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Voorwoord
Het zit er al een tijdje aan te komen. Sportclub
Cambuur vertrekt uit de wijk Oud Oost en krijgt een
nieuwe plek bij het WTC. Velen vinden dat jammer,
maar het biedt ook kansen. Want wat gaat er met het
Cambuurplein, het voetbalstadion, de winkels en de
velden erachter gebeuren? Hoe maken we een nieuw
hart van de wijk?
De gemeente Leeuwarden en ontwikkelaar Leyten,
tevens eigenaar van het stadion, maakten daar samen
met buurtbewoners, wijkpanels, wijkorganisaties,
ondernemers, supporters, woningcorporaties en
Cambuur (Verbindt) plannen voor. In het project
Nieuw Oud Oost, gingen we met elkaar aan de slag
voor een nieuwe (Cam)buurt.
We deelden verhalen over de buurt, en benoemden
het DNA van de wijk. Begin 2020 was dat de input
voor drie groepen van bewoners, ondernemers,
supporters en andere betrokken organisaties om
eigen ideeën en plannen te maken onder leiding
van een professioneel stedenbouwkundig bureau.
Deze plannen werden voor de zomer van 2020
gepresenteerd en iedereen kon daar een reactie op
geven. Uit de drie plannen kwamen gezamenlijke

bouwstenen waarmee we een stedenbouwkundig
model maakten. De reacties van de klankbordgroep van
organisaties, ondernemers en bewoners uit de buurt
hebben we samen met stedenbouwkundigbureau
Daad telkens verwerkt. Het resultaat van dit proces
ligt voor u: het stedenbouwkundig plan inclusief
beeldkwaliteitsparagraaf voor Nieuw Oud Oost.
Tevens presenteren we de nieuwe straatnamen.
In het stedenbouwkundig plan ziet u een nieuwe
gevarieerde wijk met een diversiteit aan woningen,
geïnspireerd door het oude Cambuurstadion, met
ruimte voor ontmoeten in een groene omgeving
en op het bekende Cambuurplein. Ook de opgaves
op het gebied van mobiliteit, waterhuishouding,
biodiversiteit, gezondheid en circulariteit worden in
het plan uitvoerig benoemd.
Wij zijn trots op dit resultaat, en nog trotser op hoe
we samen met de buurt dit plan mochten maken.
Want dankzij de samenwerking met de buurt en de
ideeën en reacties van alle betrokkenen werd het
plan steeds beter en mooier. We willen iedereen die
heeft meegedaan en meegedacht hartelijk bedanken
en hopen dat velen zich straks thuis voelen in dit
nieuwe stukje stad.
Nieuw Oud Oost, samen op weg naar een nieuwe
(Cam)buurt!
Hein de Haan,
Wethouder
wonen,
gebiedsontwikkeling.
Folkert Leijten,
Directeur Leyten.
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1. CONTEXT
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Korte terugblik
--------------------------------------------------------------Participatietraject
In het voorjaar van 2020 zijn in een
participatietraject drie plannen gemaakt voor
de herontwikkeling van het Cambuurterrein. Uit
deze drie plannen zijn een vijftal bouwstenen
voortgekomen:
1. Verblijven op Cambuurplein
2. Stadion als inspiratie
3. Sociale cohesie
4. Park
5. Bouwprogramma
Deze bouwstenen en de sterke punten uit de drie
plannen zijn vervolgens samengevoegd tot een
stedenbouwkundigmodel dat als uitgangspunt
heeft gediend voor het stedenbouwkundig plan.
Hierbij is de ambitie geformuleerd voor een stedelijk
woonklimaat in een groene omgeving, met een
sterke relatie met de omliggende buurten, fysiek
en sociaal. Het plan is opgedeeld in drie delen: het
Cambuurplein, het stadion en het park. Deze drie
gebieden met een eigen identiteit worden met een
groene loper aan elkaar verbonden.
Woningen
De ambitie is om circa 500 (± 10%) woningen te
realiseren, waarvan ongeveer 220 grondgebonden
en 280 appartementen. Om de balans tussen koop
en huurwoningen in de wijk Nieuw Oud Oost wat te
herstellen is het de ambitie om 60% koopwoningen
te realiseren en 40% huur woningen (waarvan de
meerderheid in de sociale huur).

Het model: een samenvoeging van de 3 plannen

“Wij willen bijdragen aan een leefomgeving die niet alleen sociaal
en leefbaar is, maar ook duurzaam, gezond en klimaatbestendig”
- Collegeprogramma 2018-2022, De Kracht van Samen
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De drie ontwerpen uit 2020 van de verschillende ontwerpteams

Ambities duurzaamheid
--------------------------------------------------------------Naast de bouwstenen speelt duurzaamheid
een belangrijke rol in het plan, op meerdere
onderdelen. Het stedenbouwkundig plan faciliteert
duurzaamheid op de volgende manieren:
Klimaatadaptatie
Het realiseren van een park heeft vele voordelen met
betrekking tot klimaatadaptatie, zo zullen piekbuien
in de toekomst makkelijker kunnen worden
opgevangen, is er meer capaciteit beschikbaar waar
water vastgehouden kan worden om het riool te
ontlasten en wordt hittestress tegen gegaan. Ook de
bebouwing doet mee met de ambitie op het gebied
van klimaatadaptatie. Zo zal, als de draagkracht
het toelaat, het dak van de Jumbo-supermarkt en
mogelijk ook het dak van de Fit4Free als groen
dak worden uitgevoerd zodat water langer wordt
vastgehouden.
Door het maken van verbindingen tussen
waterpartijen in het park en in de omgeving kan
ook de waterproblematiek in de omgeving worden
verminderd. De transformatie van de sportvelden
naar woongebied betekent een toevoeging van
verharding, wat gecompenseerd moet worden
door 10% wateroppervlak toe te voegen. Door het
realiseren van een vijver in het park wordt deze
compensatieregel ruimschoots gehaald.
Natuurinclusiviteit
Ook op het gebied van natuurinclusiviteit heeft
het realiseren van het park voordelen. Door het
zorgvuldig ontwerpen van het park waarin bewuste
keuzes voor soorten beplanting en grassen worden
gemaakt, wordt bepaalde fauna aangetrokken. In
combinatie met het creëren van broedplaatsen en
verblijfsplaatsen voor dieren zoals een insectenhotel
wordt dit een fijne plek voor dieren. Voor de

bebouwing geldt dat elke woning of groep van
woningen een nestkast krijgt, afgestemd op de
vogelsoorten en vleermuizen die hier aanwezig zijn.
Zo wordt Nieuw Oud Oost een plek voor mens en
dier.
Circulariteit
Er is de wens om zoveel mogelijk circulaire
bouwmaterialen toe te passen, circulaire materialen
zijn materialen die makkelijk uit elkaar te halen
zijn en in een toekomstig project hergebruikt
kunnen worden. Op een aantal plekken zal ook hout
(hernieuwbaar) als gevelmateriaal toegepast worden,
dit zal in een nog te maken beeldkwaliteitsplan
vastgelegd worden.
Sociale duurzaamheid
Sociale duurzaamheid is een vorm van
duurzaamheid die niet fysiek uit te werken is, maar
vooral gefaciliteerd moet worden. Door het creëren
van prettige en veilige ontmoetingsplekken ontstaat
er een gevoel van herkenning tussen bewoners en
omwonenden en daarmee een gevoel van sociale
veiligheid.
Het realiseren van gemeenschappelijke
voorzieningen in het plan draagt bij aan de
verbondenheid tussen de nieuwe en reeds
aanwezige bewoners van Oud-Oost. Zo wordt het
oude voetbalveld van SC Cambuur gedeeltelijk
ingericht als (gemeenschappelijke) groentetuin en
sportveld voor jong en oud.
Voor het verder versterken van de sociale interactie
tussen bewoners en voorbijgangers, is het zorgvuldig
(mee)ontwerpen van de overgang van openbaar
naar privé een belangrijk aandachtspunt. Elementen
als bankjes, een bloembak of muurtje maar ook een

