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studenten competitie
VCA | Harvesting Cities

“Ontwerp een district van 1km2 met 100,000 inwoners en 
onderzoek hoe mensen daar op een aantrekkelijke manier 
kunnen wonen, werken en zich kunnen verplaatsen.”

competitie
“Vertical Cities Asia student design competition” 
Competitors: Tokyo University, Tsingua,  UC Berkeley, University of Pennsylva-
nia, ETH Zurich, TU Delft, Chinese University Hong Kong, National University of 
Singapore (organizer), Hanoi university.

studio
Docenten: itesh Di it (KAAN architecten  Domain o ce), ames Westcott 
(O.M.A.), prof. Henco Bekkering, prof. Kees Kaan

www.verticalcitiesasia.com
www.woutervanfaassen.nl/projects/vca
www.issuu.com/w.vanfaassen/vca

edis i cee d

Hanoi is een snel groeiende metropool waar de regering en 
projectontwikkelaars worstelen met de vraag hoe de stad 
van de toekomst er uit moet zien. De opdracht van de Vertical 
Cities Asia competitie was om een ontwerp te maken voor 
een nieuwe stadswijk van 1km2 met 100,000 inwoners op 
een locatie aan de rand van de stad, ver van voorzieningen en 
openbaar vervoer.

In de inzending hebben we duidelijk de positie gekozen om 
een ontwerp te maken waar de stad als geheel het meeste 
pro jt van heeft. De gegeven locatie vonden wij niet geschikt 
voor een district met extreem hoge dichtheid doordat de 
locatie niet bereikbaar is voor hoogwaardig openbaar vervoer. 
Onze inzending was een allesomvattend masterplan en  een 
ontwikkelingsstrategie met voorstellen voor vier strategisch 
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gepositioneerde clusters: Hub city, Education city, Airport city en 
Agri city. De clusters zijn de startpunten van de groei de wordt 
voorspeld van een stad van 3 miljoen inwoners nu naar een 
metropool van 11 miljoen in 2030. Het ontwerp is uitgevoerd 
tot de kleinste schaal en omvat ook de integratie van huidige 
dorpen.

Ik heb de inzending van het team gepresenteerd in Singapore 
voor een internationale jury met daarin o.a.: Allison Williams, 
directeur van Aecom en Kazuyo Sejima van SANAA.

Gedurende de studio hebben we veel gewerkt op het bureau van 
KAAN architecten waarbij Mitesh Dixit optrad als projectleider: 
dit semester deed volgens verschillende docenten dan ook 
niet onder voor een stage van een half jaar bij een bureau. Masterplan: Energie

Masterplan; MobiliteitLagen benadering voor de ‘Hub-city’

Masterplan: Landbouw

Hanoi met de 4 voorgestelde clusters rondom en in de stad.
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investeringen. Een set van bouwregelgeving, structuurkaarten 
en een strategische visie zorgt voor duidelijkheid, maar geeft 
tevens de limieten aan van wat mogelijk is waardoor er 
flexibiliteit ontstaat in functie in typologie.
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Het stedelijk gebied van Hanoi explodeert op dit moment 
maar groeit wel met horten en stoten. Ontwikkeling wordt 
gekenmerkt door speculatie en puur winstgedreven invester-
ing. Hoe kan op een duurzame, eerlijke manier stad gemaakt 
worden waar iedereen een plaats heeft?

connectivity and integration

urban catalysts

temporary use as a placemaking tool

local community in neighborhoods

diversity in users, typologies and developers

strong framework, flexible infill

balancing the stakeholders:
empowerment of the user 

and of collectives

$
SUDICO

The city

B.I.D

users

villagers

afstuderen
VCA | Nam An Khanh

p o mm
1,000,000 m2 BVO
gemengd programma met 50% woningen en 50% andere functies

e i le (re-)development strategy

studee e e eide s
Dr. Luisa Cala rese: ur an design l.m.calabrese@tudelft.nl
Dr. u Lei: ur an planning  l.qu@tudelft.nl

estudee d met ee

Tijdens mijn afstuderen ben ik verder ingegaan op flexibiliteit 
in gebiedsontwikkeling in Hanoi. De hypothese tijdens dit 
onderzoek was dat de turbulente sociaal-economische context 
van Vietnam ervoor zorgt dat er meer behoefte is aan flexibiliteit 
als integraal onderdeel van het stedenbouwkundig ontwerp.
Door middel van concrete instrumenten en strategien is er 
een meer flexibel masterplan opgesteld voor de vastgelopen 
ontwikkeling van de buitenwijk Nam An Khanh. 

