerkelder v.v. houten loopdek.
De opbouw van het gebouw is opgesplitst in
volumes en heeft een pavilioenachtig
karakter omwille van silouet en oriëntatie op
haar omgeving.
Het oppervlak van het kantoordeel is ca.
4900 m2 BVO.
De “parkeer bak” heeft ca een oppervlak
van 2150 m2 circa 85 parkeerplaatsen.

langsdoorsnede

principe layout
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