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Programma

OCHTEND

08.45 - 09.00 
Inloop
 
Eindseminar Sensing Streetscapes 
Frank Suurenbroek en Gideon Spanjar

AMSTERDAM - ZUIDAS
spreker: Paco Bunnik

Excursie over de Zuidas:
Joost de Wit, Bjarne Mastenbroek en Kees Versluis
  
13:00 - 13.30
lunch 

 
MIDDAG

Terugkoppeling ochtendprogramma, 
introductie middag.

BARCODE - OSLO  
spreker: Enno Zuidema (MVRDV) 

break

MILLHARBOUR - LONDEN
spreker: Michael Ritchie

break

ALBERNI STREET - VANCOUVER
spreker: Mitchell Reardon

18:00 - 19.30
diner
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Paul Splinter . . . . . . . . . . . . . . . . . . NEPROM /  ERA contour
Frank Suurenbroek . . . . . . . . . . . . Hogeschool van Amsterdam
Jolanda Tetteroo . . . . . . . . . . . . . . Hogeschool van Amsterdam
Kees Versluis . . . . . . . . . . . . . . . . . Hogeschool van Amsterdam
Danny Wijnbelt . . . . . . . . . . . . . . . EigenHaard
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Enno Zuidema . . . . . . . . . . . . . . . . MVRDV
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Welkom!

Op vrijdag 28 mei 2021 vindt het eindseminar en de excursie 
van het meerjarig actie-onderzoek Sensing Streetscapes 
plaats. Voor deze dag bent u samen met een selecte groep 
praktijkprofessionals uitgenodigd. Naast de consortiumpartners 
zijn dit ook ontwerpers van ruimtelijk opdrachtgevers zoals 
gemeenten, ontwikkelaars en woningbouwcorporaties. 
Gelukkig kunnen we ondanks COVID-19 toch met zijn allen 
veilig op locatie bij elkaar komen! 

De dag is opgebouwd uit twee delen. In de ochtend 
presenteren en bediscussiëren we de resultaten van het 2-jarig 
actieonderzoek. Aansluitend start de excursie. We ‘bezoeken’ 
digitaal onder begeleiding van vooraanstaande lokale experts 
verschillende internationale steden. In Oslo bezoeken we 
het Bardcode project, in London Millhabour en in Vancouver 
Albernistreet en omgeving. De experts leiden ons door deze 
interessante locaties met hoge dichtheden en behandelen 
diverse ontwikkelingsvraagstukken die speelden.

Met welke ontwerpoplossingen en strategieën is 
bijvoorbeeld geprobeerd om ondanks de hoge dichtheden 
toch een menselijke maat op het schaalniveau van de straat te 
bewerkstelligen? En is dat volgens de gebruikers ook gelukt?

We trappen onze excursie af met de Zuidas. We gaan naar 
buiten en maken een rondwandeling onder begeleiding van 
Bert Harmelink en Elma van Beek waarbij diverse experts ter 
plekke vertellen over hun gebouw en gebied.  

Oslo, Londen en Vancouver bekijken en bediscussiëren we 
vanuit de ruime zaal die we daarvoor op de Zuidas hebben 
afgehuurd. Tussendoor houden we meerdere pauzes en zorgen 
we voor een mooie lunch en diner. Zo hopen we dat er alle 
ruimte wordt geboden voor een goed gesprek en discussie 
tussen de deelnemers. 

In dit programmaboekje vindt u de lijst van deelnemers, een 
korte bio van sprekers, de looproute op de Zuidas en ten slotte 
ook vast achtergrondinformatie van de excursiesteden en het 
project Sensing Streetscapes. 

Wij kijken naar u en de dag uit!

Team Sensing Streetscapes
in samenwerking met 
Bert Harmelink en Elma van Beek
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Actie-onderzoeksproject 
Sensing Streetscapes

Wat zijn in woonmilieus met hoge 
dichtheden zoals hoogbouw, de ruimtelijke 

ontwerpoplossingen die de straat op ooghoogte 
verschalen naar een menselijke maat? 

Ontwerpend onderzoek, nieuwe technologie uit de 
neurowetenschap en kunstmatige intelligentie (AI) 
stellen de ruimtelijk ontwerper in staat om veelvuldig 
toegepaste ontwerpoplossingen te testen op de gebruiker 
en inspirerende referentielocaties sneller op te sporen . 
Sensing Streetscapes is een 2-jarig exploratief onderzoek 
naar de toepassing van opkomende technologie voor 
architectuur en stedenbouw .

Sensing 
      Streetscapes
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[1] Ontwerpend onderzoek van  
zes internationale cases

Straten uit internationale inspirerende steden zoals 
Vancouver, Toronto, Londen, Manchester, Oslo en de 
Amsterdamse Zuidas analyseren we systematisch. We 
gebruiken hiervoor een Research through design (RtD) 
aanpak en vertalen de inzichten naar een typologie van 
voorbeeldstellende oplossingen.

[2] Neuro-architectonisch onderzoek naar  
het perspectief van de gebruik

We zetten biometrische technologie en kennis uit de 
neurowetenschap in om de werking van ontwerpoplossingen 
op de gebruiker meetbaar te maken. We focussen daarbij op 
drie ontwerpoplossingen waarvan wordt verondersteld dat 
ze bijdragen aan een aantrekkelijke en leefbare straat: een 
actieve plint, ritme in de straatwanden en tactiele materialen 
en detaillering van inrichting. Twee type eye-trackers zijn 
hiervoor ingezet: een mobiele voor buiten en een statische 
voor labonderzoek. 

Het onderzoek is opgebouwd uit drie werkpakketten:
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[3] AI for Urban Design om inspirerende  
referentielocaties te traceren

We bouwen een algoritme om via OpenStreetMaps sneller 
en doelgericht passende referentielocaties op basis van een 
verfijnde set metrics te traceren en te analyseren.
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Co-research

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek waren de co-
researchsessies met de consortiumpartners als expertpartners. 
Daarnaast is een groep van partijen aangehaakt om de 
wisselwerking met het ‘opdrachtgeverschap’ van ruimtelijke 
projecten te borgen. Ten slotte, is een adviesgroep van 
pioniers uit de neuroarchitectuur van vooraanstaande 
kennisinstellingen samengesteld om te reflecteren op 
het onderzoek in het algemeen en de interdisciplinaire 
uitdagingen in het bijzonder.
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Dit leidt tot zes eindproducten op  
sensingstreetscapes .com:

• Een open access digitaal platform: SensingStreetscapes.
com waar opgedane kennis, inzichten en diverse tools 
van het onderzoek beschikbaar komen voor de praktijk. 