Flexibiliteit heb ik gede nieerd als: de bewegingsruimte die 
er binnen regelgeving en vastgelegde structuren bestaat 
om veranderingen aantebrengen zonder grote moeite of 
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Rotterdam Noord

Hillegersberg

waterberging in het landschap
Tweemanspolder: Land en water5

Hoe is een effectief landgebruik en de vraag naar een adequate 
waterberging te combineren. Dat is de vraag die centraal heeft 
gestaan in het ontwerp van de Polder van “Land en Water”

o mm
470 ha. met 260.000 m3 water erging uit te reiden tot 1.650.000 m3 calamiteiten er-
ging. Tevens versterking van de recreatieve functie van de polder.

Studio
Minor landschapsarchitectuur
Docenten: Daniel auslin, Denise Picinini, Bo  Ursem
Pu licatie: http://repository.tudelft.nl/view/ir/uuid%3Af d cc55-6644-4 a -ad57-
22e74 52 2 0/

Het ontwerp omvat een dijkring die de polder compartimenteert in 
5 basins. Vanuit het oogpunt om de nog bestaande 17e eeuwse 
polderstructuur zo min mogelijk aan te tasten zijn in het plan twee 
bestaande sloten verbreedt tot een continue wateropslag. Deze 
nieuwe wateropslag doet tevens dienst als helofyten lter alsmede 
ecologische corridor onder de rijksweg door. De dijken worden 
gebruikt als etspaden tussen de velden.

In tijden van extreme regenval kan de polder tussen de continue 
wateropslag dienst doen als calamiteiten berging. Een systeem van 
dijken, sluizen en gemalen reguleert welke delen onder water komen, 
zodat de impact op de boeren bedrijven wordt geminimaliseerd. Op 
deze manier kan de waterberging uitgebreid worden van 260.000 
tot 1.650.000 kubieke meter water. Al met al is te zeggen dat in 
dit ontwerp van de Tweemanspolder gezocht is naar een subtiele 
samenhang tussen werk, natuur, recreatie en waterberging.

1

2

3

4

5

Zicht op basin 1 en 4 tijdens een natte periode en tijdens gebruik als calamiteitenberging: 
delen worden geïnundeerd om de dichtbevolkte Randstad te beschermen.

Analyse van de ruimtelijke structuur van de polder in 1850, 2010 en het 
voorstel voor herverkaveling om zowel het overstromingsrisico te spreiden 
en om het boeren bedrijf efficiënter in te kunnen richten.

De Tweemanspolder is deel van het netwerk 
van recreatie routes en zones langs de rivier 
de Rotte. Het ontwerp sluit hierop aan.

Het ontwerp van de 
verbrede sloten is 
gerelateerd aan het (kleine) 
reliëf in het landschap

De verschillende fases van 
inundatie worden geregeld met 
sluizen en dijken.
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De diepte van de polder onder N.A.P. is bepalend voor hoe 
de sloten ontworpen zijn. Laagste delen zijn logischerwijs 
voornamelijk water, maar de hoger gelegen delen zijn deels 
rietland en moerasgebied. De verbrede sloten hebben een aantal 
voordelen; ze dienen als waterbuffer voor de boeren tijdens 
droge zomers, ze dienen als waterberging in de herfst and als 

calamiteitenberging tijdens periodes met langdurige zware 
neerslag. De rietlanden werken ook als helofytenfilter die het water 
,dat vervuild wordt door de bemesting en bestrijdingsmiddelen 
van de omliggende boeren bedrijven, zuivert. Tegelijkertijd is het 
ook een nieuw habitat voor veel vogels en de typische moeras 
flora en fauna.



De opdracht was een nieuwe vorm van woningbouw en 
recreatie op een verlaten eiland te verzinnen. Wij zien het 
eiland Poveglia nabij Venetië als een publiek toevluchtsoord 
waar de locale bevolking een eigen plek heeft. Het eiland als 
een subtiele beeldentuin en natuurpark, de bastion als een 
plek voor debat kunst en retraite.

p o mm
1km2 parklandschap, restauratie opgave van het vervallen, oude hospitaal 
comple , woning ouw voor 750 ewoners.

team
Wouter van Faassen & Elmer Verhaak

Ideeën competitie
Poveglia: a public refuge

Meerdere ontwikkelaars. 
Poveglia wordt bebouwd 
door mensen die geven 
om de uniek genus loci!

Typologische mix 
van appartementen, 
eengezinswoningen en 
tijdelijke huisvesting en 
ateliers.

Collectieve 
verantwoordelijkheid van 
de ontwikkelaars van een 
blok voor de restauratie 
van oude gebouwen.

