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MLA+ is een internationaal opererend architectuur- en
stedenbouwbureau met zijn hoofdvestiging in Rotterdam. Sinds de
oprichting van Maccreanor Lavington Architects in 1992, hebben we
een prijswinnend portfolio opgebouwd op het gebied van architectuur en
stedenbouw met projecten in Nederland, Europa, Azië en Zuid Amerika.
MLA+ is in 2012 opgericht als een merknaam van Maccreanor Lavington
Architects, gebruikmakend van de expertise van Maccreanor Lavington.
Projecten variëren in schaal en complexiteit van individuele gebouwen
tot grootschalige stedenbouw. Binnen dit brede scala hebben wij
ruime ervaring in woningbouw, openbare gebouwen, binnenstedelijke
herstructurering en herontwikkeling van voormalig industrieel erfgoed.
Het werk van MLA+ is het resultaat van zorgvuldig onderzoek naar de
fysieke en culturele context. Wij zijn sterk in het maken van alledaagse
plekken om te wonen en te werken. De ontwerpen die we maken
benadrukken de bijzonderheid van het gewone. Deze interesse komt
tot uitdrukking in uiteenlopende schaalniveaus; van het ontwerp van de
publieke ruimte tot een inventieve en duurzame inzet van materialen
en detaillering. We gaan verder dan het ontwerpen van energiearme en
milieuvriendelijke gebouwen alleen. Duurzaamheid betekent ook een
sterke ruimtelijke en sociale verankering van het gebouwd programma
in haar omgeving, en vertaalt zich in een architectuur die niet alleen
eigentijds, maar vooral ook tijdloos is.
MLA+ speelt ook in op internationale thema’s zoals de toenemende
complexiteit van steden en regio’s en de verschuiving van grenzen.
De internationale bureaustructuur stelt MLA+ in staat om binnen
verschillende culturen samenwerkingsverbanden aan te gaan. Onze
projecten worden gekenmerkt door een internationale blik maar zijn
geworteld in de lokale context. Op deze wijze realiseren wij samen met
opdrachtgevers en andere professionals gebouwen en plekken van
uitzonderlijke kwaliteit.

IN HET KORT

Wat te verwachten van MLA+

+

Gecombineerde kennis in drie
werkvelden
Architectuur, stedenbouw en
strategisch ruimtelijk advies, zelfs
wanneer er slechts in één van deze
velden gewerkt wordt.

+

Toegewijd team met internationale
+
ervaring
Onze collega’s zijn een groot deel van
het succes van MLA+. We werken
intercontinentaal en gebruiken de
kennis die we wereldwijd verzameld
+
hebben om lokale uitdagingen aan te
gaan.

+

Interculturele ervaring
Een open mentaliteit en begripvolle
houding naar uw cultuur en werkwijze
maakt onze samenwerking productief

+

Interactieve werkwijze
benaderbare en ervaren projectleiders
zorgen voor frequente en
dagelijkse samenwerking met onze
opdrachtgevers.

+

Goede banden of strategische
samenwerking met experts op het
gebied van stedelijke transformatie
Advies van vooraanstaande
landschapsarchitecten,
vastgoedadviseurs,
duurzaamheidsexperts of
interieurarchitecten in Europa voor
bijdragen aan de transformatie van
de stedelijke omgeving en integrale
ontwikkelingen

+

+

Ambitieuze en implementeerbare
voorstellen
Onze focus ligt op het vertalen van de
doelstelling van onze opdrachtgevers,
de beoogde markten en de mate van
investering die hiervoor nodig is.
Duurzame oplossingen
Lange termijn oplossingen:
Duurzaamheid in de ruimste zin van
het woord.
Betrokkenheid tot na oplevering
Kleine ontwerp aanpassingen na de
fase van in gebruik name van het
gebouw wanneer dit gewenst is door
opdrachtgever of stakeholders
Waar voor je geld
Als een professioneel architectuur,
stedenbouw en adviesbureau, is
MLA+ erop gebrand om professionele
service aan te bieden met hoge
kwaliteit. We bereiken dat door een
goed ontwikkeld werkproces, ruime
ervaring en multidisciplinaire teams.