• Een Sensing Streetscapes booklet waarin de visies en 
lessons learned rond het realiseren van een menselijke 
maat in het ontwerp van Nederlandse ruimtelijke 
ontwerpbureaus en internationale kennisinstituten wordt 
besproken. 

• Inzicht in de mate waarop specifieke ontwerpoplossingen 
in staat zijn om in een setting van hoge dichtheden 
en hoogbouw een menselijke maat op straatniveau te 
bewerkstelligen voor gebruikers. 

Sensing Streetscapes is een onderzoeksproject van het 
lectoraat Bouwtransformatie van lector Frank Suurenbroek. 
Het lectoraat is gevestigd aan de faculteit techniek van de 
Hogeschool van Amsterdam en onderdeel van het Centre of 
Expertise Urban Technology en Urban Governance & Social 
Innovation. Voor het Ai-onderzoek werkt het lectoraat samen 
met het lectoraat Urban Analytics (nu: Responsible IT) van 
lector Nanda Piersma. Ook lector Civic Interaction Design 
Martijn de Waal is in het project betrokken.
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Voor het project is een interdisciplinair team samengesteld: 
Gideon Spanjar (hoofdonderzoeker), Jolanda Tetteroo 
(projectleider), Kees Versluis (ontwerpend onderzoek), Lyske 
Gais de Bildt (eye-tracker), Zoë Jonker ( junior-onderzoeker), 
Nanda Piersma (lector Urban Analytics/ Responsible 
IT), Maarten Groen (onderzoeker AI), Tom Otten ( junior 
onderzoeker AI).

• Een biometrisch dashboard om de analyse van eye-
tracking data eenvoudiger te maken. Eye-tracking 
tests stellen de ontwerper in staat om gedurende 
het ontwerpproces de beoogde visuele impact van 
ontwerpoplossingen op de gebruiker te testen. 

•  Een beta-search AI-engine voor het traceren en 
analyseren van vergelijkbare referentielocaties ter 
inspiratie van het ontwerpproces.  

•  Een praktijkboek bij een erkende uitgeverij waarin 
we de analyses van de zes voorbeeldsteden en het 
neuro-architectuur onderzoek samenbrengen en nader 
ontsluiten voor de praktijk. Dit boek wordt in de loop van 
2021 geschreven.

Zie: www.sensingstreetscapes.com
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Excursie naar vier steden.

foto: Olivier van Breugel

foto: bernattubau.com

Oslo

Amsterdam
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Vancouver

Londen

foto: Jim Stephenson

foto: Elma van Beek
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dr . Frank Suurenbroek

Lector Bouwtransformatie

Frank is lector 
Bouwtransformatie aan de 
Faculteit Techniek van de 
Hogeschool van Amsterdam. 
Zijn praktijkgericht 
onderzoek richt zich op de 
hedendaagse ruimtelijke 
transformatieprojecten en de innovaties die daarvoor nodig zijn 
om de stad toekomstbestendig te maken. Recente projecten zijn: 
Sensing Streetscapes; Buurtdragers; Responsive public spaces; 
From prevention to Resilience; Mijn Straat; en HeatNet. Frank is 
directielid van de HvA Centers of Expertise Urban Technology; en 
Urban Governance & Social Innovation. Hij is lid van de Executive 
Commitee voor de internationale Media Architectuur Biënnale in 
Amsterdam in juni/juli 2021 (mab20.org). Frank promoveerde in 
2006 op een onderzoek naar incrementele stedelijke transformatie. 
Voorafgaand aan zijn benoeming tot lector in 2014 werkte hij als 
senior-adviseur bij de Architekten Cie. en Inbo. 

dr . Gideon Spanjar

Hoofdonderzoeker

Gideon is als projectleider en 
senior onderzoeker verbonden 
aan het Centre of Expertise Urban 
Technology van de HvA. Voor 
het lectoraat Bouwtransformatie 
werkt hij als inhoudelijk 
projectleider van Sensing 
Streetscapes. Voor het lectoraat Water in en om de Stad werkt hij 
met Europese gemeenten en regio’s in het Cool Towns project aan 
een klimaatbestendige inrichting van steden. Gideon is recent 
ook benoemd tot lector Innovatie & Groenstedelijke Ruimte 
aan AERES Hogeschool Almere. Gideon is een associate fellow 
aan het centrum voor Econics and Ecosystem Management in 
Eberswalde. Daarnaast is hij lid van de hoofredactie van Rooilijn. 
Gideon is gepromoveerd aan de universiteit van Essex in de 
landschapsarchitectuur.

Introductie sprekers
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Amsterdam

Paco Bunnik

Introductielezing over de ontstaansgeschiedenis en de 
ontwikkeling van de Zuidas, met daarin specifiek aandacht 
voor de ontwikkeling van de openbare ruimte en de 
transformatie van zakencentrum naar gemengd stedelijk 
gebied.

Over Paco:
Hoofdontwerper bij Ruimte en Duurzaamheid,  
gemeente Amsterdam 
Paco Bunnik is in 2000 afgestudeerd als architect aan de TU 
Delft. Na het runnen van zijn eigen architectenbureau vanaf 
2000 werkt hij sinds 2009 voor de gemeente Amsterdam. 
Werk voor de gemeente betekent werken in multidisciplinaire 
teams aan ruimtelijke opgaven in Amsterdam.  Momenteel 
werkt hij aan Sprong over het IJ, Buikslotermeerplein en is 
hij supervisor voor NDSM en Buiksloterham en lid van het 
supervisietam Zuidas. 
Naast stedenbouwkundig werk draagt hij bij aan projecten 
waarin lichtkunst wordt geïntegreerd in de openbare ruimte. 
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Amsterdam

Joost de Wit

De nieuwe buurt Ravel 
ligt in het hart van Zuidas. 
De stedenbouwkundige 
opzet en dichtheid van de 
naastgelegen buurt Gershwin 
zetten we hier door. Gershwin 
en Ravel worden ruimtelijk 
met elkaar verbonden via 

de Gustav Mahlerlaan, een straat die in oostelijke richting 
doorloopt, de Beethovenstraat kruist en uitkomt bij de Maurice 
Ravellaan. 
De inrichting van de openbare ruimte wordt uniek door zijn 
groene hart in een hoogstedelijke omgeving. De toegepaste 
materialen voor bestrating en boomsoorten sluiten naadloos 
aan op het centrumgebied van Zuidas, maar de sfeer is heel 
anders. Rondom de buurt liggen de brede stadsstraten waar de 
reuring van het stedelijk leven zich afspeelt. Het binnengebied 
wordt daarentegen een groene oase in de stad, waar je 
even kunt ronddwalen en verblijven. De openbare ruimte is 
aaneengesloten groen, openbaar en helemaal autovrij. In het 
groen ligt een netwerk van paden waar voetgangers en fietsers 
zich vrij kunnen verplaatsen. Dit parkachtige binnengebied 
draagt op verschillende manieren bij aan een gezonde 
leefomgeving.