Netwerk van kleine 
publieke plekken 
passen bij de schaal 
van de voetganger.

Poveglia: een plaats voor 
iedereen. Een toevluchtsoord 
voor het normale dagelijkse 
leven in een hyper-toeristische 
lagune.

Stedelijk weefsel met 
diversiteit in grote en 
typologie in een hoge 
dichtheid.

€

We are  here for a 6 week yoga course.

We stay here for a couple of
weeks in a bed and breakfast

Earned millions with my internet
company. Now I can work now and
then from home. 

Working on a plan for a less 
corrupt planning system

I finally found a quiet place

I got a music scholarship
so I can study all day now.

Living close to sea, even
now we are old.

53

VE
N

ET
IE

20
14

Venetië word overspoeld door toeristen en bewoners trekken 
weg  er is sprake van disney catie van het unieke erfgoed. 
Project ontwikkeling is extreem speculatief, corrupt en 
commercieel. Waar de lokale mensen naar hunkeren is een 
toevluchtsoord. Stil, voor de lokale bevolking, oprecht en eerlijk.

Het concept van een toevluchtsoord omvat een groot 
publiek toegankelijk park: deels natuur, deels ‘land art’, deels 
beeldentuin. Het oude ommuurde hospitaal complex wordt 
verder ontwikkeld en verdicht met woningbouw, ateliers en 

met programma en ideeën die passen binnen de ideologie 
van de organisatie “Poveglia per tutti”. Om speculatie te 
voorkomen is er een nancieel systeem ontworpen waarbij de 
nieuwe ontwikkelingen de restauratie van de oude gebouwen 
gecombineerd worden. Deze projectontwikkeling bekostigd 
ook de aanleg en opwaardering van de openbare ruimte.

Om het activiteiten aan te zwengelen bevat het plan 3 centra: 
een kunstcentrum, een academie voor traditioneel Venetiaans 
roeien. en een conferentie en debat huis.

Flexibele planning benadering

Het initiatief van de mensen van “Poveglia 
per Tutti” is waarschijnlijk de enige manier 
waarop er in Venetië niet corrupt kan 
worden ontwikkeld. Daarom is het van 
groot belang om geen blauwdruk te 
maken maar de bestaande initiatieven in 
een meer concreet framework te gieten. 
De restauratie van de oude gebouwen en 
de opwaardering van publieke domein zijn 
te duur voor een buurt-organizatie. Hier is 
een apart financieel model voor nodig.



Buurten uit de 19e eeuw in Rotterdam zijn bezig aan een 
opmars als populaire plek om te wonen. De Agniesebuurt is 
echter nog verloederd, gefragmenteerd geraakt door stads-
vernieling uit de jaren ‘70 en gebrekkig onderhouden door 
woningbouwcorporaties.

p o amma
diversi catie van het woningaan od, upgrade open are ruimte, versterken van 
het pleingevoel, multifunctioneel centrum, water erging.

studio
2de semester master: ur an regeneration
docent: Ali Guney, a.guney@tudelft.nl

herstructureringsplan
Agniesebuurt, Rotterdam

Er is een integraal plan nodig om de problemen in de buurt aan 
te pakken: programmatische en typologische diversi catie, 
parkeren, waterberging, groen in de wijk. Al de voorstellen zijn 
gebaseerd op socio-economisch, ruimtelijk of demogra sch 
onderzoek.
Ten eerste gaat een groot deel van de parkeerplaatsen 
ondergronds in een garage onder het Agnieseplein. Hierdoor 
ontstaat er ruimte om het openbare domein opnieuw in 
te richten. Op strategische locaties wordt nieuwbouw 
voorgesteld. Hiermee worden duidelijke straatpro elen en 
pleinen gevormd, maar het zorgt ook voor een diversi catie 

van het woningaanbod. Zijstraten krijgen een eigen identiteit:  
een hofje, een straatje met tuinen, een speelplaats. 
Een belangrijk project is de renovatie de woningen van 
het centrale blok dat in bezit is van Havensteder; dit wordt 
een multifunctioneel complex met een klein theater, een 
bedrijfsgebouw voor start-ups en kleinschalige productie en 
een moskee.
Het Agnieseplein, nu een ongede nieerde ruimte, wordt het 
centrale plein in de wijk. Woningbouw en verbeterde plinten, 
de niëren het plein beter als een belangrijke plek. Het is ook 
een groene ruimte (nu schaars) die dient als waterberging.

PROJECTS FOR AGNIESESBUURT

1.  Paap Dircstraat will become a 
small street with a pedestrian path in 
the middle. Trees cover the street to 
improve the microclimate in summer 
time.

