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-Architecture concept block-

Golden City
Vasilievsky Island, St. Petersburg

Het Golden City project wordt ontwikkeld op basis van de winnende inzending 
van KCAP Architects & Planners en ORANGE Architects voor de meest westelijke 
punt van Vasilievsky Island in Sint-Petersburg. Vasilievsky Island neemt een 
belangrijke plek in binnen de westers georiënteerde historie van de stad. 
Golden City zal daarbij de meest prominente manifestatie van de stad aan 
de Golf van Finland vormen. Met een samenhangend stedenbouwkundig 
plan wordt het 15 ha grote terrein getransformeerd tot een nieuw stuk stad 
met een gevarieerde mix van stedelijke functies, waarmee het plan ook de 
omliggende gebieden zal faciliteren en onderling verbinden. Door zijn ligging 
- direct grenzend aan de Cruise-terminal - zal Golden City gaan functioneren 
als de nieuwe stadsentree tot Sint-Petersburg, voor alle bezoekers die de stad 
met de boot bereiken.

prijsvraagontwerp
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De contouren van de nieuwe entree van Sint 
Petersburg beginnen zichtbaar te worden. 
De eerste gebouwen van ‘Golden City’ zijn in 
aanbouw en geven de bezoekers die per boot 
arriveren een glimp van de toekomst van 
Vasilievsky Island. 

Drie van de zes blokken zijn inmiddels in 
verschillende stadia van uitwerking: Blok 6 is in 
aanbouw - de torens zijn halverwege - de bouw 

van Blok 7 is afgelopen juni gestart en Blok 8 
bevindt zich op dit moment in de ontwerpfase.  

De architectonische uitwerking van de blokken 
is volledig in lijn met het oorspronkelijke 
stedenbouwkundige concept. Dankzij de visie 
en de consistentie van de opdrachtgever 
worden alle belangrijke stedenbouwkundige 
uitgangspunten consequent vertaald naar de 
architectonische schaal van de gebouwen. 
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BLOK 6
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Blok 6
Vasilievsky Island

Blok 6 vormt de start van het Golden City project, een 15 hectare grote mixed 
use ontwikkling, op de meest Westelijke punt van Vasilievsky Eiland, grenzend 
aan de nieuwe cruise-terminal in St. Petersburg. 

Het project bestaat uit twee gesloten bouwblokken met daarbovenop vier 
torens die de hoeken van de blokken benadrukken. De opzet refereert aan  de 
structuur van het centrum van Sint-Petersburg, met z’n heldere stedelijke 
bouwblokken en een diversiteit aan besloten stadstuinen en binnenhoven. 
Deze klassieke stedenbouwkundige structuur biedt beschutting aan de 
onderste woonlagen  en genereert een verscheidenheid aan publieke ruimten, 
omsloten door voornamelijk zeslaagse gevels, voorzien van grote poorten 
naar de binnentuinen. 
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begane grond en landschap
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Boven de commerciële plint op 
de begane grond, zowel voor de 
bewoners als voor toeristen die 
St. Petersburg met de cruiseboot 
bezoeken, bevinden zich 
appartementen, die uiteenlopen 
van 25 m2 grote studio’s tot 90 
m2 grote gezinsappartementen. 
Alle appartementen zijn voorzien 
van een loggia, zodat de bewoners 
van de zomerzon kunnen genieten 
en - op de hoger gelegen 
verdiepingen - van het uitzicht 

over de zee en de stad. 
Gebaseerd op het winnend 
prijsvraag ontwerp zijn een 
aantal ontwerpuitgangspunten 
vastgesteld voor de uitwerking 
van de verschillende 
bouwblokken. Zo krijgen alle 
hoofdzakelijk witte gebouwen een 
plint en een kroon in goudkleur, 
refererend aan de identiteit van 
St. Petersburg. De toppen van 
het plan zijn daarbij uitgesproken 
vormgegeven. 

geveldetail
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Solid blocks and a diversity of enclosed urban courtyards define the 
urban layout and refer to the historical structure of St. Petersburg. 
Towers form the layer above the urban blocks. They allow for spec-
tacular panorama views to the sea and the city center. Topped with 
gold-coloured spires, in the tradition of St. Petersburg’s architecture, 
a unique landmark silhouette of Vasilievsky Island evolves and creates 
an expressive, recognizable and iconic image.