nisje en de grootte van de ramen zijn middelen om
de sociale interactie te stimuleren.
Mobiliteit
In Nieuw Oud Oost gaan we werken met een hoge
ambitie op het gebied van duurzame mobiliteit.
Anders dan bovengenoemde maatregelen, welke
grotendeels ruimtelijk onderdeel zijn van het
stedenbouwkundig- en architectonisch ontwerp van
het plan, vraagt een andere vorm van mobiliteit ook
om een gedragsverandering van de toekomstige
bewoners van dit gebied. In de wijk van de toekomst
is de vanzelfsprekendheid van twee eigen auto’s voor
de deur niet meer de norm. Door het fietsgebruik
te stimuleren boven het gebruik van de auto en
het aanbieden van verschillende vormen van
deelmobiliteit vangen we deze behoefte op.
Om deze duurzaamheidsambitie waar te maken
zullen we deze uitdaging met elkaar moeten
aangaan om het tot een succes te maken, een
uitdaging waar de gemeente en Leyten alle
vertrouwen in hebben.
---------------------------------------------------------------
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Bestaande situatie
--------------------------------------------------------------De huidige invulling van het plangebied bestaat
uit het verharde Cambuurplein met winkels en
een fitnessgelegenheid in het aangrenzende
Cambuurstadion, het Cambuurstadion zelf met het
speelveld en de naastgelegen trainingsvelden, waar
buurtcentrum De Klomp onderdeel van uitmaakt.
De bomenrij rondom de trainingsvelden sluiten de
velden af van de omliggende buurten waardoor dit
gebied op dit moment een introvert karakter heeft.
Cambuurplein onaangenaam

Twee herkenbare bomenrijen geven structuur aan
de grote oppervlakte binnen deze besloten contour.
Openbaar recreatief groen is in de omgeving weinig
terug te vinden. Het dichtsbijzijnde park is het ten
noorden gelegen Zamenhofpark (ca. 200m) en in het
oosten ligt op ca. 350m het sportterrein Kalverdijkje.
In het zuiden, westen en noordwesten is binnen een
straal van 1km geen noemenswaardig kwalitatief
groen aanwezig.
hoogtemaat t.o.v. NAP

Een aandachtspunt vanuit de omliggende buurten
is dat deze in het openbaar gebied veel verharding
hebben, wat tijdens hevige regenbuien leidt tot
wateroverlast, omdat het water niet goed weg
kan. Vanuit deze analyse en de eerder opgestelde
ambities gelden voor de verschillende deelgebieden
de op de volgende pagina beschreven doelstellingen.
---------------------------------------------------------------
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bijzondere lindes behouden
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Doelstellingen
--------------------------------------------------------------Cambuurplein
De westzijde van het plangebied wordt geflankeerd
door het Cambuurplein, een verhard plein dat op
dit moment meer een groot parkeerveld is met drie
parkeerstraten en kent weinig verblijfskwaliteit. Het
plein wordt omzoomd door voorzieningen en aan
de westzijde van het Cambuurplein bevinden zich
appartementen boven de winkels.

Cambuurstadion
Achter het Cambuurplein bevindt zich het stadion.
Hier worden op dit moment nog de wedstrijden van
SC Cambuur gespeeld. De club verwacht in 2023
te verhuizen naar een andere locatie, waardoor
deze locatie vrij komt. Het stadion en het ‘Cambuur
clubgevoel’ vormen een belangrijke identiteitsdrager
voor het stedenbouwkundig plan.

Doelstelling
Een belangrijke doelstelling van het plan is om
het plein te vergroenen en verblijfskwaliteit
toe te voegen. De inrichting van het openbaar
gebied in relatie tot de bebouwing rondom het
plein is bepalend voor de beleving op het plein.

Doelstelling
De geschiedenis van de plek wordt behouden door
de contour van het stadion terug te brengen in
het plan. Om ruimte te bieden aan de verbindende
groene loper zal in de oost-west richting de
‘tribunewand’ onderbroken worden.

Doelstelling
Door het deels weghalen van de bomen en heesters,
zal de besloten groene ruimte worden opengebroken
en toegankelijk worden gemaakt voor de omgeving.
Door de invulling als parkgebied, waar gesloten
bouwblokken in te gast zijn, zal dit gebied de
verbinding gaan zoeken naar de omgeving. Met
het realiseren van een park wordt de ambitie om
een waterbuffer te creëren in tijden van hevige
regenbuien, ingevuld.

Cambuurplein

Het huidige Cambuurstadion

De trainingsvelden gezien vanaf de Archipelweg

Het park
De huidige trainingsvelden worden momenteel
afgeschermd van de omgeving door een dicht
begroeide grens van bomen en heesters.
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2. ONTWERP
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Cambuurplein vergroenen,
doorgaand autoverkeer
minimaliseren

locatie verbinden met omliggende
buurten door middel van een park

stadionvorm terugbrengen
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Stedenbouwkundig plan
--------------------------------------------------------------Het stedenbouwkundig plan kent een heldere
opzet: drie deelgebieden met een eigen identiteit,
verbonden door een groene loper dat, zowel fysiek
als sociaal, verbinding maakt met de omliggende
buurten.
De groene loper is de constante factor die de drie
gebieden met elkaar verbindt en in alle drie de
deelgebieden beleefd zal worden. Wat altijd geborgd
wordt is de verblijfskwaliteit, het klimaatadaptieve
karakter en het ontwerp met het oog op
natuurinclusiviteit. In elk van de drie delen zullen
deze kwaliteit anders tot uiting komen.
Deelgebied 1: Cambuurplein
Op het Cambuurplein worden verschillende
ontwerpinterventies aanpassingen gedaan. Het plein
wordt, ter hoogte van de doorgang richting het park,
vergroend. Dit is de start van de groene loper. Dit
levert een kwaliteitsimpuls op voor het plein als
verblijfsplek. Ook zullen op een aantal plekken aan
het plein de bouwvolumes worden toegevoegd of
worden verhoogd. Dit heeft effect op de verhouding
tussen het plein en de wandwerking, waardoor
een andere ruimte ontstaat. Waar het plein nu als
groot en onoverzichtelijk wordt ervaren, zullen deze
aanpassingen in het ontwerp het plein een ander
karakter geven.
Deelgebeid 2: Stadion
Het tweede deelgebied is het Cambuurstadion. Het
stadion als speelplek voor voetballers zal misschien
verhuizen, de sfeer en de ‘Cambuur’ identiteit willen
we in ere houden. Daarom zal het in de vorm van de
nieuwe bebouwing terugkomen. Concreet betekent
dit vier bouwblokken die orthogonaal gesitueerd zijn
als zijnde de voormalige tribunes van het stadion. De
14