2. A wider sidewalk  along the hofbogen 
makes an interesting walking route with 
all the shop windows that you pass by.

3. Shared flexible space in use by the 
incubator, businesses, mosque and 
community.

4. Pedestrian passage. Closed at 
night but always accessible to the 
entrepreneurs

5. Schoutheijnric plein: the kids 
square with a soccer eld, and other 
construction to play on.

6. Slow traf c streets that complete 
the green corridor in the Agniesebuurt. 
No stone pavement to improve water 
storage capacity.

7. Relocate slow traf c bridge to make 
a logical route from Schiekade to Zwart 
Janstraat.

8. Noordsingel park: all car traf c is 
taken out to make a park that is a place 
to stay.

9. Meester Marrehof collective garden. 
Closed after sunset.

10. Parking garage underneath a park 
(at the same time water storage for 
heavy rainfall)

11. New housing (180.000 - 300.000 
euro) to form a new facade of the 
Agnieseplein

12. A pond to improve the microclimate 
in the Agniesebuurt.

20%

new user groups

10% 

25% 
Entrepreneurship

25%
Public space

new park
15%

5% 
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Ontwerp een brug over de karitaatmolensloot voor etsers en 
voetgangers met een budget van 250,000 euro dat een icoon 
voor Delft is maar ook te toegang van Midden-Del and. Wij 
kozen voor een subtiele verblijfsplek met een expo van alle 
innovatieve parels van delft.

sta e o de s  Gemeente Delft, Recreatieschap Midden-Del and, TU Delft

ee o e e me di
uryvoorzitter Wytze Patijn: “The jury was impressed y the integration of this design 

in the igger landscape conte t. This was the only entry that did not stop at the edg-
es of the Karitaat ut went eyond with another ridge and a uatic landscape design 
along the shore. The ridge itself is characterized y its uiet elo uence and friendly 
details. Beautiful parapets and carefully integrated enches.”

brug en landschap ontwerp
Karitaatbrug

Een brug, een verbinding tussen twee zijden. Twee gescheiden 
gebieden, weer samengebracht door een kunstwerk. De 
Karitaatbrug brengt Delft dichterbij Midden-Delfland. Het is een 
begin om een ruimtelijk gefragmenteerd gebied van parken en 
weidegebieden te verbinden tot een regionaal recreatiegebied.
De Karitaatbrug wordt misschien wel de belangrijkste ingang 
vanuit Delft. In een lange as die begint op de Markt en bij de 
toren van de Nieuwe Kerk, is er een doorgaande route over de 
Sint Sebastiaansbrug en het Mekelpark richting het zuiden. 
Deze lange opgang is een sequentie openbare ruimtes die de 
schakels vormen tussen stad en platteland.

De Karitaatbrug is een markering: hier houdt de stad op, 
hier begint een open gebied. De Karitaatbrug markeert 
ook een punt van samenkomst. Hardlopers, wielrenners 
en andere sportievelingen verzamelen hier voor hun 
training. Werknemers van Technopolis drinken hier een kop 
kof e, of maken hier een kort wandelrondje in de pauze. 
Hondenbezitters parkeren hier om hun viervoeters uit te laten. 
Schaatsers stappen hier op het ijs na enige nachten vorst.
Kortom een plek van verbinding, samenkomst en markering: 
een duidelijke ingang. Een belangrijke toegang tot een 
regionaal recreatiegebied!
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Geertruidentuin 2.0 is een strategie voor een tijdelijke 
invulling, maar tegelijkertijd ook een raamwerk voor een 
de nitieve invulling van het Geertuidenziekenhuis terrein.

p o amma
Strategie voor een voormalig ziekenhuisge ouw van 13,000 m2.
Tijdelijke functie voor 6 hectare grond midden in de stad.

sta e o de s
Provincie Overijssel (initiator van de competitie)
Synchroon projectontwikkeling (eigenaar grond)

team
Van Faassen & Verhaak + StudioPlots

tijdelijke invulling / tussentijd
Geertruidentuin 2.0

In onze visie willen wij een voor Deventer uniek woonklimaat 
scheppen; een gebied waar wonen en werken hand in hand 
gaan. De bestaande tijdelijke werkplekken voor kleine veelal 
creatieve bedrijven in het ziekenhuis zijn de eerste stap in de 
richting van dit gemixte gebied

Vorige plannen liggen al jaren stil. Wij zijn ervan overtuigd dat, 
de rede hiervoor ligt in de grote blokken met veel vloeroppervlak 
dat enkel in een keer ontwikkeld kan worden. Deze strategie 
is niet duurzaam in de huidige zwakke (nieuwbouw)markt. 
Daarom stellen wij voor om de plannen terug te schalen binnen 
een raamwerk dat op gefaseerd ingevuld kan worden. De 
blokken die hierop gerealiseerd kunnen worden zijn gebaseerd 
op de maatvoering van het oude ziekenhuis.
 
