
HOLLAND PARK DIEMEN
Herontwikkeling kantorenwijk
2013-2020       

Het project Holland Park is een markant 
toonbeeld van de transformatie van een 
kantorenwijk met veel leegstand, naar een 
stedelijke woonomgeving. Deze opgave is 
kenmerkend voor de huidige tijd waarin de 
verdichting van de stad zich steeds meer 
afspeelt binnen randstedelijke gebieden.  
Voor Holland Park is de ambitie om met 
duurzame stadsuitbreiding - waarin de 
wijk op zich is ontworpen vanuit de open-
bare ruimte en als geheel sterke verbindin-
gen kent met de stad Amsterdam - bij te 
dragen aan een prettige woonomgeving 
en een leefbare stad.

Het stedebouwkundig plan bestaat uit 
slingerende wegen en pleinen die onder-
ling verbonden zijn. Samen vormen ze 
een netwerk van kwalitatieve publieke 
ruimte die grotendeels autovrij is en wordt 
begrensd door amorfe gebouwblokken 
met besloten binnenplaatsen. 

Om een stimulerende omgeving te ontwik-
kelen, zijn de bouwblokken geparceleerd. 
De panden die zo ontstaan, zijn afwis-
selend in hoogte, breedte, materiaal en 
architectuur. Geïnspireerd op het centrum 
van Amsterdam, zijn er grachten door het 
plan getrokken. Deze voegen kwaliteit toe 
aan de openbare ruimte en dragen bij aan 
de klimaatadaptatie van de wijk.

Sjoerd Soeters, PPHP kreeg de opdracht voor Holland Park nadat ontwikkelaar Snippe 
tijdens een bezoek aan de wijk Sluseholme in Kopenhagen, Denemarken een soortgelijk 
project voor zich zag in Diemen. Om een verscheidenheid aan gebouwblokken te creëren, 
werden verschillende architecten betrokken en werd Sjoerd Soeters aangesteld als super-
visor. Hij was tevens zelf architect van de eerste blokken. Het project is ontwikkeld in een 
korte periode en de laatste blokken komen momenteel in uitvoering.  



Holland Park 2013

Opdrachtgever masterplan
Bergwijkstadspark B.V.
Samenwerking tussen:
Snippe Projecten & Bouwaccent

Masterplan
Sjoerd Soeters, PPHP

Beeldkwaliteitsplan
Sjoerd Soeters, PPHP

Phase 1, 2 and 3: 

Opdrachtgever masterplan
Bergwijkstadspark B.V.
Samenwerking tussen:
Snippe Projecten & Bouwaccent

Masterplan, supervisie en uitgangspunten architec-
tuur
Sjoerd Soeters

Developer
UBA

Landschap
Karres&Brands

Gevelarchitecten
Mulleners+Mulleners
Boparai Associates architekten
Jo Coenen Architects & Urbanists
Bedeaux de Brouwer Architecten
Geurst & Schulze Architecten
Inbo
Architectenzaak
Bontinck architecture and engineering
Rijnboutt
Dreessen Willemse Architecten
Architectenbureau Dik Smeding
Cruzy Ortiz arquitectos
MOPET Architecten

Plangebied  
Holland Park
Fase 1,2 & 3

Campus  
Diemen  
Zuid II 

Fase 4 & 5
Indicatief

Masterplan fase 1, 2 and 3 

Luchtfoto oude situatie met aanduiding fases

Programma Holland Park

Wonen    BVO
Fase 1 ca. 525    ca. 60.000 m2
Fase 2 ca. 1.100   ca. 115.000 m2
Fase 3 ca. 600    ca. 65.000 m2
Fase 4 ca. 350     ca. 37.000 m2
Fase 5 ca. 350     ca. 37.000 m2

Totaal:  ca. 2925     ca. 314.000 m2

Services:
ca. 10.000 m2 
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Plangebied - oorspronkelijke 
situatie

Holland Park ligt in het noordoostelijk 
deel van het huidige Bergwijkpark Noord 
in Diemen, een kantorenwijk uit de jaren 
zeventig die gedomineerd werd door leeg-
stand. Hoewel het gebied goed ontsloten 
is voor de auto en het openbaar vervoer, 
heeft het toch een geïsoleerde ligging. De 
spoordijk en de verhoogde ligging van de 
wegen zorgen er voor dat er weinig verbin-
ding is met de omgeving. 