oost- en west tribune zullen worden doorbroken om
ruimte te bieden voor de groene loper. Het ‘speelveld’
zal worden ingericht als openbare groenvoorziening,
bijvoorbeeld door middel van een groentetuin en
sportveld. De exacte inrichting van deze plek wordt
nader uitgewerkt in het inrichtingsplan.
Deelgebied 3: Wonen in het park
In het derde deelgebied waait de groene loper
uit naar een park. In het park zijn vier gesloten
bouwblokken te gast. Dit betekent dat het groene
karakter de overhand heeft ten opzichte van de
bouwvolumes. Het park is niet alleen waardevol
voor de toekomstige bewoners van de bouwblokken,
ook voor de omgeving heeft het toegevoegde
waarde. Niet alleen door de extra buffercapaciteit
die ontstaat waardoor piekbuien beter opgevangen
kunnen wordat en. Maar deze meerwaarde
zal zich vooral uiten als kwalitatief openbaar
groengebied voor het dagelijkse blokje om of voor
een ontspannen picknick op een zomerse avond.
Het nieuwe park staat niet op zichzelf maar is een
toegevoegde schakel in het bestaande groennetwerk
waardoor nieuwe aantrekkelijke wandelroutes
ontstaan, bijvoorbeeld richting Zamenhofpark.
Om ook ruimtelijk de verbinding naar de omgeving
te maken zal er een aantal appartementen aan de
drukkere Archipelweg komen Het groene karakter
van het park kan mede gerealiseerd worden omdat
het parkeren voor de, voornamelijk grondgebonden,
woningen binnen de blokken wordt opgelost.
Na de hoodstukken over de drie deelgebieden
gaan we dieper in op het bouwprogramma, waarin
we beschijven waar de (hoogte) accenten en

verschillende woningtypes landen.
Het hoofdstuk mobiliteit beschijft de
verkeerstructuur, het laden en lossen en hier komt
ook de parkeerbalans aan de orde.
In het hoofdstuk sociale cohesie gaan we dieper
in op waar de ontmoeting en activiteiten kunnen
plaatsvinden en hoe we dit door ruimtelijke ingrepen
stimuleren.
We eindigen met duurzaamheid op de plankaart is te
zien waar de verschillende duurzaamheidsambities
gaan landen.
Op deze manier komen door het boekje heen de vijf
bouwstenen aanbod:
1. Verblijven op Cambuurplein
2. Stadion als inspiratie
3. Sociale cohesie
4. Park
5. Bouwprogramma
---------------------------------------------------------------
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Mobiliteitshub
commerciële en
maatschappelijke functies

3. programma
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wonen aan het park
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1. behoud van bestaande structuur

je

rdijk
Kalve

verblijfsplein, auto te gast

mobiliteitshub

verbinding met Zamenhofpark

groot wateroppervlak t.b.v. waterbuffer

Legenda
gras
riet
water
bomen
voetpaden
fietspaden
wegen
woningbouw
commercieel
parkeren
tuinen

appartementen boven de winkels

woningbouw in
contour stadion

lindes behouden

wonen aan/in het park

(fiets)straat, auto te gast
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3. CAMBUURPLEIN
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parkeren noord

commerciële functies

groene loper naar stadion
doorbreekt parkeren

parkeren zuid

sloop hoofdgebouw stadion

versterken gevels Cambuurplein
d.m.v. toevoegen woonprogramma
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Referentie: een commerciële plint met wonen boven de winkels
Referentie: de winkels en woningen vormen één geheel. De gebouwen staan met hun voeten op de grond
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Referentie: de ingangen naar de woningen zijn verweven in de plint

Referentie: de winkels en woningen vormen één geheel. De gebouwen staan met hun voeten op de grond

1. bestaande situatie na sloop stadion

2. Entreebebouwing Cambuurstadion maakt plaats voor
de groene as richting voormalig voetbalveld en park
Referentie: Geen groot volume, maar verschillende kleinere volumes die passen bij de schaal van het plein

3. toevoegen woonprogramma, revitaliseren gevels

4. actieve plint
Referentie: (deels) inpandige balkons. Het laden en lossen van de supermarkt vindt inpandig plaats.
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Straat Cambuurplein - stadion
--------------------------------------------------------------Ter plaatse van de huidige hoofdentree van het
Cambuurstadion maken we een nieuwe doorgang
naar de deelgebieden stadion en park. De doorgang
ligt in het verlengde van het nieuwe verblijfsgebied
op het Cambuurplein. De doorgang en het
verblijfsgebied krijgen een stedelijk karakter door
een strak ingericht plein met veel ruimte voor groen
en water. Om de levendigheid te vergroten komen
de entrees van bovengelegen appartementen en
openbare functies zoals winkels en horeca, aan de
doorgang te liggen.
---------------------------------------------------------------

Referentie: het gebouw staat met zijn voeten op de grond

wonen
wonen

maatschappelijke /
maatschappelijke /
commerciële functie
commerciële functie
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Referentie: een commerciële plint met wonen boven de winkels

NOORD
NOORD

wonen
wonen

supermarkt
supermarkt

ZUID
ZUID

Impressie Cambuurplein met de groene loper richting het stadion. Het parkeren wordt opgesplist in twee velden en de doorgaande autoverbindingen worden verminderd. Er komt ruimte voor water en zitgelegenheid.
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4. STADION
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mobiliteitshub

maatschappelijke functie

collectieve groene
(moes)tuin

referentie
middenstip

stadion terugbrengen
als volume voor het
woonprogramma

sport

bestaande lindelaan
behouden
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Referentie: de wens is dat van buiten, het stadion gekenmerkt door een houten schil

Referentie: de ontsluiting in de buitenschil vormt de dikte van de schil. Het ‘stadion’/de tribune is hier nog niet zichtbaar.

1. referentie contour stadion

Referentie: binnen het stadion is de referentie naar het verleden duidelijk voelbaar. Het veld is openbaar toegankelijk en biedt ruimte voor
verschillende activiteiten. Zo is er ruimte voor onder andere sport en tuinieren.

2. de volumes bestaan uit een binnenen buitenschil

3. plint verbinden met het veld en de
uitloop van het veld
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Referentie: open hoeken zorgen voor verbinding met de omgeving

Stadion
--------------------------------------------------------------De woningen aan het stadion hebben de entree
en een kleine voortuin aan de veldzijde. Tussen de
voortuinen van de woningen en het veld loopt een
verhard pad. Een haag scheidt deze twee zones
van elkaar. Een nis voor de woningen verzacht de
overgang van publiek naar privé. Het nieuwe veld
krijgt een groen karakter. Er komt onder andere een
sportveld en groentetuin.
---------------------------------------------------------------

WEST

PRIVE

nis voortuin voetpad
WEST

Referentie: overgang nis, private buitenruimte en openbare ruimte

Referentie: overgang nis, private buitenruimte en openbare
ruimte
Locatie
van doorsnede
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OOST

groentetuin

PRIVE

nis voortuin voetpad

OOST

groentetuin

Stadion oost, gevel richting het park
--------------------------------------------------------------Achter de linden die behouden blijft, komen de
achtertuinen van de oostelijk gelegen woningen
aan het stadion. Een alternatief in de uitwerking
kan zijn om de woningen op de begane grond
en de eerste verdieping anders op te delen. Waar
de appartementen op de op bovenliggende
verdiepingen over de volle diepte doorlopen, kunnen
deze woningen rug aan rug ontwikkeld worden,
waardoor aan beide kanten van het gebouw entrees
met voortuinen ontstaan. Het gebouw krijgt op de
begane grond daarmee een aantrekkelijke uitstraling.
---------------------------------------------------------------

PRIVE
WEST

Referentie: brede galerij met geïntegreerde private buitenruimten

OOST

PRIVE
WEST

OOST

Bestaande linden

Locatie van doorsnede

Referentie: op maaiveld wonen aan het park
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He
Locatie van doorsnede

5. WONEN AAN HET PARK
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veilige verbinding
naar Zamenhofpark

ruimte voor water
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Insulindestraat

veilige verbinding richting
de Indische buurt

vier gesloten
woonblokken

autovrije buurt door te
parkeren in de hoven
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Groen en water
--------------------------------------------------------------De voormalige voetbalvelden worden
getransformeerd naar een park waar bewoners
van de nieuwe woningen en de bewoners van de
omliggende buurten gebruik van kunnen maken.
Het park wordt aan de westzijde begrensd door het
‘stadion’ en beweegt zich tussen vier woonblokken
door. Omdat de woningen, vanwege het stedelijk
ambitieniveau, relatief dicht op het park staan, is
het van belang om verblijfsgebieden te creëren die
privacy geven. Landschappelijke elementen zoals
hoog en laag gras, heesters, bomen en voetpaden,
moeten ervoor zorgen dat voldoende privacy wordt
geboden voor zowel de bewoners als gebruikers van
het park.

