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De WoerD, Utrecht, NL
inrichting openbare ruimte woonwijk





LeeUWeNveLD II, Weesp, NL
inrichting openbare ruimte woonwijk
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ArchIpeL, hoofDDorp, NL
inrichting openbare ruimte woonwijk





BoUWLUst, hoofDDorp, NL
ontwerp inrichting horeca-eiland





fLorIANDe eILAND 2, hoofDDorp, NL
inrichting openbare ruimte woonwijk





vILLApArk ‘DeN hoUt’, fLorIANDe eILAND 5, hoofDDorp, NL
stedebouwkundig plan en inrichting openbare ruimte woonwijk met vrije kavels





fLorIANDe hoveN, hoofDDorp, NL
inrichting openbare ruimte woonwijk, berkenpleintje





ceNtrUm rheDe DerBAch, D
herinrichting dorpstraat en pleinen





gestUUrDe orgANIsche groeI, AmsterDAm, NL
prijsvraag transformatie bedrijventerrein
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Langzame ontwikkeling - Tijdelijke functies als kleurmakers - Geleidelijke 
investeringen - Differentiatie in tijd - Cruquius - Kalm aan! en snel een beetje 
- Inspringen op wensen gebruikers - Magneet voor kleine ondernemers - Ruimte voor 
PO/CPO/Solids - Braakliggende terreinen - Evolutie - Reserveren ruimtes, routes en 
zichten - Verrassende combinaties - Pak je rust! - Openbare Ruimte als raamwerk 
- Gebruikers initiëren - Hoge dichtheid - Kleinschaligheid - Tijdelijke huur- en 
pachtopbrengsten - Blijvende betrokkenheid - Langzame ontwikkeling - Tijdelijke 
functies als kleurmakers - Geleidelijke investeringen - Differentiatie in tijd 
- Kalm aan! en snel een beetje - Inspringen op wensen gebruikers - Magneet voor 
kleine ondernemers - Ruimte voor PO/CPO/Solids - Cruquius - Braakliggende terreinen 
- Evolutie - Reserveren ruimtes, routes en zichten - Verrassende combinaties - Pak 
je rust! - Openbare Ruimte als raamwerk - Gebruikers initiëren - Hoofdnet fiets 
kortsluiten - Hoge dichtheid - Kleinschaligheid - Cruquius - Tijdelijke huur- en 
pachtopbrengsten - Blijvende betrokkenheid - Langzame ontwikkeling - Cruquius - 
Tijdelijke functies als kleurmakers - Geleidelijke investeringen - Differentiatie 
in tijd - Kalm aan! en snel een beetje - Inspringen op wensen gebruikers - Magneet 
voor kleine ondernemers - Ruimte voor PO/CPO/Solids - Braakliggende terreinen 
- Evolutie - Reserveren ruimtes, routes en zichten - Verrassende combinaties 
- Pak je rust! - Openbare Ruimte als raamwerk - Hoofdnet fiets kortsluiten - 
Gebruikers initiëren - Hoge dichtheid - Kleinschaligheid - Tijdelijke huur- en 
pachtopbrengsten - Blijvende betrokkenheid - Langzame ontwikkeling - Tijdelijke 
functies als kleurmakers - Geleidelijke investeringen - Differentiatie in tijd 
- Kalm aan! en snel een beetje - Inspringen op wensen gebruikers - Magneet 
voor kleine ondernemers - Ruimte voor PO/CPO/Solids - Braakliggende terreinen - 
Evolutie - Reserveren ruimtes, routes en zichten - Verrassende combinaties - Pak 
je rust! - Openbare Ruimte als raamwerk - Gebruikers initiëren - Hoge dichtheid - 

bestaande KAVELS 
worden eerst 
tijdelijk en later 

permanent INGEVULD

culturele, 
maatschappelijke, 
sportieve, winkel- 

en atelierFUNCTIES 
bezetten het 
gehele terrein 
en concentreren 
uiteindelijk

de huidige 
hoofdontsluiting 

voor AUTO’S wordt 
aangevuld door 
een keerlus en 
secundaire wegen; 
het eindstation voor 
de bus schuift op

TRIM

het netwerk 

LANGZAAM 
VERKEER wordt 
uitgebreid en meer 
gedifferentieerd: 
wandelkades, 
steigers, fietsroute 
en trimparcours

kerngebieden van 

de OPENBARE 
RUIMTE zijn het 
plein en de kop 
van Cruquius; vrij 
toegankelijke kades 
en steigers worden 
successievelijk 
aangevuld

centraal in de 

GROENE STRUCTUUR 
ontstaat een park in 
het midden van het 
stenige schiereiland

bestaande opstallen 
verdwijnen en 
permanente 

GEBOUWEN ontstaan 
geleidelijk

FASE I.  UITGANGSSITUATIE 

GESTUURDE ORGANISCHE GROEI
Vanuit de strategie is logischerwijs niet precies te 
voorspellen hoe het eindbeeld zal zijn. Wel kunnen we  
d.m.v. dit schema illustreren hoe het gebeid zich zou 
kunnen ontwikkelen als je deze ontwikkelstrategie loslaat 
op Cruquius. Een tijdpad is niet te geven, maar wel zijn er 
een aantal fasen te onderscheiden. 
Het resultaat hiervan zal een levendige wijk zijn met een 
duidelijke eigen identiteit.

