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Cultureel hart in historische binnenstad 's-Hertogenbosch
Opdrachtgever: Provincie Noord-Brabant / Gemeente 's-Hertogenbosch
Architect: MTD landschapsarchitecten
Aanneemsom: 312.000 euro
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Uitbreiding, respectievelijk nieuwbouwvan het Noordbrabants Museum en het
Stedelijk Museum geeft de Bossche binnenstad een nieuw cultureel hart.- MTD
landschapsarchitecten kreeg in januari 2006 van de provincie Noord-Brabant
opdracht voor het opstellen van een inrichtingsplan voor de binnentuinen,
entreepleinen en directe omgeving van beide musea. Bij de monumentale entreepoort van het Noordbrabants Museum zijn haagblokken geïntroduceerd en staat
een robuust natuurstenen element. Ook is het de bedoeling om een deel van de
Binnendieze weer open te graven, met aanlegmogelijkheden voor bootjes. Een
glazen gang verbindt beide musea met elkaar. Binnen het museumkwartier is het
ontdekken van een nieuwe patiotuin, direct grenzend aan het museumrestaurant,
de moeite waard. ,
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Internationale allure campus TU/e Science Park
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Naam project: Campus TU/e Eindhoven
Opdrachtgever: TU/e Eindhoven
Naam architect: MTD landschapsarchitecten
Naam aannemer: Van Esch
Aanneemsom: 2.500.000 euro
Bij de TU/e staat een drietal bouwprojecten op het programma:
de markthal, het Ceres-gebouw en de faculteit voor Technische
Natuurkunde en Electrical Engineering. De Groene Loper, die een
belangrijke structuurdrager is van de compacte campus, vormt in
de visie een van de toekomstige imagodragers. Het gebied wordt
' omgevormd tot verkeersluw gebied. Deze scenic walk start in het
_,_J Dommeldal en verbindt vervolgens het hoofdgebouw met de nieuwe
•M "f^'^ulteit voor Technische Natuurkunde en Electrical Engineering in
'•xS het uiterste oosten. Verschillende entrees van de faculteitsgebouwen
worden direct aan deze route gesitueerd. De vloer van de Markthal

Helmond en het kasteel beter verbonden

Venray: sterke sfeer en identiteitswinst

Naam project: Kasteeltuin Helmond
Opdrachtgever: Gemeente Helmond
Architect: Gemeente Helmond
Aannemer: Du Pré Groenprojecten

Projectnaam: centrum Venray
Opdrachtgever: Gemeente Venray
Architect: MTD landschapsarchitecten
Aannemer: Kessels Wegenbouw BV Ospel
Aanneemsom: 6.900.000 euro

Het kasteel van Helmond was fysiek gescheiden van de stad door de
Traverse (brug). Dit benadrukte de afstand tussen de stad en het kasteel.
Met een nieuw ontwerp probeert de gemeente hierin verbetering te brengen. Du Pré groenprojecten zorgde voor de verjonging en upgrade van de
bomen en het groen.
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i f s i maakt er integraal deel van uit. 'Groen' vormt verder de verbinding
ifC^'i tussen de campus en het gehele TU/e Science Park.

De inrichting van de openbare ruimte heeft door de schaalvergroting die
Venray de afgelopen tijd kreeg een ambivalent karakter. De dorpssfeer van het
historische deel en de stedelijke sfeer van nieuwe in- en uitbreidingen bleven
namelijk achter bij de ontwikkelingen. Het onderscheid tussen 'historische'
straten en pleinen en de straten en pleinen van de in- en uitbreidingen vormt
een belangrijke inzet van het nieuwe inrichtingsplan voor de openbare ruimte.
Zo verwijzen natuurstenen 'plinten' langs gevels nu naar historische stoepen. In
'nieuwe' straten is een natuurstenen 'loper' midden in het straatprofiel toegepast. De introductie van bomen heeft de oorspronkelijke ruimtewerking van de
pleinen hersteld. Verder heeft de regulering van luifels en reclame-uitingen aan
de gevels het centrumgebied van Venray een ware metamorfose laten ondergaan.

Herinrichting Park Berg en Bos Apeldoorn
Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn
Architect: gemeente Apeldoorn in samenwerking met Jolanda van Looij
Aannemer: Heijmans Sport & Groen
Aanneemsom: fase 1: circa 124.800 euro; fase 2: 1.084.000 euro.
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Apeldoorn besloot in april 2008 om Natuurpark Berg en Bos in haar oude
luister te herstellen. Dat gebeurde in twee fasen. De - oude- glorie van het
park moest terugkomen. Dat betekende niet letterlijk een reconstructie van
de situatie van voor de oorlog, maar het maken van een nieuw integraal
ontwerp, op basis van de huidige situatie en met respect voor hét verleden.
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www.stad-en-groen.nl

www.stad-en-groen.nl
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