De kenmerkende rij met linden achter het stadion blijft behouden

Een bestaande grote populier zal de
entree naar het park markeren

Daarnaast functioneert het park als verbinding
tussen verschillende gebieden. De wandelpaden
verbinden de buurten in het zuiden met het
Zamenhofpark in het noorden en Kalverdijkje in het
oosten.
Een groot oppervlak aan water dient als buffer voor
de waterproblematiek in de omliggende wijken.
Overtollig water uit het westen en zuiden kan hier
in de toekomst heen gevoerd worden om vervolgens
via een duiker onder de Plataanstraat richting de
boezem te gaan. Zo zal bij hevige waterval een deel
van het park dienen als waterbuffer.
---------------------------------------------------------------

Langs de Coopmansstraat staat een serie van grote, maar door de
verharding verzwakte eiken. Per boom zal bekeken moeten worden of
deze te behouden is
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De bomen aan de Coopmansstraat worden afgewisseld door
volgroeide heesters. Sommige zullen behouden blijven zodat
het park vanaf het begin volwaardige beplanting kent

Legenda
gras
riet
water
bomen
verharding
hoogte t.o.v. NAP
moestuin

Plankaart met groen, water en hoogtematen
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Referentie: lichte glooiingen in het landschap t.b.v. wateropvang

Referentie: water, riet, bomen, bebouwing, glooiende paden, openbare en private buitenruimten
en hoog en laag gras zijn de hoofdingrediënten die het park vormgeven

Referentie: riet, water en bebouwing kenmerken het
noordwestelijk deel van het park

Referentie: een relatief smalle straat met stedelijk groen verbindt
de zuidoost zijde van het park met de Indische buurt
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Referentie: onderhousarm groen biedt afstand tussen openbaar en privé (terrassen van
de woningen) en zorgt voor een divers klimaat voor flora en fauna

1. gesloten bouwblokken

Referentie: onderhoudsarm groen en sport- en speeltoestellen
hoeven geen belemmering voor elkaar te zijn

2. accenten door als begeleiding van
de route door het park

Referentie: houten speel- en sporttoestellen

Referentie: speeltoestellen kunnen bij hoog water ook in het
water komen te staan

3. openingen naar de binnenhoven
gericht op de openbare weg

Referentie: groene slingers en klimop brengen het park tot de gevels van de
bebouwing
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Blok 1 parkzijde
--------------------------------------------------------------De woningen van de twee noordelijke blokken
hebben hun entree aan het binnenterrein. De
parkzijde is de openbare kant van de woning. Het
park loopt door tot aan de gevel. Hierbij wisselt
hoog en laag gras elkaar af. Voor de gevel is een
klein terras van 1m, iets verhoogd ten opzichte van
het maaiveld. Afwisselend hebben woningen een nis
van 1,8m op de begane grond of verdieping. De
afwisseling van hoog en laag gras in combinatie met
de aan- of afwezigheid van nissen op de begane
grond zorgt voor een variërende mate van openbaar
en privé.
---------------------------------------------------------------

NOORD

Referentie: de woningen liggen verhoogd ten opzichte van het park
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Referentie: een diepe nis zorgt voor een beschutte buitenruimte
en creëert afstand tot de openbare ruimte

Locatie van doorsnede

PRIVE

ZUID

Blok 2 parkzijde
--------------------------------------------------------------Het noordoostelijke blok ligt een meter verhoogd
ten opzichte van de andere woonblokken. Daarnaast
wordt het blok gescheiden van het park middels een
grote waterpartij, omzoomd door riet. Doordat deze
zone hierdoor ontoegankelijk wordt voor de mens,
ontstaat hier een plek waar flora en fauna in meer
rust zich kunnen huisvesten.
Aan de parkzijde komen buitenruimten die van
buiten af gezien een balustrade van riet hebben. De
woningen worden vanaf het binnenterrein ontsloten.
---------------------------------------------------------------

WEST

OOST

PRIVE

WEST

OOST

PRIVE

Referentie: het gebouw vormt afstand tot het park door middel
van water, riet en een verhoging ten opzichte van het maaiveld

Locatie van doorsnede

Referentie: de buitenruimten (terrassen) staan in sterke relatie tot
Locatie van doorsnede
het riet en het water
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Blok 3 noordzijde
--------------------------------------------------------------De entrees van deze woningen liggen aan de
buitenkant van het blok. De stoep is daarmee
de overgang van openbaar naar privé. Voor de
woningen is over een diepte van 1,2m ruimte voor
private invulling. De overgang tussen publiek en
privé wordt aangegeven middels een dunne stalen
strip tussen de bestrating. Op het private deel is
plek voor een met de architectuur mee ontworpen

element, bijvoorbeeld in de vorm van een bankje of
muur. Als scheiding naar het park wordt er over de
gehele lengte een zitelement en een groenstrook
mee ontworpen. Door het element tussen het
groen en het water te maken zal het gebruik vooral
georiënteerd zijn op de groenstrook wat gebruik
hiervan stimuleert. Het muurtje en de architectuur
van de woningen dienen in samenhang te worden
ontworpen.
---------------------------------------------------------------

PRIVE
2:3
ZUID

PRIVE

NOORD

2:3
ZUID
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Referentie: speciale aandacht voor hoe openbaar en privé middels Locatie van
Referentie:
overgang openbaar
doorsnede
de architectuur in elkaar overvloeit
privé middels architectuur;
verhoogde stoep en bankje
Locatie van doorsnede

NOORD

Blok 3 westzijde
--------------------------------------------------------------Dit profiel kent dezelfde opzet als het profiel van
Blok drie noordzijde. Ook hier wordt een zitelement
mee ontworpen om het gebruik van het openbaar
groen te stimuleren. Hier wordt deze direct aan
de stoep gepositioneerd. Op deze manier kan het
muurtje zowel gebruikt worden aan de kant van het
groen als aan de kant van de stoep.
---------------------------------------------------------------

PRIVE
2:3
WEST

2:3

PRIVE
muurtje voetpad voortuin

WEST

OOST

OOST

muurtje voetpad voortuin

Referentie: de ingrediënten: bebouwing, buitenruimte,
wandelgebied, gras en water

Referentie: een brede wandelstraat die deels voor de bewoners
bestemd is en tegelijkertijd voldoende ruimte biedt voor
voorbijgangers

Locatie van doorsnede
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Locatie van doorsnede

Blok 3 oostzijde, blok 4 westzijde
--------------------------------------------------------------De straat tussen deze twee blokken heeft een
stedelijk karakter. Hierbij overheerst bestrating
en is groen aanwezig in de vorm van een aantal
strategisch gelegen bomen in mee ontworpen
elementen. De woningen staan, in vergelijking met
de andere woningen in het plangebied, dicht op
elkaar. Op het smalste punt is dit circa 9 meter. Goed
mee ontworpen groen op het maaiveld zorgt dat
inkijk beperkt wordt en privacy geborgd blijft.
---------------------------------------------------------------

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

PRIVE

WEST
PRIVE

WEST
voetpad

Referentie: stedelijk klimaat met ruimte voor groen
voetpad

Referentie: stedelijk klimaat met ruimte voor groen

40

OOST

OOST

Blok 4 noordzijde
--------------------------------------------------------------De openbare ruimte tussen blok 2 en blok 4 heeft
iets weg van een boulevard in een natuurrijke
omgeving. Vanaf de rechtlijnige bebouwing en
voetpad in het zuiden, loopt de openbare ruimte
over in waterpartij met riet. Het ontbreken van een
scheiding tussen het pad en het talud naar het water,
versterkt de relatie tussen het voetpad en het park
wat maakt dat mens en dier gemakkelijk door elkaar
heen kunnen bewegen.
---------------------------------------------------------------

PRIVE
PRIVE
PRIVE

Referentie: riet, water, gras en dieren. In het noordoostelijke deel
van het park ligt de focus op de flora en fauna

2:3

ZUID ZUID
ZUID

2:3

voortuin
voetpad
voortuin
voetpad

2:3

2:3
2:3

2:3

PRIVE
PRIVE
PRIVE
NOORD
NOORD
NOORD

voortuin voetpad

Referentie: de buitenruimten staan in sterke relatie tot de flora en
fauna
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Impressie van de openbare ruimte vanaf vanaf het stadion. Zicht naar het oosten, richting de vier bouwblokken in het park.