De Eekholt, een grote weg, doorsnijdt het 
plangebied van Holland Park waardoor 
er geen de relatie is tussen gebieden aan 
weerszijden. Dit wordt versterkt door de 
grote parkeerplaats.

De huidige wijk is opgezet volgens moder-
nistisch principe waarin is uitgegaan van 
losse gebouwen in de ruimte, dimensione-
ring van de openbare ruimte voor de auto 
en het scheiden van verkeersstromen. 

Hoewel een aantal clusters van gebouwen 
onderlinge samenhang hebben, ontbreekt 
in de wijk de ruimtelijke samenhang en 
kwaliteit waardoor de gebruiker zich er 
verloren voelt en zich niet met het gebied 
kan identificeren. Het monofunctionele 
karakter zorgt er voor dat buiten werktij-
den het gebied leeg is, waardoor in tegen-
stelling tot een stedelijk gebied met een 
gezonde mix van functies, deze gebieden 
buiten werktijden niet aantrekkelijk zijn om 
in te verblijven.

Luchtfoto van de locatie voor het masterplan Vogelvluchtperspectief van de locatie voor het masterplan Foto op ooghoogte van de locatie voor transformatie
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Stedebouwkundig plan 

De invulling van de stedebouwkundige uit-
werking van Holland Park bestaat in de eer-
ste plaats uit de vormgeving van openbare 
ruimtes die hun identiteit en maatvoering 
ontlenen vanuit de beleving van gebruiker. 

Dit is gedaan volgens het idee van ‘Serial 
Vision’, een opeenvolging van ruimtes die 
de voorbijganger steeds een nieuwe erva-
ring geven. Zo hebben de staten in Holland 
Park knikken en krommingen, wisselen 
open en gesloten elkaar af en zijn de ruim-
tes compact en afgestemd op de mense-
lijke maat. 

In plaats van ‘gebouwen omgeven door 
ruimte’, is de ’ruimte omgeven door gebou-
wen’. Op die manier wordt de openbare 
ruimte van het plan begrensd door de wan-
den van de gebouwblokken die mee bewe-
gen met de straten en de pleinen. Door 
de blokken niet in één materiaal, kleur, of 
architectonische taal te maken, maar ze op 
te knippen in een reeks van verticale gevel-
vlakken met een eigen karakter, dragen ze 
bij aan de beleving van het plan.    

In Holland Park is zo een samenspel ont-
staan tussen de openbare ruimte en het 
achterliggende programma waarin de ver-
houdingen, maat en oriëntatie van beide 
doeltreffend op elkaar zijn afgestemd. 

Vogelvluchtperspectief

Massa en ruimte voor en na de stedebouwkundige ontwikkeling
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Gebouwen

De verschillende bouwblokken bestaan elk 
uit een aaneenschakeling van verschillende 
panden. De panden zijn elk als eenheid 
ontworpen en hebben een hoge begane 
grond verdieping. De begane grond is 
ofwel ingevuld met commerciële functies 
en zakelijke dienstverlening, ofwel met ten 
opzichte van maaiveld opgetilde bel-etage 
woningen. De gebouwen hebben daarbo-
ven meerdere verdiepingen met apparte-
menten. Binnen de blokken zijn parkeer-
voorzieningen aanwezig voor de bewoners 
van het gebied.

Tussen de blokken aan de spoorboog 
bevinden zich verschillende pleinen, die 
aan de kadezijde een beetje worden dicht-
geknepen om de ruimten een comfortabele 
omsluiting te geven en die als ‘diepteplein’ 

werken voor de torens die aan het einde 
ervan staan en de ruimten domineren. 
De gebouwen aan de oostkant van het 
park vormen een ensemble en omarmen 
de parkruimte waaraan ze staan. Het plein 
tussen de twee blokken aan het park vormt 
de verbinding tussen het park en de aan 
de oostkant gelegen wijk met de grachten. 
Goed gelegen op de zon en met uitzicht 
op het park, kan het zich tot de huiskamer 
van de buurt ontwikkelen, met kleinscha-
lige horeca en een terras.