De gevels van beide gebouwen zijn 
gebaseerd op het achterliggende design-
grid, maar de verschijningsvorm is sterk 
verschillend. De gevels van het  westelijke 
blok worden gekenmerkt door een 
informeel framewerk in witte composiet, 
ingevuld met champagnekleurige 
aluminium kozijnen. De gevels van 
het oostelijke blok zijn voorzien van 
geprononceerde verticale ribben in 
wit aluminium zetwerk, waartussen 
zich bronskleurige aluminium kozijnen 
bevinden. 
De spitsen  zijn de juwelen van het plan. Zij 
ontwikkelen zich vanuit het gevelgrid van 
de ondergelegen torens naar een vierkant 
of driehoekig framework. De goudkleurige 
spitsen met hun Fabergé-achtige patronen 
geven de blokken hun expressieve, 
herkenbare en iconische karakter.

‘... DE GOUDKLEURIGE 
SPITSEN VORMEN EEN 
BIJZONDER DAKLANDSCHAP 
DAT REFEREERT NAAR HET 
MONUMENTALE CENTRUM 
VAN SINT-PETERSBURG...’

8



BLOK 7
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Blok 7
Vasilievsky Island

Blok 7 grenst aan blok 6 van het Golden City project, dat onderdeel uit maakt 
van een nieuwe integrale stadsontwikkeling langs de Finse Golf, in het meest 
westelijke deel van Vasilievsky Eiland.

De opzet van het bouwblok refereert aan  de structuur van het centrum van 
Sint-Petersburg, met z’n heldere stedelijke bouwblokken en een diversiteit 
aan besloten stadstuinen en binnenhoven. Deze klassieke stedenbouwkundige 
opzet biedt beschutting aan de onderste woonlagen  en genereert een 
verscheidenheid aan publieke ruimten, omsloten door voornamelijk zeslaagse 
gevels. 
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De buitenruimten in blok 7 zijn gebaseerd op 
de klassieke hoven en groene straatprofielen 
van St. Petersburg. De paleistuinen in het oude 
centrum vormden daarbij de inspiratie voor de 
genereuze, lichtelijk formele tuinen in het blok.

Blok 7 bestaat uit één 6-verdiepingen 
tellend G-vormig bouwblok met drie torens 
er bovenop geplaatst. Het blok omvat 
twee binnenplaatsen: een gesloten en een 
half open hof. Grote poorten verbinden de 

binnentuinen met de omliggende straten. 
Een van de hoogtepunten van Blok 7 is de 
open binnenplaats met formele begrenzing, 
georiënteerd op het zuiden.

Het gebouw heeft één ondergronds 
parkeerniveau en op de begane grond bevindt 
zich een commercieel programma. Daarboven 
bevinden zich 5 woonlagen met op de hoeken 
de 3 torens, met zicht op de zee en het 
centrum van St. Petersburg.

‘...DEZE KLASSIEKE STEDENBOUWKUNDIGE 
OPZET BIEDT BESCHUTTING AAN DE 
ONDERSTE GEBOUWLAGEN EN GENEREERT 
EEN VARIETEIT AAN PUBLIEKE RUIMTES... ’
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landschapsontwerp
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gevelfragment

Hoewel in Blok 7 dezelfde constructieve 
basisopzet is toegepast als in Blok 6, verschillen 
het gevelontwerp en de woningtypologieën. In 
Blok 7 zijn enkele bijzondere woningtypologieën 
geïntroduceerd in de noordvleugel van het 
blok: aan de half open binnenplaats zijn 
kleine studio’s opgenomen en aan de gesloten 
binnenplaats liggen duplexappartementen. 
De dubbelhoge woonruimten van deze 
appartementen bieden een subliem uitzicht op 
de haven met de cruiseschepen. 
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Het gevelconcept voor Blok 7 is 
gebaseerd op een gradiënt die wordt 
bewerkstelligd door middel van een 
variatie in drie gevelcomponenten: kleur, 
hoek van de negge en raamgrootte. 
De gouden toppen en de gouden plint 
vormen het verbindende element binnen 
het totale Golden City-complex. De 
vloeiende overgang tussen gouden, 
champagne en witte kleuren in de 
bovenbouw vormt het unieke kenmerk 
van de gevel van Blok 7. Door boven in 
het gebouw schuingeplaatste negges 

in een gouden kleur en beneden in het 
gebouw rechte witte negges toe te 
passen, loopt de gouden kleur geleidelijk 
over in de witte kleur, en vormt het goud 
een dynamische golf over de gevels. De 
golvende beweging wordt versterkt door 
in het bovendeel van de gevels bredere 
ramen toe te passen, tegenover smallere 
ramen in het benedendeel. De smallere 
ramen refereren naar de schaal van de 
straat, terwijl de grotere, brede ramen 
een panoramisch uitzicht op de stad 
bieden. 