42

Impressie van de openbare ruimte vanaf de straat tussen blok 3 en 4. Zicht naar het noorden, richting het Zamenhofpark.
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6. BOUWPROGRAMMA

44

hoogteaccenten aan
het Cambuurplein

bouwprogramma als
begeleiding vanaf het
Cambuurplein naar het stadion

contour voormalig
stadion met tribunes

hoogteaccenten aan
de Archipelweg

laagbouw
in het park
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Bouwprogramma
--------------------------------------------------------------Het plan zal circa 500 woningen bevatten. Hier
zit een bandbreedte in van 10% meer of minder
woningen. Ongeveer 55% van de woningen bestaat
uit appartementen en 45% uit grondgebonden
woningen.
Grondgebonden woningen
Ongeveer 20% van de grondgebonden woningen
is bestemd voor sociale woningbouw. De woningen
variëren in grootte tussen de 80 en 120 vierkante
meter.
Appartementen
Ongeveer 20% van de appartementen zal
speciaal ontworpen worden voor ouderen. Zo’n
25% van de apartementen wordt bestemd als
sociale huurwoning. Een appartement zal circa
65 tot 100 vierkante meter beslaan. Eventueel
wordt op de bovenste verdiepingen van de
appartementenblokken een aantal grotere
appartementen (penthouses) gerealiseerd.

winkels en de haalbaarheid van de benodigde
sloopwerkzaamheden. De exacte hoogte van de
bouwblokken en het aantal woningen dat hierin kan
worden gerealiseerd kunnen daarom nog wijzigen.
Het stadion
Ook de woonblokken in de vorm van het oude
stadion gaan de hoogte in. Hierbij is gekeken
naar het bestaande stadion waarbij de westelijke
tribune hoger is dan de andere tribunes. Om het
stedenbouwkundig plan kracht bij te zetten, is ook
de oostelijke tribune verhoogd. Zo ontstaat een
helder en symmetrisch volume dat voortborduurt

op de historie van het terrein. De noordzijde van het
stadion heeft een rij grondgebonden woningen (vier
lagen) die met hun rug tegen de mobilitietshub staan.
De zuidzijde zijn grondgebonden drive-in woningen
van 3-4 lagen.
Het park
Aan het park staan vier (gesloten) bouwblokken
die afgezien van de accenten langs de Archipelweg
relatief laag zijn. De woningen zullen twee tot vier
bouwlagen hoog zijn.
---------------------------------------------------------------

Bouwhoogtes
Het plan voorziet in een stedelijk woonprogramma
met een centraal gelegen wijkpark. Om deze ambitie
te halen wordt op enkele plekken gewerkt met
hoogteaccenten.
Aan de randen
Langs de invalswegen van het gebied worden de
hoogste bouwblokken gerealiseerd. Dit gebeurt
langs de Archipelweg en het de koppen van het
Cambuurplein. Het definitieve volume van de
bouwblokken aan het Cambuurplein is onder andere
afhankelijk van de constructie van de bestaande
46

revitalisatie
directe omgeving

plangebied

Legenda
grondgebonden
vrije sector
grondgebonden
huur
appartementen
vrije sector
appartementen
huur
commercieel en
maatschappelijk

Axonometrie et programma en bouwhoogte
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Hoekoplossingen woonblokken in het park
--------------------------------------------------------------Het uitgangspunt is dat de woonblokken
gesloten zullen zijn. Hoe we omgaan met de
hoeken wordt door meerdere aspecten bepaald:
de stedenbouwkundige positie in het park, de
ontsluiting van de woningen en de vorm van de
hoek.
De stedenbouwkundige positie van de blokken en
de bijbehorende randvoorwaarden staan beschreven
in een nog te maken beeldkwaliteitsplan en
welstandscriteria. Vanuit conceptueel oogpunt is er
een aantal hoeken als markeringen aangewezen die
extra aandacht vereisen.

bepaalt dat elke hoek een eigen, passende oplossing
heeft.
Op de volgende pagina hebben we een aantal
mogelijke oplossingen geschetst. De manier waarop
de hoeken gesloten worden is op de plankaart
weergegeven. In overleg met de corporaties en
architecten zal het meest passende model gekozen

moeten worden. Op sommige hoeken is een tuin met
zorgvuldig ontworpen afscheiding mogelijk. Andere
zullen volledig worden gesloten door middel van
een ‘special’ woning met een dakterras.
---------------------------------------------------------------

Wat betreft de ontsluiting van de woningen zijn
er twee type blokken: woonblokken die aan de
buitenkant worden ontsloten en woonblokken
die aan de binnenkant worden ontsloten. Als de
woningen aan de buitenkant ontsloten worden,
terwijl de auto aan de binnenzijde wordt geparkeerd
is het noodzakelijk dat er soms een steeg in het
bouwblok wordt aangelegd zodat de loopafstand
vanaf de auto tot de voordeur beperkt blijft. Indien
de ontsluiting (voordeur) vanuit het binnenhof plaats
vindt, dient er een representatieve entree te zijn. In
het geval van de hoeken kan dit betekenen dat een
smal gangpad / steeg verbreed moet worden ten
koste van een naastgelegen tuin.
Doordat is gekozen voor niet-orthogonale
bouwblokken hebben we te maken met
verschillende soorten hoeken: rechte, scherpe
en stompe. De combinatie van deze drie factoren

Semi-gesloten hoeken
48

Gesloten hoeken

Gesloten hoekoplossingen

2. Gesloten hoek met een minimaal
verlies van grondgebonden woningen

3. Gesloten hoek met appartementen

4. Hoekafschuining op maaiveld,
eventueel balkon in de hoek en op de
verdieping gesloten of een dakterras

Semi-gesloten hoekoplossingen

1. Gesloten hoek met een secundaire
binnenplaats bij de entree

5. Gesloten hoek met op afstand een
doorgang naar de binnenplaats

a. Hoekafschuining met tuin. Afgesloten
middels een lage muur

b. Haakse open hoek met tuin. Afgesloten
middels een lage muur
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Referentie: afgeschuinde hoek en een hoogteaccent met terrasen op de
verdieping
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Referentie: in het park zijn gesloten hoekoplossingen het uitgangspunt

Referentie: het stadion heeft vier open hoeken

Referentie: semi-gesloten hoek door middel van een laag muurtje

Referentie: verhoging volume door middel van doortrekken gevel t.p.v. het
dakterras

Referentie: langs de Archipelweg komen enkele hoogteaccenten van 5
bouwlagen
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7. MOBILITEIT

52

verminderen doorgaande straten
Cambuurplein , meer aandacht
voor voetgangers en veiligheid

mobiliteitshub

intern laden en
lossen supermarkt

herinrichting Coopmansstraat
t.b.v. verbinding met het noorden

herinrichten Insulindestraat
t.b.v. verbinding met het zuiden

parkeren in de
bouwblokken
53

Verkeerstructuur
--------------------------------------------------------------Park
Het nieuwe park staat centraal in het plan en
moet voor iedereen veilig zijn. Daarom is het park
autovrij en wordt er geparkeerd in de hoven en de
mobiliteitshub. In het park zie je dus geen auto’s en
is er volop ruimte voor de voetganger. Uiteraard zijn
alle woningen en appartementen goed bereikbaar
met de fiets zodat de fiets het belangrijkste
vervoermiddel blijft voor de korte afstand.

het Cambuurplein bereikbaar. Door de toevoeging
van het groengebied wordt het plein echter
opgeknipt in een noordelijk en zuidelijk deel. Het
is niet gewenst, maar het is nog wel mogelijk om
met de auto de oversteek over het plein te maken.
De auto is in dit geval te gast. De meest oostelijke
doorgang over het plein blijft enkel bruikbaar voor
het verkeer ten behoeve van het laden en lossen van
goederen voor de aangrenzende winkels.