Onze meeste projecten hebben te maken
met complexe situaties in bestaande
stedelijke gebieden. De grootste vraag
is hoe nieuwe ontwikkelingen de
omringende stad verbeteren.
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Olympic Legacy Masterplan, Londen
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MLA+ werkt met een multidisciplinair en internationaal team om de uitdagingen die
we tegenkomen op de juiste manier te vertalen. Dit biedt ons de mogelijkheid om
lokale kennis te combineren met internationale ervaring.
Voor elk project wordt een apart team samengesteld om ervaring, vaardigheden en
expertise te combineren voor een hoogwaardig resultaat.
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Toekomstwaarde

INTEGRALE DUURZAAMHEID
Sinds het ontstaan van Maccreanor Lavington begin jaren 90 werken we al aan
duurzame architectuuropgaves en woonomgevingen.
Naar onze mening is duurzaamheid niet iets dat achteraf (naar keuze) kan worden
toegevoegd. Het is ook veel meer dan een louter technische zaak. Tegenover het
willen scoren op één discipline plaatsen we de metafoor van de tienkamp.
Architectonische duurzaamheid gaat ook over de betekenis en functionaliteit van
een gebouw, letterlijk “tijdsbestendigheid”. De kansen die een project krijgt om
lang te bestaan hangen vooral samen met aanvaarding door en appreciatie van
het gebouw en het vermogen om een meerwaarde te kunnen bieden voor zoveel
mogelijk mensen voor een zo lang mogelijke tijd.
In de loop van de tijd hebben we tools ontwikkeld om vanaf het begin van het
ontwerpproces de duurzaamheidsaspecten in onze ontwerpopgaves te integreren.
In onze visie zijn er in het ontwerpproces 10 aspecten waar we ons op focussen.
We onderscheiden de gebouw gebonden GPR thema’s: toekomstwaarde,
gebruikskwaliteit, milieu, energie en gezondheid. Naar onze mening zijn er
5 aspecten meer als het aankomt op integrale duurzaamheid: mobiliteit,
groenontwikkeling, water, beheer en organisatie en sociale duurzaamheid.
Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaamheidsvraagstukken ook op het niveau van
de stad of wijk kunnen worden opgelost. Gebouwen en programma’s kunnen met
elkaar worden verbonden en zo kunnen we ze hun energie laten uitwisselen om zo
een intelligente en energie neutrale leefomgeving te creëren. Door functiemenging
en circulariteit beperken we niet alleen de CO2 uitstoot, watergebruik en
afvalstromen, maar scoren we vooral op het punt van sociale duurzaamheid
waardoor er leefbare en gezonde steden ontstaan.
Tot slot stellen we de gebruiker centraal. Deze belangrijke schakel wordt dikwijls
overgeslagen op het gebied van duurzaamheid. Elk certificaat of duurzaam
materiaal is nutteloos wanneer een gebouw niet voor een comfortabele omgeving
voor zijn gebruikers zorgt.

Beheer en organisatie

Sociaal cultureel

Gebruikskwaliteit

GPR
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Mobiliteit

1. NEDERLANDSE PROJECTEN
2. EEN SOLIDE POSITIE IN LONDEN
3. MLA+ NIEUWE ANTWOORDEN OP NIEUWE UITDAGINGEN

1
NEDERLANDSE PROJECTEN
In de afgelopen jaren hebben wij vijf projecten in Nederland afgerond. Van deze
projecten won het metrostation Kraaiennest in Amsterdam een internationale prijs
en werd de woning aan de Hoflaan in Rotterdam geselecteerd voor het Architectuur
Jaarboek 2012/2013 en gehonoreerd met een internationale prijs.
Sinds 2016 richten we ons weer vol op de Nederlandse markt, waarbij de focus
ligt op binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen en transformatie projecten. De
transformaties van het ANWB complex in Den Haag / Wassenaar en het ZOHO
gebied in Rotterdam naar levendige nieuwe wijken met een herkenbare eigen
identiteit zijn hier goede voorbeelden van.
We beperken ons niet tot projecten met een bepaalde omvang of discipline.
We werken op alle schaalniveaus tegelijk als architect, stedenbouwkundige of
strategisch consultant en deze synergie resulteert in betere en toekomstgerichte
oplossingen voor alle betrokken partijen.

Een eiland in de Zaan

Mix van sociale groepen

Zaaneiland, Zaanstad

Ypenburg, Den Haag

Het plan, 11 kilometer ten noorden van Amsterdam, voor 123 woningen en 33
appartmenten is het winnende ontwerp voor de tweede editie van de Europan
competitie en betekent de start van het architectenbureau MaccreanorLavington.
De volumes, gelegen aan de oostelijke kade, zijn gearrangeerd als twee terrassen
van 500 meter lengte, waarvan één over de rivier uitkijkt en één over het park. De
straten en lanen kennen een duidelijke hierarchie en het onderscheid tussen private
en publieke ruimte helder. Dankzij de verticale orientatie van de woningen wordt hun
individualiteit binnen het geheel benadrukt. De architectuur zoekt naar een balans
tussen herhaling en onderscheid, waarbij ruimtelijkheid en complexiteit ervaren worden
in zichtlijnen en veranderend perspectief.
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Opdrachtgever Bouwfonds
Woningbouw & Volker Stevin
ontwikkelingsmaatschappij
Programma 123, eengezinswoningen, 33
appartementen
Bouwkosten €10-20 miljoen
Oplevering 1996

Een voormalig militair vliegveld is in tien jaar tijd getransformeerd tot uitbreidingswijk
van Den Haag, met ruimte voor 12000 nieuwe woningen. De twee door
MaccreanorLavington ontworpen appartementencomplexen zijn ontwikkeld in de
eerste fase van het plan. Onze opdrachtgever wilde een mix van verschillende
sociale groepen met verschillende dagelijkse routines huisvesten in een duurzaam
gebouw. Het ontwerp richt zich daarom op verscheidenheid in gebruik in plaats van
optimalisering van een enkele typologie. Met een relatief beperkt budget is een
appartementencomplex ontstaan dat het imago van sociale woningbouw een nieuwe
impuls geeft.