“...DE GOUDEN KLEUR VAN HET BOVENDEEL VAN 
HET GEBOUW LOOPT GELEIDELIJK OVER IN DE 
WITTE KLEUR VAN HET BENEDENDEEL, WAT EEN 
DYNAMISCHE GOLFBEWEGING GENEREERT …”

gradient schema’s
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Colofon
Project  GOLDEN CITY, Blok 6 & 7

Locatie  St.Petersburg, Rusland

Opdrachtgever Glorax Development

Team  KCAP+ORANGE en A.Len

Team KCAP Ruurd Gietema, Renske van der Stoep, Masha Pidodnia, Oleg Urenev,  

  Paul Kierkels, Riikka Tuomisto, Justine Stefanovic, Jeronimo Meija,   

  Pieter Theuws, Klaus Lorenz, Kallirroi Taroudaki, Elena Vasilenko

Team ORANGE Patrick Meijers, Jeroen Schipper, Giuseppe Bonavita, Gloria Caiti, 

  Kristina Jasutiene, Paul Kierkels, Casper van Leeuwen, Manuel  

  Magnaguagno, Misa Marinovik, Julija Osipenko, Niek van der  

  Putten, Erika Ruiz, Elena Staskute, Marco Stecca, Irina Vaganova, 

  Aleksandar Velinov

Team A.Len Sergey Oreshkin, Renata Andreyeva, Vasiliy Ivanov, Maria Shalina, 

  Nika Barakova, Yury Bushmanov, Maria Kozhina, Andrey Kusov

Projectomvang 55.000 m2 (Blok 6)

  44.300 m2 (Blok 7)

Datum   December 2015>
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 KCAP Architects&Planners KCAP Architects&Planners staat bekend om 

het ontwikkelen van duurzame stedelijke 

leefomgevingen, met gebouwen en publieke ruimtes 

die de stad verlevendigen en vernieuwen. In onze 

ontwerpen combineren we onze expertise van 

architectuur, stedenbouw en landschap om sociale 

en ruimtelijke samenhang te bereiken. Ontwerpen 

met bovendien de nodige flexibiliteit om in te kunnen 

spelen op de individuele behoeften van gebruikers 

en nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. 

Kenmerkend voor onze benadering is het toevoegen 

van kwaliteit aan de leefruimte in de stad. De 

gebouwen vinden door de juiste programmering 

op maaiveldniveau aansluiting met de omgeving. 

In de concepten die wij ontwikkelen, gaan nieuwe 

woon- en werkvormen, cultuur, duurzaamheid en 

infrastructuur altijd hand in hand met de sociale 

aspecten voor huidige en toekomstige generaties.

KCAP is een toonaangevend internationaal 

ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw 

en landschapsontwerp. KCAP werd in 1989 door 

Kees Christiaanse opgericht en wordt geleid 

door acht partners: Xavier Blaringhem, Kees 

Christiaanse, Jeroen Dirckx, Ruurd Gietema, Anouk 

Kuitenbrouwer, Irma van Oort, Ute Schneider en 

Edward Schuurmans. KCAP werkt vanuit vestigingen 

in Rotterdam (NL), Zürich (CH) en Shanghai (CN) 

met meer dan 100 getalenteerde internationale 

medewerkers aan uiteenlopende projecten in Europa 

en Azië.

KCAP Architects & Planners 

Piekstraat 27

3071 EL Rotterdam

Nederland

communications@kcap.eu
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Orange Architects Orange Architects is in 2010 opgericht door 

Patrick Meijers en Jeroen Schipper als een 

multidisciplinair ontwerpbureau, werkzaam 

in het veld van architectuur, interieur en 

stedenbouw, waarbij het opdrachtgevers succesvol 

begeleidt naar inspirerende, betekenisvolle 

en rijke ontwerpen op ieder schaalniveau. Van 

stadsontwerp tot productontwerp, van collectief 

woongebouw tot luxe villa, van kantooromgeving 

tot privaat interieur. 

Orange Architects werkt aan ambitieuze projecten 

in Nederland, Rusland, Libanon, Cyprus en Saoedi 

Arabië. De ontwerpen zijn context gevoelig; ze 

omarmen lokale tradities en combineren deze 

met eigentijdse en innovatieve ontwerpideeën en 

concepten. Deze synergie leidt tot sprankelende 

ontwerpen waarin een verfijnde balans wordt 

gecreëerd tussen verleden en toekomst  en tussen 

lokale en internationale ontwikkelingen.  

Orange Architects ontwikkelt aantrekkelijke, 

conceptueel geavanceerde antwoorden op 

complexe ruimtelijke opgaven. Een rationele 

grondhouding wordt daarbij vermengd met 

sensitiviteit voor de context, de lokale cultuur en 

de gebruikers van het project.

Orange Architects transformeert uiteenlopende 

ideeën, dromen en wensen van opdrachtgevers 

in inspirerende ruimtes om te wonen, werken en 

ontspannen.

ORANGE Architects 

Kipstraat 52

3011 RT Rotterdam

Nederland

press@orangearchitects.nl
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