Over Joost:
Joost de Wit is sinds 2016 Ontwerper openbare ruimte (senior 
ontwerper voor Zuidas en Schinkelkwartier) bij de gemeente 
Amsterdam. Daarvoor was hij actief bij meerdere bureaus in 
binnen- en buitenland.
Onder de projecten waarbij hij betrokken is (geweest) vallen 
binnen Amsterdam: woonbuurt Ravel, sportpark Goed Genoeg, 
Pocketparkjes Gershwin, Amstelveenseweg middenberm, 
Straten Vivaldi en Dokdakpark. Buiten Amsterdam was hij 
onder meer betrokken bij: Piushaven Tilburg, Erasmus campus 
Woudestein Rotterdam, Genneper parken Eindhoven en de 
Efteling. Buiten Nederland zijn vermeldenswaard: Kings Hill, 
landscape and urban design vision Kent UK, Earls Court 
Redevelopment London en meerdere projecten in Abu Dabi, 
Dubai en Kuala Lumpur.
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Oslo

Enno Zuidema

Voor Bjorvika Barcode in Oslo zal Enno Zuidema vanuit 
MVRDV vertellen over de doelen van het project, het concept 
van het bouwblok als stad. 
Barcode is stedelijk interieur en exterieur tegelijk: 
binnenruimten en buitenruimte lopen in elkaar over. Hoe 
werkten de ligging en positie van het plangebied en het 
programma door in het ontwerp? Welke ingrepen zorgden 
voor diversiteit in ruimte, gebouwen en programma?

Over Enno:
Enno Zuidema (1968),
heeft gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft 
(afstudeerrichting Stedenbouw), waar hij in 1992 afstudeerde 
met eervolle vermelding. In 1993 richtte hij Enno Zuidema 
Stedebouw op. Het accent van zijn werkzaamheden ligt 
op agendering, participatie, samenwerking in ruimtelijke 
opgaven. Als stedenbouwkundige en programmaleider 
is hij betrokken bij regionale en gemeentelijke visies, 
structuurplannen, landschappelijke opgaven, herstructurering 
stedelijke gebieden, vernieuwing centrumgebieden, 
infrastructuur, veranderkunde in de ruimtelijke ordening en 
ruimtelijke ontwikkelingen in het noorden van Nederland. 
Enno geeft diverse (gast)docentschappen aan de Academies 
van Bouwkunst van Rotterdam, Amsterdam, Tilburg en aan 
de TU Delft. Daarnaas is hij ook Hoofd stedenbouwkunde 
geweest aan de Academie van Bouwkunst in Rotterdam. Per 1 
september 2018 is Enno hoofd stedenbouw bij MVRDV.
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London

Michael Ritchie

Michael is a planner, urban 
designer and the manager 
of the London Borough 
of Tower Hamlets’ Place 
Shaping Team.  He has 
travelled to China, Singapore, 
Hong Kong and Canada 
on a research fellowship to 

study high density development, with a particular focus on 
tall buildings. Michael has worked on a wide range of high 
profile development proposals and has helped to produce 
the new Tower Hamlets Local Plan and High Density Living 
Supplementary Planning Document.  Michael is also a 
member of the New London Architecture Tall Buildings Expert 
Panel.

Vancouver

Mitchell Reardon – Happy 
City

Mitchell is an award-
winning community 
builder who specializes in 
healthy urban planning, 
design and research. He 
leads Happy City’s work 
on Healthy Communities 

and Joyful Spaces. His work is informed by diverse and 
sometimes unorthodox approaches to urban planning, design, 
engagement and research. He has helped create smiles from 
Vancouver to Vijayawada and Denver to Rotterdam. Based 
in Vancouver, he has pioneered public space wellbeing 
assessments and is leading the development of the Downtown 
Vancouver Laneway (alley) Activation Plan, with a focus 
on ensuring high quality public spaces in these high rise 
surroundings. Through an array of public engagement 
projects, he is also keenly aware of how development in 
Downtown Vancouver has influenced socioeconomic 
inequality, as well as measures to mitigate it.
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Ir Elma van Beek

Stedenbouwkundige,  
partner Bureau Maris

Voor Elma van Beek betekent 
haar vak: werken aan de 
toekomst van stad en mensen. 
Dat doet zij sinds bijna 25 jaar 
voor gemeenten, ontwikkelaars 
en andere overheden en 
organisaties. Duurzaamheid is voor haar onlosmakelijk met 
die toekomst verbonden. Daarom specialiseerde zij zich in 
duurzame stedelijke ontwikkeling in de breedste zin van het 
woord en circulaire stedenbouw in het bijzonder. Hierover 
schreef zij het boek ‘Levende stad, stad om in te leven’. Als 
partner bij Bureau Maris past zij met veel enthousiasme en een 
persoonlijke benadering de strategie van de Levende Stad toe 
in visies, plannen en ontwerpen in het ruimtelijk vakgebied. 

Ir Bert Harmelink

Adviseur Ruimtelijke 
Processen, 
Stedenbouwkundige, 
eigenaar bij Reuring Advies

Als senior adviseur 
ruimtelijk ontwikkeling en 
projectleider ben ik veelal 
betrokken bij de (her)
ontwikkeling en herstructurering van woningbouwlocaties, 
werklocaties en infrastructuur. Projecten die variëren van het 
onderzoeken van de haalbaarheid van locatieontwikkelingen, 
herstructurering, procesmanagement, gebiedsontwikkeling en 
projectmanagement behoren tot zijn werkveld. 
Bij al deze (veelal strategische) projecten hecht hij grote 
waarde aan de relatie tussen marktpartijen, overheden en de 
actieve betrokkenheid, deelname en participatie van ‘derden’ 
in het proces.
Een belangrijk deel van zowel zijn beroepsmatige activiteiten 
als van zijn (kennis)netwerk speelt zich momenteel af in de 
sfeer van ‘duurzaamheid’ en ‘gezonde stedenbouw’.

foto: Wil Groenhuijsen



20

Amsterdam

821 .000 inwoners
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Zuidas, Amsterdam 