Fietsstraat (Insulindestraat)
De Insulindestraat wordt wellicht ingericht als
fietsstraat waar de auto te gast is. Het parkeren
verandert van langsparkeren naar haaks parkeren.
Zo ontstaat meer ruimte voor groen, maar de
voornaamste reden is het ontstaan van een
veilige oversteek van de zuidelijk gelegen buurt
naar het nieuwe Cambuur park. Eventueel wordt
de Insulindestraat aan de westelijke zijde bij de
Ruyterweg afgesloten.

De bevoorrading van de Jumbo vindt plaats ten
zuiden van het Jumbo blok in een afgesloten
expeditiestraat, zodat men geen last heeft van het
lawaai van laden en lossen.
---------------------------------------------------------------

Groene vluchtheuvel (Coopmansstraat)
Om de verbinding tussen het Zamnhofpark en het
nieuwe park te verbeteren voor het langzaam verkeer
wordt er een nieuwe vluchtheuvel aangelegd. Dit
zorgt ervoor dat de oversteek in twee keer gemaakt
kan worden en dat de auto’s langzamer gaan rijden.

PRIVE

voetpad

parkeren op grastegels

fietsstraat

parkeren

De aanpak van de Coopmansstraat en Insulindestraat
vallen deels buiten het plangebied en zijn een wens om
in de toekomst uit te voeren.

laden en lossen supermarkt

NOORD

Laden en lossen supermarkt

Cambuurplein
Vanaf de Insulindestraat en de Coopmansstraat blijft
Locatie van doorsnede
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voetpad

ZUID

Profiel over de bevoorading van de Jumbo met de appartementen erboven

Referentie: fietsstraat

Referentie: mobiliteitshub met houten en groene gevel

Referentie: groene middenberm in de Coopmansstraat als
veilige oversteek naar het Zamenhofpark

Referentie: in de hoven wordt onder platanen geparkeerd
om de hittestress te verlagen en het park autovrij te houden

Referentie: de noordelijke woningen van blok 2 krijgen een
buitenruimte boven de parkeerplekken, een efficiënte manier van
dubbelgebruik
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Mobiliteitshub
---------------------------------------------------------------

Parkeren
---------------------------------------------------------------

Eén van de meest complexe onderdelen in het
ontwerp is de parkeersituatie. Om ervoor te zorgen
dat er voldoende kwaliteit in de openbare ruimte
aanwezig blijft, is er gekozen voor het bouwen
van een mobiliteitshub. De mobiliteitshub dient
te voorzien in het grootste deel van de benodigde
parkeerplekken. In dit plan is het dus niet meer
vanzelfsprekendheid dat iedereen twee eigen auto’s
voor de deur heeft staan.
Op verschillende manieren proberen wij het bezit
van auto’s te ontmoedigen en andere vormen van
mobiliteit te stimuleren:

Het parkeren van auto’s wordt zoveel als mogelijk
geoptimaliseerd. We maken geen ruimte voor auto’s
als dat niet nodig is. Het parkeren van auto’s vraagt
verhard oppervlak, Dat zorgt niet alleen voor minder
waterinfiltratie, maar ook voor meer hittestress. En
het belangrijkste: het neemt ruimte in die anders kan
worden benut. Bijvoorbeeld voor extra groen.

- Alle appartementengebouwen hebben een
gemeenschappelijke fietsenberging op de begane
grond om het fietsgebruik te stimuleren, ook de
bergingen voor de grondgebonden woningen zullen
groot genoeg zijn om makkelijk fietsen te stallen.
- In de mobiliteitshub is ruimte voor het stallen
van deel(bak)fietsen, -scooters en - auto’s om de
behoefte aan een tweede en wellicht eerste auto te
verminderen.
- De verplaatsing van de bushalte naar de
mobilitietshub kan het gebruik van deze vormen van
nieuwe mobiliteit versterken.
- In de mobiliteitshub is er op de begane grond
ruimte voor een centraal pakketpunt en eventueel
fietsenmaker en andere diensten i.r.t. verkeer
Er zou ook een verzamelpunt voor gescheiden
afvalinzameling gemaakt kunnen worden.
De mobiliteitshub is daarmee niet alleen een plek
om de auto te stallen.
--------------------------------------------------------------
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Toch zullen we de auto moeten kunnen parkeren als
dat nodig is. Om het aantal parkeerplaatsen zo goed
als mogelijk aan te laten sluiten bij wat werkelijk
nodig is, hanteert de gemeente Leeuwarden
parkeernormen. Afhankelijk van het type woning
en de woninggrootte wordt het benodigde aantal
parkeerplaatsen bepaald, voor zowel bewoners als de
bezoekers. We volgen deze norm, maar zien ook kans
voor een optimalisatie door slim dubbelgebruik.
Daarnaast gaan we actief aan de slag om het
autobezit te reduceren, bijvoorbeeld door ruimte
te bieden aan deelconcepten en het fietsgebruik
te stimuleren. De inzet van aantrekkelijke en
toegankelijke deelvoorzieningen moet er in ieder
geval toe leiden dat het bezitten van een 2e auto
minder noodzakelijk wordt. In het schema op de
volgende pagina is aangegeven waar het parkeren
bij de woningen zal plaatsvinden.
Blokken
In de vier bouwvelden worden op de binnenterreinen
parkeerplaatsen voorzien met dubbelgebruik voor
bewoners en bezoekers. Aan de ventweg langs de
Archipelweg is ruimte voor extra parkeerplaatsen
voor bezoekers. Gelet op de gehanteerde

parkeerbalans is hier sprake van een klein overschot.
Cambuurplein & stadion
De woningen en appartementen rondom het stadion
en aan het Cambuurplein parkeren hun auto in
de (bovengrondse) mobiliteitshub. Op de begane
grond van de hub is ruimte voor parkeerplaatsen
voor bezoekers. Het scheiden van parkeerplaatsen
voor bewoners op de verdiepingen en die van
de bezoekers op de begane grond bevordert de
gebruiksvriendelijkheid van de mobiliteitshub.
De grondgebonden woningen die de zuidrand
vormen van de stadionbebouwing (noordzijde van
de Insulindestraat) zijn drive-in woningen, deze
12 woningen hebben een parkeerplaats op eigen
terrein.
---------------------------------------------------------------

1 deelauto vervangt 4 reguliere pp

parkeren in de blokken voor
bewoners en bezoekers en 1
parkeerplaats voor mindervaliden
per blok

mobiliteitshub voor bewoners
appartementen Cambuurplein / stadion
en eventueel extra auto van de blokken

parkeren voor bezoekers op de
ventweg van de Archipelweg

begane grond mobiliteitshub
voor bezoekers

parkeren op eigen terrein van
de 12 drive-in woningen

1 deelauto vervangt 4 reguliere pp

Schema Parkeerconcept
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8. SOCIALE COHESIE
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maatschappelijke
functie als verbinding

de gebieden staan middels
zichtassen met elkaar in
verbinding

de omliggende buurt staan in
verbinding met het park.