                          Centrum Amsterdam          Flevopark    Diemerzeedijk   Diemerscheg

                 A10   nieuwbouwlocaties IJ-oevers     A10                     IJsselmeer

FASE II.  EERSTE GESTUURDE ONTWIKKELINGEN
      Strategische inzet Openbare Ruimte
 

FASE III. VERDERE GESTUURDE ONTWIKKELINGEN
    Uitbouw Openbare Ruimte

FASE IV.  EINDSITUATIE 
    Manifeste Openbare Ruimte

CONTEXT CRUQUIUS     > Binnen ring A10     > Nabij centrum     > Ligging aan vaarwater

steigerwereld

sportvelden

kunstcafé met strand

dans- en sportschool
skatehal

historische werf

botenbouwer
pleziervaart

evenementen op de kop 
van Cruquius

kunstateliers
tentoonstellingen

containerwoningen

rietoeverpad

hoofdnet fi ets
missing link gevonden

waterski

IMPRESSIE GESTUURDE ORGANISCHE GROEI
een moment in de tijd met een mengeling van 
definitieve en tijdelijke invullingen

HISTORISCHE WERF KOP VAN CRUQUIUS STEIGERWERELD































gestUUrDe orgANIsche groeI, AmsterDAm, NL
prijsvraag transformatie bedrijventerrein

























hAveNstrAAt, AmsterDAm, NL
herstructurering, toegankelijk maken bedrijventerrein





BretteNzoNe, AmsterDAm, NL
inrichting natuurzone in stedelijk gebied





ceNtrUmkAmer IJtochtzoNe, hoofDDorp, NL
inrichting park als ruig landje





theophILe De Bockstrook, AmsterDAm, NL
herstructurering en herinrichting parkstrook





cpo vrIJBUrcht, AmsterDAm, NL
ontwikkelen woon-/werkkomplex in collectief-particulier-opdrachtgeverschap





IJWIJk ceNtrUm, hoofDDorp, NL
inrichting openbare ruimte winkelcentrum, verblijfsplein





IepeNpLeIN, AmsterDAm, NL
herinrichting openbare ruimte stadsplein





BoerhAAvepLeIN, AmsterDAm, NL
supervisie en ontwerp herinrichting stadsplein i.s.m. stadsdeel oost en omwonenden 





hogeschooL LAreNsteIN, veLp, NL
herinrichting terrein landgoed



plantekening kloostertuin
congregatie zusters van Julie postel
Boxmeer

25 m.5 10 2015

Begraafplaats

stiltetuin

entreehof

Bordes
kasteel

postelhoeve

ontsluiting
'achterom'

garages

ketelhuis

kas

erf

Werkplaats /
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coNgregAtIe vAN De zUsters vAN JULIe posteL, Boxmeer, NL
herinrichting kloostertuin





coNgregAtIe vAN De zUsters vAN JULIe posteL, Boxmeer, NL
herinrichting tuinen poorthuizen





tUIN fAmILIe BIggeLAAr, oUDekerk a/d AmsteL, NL
ontwerp privé-tuin





WooNcompLex 55+, vIJfhUIzeN, NL
stedebouwkundig- en inrichtingsplan seniorenwoonomplex





Nvo BUIteNhUIzeN, NoorDzeekANAAL, NL
ontwikkeling natuurvriendelijke oever in open verbinding met Noordzeekanaal





Nvo BUIteNhUIzeN, NoorDzeekANAAL, NL
ontwikkeling natuurvriendelijke oever in open verbinding met Noordzeekanaal





Nvo NIgtevecht, AmsterDAm rIJNkANAAL, NL
ontwerp natuurvriendelijke oever





vLUg & partners, AmsterDAm, NL
stedebouw & landschapsarchitectuur

het BUro

vLUg & partners (vLUgp) is een buro voor stedebouw en landschapsarchitectuur. We maken 
plannen op alle schaalniveaus: van grootschalige landschaps- en stedebouwkundige plannen 

tot aan concrete inrichtingsplannen voor openbare en private ruimten. 

We creëren ruimte met goede verhoudingen, een herkenbare sfeer en een aangename 
verblijfskwaliteit. het is onze fascinatie om ook met gewone middelen mooie en bruikbare 

ontwerpen te maken. We werken zorgvuldig en inventief. het totale planproces, van concept 
tot detail krijgt onze aandacht. 

De maatschap vLUgp bestaat sinds 1998 uit Johan vlug, menno vergunst en henk 
schuitemaker met een wisselend aantal medewerkers. vanuit ons uitgebreid netwerk 

werken we samen met diverse andere disciplines, zoals architecten, kunstenaars, ecologen, 
bouwkundige constructeurs, verkeerskundigen, leveranciers/fabrikanten ed.



VLUG & Partners  
pedro de medinalaan 128   1086 xr Amsterdam    
+31 (0)20-6923007   buro@vlugp.nl   www.vlugp.nl  STEDEBOUW & LANDSCHAPSARCHITECTUUR