De geschiedenis van het Amsterdamse Zuidas-gebied laten 
we beginnen bij het Plan Zuid van Berlage in 1914. Belangrijke 
elementen in dit plan waren een prominente noord-zuidas 
(ongeveer gelijk te stellen aan de Minervalaan) en de creatie 
van een Zuiderstation in het verlengde daarvan. We kunnen 
het huidige station Amsterdam-Zuid (startjaar van het 
functioneren daarvan 1978)  daarop terugvoeren. Dit station 
is in de loop der jaren voortdurend in omvang en bereik/
bediening uitgebreid. Zeer belangrijk daarbij is de aansluiting 
van de zg. ‘Amstelveenlijn’ (metro-/tramlijn 5) op het station 
in 1990.
In 1934 kwam het Algemeen Uitbereidingsplan voor de stad 
Amsterdam (Corn. Van Eesteren) tot stand. Dit plan vormde de 
basis voor de uitbreiding van de stad; in Zuid werd tussen 1954 
en 1958 de Prinses Irenebuurt (tussen Zuider Amstelkanaal en 
de Prinses Irenestraat) gebouwd, gevolgd door Buitenveldert 
(ten zuiden van de De Boelelaan) tussen 1958 en 1966.
De gebieden tussen de Pr. Irenestraat en de noordzijde van 
het dijklichaam (waarop later de ringweg en het spoor worden 
aangelegd), en tussen het dijklichaam en de De Boelelaan 
blijven lange tijd onbebouwd.

foto: Bert Harmelink
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Vanaf 1981 verschijnt de eerste bebouwing ten noorden van 
de ringweg. Het zuidelijk deel blijft bestemd voor met name 
sportvelden. De eerste veranderingen daar worden gevormd 
door de uitbreiding van het VU Ziekenhuis en de komst van 
het hoofdkantoor van ABN AMRO in de negentiger jaren naar 
het gebied.
Eén-en-ander was voor de gemeente Amsterdam aanleiding 
om een Masterplan Zuidas op te stellen. Dit Masterplan, in 
januari 1998 vastgesteld, kan gezien worden als start van de 
ontwikkeling van de Zuidas. 

De Zuidas is gelegen aan weerszijden van de zuidelijke 
ringweg A10, tussen de wijken Buitenveldert en Oud Zuid in 
en op strategische afstand van zowel Schiphol als het centrum 
van Amsterdam. Het gebied is ontstaan vanuit de ambitie om 
een internationale toplocatie voor bedrijven te ontwikkelen.
Het masterplan is meerdere malen bijgesteld, en de huidige 
versie dateert uit 2016. Hierin wordt de doorontwikkeling van 
de Zuidas vastgelegd tot 2030. In deze voorlopige eindsituatie 
moet circa 3,4 miljoen vierkante meter gerealiseerd zijn. Op 
dit moment bedraagt het gerealiseerde bouwvolume van 
de Zuidas ruim 2 miljoen vierkante meter. Het gebied is 
continu in ontwikkeling, en ook op dit moment zijn er diverse 
projecten in uitvoering. 
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Gezien de enorme woningbouwopgave waar de gemeente 
Amsterdam voor staat, is inmiddels besloten om ook het 
gebied ten oosten van de Beethovenstraat, langs de De 
Boelelaan en ten zuiden van sportpark Goed Genoeg (AFC) 
te ontwikkelen als uitbreiding van de Zuidas. Met Ravel, 
zoals deze buurt gaat heten, wordt een autoluwe, groene en 
gemengde woonbuurt beoogd in het hart van de Zuidas, 
waar naast 1.350 woningen ook kantoren, verschillende 
commerciële, maatschappelijke voorzieningen, een school en 
horecagelegenheden worden opgenomen. 

(Topokaart 1980 (bron: website topotijdreis.nl)

foto: Elma van Beek
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De afbeelding hierboven geeft een overzicht van het gebied 
waarop de Visie Zuidas 2030 betrekking heeft.

De focus ligt in het onderzoek Sensing Streetscapes en tijdens 
de meeting op 28 mei 2021 echter op de deelgebieden Mahler 
en Gershwin (en in mindere mate Ravel) ten zuiden van de 
ringweg A10. Zie afbeelding hieronder.
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(bron: website projectbureau Zuidas)

foto: Elma van Beek
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Hoewel de Zuidas in de beeldvorming vooral bekend staat 
als financieel zakendistrict, neemt het wonen ruim tweemaal 
zoveel volume in als kantoren. De Zuidas is een van de 
grootste woningbouwlocaties in ontwikkeling in Amsterdam.  
Het gebied kent een rijke functiemix, die naast kantoren 
en woningbouw bestaat uit een uitgebreid en divers palet 

Gustav Mahlerlaan

Over Mahler Zuidas:

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/
documents/NL.IMRO.0363.K1202BPGST-
VG01/t_NL.IMRO.0363.K1202BPGST-
VG01.html#_4_Hetruimtelijkkader
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Gustav Mahlerlaan

aan commerciële en niet-commerciële voorzieningen en 
instellingen. Aan de noordzijde van de Gustav Mahlerlaan 
vormen kantoren het belangrijkste programma, met in de plint 
commerciële functies. Aan de zuidzijde zijn hoofdzakelijk 
woongebouwen gesitueerd, met vooral semi-actieve plinten.

George Gershwinlaan

foto’s: Gideon Spanjer

Over Gershwin Zuidas:

https://www.ruimtelijkeplannen.
nl/documents/NL.IMRO.0363.
W0902BPGST-OH01/t_NL.IMRO.0363.
W0902BPGST-OH01_4.html

https://www.gensvastgoed.nl/nl/project/
gershwin-townhouses/

https://www.search.nl/#!content/gershwin
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hoogtekaart

morfologische kaart

legenda
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De hoogtekaart laat zien dat er sprake is van een dambord-
achtige distributie van hoge en lage volumes. De Zuidas bevat 
nagenoeg geen stand-alone torens, hoogbouw accenten zijn 
veelal onderdeel van een bouwblok. 
Landmarks zijn ‘Amsterdam Symphony I’ (105 m), ‘Amsterdam 
Symphony II’ (97 m) en ABN AMRO hoofdkantoor (105 m).