1

2

3

de doorbraak vanaf het Cambuurplein
verbindt het winkelgebied met het
achterliggende woongebied en het park.

stadion als hart van de sociale
activiteiten; ruimte voor een
moestuin, sport en ontspanning

4

de zorgvuldig ontworpen voorkant
van de woningen zorgt voor
interactie en sociale veiligheid
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Maatschappelijke functie en sport
-------------------------------------------------------------De maatschappelijke functie ligt tussen het
Cambuurplein en het stadion in. Dit is bewust
gedaan omdat het een goed bereikbare plek moet
zijn en bekend moet worden bij zoveel mogelijk
mensen van de wijk.
Eén van de gevels van de maatschappelijke functie
ligt aan het veld zodat er toezicht is op zowel de
gemeenschappelijke moestuin als het sportveld. Het
sportveld kan onder andere gebruikt worden voor
voetbal clinics van Cambuur Verbindt, maar ook voor
andere sporten of activiteiten. Deze gevel is ook
vanaf het park zichtbaar en kan zo een huiskamer
worden voor de buurt.
Het Cambuurplein wordt verlevendigd door een
waterpartij met spuwers en zitmogelijkheden zodat
meer verblijfskwaliteit gecreëerd wordt. Vanaf het
Cambuurplein is de gevel van de maatschappelijke
functie goed zichtbaar en door de toegang hier te
plaatsen ontstaat een laagdrempelige entree waar
iedereen kan binnenlopen.

Referentie: spelen en verblijven op het Cambuurplein

Naast de sport mogelijkheden op het voetbalveld
worden verschillende sport / speeltoestellen in
het park geplaatst. Het bevordert beweging en het
samen sporten in de buitenlucht. Tevens kan er een
verbinding worden gemaakt met de sporttoestellen
bij het Zamenhofpark voor een sportrondje door de
wijk.

--------------------------------------------------------------
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Referentie: maatschappelijke functie voor iedereen

Referentie: bankjes en zitelementen op het Cambuurplein en
voormalig sportveld

Referentie: samen in de moestuin werken

Referentie: de moestuin is er voor alle leeftijden

Referentie: het sportveld is er niet alleen voor voetbal

Referentie: voetbal clinics voor de hele wijk op het sportveld

Referentie: fitness / speeltoestellen verspreid over het park
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Overgang openbaar privé
--------------------------------------------------------------Het plangebied is in vier sfeergebieden in te delen.
Voor elk gebied is een passende oplossing gekozen
met betrekking tot de voorkanten van de woningen.
Aan de westzijde bevinden zich winkels en
appartementengebouwen. Hier zijn de ingangen voor
de appartementen gesitueerd aan het Cambuurplein
en de nieuwe doorgang tussen het Cambuurplein en
het voormalig stadion.
Het tweede gebied is het stadion. De voorkanten
van alle de woningen zijn gericht op het veld. Dit
zorgt voor uniformiteit en een sterke connectie met
het binnenterrein. Hiermee refereren we naar het
karakter van een stadion waarbij er een sterke relatie
is tussen de voetbaltribunes en het voetbalveld.
Het derde gebied betreft de twee noordelijke
blokken in het park. Deze blokken hebben de
sterkste relatie tot het park doordat ze er vol in
staan. De entrees van de woningen bevinden zich
aan het binnenterrein. Zodoende komt de parkzijde
van de woningen, zonder voetpad voorlangs te
hebben, direct met de voeten in het park te staan

Referentie: privacy voor de bewoners (voorbijganger/parkbezoeker)
wordt gecreërd door een scheiding. Dit kan bijvoorbeeld middels
een lichte glooiing of door beplanting worden gerealiseerd

Referentie: in het stadion vindt middels nissen en een voortuin
een subtiele overgang plaats tussen de woning en de openbare
ruimte

De twee zuidelijke woonblokken vormen het vierde
gebied. Deze blokken worden aan de parkzijde
ontsloten door een breed pad. Een laag muurtje
ten noorden en westen van het linker-blok zorgt
voor enige afstand ten opzichte van het park. Aan
het brede pad is over circa een meter diepte ruimte
voor de bewoners om deze zone bij de voordeur te
personaliseren.
--------------------------------------------------------------Referentie: Blok 3 en 4 liggen aan een breed pad, waar ruimte is
om een bankje voor de deur te zetten. Een duidelijke maar zachte
scheiding is aanwezig tussen de woningen en het park
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Referentie: blok 1 staat in het park. Nissen op de begane grond
verbinden de woningen met het park

entree maatschappelijke functie

entree woningen

entree appartementen
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Elementen die behouden blijven
--------------------------------------------------------------Dat SC Cambuur naar een andere locatie verhuist
betekent niet dat SC Cambuur zal verdwijnen.
Decennia lang is het terrein het hart geweest van
een ieder die zich verbonden voelt met de club.
Zodoende zal deze plek dierbare herinneringen
blijven koesteren aan vervlogen tijden. Deze
herinneringen willen we in stand houden door het
gebied verbonden te houden met zijn verleden.
De duidelijkste verwijzing uit zich in het behouden
van de contouren van het stadion niet alleen
middels de nieuw te bouwen woonblokken, maar
ook in de latere uitwerking van de architectuur is
het gevoel van een stadion het uitgangspunt. Op
het nieuwe veld zullen herkenningspunten van het
oude voetbalveld zoals buitenlijnen en middenstip,
terugkomen.
Een ander element dat letterlijk terugkomt/blijft zijn
de twee huidige bomenlanen bij de trainingsvelden.
Andere verwijzingen naar de geschiedenis van
de plek brengen we aan via straatnamen die
herinneren aan Cambuur en subtiele verwijzingen
in de architectuur. Hierbij kan gedacht worden aan
het implementeren van de clubkleuren. Daarbij
ligt de voorkeur op een subtiele verwijzing. Het
getrainde oog en fervent liefhebber van de club
zal deze referenties eerder opvallen dan een
toevallige passant. Zo vormt het terrein een link met
de geschiedenis, maar stippelt het ook zijn eigen
toekomst uit.
---------------------------------------------------------------

Referentie: straatnamen refereren naar het verleden

Referentie: in het metselwerk komen SC Cambuur iconen

Referentie: de woningbouw ten plaatse van het oude stadion wordt
één van de duidelijkste referenties naar het verleden van de locatie
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Referentie: de clubkleuren kunnen terugkomen in bijvoorbeeld de
huisnummers

maatschappelijke functies

spelers in metselwerk

contour stadion

middenstip

subtiele verwijzingen in de architectuur

bomenstructuur

straatnamen

n.t.b. verwijzing als middelpunt park
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9. DUURZAAMHEID
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het Cambuurplein wordt vergroend
en water wordt geintroduceerd
waardoor het plein beter bestand is
tegen hevige regenval

in de mobiliteitshub
komen deelauto’s,
-scooters en -fietsen
en is ruimte voor
een pakketpunt en
reparatieservice

maatschappelijke functie t.b.v.
de sociale duurzaamheid in
heel oud-oost

bestaand groen wordt,
waar kwalitatief en
gewenst, behouden

de woningen voldoen
aan de BENG-normen
en de MPG-norm van
0.8

veel ruimte voor
natuur en diversiteit,
dient tevens als
waterberging.