Dit project is een samenwerking van de architecten van 
StudioPlots uit Amsterdam met de stedenbouwkundigen Van 
Faassen & Verhaak. Het was een kortlopend project van twee 
weken werk.

De 6 hectares worden teruggeschaald naar 
een gridmaat die past bij de omgeving. De 
kavels van 500 m2 kunnen in eerste instantie 
geadopteerd worden door buurtorganizaties.

De typologie van het ziekenhuis wordt 
teruggebracht in de ‘tegel’ van 25x25 meter. 
Drie lagen met een kap en tuinen aan beide 
zijden. Of, de tegel blijft gewoon een park of 
een tuin.

Het voordeel van de tegel is de flexibiliteit van 
de invulling. Op deze manier wordt diversiteit 
bevorderds en kunnen tijdelijke en definitieve 
invulling naast elkaar bestaan. 

Nieuwe openingen in het hek zorgen voor toegankelijkheid van de besloten wildernis. De tegels zijn omgeven door graspaden.

Later kan het tegelpatroon gebuikt worden in de ontwikkeling van het gebied. Nieuwe paden kruizen het bestaande grid.

Ook het ziekenhuis moet opgedeeld worden 
in segmenten om de schaal van het gebouw 
terug te brengen. De kleinere segmenten zijn 
makkelijker te programmeren.

Ieder segment van het ziekenhuis heeft zijn 
eigen entree, identiteit en gebruikers. Het kan 
een kantoor zijn of een appartement maar ook 
kleinschalige productie.

De invulling van ieder segment wordt los 
ontwikkeld. De schil wordt in een keer 
gerenoveerd.
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Duurzame zitelementen, voor op straat, in de stad of in het 
park, die onmiddelijk een verblijfsplek maken van een ruim-
te. Vormgegeven met warme materialen en in combinatie 
met groen. Dat is er nog niet.

product ontwerp
Meubels voor de stad

Bankjes en zitelementen die subtiel ingepast kunnen worden 
op bestaande pleinen parken en kades. De combinatie van 
hoogwaardig beton en lokale houtsoorten en een afwerking 
met gecoat staal of terracotta geeft een warm maar robuust 
uiterlijk zonder dat het pompeus wordt. De plantenbakken 
geven de mogelijkheid om toch groen in de openbare ruimte te 
krijgen waar dat door de aanwezigheid van kabels en leidingen 
lastiger is.

Een groot houten zitelement is een rustpunt op een plein of 
aan de rand van een park. De grote terracotta plantenbakken 
zijn in de betonnen basis gegoten.

Deze zitelementen zijn in verschillende lengtes 
samen te stellen. Met of zonder plantenbak. In 
terracotta of in gecoat staal.

De extra lange bank heeft een hoogwaardig 
betonnen basis en is eenvoudig te 
onderhouden.
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stedenbouwkundig plan
Binckhorst-Zuid

De huidige markt vraagt naar plannen die stap voor stap 
ontwikkeld kunnen worden. De herontwikkeling van 
Binckhorst-Zuid, een industriegebied uit de jaren ‘30, is 
een voorstel voor een stadswijk met een mix van woningen, 
kantoren en midden en kleinbedrijf en locale voorzieningen. 
De wijk is opgedeeld in een viertal buurten met elk een eigen 
karakter. 

p o amma
1200 woningen
200 edrijfseenheden

studio ac e o ei dp o ect
Team: Eelco Herfst, Wouter van Faassen
Docent: Leo van der Burg L.P.J.vandenBurg@tudelft.nl

De vier buurten hebben elk een focus op een gewenste 
doelgroep met een set van bijpassende typologieen. Het huidige 
verouderde industrieterrein zal grotendeels gesaneerd moeten 
worden en maakt daarna plaats voor een woon/werk buurt. 
Vier grote industriele monumenten, de cabalero tabakfabriek, 
de Fokker luchtvaartschool, een autoshowroom uit de jaren 
‘50 en de betonnen kraanspoor voegen karakter toe aan het 
gebied. De bestaande havenkades worden voetgangersgebied 
en nieuwe kanalen. In het meest zuidelijke gebied worden 
nieuwe kanalen aangelegd om aan de wateropgave te voldoen.
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www.woutervanfaassen.nl
voor meer voorbeelden van

flexibele stedenbouw & pragmatisch 
ontwerp voor de openbare ruimte.