De morfologische kaart laat zien dat het gebied is opgedeeld 
in vier kwadranten, gescheiden door de hoofdontsluitingsweg 
Gustav Mahlerlaan in oost-west richting en een 
voetgangersgebied met een drietal pleinen, dat loopt vanuit 
het OV knooppunt in het noorden tot over de De Boelgracht, 
in het zuiden.
De bouwblokken ten noorden van de Gustav Mahlerlaan 
hebben een grotere stedenbouwkundige korrelgrootte dan 
die ten zuiden ervan. Het noordoostelijk kwadrant wordt 
gevormd door het complex van de ABN AMRO bank, met het 
recente circulaire paviljoen CIRCL als vooruitgeschoven post 
aan het Gustav Mahlerplein. Het noordwestelijk kwadrant 
wordt gevormd door grootschalige kantoorgebouwen met 
commerciële functies in de plint, doorsneden door een 
diagonale voetgangersroute. De twee zuidelijke kwadranten 
bestaan hoofdzakelijk uit compacte woonblokken, 
georganiseerd volgens een regelmatige gridstructuur. Deze 
wordt gekenmerkt door een systeem van primair oost-
west georiënteerde hoofdwegen, en noord-zuid gerichte 
verbindingsstraten met een meer facilitair karakter. Centraal is 
het kruispunt van het noord-zuid gericht voetgangersgebied, 
dat bestaat uit een drietal pleinen, en de Gustav Mahlerlaan. 
De Gustav Mahlerlaan vormt de belangrijkste oost-west 
verbinding, die zorg draagt voor de aansluiting van het gebied 
op het wegennetwerk van de stad. Het centraal in het gebied 
gelegen station Amsterdam Zuid fungeert als OV hub. Van 
hieruit komen bezoekers aan op het Gustav Mahlerplein.

De actieve plinten met commerciële functies bevinden zich 
vooral in het noordwestelijk kwadrant en aan weerszijden 
van de Gustav Mahlerlaan. De beide zuidelijke kwadranten 
bevatten hoofdzakelijk semi-actieve plinten: op de begane 
grond wordt hoofdzakelijk gewoond, en hier bevinden zich de 
hoofdentrees van de appartementen.
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Oslo

700 .000 inwoners
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Barcode Project, Oslo

Oslo is de hoofdstad en grootste stad van Noorwegen. Het 
heeft circa 700.000 (2020) inwoners en is gelegen in het 
zuidoosten van het land, aan het begin van de Oslofjord.
De centrale ligging van Oslo in het politieke, culturele en 
economische leven van Noorwegen heeft door de jaren 
heen voor controversie en wrijving gezorgd. Verschillende 
pogingen om te decentraliseren hebben geen merkbare 
verandering opgeleverd in de laatste eeuw. Continuering 
van het beleid is een van de belangrijkste oorzaken van de 
toenemende migratie vanaf het platteland. De bouw van 
torenflats in het stadscentrum wordt dan ook met veel scepsis 
ontvangen. De noodzaak tot het realiseren van een grote 
woningbouwproductie (vóór 2020 moesten er ongeveer 20.000 
nieuwe woningen worden gebouwd) leidde tot moeilijke en 
impopulaire beslissingen. Er moeten keuzes worden gemaakt 
tussen verspreid bouwen of in de hoogte bouwen.
Met enige terughoudendheid is de stad door de 
jaren heen gegroeid. De traditionele landbouw en 
vissersgemeenschappen aan de rand van de stad werden 
langzaam verdreven door explosieve nieuwbouw, omdat de 
toestroom van nieuwe inwoners in Oslo bleef aanhouden. De 
neoklassieke stadsflats werden gebouwd tussen 1850 en 1900. 
Deze overheersen de architectuur rond het stadscentrum, met 
resten van “het renaissancenet van Christian Quart”, behalve 
waar de krottenwijken in de jaren 60 werden vernietigd om 
moderne beton- en glas-laagbouw te construeren.
Na tientallen jaren van conservatief-liberaal bestuur werd 
in 2015 een linkse gemeenteraad gekozen. Sindsdien wordt 
gewerkt aan plannen om het centrum autoluw te maken en de 
stadswijken door een fietspadennet te verbinden. In 2019 was 
Oslo de Groene hoofdstad van Europa.

Oslo bezet het noordelijke eind van de Oslofjord. Vanuit de 
stad bezien ligt de fjord in het zuiden; in alle andere richtingen 
wordt Oslo omringd door groene heuvels en bergen. 
Hoewel de bevolkingsomvang van de stad klein is in 
vergelijking met de meeste Europese hoofdsteden, bezet het 
een ongebruikelijk groot landgebied. Binnen de stadsgrenzen 
zijn er vele parken en open gebieden, die vaak een zeer groene 
verschijning aan de stad geven.
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Oslo heeft een belangrijke functie voor de streek waarin 
ze ligt. Daardoor zijn er diverse mogelijkheden om de stad 
te bereiken; zowel de (inter)nationale rijkswegen als de 
spoorverbindingen zijn gericht op (het centrum van) de stad. 
Oorspronkelijk waren er twee kopstations: Oslo Oost en Oslo 
West met spoorlijnen aan respectievelijk de oostzijde en de 
westzijde. De autosnelwegen en spoorverbindingen hebben 
een sterk negatief effect op de kwaliteit van de stad Oslo; de 
stad werd er door volledig gescheiden van het open water van 
de fjord. 
Rijksweg E18 en het spoor vormden een niet te nemen 
barrière. Mede daardoor was herontwikkeling van verouderde 
delen van het havengebied een moeizame operatie die niet 
echt van de grond kwam. 

Daarin kwam verandering door de fasegewijze  
ondertunneling van de autosnelweg van 1990 – 2010; het 
resultaat daarvan vormt de, zes  kilometer lange, Operatunnel. 
Ook de twee kopstations werden onderling verbonden; 
een doorgaande Oost-West tunnelverbinding werd in 1981 
geopend, station Oslo West werd gesloten en bij station Oslo 
Oost werd het huidige Centraal Station gebouwd.

Oslo heeft in 2019 het beleid in gang gezet om auto’s te weren 
uit de binnenstad. Ter compensatie wordt er 60 kilometer aan 
fietspad aangelegd. Noorwegen is rijk aan gas- en olievelden, 
die samen met enkele andere bodemschatten, de scheepvaart 
en de handel de pijlers van de economie vormen. Noorwegen 
heeft het op een na hoogste bbp per hoofd van de bevolking 
ter wereld en werd door de VN al meerdere malen uitgeroepen 
tot meest ontwikkelde land.

foto: bernattubau.com
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Het Barcode-project

Eind 20e eeuw is begonnen met het stadsvernieuwingsproject 
Fjordstad – de revitalisering van het verouderde havengebied 
van Oslo. Dit kon mede worden opgepakt omdat sindsdien de 
inkomsten vanuit de olie-industrie rijkelijk beginnen binnen 
te stromen.
De kern van het project Fjordstad wordt gevormd door 
de wijk Bjørvika; een wijk in het centrum van de Noorse 
hoofdstad Oslo. De wijk is een inham in de Oslofjord. De 
naam Bjørvika stamt af van het woord Bæjarvik wat stadsbaai 
betekent. De rivier Akerselva stroomt hier uit in deze fjord. 
Architectuurparel in de wijk is het in 2008 afgewerkte 
Operahuis aan het uiteinde van de Oslofjord.