de woningen zijn voorzien van
nestkasten die zijn afgestemd
op de aanwezige of gewenste
vogelsoorten

alle appartementengebouwen
hebben een gemeenschappelijke
fietsenberging

(fiets)straat t.b.v. het
stimuleren van het
fietsgebruik
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10. BEELDKWALITEIT
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Inleiding
--------------------------------------------------------------Dit hoofdstuk geeft aan de hand van voorbeelden de
ambities weer voor de architectuur en de overgang
van openbaar naar privé. Bij de vaststelling van het
bestemmingsplan worden de hier geformuleerde
ambities omgezet in richtlijnen voor de toetsing
door welstand. Hiervoor wordt later een apart
document gemaakt met de Welstandsrichtlijnen voor
Nieuw Oud Oost
De ambities voor de beeldkwaliteit zijn uitgesplitst
in drie deelgebieden:
1. Cambuurplein
2. Stadion
3. Wonen aan het park
Bij de uitwerking van deze uitgangspunten van het
beeldkwaliteitsplan zal de gemeente ook ingaan op
de begeleiding van bouwinitiatieven en toetsing van
beeldkwaliteitseisen. Het streven is bouwinitiatieven
zo vroeg mogelijk te begeleiden.

an
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urple

bu
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Oplossingen met een hogere bijdrage aan de in dit
stedenbouwkundig plan voorgestelde ruimtelijke
kwaliteit die niet (geheel) voldoen aan de
specifieke beeldkwaliteitseisen kunnen de ruimte
krijgen. In de welstandscriteria wordt hiervoor een
hardheidsclausule opgenomen.
---------------------------------------------------------------
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CAMBUURPLEIN
parkeren 1

commerciële functies

sloop hoofdgebouw stadion
1. bestaande situatie na sloop stadion

2. huidig (parkeer)plein onderbreken door middel van
groene as richting voormalig voetbalveld en park

3. toevoegen woonprogramma, revitaliseren gevels

groene loper naar stadion
doorbreekt parkeren
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parkeren 2

toevoegen
woonprogramma
4. actieve plint

referenties:

Het Cambuurplein is een groot parkeerplein met
commerciële functies. De twee parkeervelden
worden in het midden gescheiden door een stedelijk
plein waar groen, water en verblijfsrecreatie een rol
spelen.
Er staat reeds bebouwing rondom het Cambuurplein,
voor enige samenhang aan het plein ligt het voor
de hand om bij de nieuwbouw aan de oostzijde
aansluiting te zoeken bij de architectuurkenmerken
van de bestaande pleinwand aan de westzijde.
Het streefbeeld is een gelede pleinwand met
overwegend platte gebouwen en metselwerk met
een helder kleurbeeld per gebouw.

Bestaande situatie westzijde Cambuurplein (geen referentie)

Orthogonale geleding

Orthogonale geleding, losse volumes leesbaar, hout ondergeschikt
Referentie hoek NW; afgeschuind volume met orthogonale geleding

Orthogonale geleding met lichte nuance in metselwerk

Lichte nuance in metselwerk
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STADION
mobiliteitshub

collectieve groene
(moes)tuin

stadion terugbrengen
als volume voor het
woonprogramma

1. referentie contour stadion

2. de volumes bestaan uit een binnenen buitenschil

3. plint verbinden met het veld en de
uitloop van het veld
maatschappelijke functie
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referentie
middenstip

sport

bestaande lindelaan
behouden

referenties:

In het stedenbouwkundig concept is de vormtaal van
het stadion uitgangspunt. Deze verwijzing komt in
de architectuur verder tot uitdrukking. De bebouwing
rondom het centrale veld bestaat uit meerdere losse
bouwblokken, maar krijgt in de beeldkwaliteit sterke
samenhang zodat het voelt als 1 object gelijk aan
het karakter van een stadion.
Horizontale geleding, staal, glas, relatie tot veld

De verwijzing naar de voormalige tribunes met een
gesloten buitenkant en open binnenkant komt tot
uitdrukking door te werken met een binnen- en
buitenschil, waarbij de buitenzijde contrasteert met
de binnenkant. In kleur en materiaal.
De stadionbebouwing mag een zelfstandig karakter
krijgen in het plangebied. Op deze plek is dan
ook aanleiding om afwijkend materiaal, anders
dan metselsteen, toe te passen. Bijvoorbeeld
door gebruik te maken van hout of houtachtige
materialen.
Nissen op maaiveldniveau en een kleine voortuin
vormen de scheiding tussen openbaar en privé.
Het voormalig voetbalveld heeft een sterke
verwevenheid met de ‘tribunes’. De mobiliteitshub is
familie van de buitenschil, maar is ondergeschikt en
duidelijk geen onderdeel van de ‘tribune’.

Houten buitenschil met zichtbare dikte. Galerij onderdeel van het volume i.p.v. hangend

Horizontale geleding, staal, glas, relatie tot veld

Relatie buiten- en binnenschil; binnenschil duidelijk in buitenschil geschoven
Nis en buitenruimte vormen relatie tot openbare ruimte
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Mobiliteitshub met houten gevelbekleding en begroeiing

Duurzaamheid is het leidend thema in de mobiliteitshub

WONEN AAN HET PARK
veilige verbinding
naar Zamenhofpark

ruimte voor water

route naar
Kalverdijkje

1. gesloten bouwblokken

at

ra
Coopmanst

Archipelw
eg

2. accenten als begeleiding van de
route door het park

Insulindestraat

veilige verbinding richting
de Indische buurt
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vier gesloten
woonblokken

autovrije buurt door te
parkeren in de hoven

3. openingen voor parkeren naar de
binnenhoven gericht op de openbare weg

referenties:

De vier woonblokken in het park vormen de bebouwde connectie
tussen de Indische Buurt, het Zamenhofpark en Heechterp. De
blokken staan in het park en krijgen een homogene uitstraling
(elk blok gedraagt zich als 1 object) met overwegend gesloten
hoeken. Uitgangspunt is een architectuur in metselwerk waarbij
aan de parkzijde het dakvlak vanaf de openbare ruimte niet
zichtbaar is.
De wijze waarop de woonblokken in het park staan verschilt.
Blok 1 staat als het ware met zijn voeten in het park. Blok 2
staat aan de parkvijver, blokken 3 en 4 staan op wat formelere
wijze aan een pad of de straat. Daarnaast vormen blok 3 en 4
de straatwand van de Insulindestraat. Het is wenselijk dat het
plangebied zich naadloos voegt in de bestaande omgeving en
niet te zeer een eiland vormt in dit stadsdeel.
Het is daarom wenselijk om voor de blokken die raken aan
bestaande bebouwing te reageren op de betreffende architectuur
door bestaande architectuurkenmerken te vertalen in de
nieuwbouw. Blok 1 maakt zich enigszins los van de andere
woonblokken zodat in het park het beeld ontstaat van een
cluster van drie blokken en een afwijkend blok met eigen
karakteristieken. Dit komt op subtiele wijze tot uitdrukking in
materiaalkleur(nuance) en detail.
Blok 1
Blok 1 vormt een sterke relatie met het groen. Middels
sporadisch, willekeurig lijkend geplaatste nissen en een licht
verhoogde (bv. betonnen) rand rondom het bouwblok, staat het
blok autonoom in het landschap.
Blokken 2, 3 en 4
Stedelijke woonblokken aan brede wandelstraten, met
uitzondering van blok 2 die door water meer los staat van het
park. De zuidgevels aan de Insulindestraat (zie rode lijn) zoeken
aansluiting bij de bestaande gevelopbouw aan de zuidzijde van
de straat. De woningen aan de brede wandelstraten hebben een
sterke relatie met de zone direct voor de voorgevel door middel
van de architectuur in het meubilair (bankje, erfscheiding, etc.).

Huidige situatie bebouwing zuidzijde Insulindestraat (geen referentie)

Gesloten bouwblokken

Overgang openbaar privé, licht
genuanceerd metselwerk

Maaiveld blok 1; nissen versus gesloten

Relatie riet en water met bebouwing blok 2

Homogeen gesloten blokken
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