Het rondlopende en geknikte ruimtepa-
troon in combinatie met het principe “the 
variety of each is dominated by the whole” 
zorgt in het grachtenwijkje voor een sterke 
ruimtebeleving. De grachten hebben een 
fijnmazige structuur. Hier staan de gebou-

Kleuren verbeelden de bouwhoogte Uitgangspunten voor de gevels

wen op smalle kades of met hun voet in 
het water en zijn de verschillende kades 
met elkaar verbonden door bruggen. Serial 
Vision effecten van in elkaar overgaande 
reeksen van openbare ruimten en binnen 
die ruimten van reeksen verschillende 
gebouwfronten, zijn het thema van deze 
planopzet. De maatvoering, variatie in 
patroon en kleur van de verschijningsvorm 
is bepaald vanuit overwegingen van Serial 
Vision.  
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MENUKAART 
ONTWERP GEVELS BLOK 6 EN 7 - HOLLAND PARK

doelstelling: 
- verkrijgen van een gevarieerd gevelbeeld
- visueel ‘verlagen’ van de gevels 

3. Plint 
minimaal 900mm
maximaal 2 bouwlagen

2. Middenstuk

Opbouw

1. Kop1.

2.

3.

Kleuren en materialen
•	 Plint in afwijkende kleur en 

materaal
•	 Afwijkende kleur en materiaal 

van de kop mogelijk

Sterke horizontale belijning
•	 duidelijk gearticuleerde daklijst
•	 introductie extra horizontale 

lijnen door o.a. verlagen of 
•	 toevoegen van extra daklijsten 

of  (pandbreed) frans balkon

Verkleinen van het volume
door het maken van setbacks 
over 1 of meerdere lagen

Vermijden van sterke 
repetitie van balkons door: 
•	 het (gedeeltelijk) maken 

van verglaasde balkons
•	 het varieren van de loca-

tie van de balkons
•	 het varieren in materialen 

van de borstwering
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Toren Merwedeplein, Amsterdam
De toren versterkt de diepte van het plein

Lucca, Italië 
Ruimte gecreërd door de gebouwen

Supervisor overleg met schaalmodelUitgangspunten
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Verkeer

Het gebied bevindt zich op een kruising 
van verschillende doorgaande fietsrou-
tes die de locatie verbinden met de stad 
Amsterdam maar ook met omliggende 
buitengebieden als Ouderkerk of de 
Gaasperplas.

Bovendien ligt Holland Park tussen de rijks-
wegen A10 en A9 en is daardoor zeer goed 
bereikbaar met de auto. De bereikbaarheid 
met het openbaar vervoer is goed door de 
aanwezigheid van metro, trein en bus. 

Om te kunnen voldoen aan de gestelde 
parkeernorm zijn de parkeervoorzieningen 
voor bewoners slim ingepast binnen de 
gebouwblokken. Zo blijft de auto zoveel 
mogelijk uit het openbaar gebied en kan 
deze worden ingericht op de voetganger 
en fietser. De Singel fungeert als entree 
voor het gebied en biedt toegang tot de 
lanen, de grachten, erven, pleinen en de 
parkeervoorzieningen.  

Verkeer
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Groene singel, Wipstrikpark Zwolle 

Op het water kan gevaren worden, Sluseholmen Kopenhagen

Park & openbaar groenPark & openbaar groen

BinnenhofBinnenhof

Talud bij het spoorTalud bij het spoor

SingelSingel

WaterWater

GroenkaartGroenkaart

02
03

06

07

08

09

10

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

05

toren 01
toren 02

toren 03

toren 05

toren 04

Campus

Diemen Zuid

toren 06

Metro Verrijn Stuartweg

Metro Diemen ZuidStation Diemen Zuid

23

Bergwijkdreef

Dalsteindreef

Metrospoor

01

Het bestaande groen in het Bergwijkpark wordt uitgebreid Groen

Water

Landschap/groen en water

In het plan worden de groen- en water-
structuren direct gekoppeld aan de gebou-
wen, dit gebeurt op verschillende manie-
ren.

Zo staan de gebouwen aan de Singel met 
hun voet in het water. De overzijde behoudt 
zijn groene taluds waardoor het water 
bereikbaar wordt en je er op een prettige 
manier kunt verblijven of een wandeling 
door de buurt kunt maken. De gebouwen 
staan hier met hun voorkanten aan de lanen 
en zijn zichtbaar tussen de bomen door. 

In het Stedebouwkundig Plan wordt het park 
op de plek van de huidige Bergwijkdreef 
gelegd. De bebouwing aan de oostzijde 
van het park staat hier met zijn voorkant 
aan het park. Hierdoor heeft het park een 
duidelijke begrenzing en wordt de sociale 
veiligheid vergroot.
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In dialoog

Als onderdeel van onze kantoorvisie, is het stedebouwkundig plan geleidelijk ontwikkeld, in overleg met de belanghebbenden.

Schetsen voor het Masterplan van Holland park
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