Jarenlang lag tussen het spoor en de fjord een verloederd, 
ontoegankelijk, deels braakliggend, gebied. Hier wordt, 
op basis van een internationale prijsvraag in 2003, het 
ontwikkelingsproject Barcode gesitueerd.
Dark Architects (Oslo), A-lab (Oslo) en MVRDV (Rotterdam) 
is als consortium de winnaar van deze competitie en na 
vaststelling van het Masterplan en bestemmingsplan kan in 
2009 begonnen worden met de realisatie.

De Barcode-gebouwen bevinden zich tussen de Dronning 
Eufemias Gate als zuidelijke begrenzing, en de Trelastgata 
langs de zuidzijde van de spoorlijn.
Het Masterplan laat vijf kavels hoogbouw zien; de hoogste in 
het gebied het dichtst bij de publieke ruimte rond het Centraal 

foto: bernattubau.com
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Station - een nieuw openbaar plein en een brug die toegang 
geeft tot het Centraal Station, oplopend tot 100 m boven 
zeeniveau (“contour 100” ) en met ongeveer 24 verdiepingen. 
Van de andere torens wordt aangegeven dat ze lager dienen 
te zijn: achtereenvolgens 70, 78 en 81 m. De gebouwen worden 
beschreven als een geometrisch systeem van volumes 
gebaseerd op doordringende stroken lege ruimte.
Het bouwplan voor de Barcode-gebouwen werd in maart 
2008 door de stad goedgekeurd, met enkele wijzigingen ten 
opzichte van het voorstel van 2006.

(bron: website MVRDV)
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foto: bernattubau.com



36

Het BARCODE-concept bestaat uit 13 verschillende woon- 
en kantoorgebouwen, die allemaal voldoen aan een aantal 
gemeenschappelijke ontwerpcriteria. Om afwisseling 
en karakter te creëren is de nadruk gelegd op uniciteit 
en identiteit, diversiteit in materialisatie, variatie met 
aangrenzende gebouwen, goede lichtomstandigheden, 
zichtlijnen en diversiteit in programma.
Op straatniveau zijn de gebouwen verbonden door een dwarse 
doorgang. Er zullen (in totaal 45) cafés, restaurants en winkels 
komen met uitzicht op de Dronning Eufemias Gate en andere 
stedelijke ruimtes.

Er zijn verschillende functies in de bebouwing opgenomen: 
woningen, detailhandel, horeca, kantoren en (financiële) 
dienstverlening. De grootste gebruiker binnen het totale 
project is het hoofdkantoor van DnB, de grootste bank van 
Noorwegen.

De onbebouwde ruimte tussen de gebouwen dient minimaal 
12 m breed te zijn. Verschillende gebouwen hebben minder 
verdiepingen met uitzicht op hetzij de fjord hetzij de 
spoorlijn. De gebouwen zijn lang en smal; het DnB-gebouw 
is bijvoorbeeld 21 m breed en 105 m lang. Doel van het 
kiezen van dergelijke ongelijke bouwvormen is om een 
massieve muur tussen de fjord en de gebouwen achter de 
streepjescode te vermijden, en dat het streepjescodeprincipe, 
met gesegmenteerde constructie, zal bijdragen aan openheid, 
lichtinval en transparantie in de bebouwing.

Het project is in 2015 vrijwel geheel voltooid. Momenteel is 
een rij appartementsgebouwen tussen de Dronning Eufemias 
Gata en de Oslofjord in aanbouw.

 Bron: https://darkarkitekter.no/projects/barcode
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Over Oslo en Barcode:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-05-03/oslo-
bans-cars-builds-a-bike-lane-haven

https://www.mvrdv.nl/projects/124/bj%C3%B8rvika-barcode
https://darkarkitekter.no/projects/barcode
https://a-lab.no/project/statoil-2/#1
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Londen

8 .700 .000 inwoners
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Docklands, Londen

Het schiereiland van de Docklands ontwikkelde zich in sociaal 
en cultureel opzicht in de loop van de 19e en het begin van de 
20e eeuw tot een van de meest veelzijdige en gemengde delen 
van de stad Londen, met tegelijkertijd een sterk ontwikkeld 
collectief identiteitsbesef. In deze ontwikkeling speelden de 
docks en scheepswerven een belangrijke rol, niet alleen als 
werkverschaffers, maar vooral als de ruimtelijke polen van 
nieuwe, ‘moderne’ vormen van sociale en culturele activiteit, 
van gemeenschapsleven. 

De explosieve groei van havenactiviteit en scheepsbouw trok 
mensen uit alle hoeken van Groot-Brittannië. Ongeschoolde 
Ieren, Schotse scheepsbouwingenieurs, ondernemers en 
financiers vestigden zich op het Isle of Dogs en zorgden 
ervoor dat tot op de dag van vandaag in dit gebied vrijwel het 
hele scala van Engelse woningbouwtypen uit de 19e eeuw te 
zien is: de typische Engelse speculatiebouw, de tuindorpen, de 
cottages, tot en met de grote herenhuizen en directeursvilla’s. 
In sociaal opzicht ontstond er een grote variatie van 
arbeidersbuurten, ingenieursstraten, middenstandsbuurten, 
notabelenstraten, terwijl in cultureel opzichte er duidelijk 
Ierse, Schotse, Welshe en Chinese buurten en straten 
ontstonden. In deze gefragmenteerde samenleving gingen 
de docks en werven een belangrijke rol spelen als de spillen 
waaromheen het nieuwe sociale en culturele leven was 
georganiseerd. Zij werden de belangrijkste dragers van het 
collectief identiteitsgevoel dat op het Isle of Dogs ontstond. 
Vooral in de eerste veertig jaar van de 20e eeuw was er sprake 
van een hechte, stabiele en tegelijk open gemeenschap, 
waarvan de docks het middelpunt vormden. Stabiel zowel wat 
betreft omvang (circa 21.0000 inwoners), samenstelling als 
economische gebondenheid: ruim 75% van de bevolking was 
in die jaren werkzaam in de plaatselijke bedrijven. De opkomst 
van de vakbondsstrijd speelde een belangrijke rol in de 
identificatie van de plaatselijke bevolking met de docks. (…)1 

1 De Stad en de Haven pp 77-79 De stad en de haven 
(Han Meyer, 1996, Uitgeverij Jan van Arkel) – p 77-79
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Naast de betekenis die de docks kregen als bastions van een 
hecht georganiseerde arbeidersbevolking, vormden ze ook 
buiten de werktijd de aanknopingspunten voor het sociale 
leven: elk dock had zijn eigen cafés, sportverenigingen, 
enzovoort.2 

Zo ontstond de typische situatie dat de docks, die eigenlijk 
ooit aangelegd waren om de havenactiviteit maximaal te 
isoleren van de omringende wereld, een betekenis kregen 
als middelpunten van dit nieuwe stadsdeel en bovendien als 
verbinding met de gehele wereld.

Met het Isle of Dogs als middelpunt ontstond een ruimtelijke 
structuur van het havengebied met drie dominerende 
kenmerken: de docks als concentrische zwaartepunten van 
havenactiviteit, een lint van scheepswerven langs de rivier, 
onderling verbonden door de Manchester Road; en in het 
noorden, waar het gehucht Limehouse de schakel vormde 
tussen de Docklands en de Londense City, ontstond de 
‘sailortown’, het uitgaanskwartier voor zeelieden. (…)  

Vanaf begin jaren ’80 ontwikkelde de London Docklands 
Development Corporation (LDDC) een strategie waarin aan 

2 De stad en de haven (Han Meyer, 1996, Uitgeverij Jan 
van Arkel) – p 77-79
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de ruimtelijke samenhang van de Docklands als geheel en van 
de Docklands met de ruimere stedelijke context, nauwelijks 
meer aandacht werd besteed. De strategie werd gericht op drie 
aspecten:

• Ten eerste werd aandacht besteed aan de economische 
transformatie van het gebied, door het aanwijzen van 
speciale Enterprise Zones. 

• Ten tweede de ontsluiting van de Docklands met 
vervoersverbindingen, die tegelijk door een spectaculaire 
visuele verschijningsvorm de toon zouden moeten zetten 
voor de Docklands als ‘The Exceptional Place’. 

• Ten derde werd de aandacht van het stedenbouwkundig 
ontwerp – het tot stand brengen van een geïntegreerd 
ruimtelijk ontwerp van bebouwing en open ruimte 
- vooral geconcentreerd op het schaalniveau van de 
individuele woningbouwprojecten. (…)

De meeste aandacht van de LDDC op het gebied van het 
ruimtelijk ontwerp is naar de woningbouwprojecten uitgegaan. 
Hier verraadt zich de Engelse en met name Londense traditie 
weer van de zorg voor het domein van de private woning en 
de directe omgeving. De LDDC realiseerde zich heel goed dat 
in het voortbouwen op en moderniseren van de traditie van de 
zorgvuldig vormgegeven squares en terraces de sleutel van 
het succes zou moeten liggen.3 

3 De stad en de haven (Han Meyer, 1996, Uitgeverij Jan 
van Arkel) – p 100 en p 102

foto: Jim Stephenson
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Vancouver

631 .000 inwoners (agglomeratie 2 .3 miljoen)
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Vancouver

Vancouver geldt als een van de meest succesvolle steden ter 
wereld. Wat is het geheim?
De stad ligt aan de westkust van Canada, ingeklemd tussen 
de zee en een beboste bergketen, met een aangenaam mild 
klimaat. 

Waar veel andere agglomeraties zich kenmerkten door de 
bouw van ‘urban sprawl’, wijdverspreide laagbouwwijken met 
de auto als uitgangspunt van vervoer heeft Vancouver de 
afgelopen 30 jaar een omgekeerde trend beleefd. Dit startte in 
de jaren ’70, toen de bewoners de aanleg van snelwegen door 
de stad tegenhielden. Hierdoor werd Vancouver de enige grote 
stad in Noord-Amerika zonder snelwegen door de binnenstad. 
De uitbreiding met nieuwbouwwijken in laagbouw werd ook 
sterk beperkt door de landschappelijke ligging tussen zee en 
oerbos. Daarom werd juist de bestaande stad verdicht met 
woontorens in hoogbouw. Sinds begin jaren ’90 werd grof geld 
betaald voor de vele binnenstedelijke appartementen, nog 
voordat ze gebouwd werden.

Vancouver heeft de laagste ecologische voetafdruk per 
hoofd van de bevolking van het gehele Noord-Amerikaans 
continent. Dit komt door de hoge dichtheid van woningen, 
waardoor minder gestookt en gereisd hoeft te worden, en 
door de gunstige modal-split. Het autobezit onder inwoners 
van Vancouver is relatief laag en zij maken bovengemiddeld 
gebruik van openbaar vervoer.1 

1 Happy City (Charles Montgomery, 2013)
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Who Lives Here?

Vancouver Is One of the Most Diverse 
Cities in the World

Did You Know?

52%
VISIBLE MINORITY
Visible minority groups make up the majority of the 

city. The most common visible minority population 

groups are Chinese, South Asian and Filipino.

42%
IMMIGRANT POPULATION
The most common places of birth for immigrants 

in Vancouver are China, the Philippines and Hong 

Kong.

46%
SPEAK A NON-ENGLISH 
MOTHER TONGUE LANGUAGE

The original languages of the area now called 

Vancouver are hən̓q̓əmin̓əm̓, Sḵwx̱wú7mesh and 

sníchim. Today, the most common non-English 

mother tongue languages are Cantonese, Mandarin 

and Tagalog.

631,486
PEOPLE LIVE IN 

VANCOUVER

41
MEDIAN AGE:

HOUSEHOLDS 
WITH CHILDREN:

30%

ON AVERAGE 
THERE ARE
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PER HOUSEHOLD

18%
CANOPY
COVER
TODAY
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Bron: Vancouver Today - The City at a Glance (2020)
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Vancouverism

Doordat de buitenwijken van Vancouver zeer aantrekkelijk 
geworden waren en individueel vervoer voor iedereen 
vanzelfsprekend was, liep de binnenstad in de jaren zeventig 
en tachtig langzaam leeg. Deze neergaande trend is gekeerd 
door een strak beleid en een sterke regie van de overheid 
in combinatie met een intensief participatieproces met de 
bevolking. Ten eerste is het wonen omarmd als belangrijkste 
functie om de stad tot leven te brengen. Vervolgens is het 
gebied ingedeeld in duidelijk begrensde buurten. Per buurt 
zorgt een vast pakket voorzieningen voor levendigheid en 
identiteit: parken, scholen, kinderdagopvang, kunst in de 
openbare ruimte, bibliotheken, buurthuizen en openbare 
verblijfsruimten. Daarnaast geldt voor iedere buurt een 
gemengd bouwprogramma, met een minimum van 20 procent 
sociale woningbouw en 25 procent eengezinswoningen.1 

Opvallend aan de stedenbouw is de oriëntatie van de 
hoogbouwvolumes. Die is niet gericht op de zon, maar 
zonder uitzondering, op het obsessieve af, op het omringende 
landschap. Hierdoor heeft ieder appartement uitzicht op de 
zee of de bergen. Dit is door stedenbouwkundigen vastgelegd 
in beleidsregels, waarmee een serie zichtlijnen vanuit het 
stadscentrum op de zee en de bergen wordt vrijgehouden. 
Bouwblokken die het zicht voor andere volumes dreigen te 
belemmeren, worden hiermee in een andere vorm of richting 
gedwongen. Dit droeg bij aan een typerende plaatselijke 
karakteristiek in de onderlinge plaatsing van hoogbouw.2

Voor nieuwbouw binnen dit deel van de stad geldt geen 
limiet voor de bouwhoogte. Wel geldt dat hoe hoger een 
investeerder bouwt, hoe meer belasting hij betaalt. Dit geld 
komt ten goede aan de publieke ruimte, zodat de kwaliteit 
toeneemt met de dichtheid. Door de hoogbouw aan de 
noordwestzijde te situeren zijn hoog- en laagbouw op een 
kavel te combineren en krijgen de eengezinswoningen toch 
voldoende zonlicht. De strakke stedenbouwkundige regie gaat 
gepaard met een sterke nadruk op de duurzame samenleving 
in al haar facetten. Maatregelen als het ontmoedigen van 

1 Levende stad, stad om in te leven (Elma van Beek – 
Vlaanderen Oldenzeel, 2012, Uitgeverij Blauwdruk) - p 159 
‘Successtad Vancouver’
2 Happy City (Charles Montgomery, 2013)
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de auto als vervoermiddel en het stimuleren van openbaar 
vervoer en fiets zijn daarvan voorbeelden, evenals de aanleg 
van helofytenfilters om het water te zuiveren en de aanleg 
van stedelijk groen, zowel op maaiveldniveau als op de daken. 
Ook is er aandacht voor stedelijke kringlopen, onder meer van 
water en afval en voor de herkomst van voedsel.
Ten slotte heeft Vancouver een integraal sociaal beleid, 
waardoor de sociale veiligheid sterk is toegenomen en de 

criminaliteit afneemt. Dankzij deze strakke overheidsregie 
voor stedenbouw – met aandacht voor intensieve participatie 
en draagvlakvorming en voor verduurzamen van de gehele 
stedelijke samenleving – nam de populariteit van het centraal 
stedelijk gebied van Vancouver als woon- en werkplek enorm 
toe. Van 43.000 inwoners op het dieptepunt in 1986 steeg dit 
aantal via 85.000 in 2005 tot naar schatting 120.000 in 2021 
(schatting dateert uit 2011).3

3 Levende stad, stad om in te leven (Elma van Beek – 
Vlaanderen Oldenzeel, 2012, Uitgeverij Blauwdruk) - p 159 
‘Successtad Vancouver’
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Locatie 28 mei

We verblijven vandaag in het Auditorium van de Symphony 
Offices. Hier, en in de omringende ruimtes, worden de 
presentaties en gesprekken gehouden. Ook vormt het 
het vertrek- en aankomstpunt van de wandeling door de 
Amsterdamse Zuidas.

De website (https://www.
symphonyoffices.nl/
symphony-offices/) vertelt 
het volgende:
de twee markante Symphony 
Torens nemen een prominente 
plaats in op de prestigieuze 
Zuidas. Enerzijds statig 
en imposant, anderzijds 
vriendelijk en open. De 
Symphony Torens bestaan 
uit een luxe woontoren, 
Symphony Residence en een 
kantoortoren, Symphony 
Offices, van 105 meter 
en 27 etages hoog. In 
het lagere gebouw is een 
viersterrenhotel gevestigd, 
Crowne Plaza. De stedelijke 
samenstelling die op de 
Zuidas beoogd wordt, komt 
volledig tot zijn recht in 
Symphony Torens. Hier wordt 
gewerkt, gewoond en geleefd. 
Wij heten u van harte welkom 
in de kantoortoren die de 
naam ‘Symphony Offices’ 
draagt.
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Architectuur
De Symphony Torens zijn ontworpen door Architect Pi de Bruijn 
van Architecten Cie. Het ontwerp van het viersterrenhotel staat 
op naam van Architectenbureau AWG uit Antwerpen. Door de 
materiaalkeuze en het gevelraster hebben de architecten een 
eenheid tussen de gebouwen weten te creëren. De genuanceerde 

warm gekleurde baksteen, 
verbindt het wooncomplex 
met de zakelijke kantoortoren 
en zorgt dat het de rijke 
stedelijke uitstraling heeft die 
past bij de Zuidas. Hoewel de 
Symphony Torens een rijke 
schakering aan gebruikers 
kent, heeft iedere functie de 
kwaliteit gekregen die haar 
toekomt. Een onvergetelijk 
uitzicht over Amsterdam en 
ver daarbuiten is een belofte.

Adres:
Symphony Offices
Gustav Mahlerplein 3-117
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Route kaart wandeling

N
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Colofon

Het eindseminar en de excursie Sensing Streetscapes worden 
georganiseerd in het kader van project Sensing Streetscapes.

De excursie is in opdracht van en samen met het Team 
Sensing Streetscapes georganiseerd door  Bert Harmelink 
en Elma van Beek (Reuring Advies, Bureau Maris, Stichting 
Levende Stad en BNSP). 

Tekst excursiesteden: Bert Harmelink en Elma van Beek
Eindredactie Frank Suurenbroek en Gideon Spanjar

Kaartmateriaal en vormgeving: Lyske Gais de Bildt

Projectleiding: Jolanda Tetteroo

Zie: www.sensingstreetscapes.com

Praktisch:
Jolanda Tetteroo: +31(0)6 211 566 79

Dit onderzoek is mede gefinancierd door Regieorgaan 
SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).




	Programma
	Deelnemers
	Welkom!
	Actie-onderzoeksproject
Sensing Streetscapes
	Excursie naar vier steden.
	Introductie sprekers
	Amsterdam
	Oslo
	Londen
	Vancouver
	Locatie 28 mei
	Route kaart wandeling
	Colofon