Opdrachtgever Rijswijkse Christelijke
Woningbouwvereniging
Programma 18 grondgebonden
woningen & 18 appartementen
Bouwkosten €5-10 miljoen
Oplevering 1999
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Geheugen van het landschap
Langerak, Utrecht
Langerak is het eerste deelplan van ongeveer 900 woningen in Leidsche Rijn, met
30.000 woningen de grootste Vinexlocatie van Nederland.
Het plan van Maccreanor Lavington:MLA+, voor twee van de kavels,
introduceert een serie uitzonderlijk brede en korte doodlopende straatjes met aan
weerszijden vier of zes woningen, ieder met een tuin op het zuiden. De aan de
woning verbonden garages, fiets- en bergruimtes liggen aan de straatzijde rondom
terrasachtige, open tuinen. Zo ontstaat een informele, gemeenschappelijke
buitenruimte met een besloten sfeer.

Opdrachtgever Bouwfonds Fortis
Programma 139 eengezinswoningen
Bouwkosten €12,7 miljoen
Oplevering 2001

De architectuur van de woningen herinnert aan de dorpen en boerderijen die zo
kenmerkend zijn voor het omringende platteland: clusters van gebouwen waarbij de
dakpartijen overheersen. Hoewel het project met z’n uitgesproken dakbeeld refereert
aan agrarische nostalgie, is het tegelijkertijd ook uiterst nieuw en ongewoon in z’n
verschijningsvorm. Balancerend tussen mythe en suburbane
werkelijkheid appelleren de woningen aan ons verlangen naar een buitenhuis.
Niet voor niets beschreven bewoners het project in een plaatselijke krant als “het
paradijs van Leidsche Rijn”.
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2e Katendrechtse Haven
Katendrecht, Rotterdam
In de negentiende eeuw was het tussen de Rotterdamse Maas- en Rijnhaven gelegen
schiereiland Katendrecht een idyllische pleisterplaats op de route van Amsterdam naar
Antwerpen. Vanaf de jaren zestig, toen de haven zich in westelijke richting ontwikkelde,
raakte de wijk in verval tot het de reputatie van een van de meest verwaarloosde
en verloederde wijken in Rotterdam had. Net als bij vele andere historische havengebieden word eind twintigste eeuw de schoonheid van het gebied herontdekt. De
bebouwing grenzend aan de haven en rivierzijde is grootschalig van opzet, oogt riant
en robuust en refereert aan de havenarchitectuur. Het plan Tweede Katendrechtse
Haven is in het middengebied kleinschaligere en informeler van opzet en heeft een
‘back-to-back’ typologie die veel in Rotterdam terug te vinden is. Door deze opzet vormen de nauwe straten in het plan een semi-openbare ruimte, waar het buurtgevoel
floreert en de kinderen veilig kunnen spelen. In het groene park langs de kade kan
men genieten van een fantastisch uitzicht over de rivier. Het centrum van Rotterdam is
opeens heel dichtbij.
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Opdrachtgever Bouwfonds Woningbouw
Programma 68 appartementen en
60 eengezinsoningen
Bouwkosten €15-20 miljoen
Oplevering 2001
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Parkhaven
Dichterswijk, Utrecht
Parkhaven in Dichterswijk West is onderdeel
van een grootschalig reconstructieplan voor,
de vlakbij het Centraal Station gelegen, uit
de jaren dertig stammende, ‘Dichterswijk’ in
Utrecht. Het gebied ligt naast de Jaarbeurs
en aan de voormalige Veilinghaven, in de
vorige eeuw nog een belangrijk centrum
voor grote groente en fruitveilingen, nu
stedenbouwkundige ruggengraat van de
nieuwe uitbreiding. Het project Parkhaven
vormt de begrenzing van deze historische
haven en bestaat uit een opmerkelijk
bouwblok met een totaal van 220 nieuwe
woningen.
Het nieuwe blok is geïnspireerd op een
stedenbouwkundige typologie die veelvuldig
in de stad Utrecht voorkomt: open blokken
met vrij toegankelijke, los opgezette
binnenterreinen die deel uitmaken van een
cruciaal netwerk van de stad doorkruisende
looproutes. In de Parkhaven wordt dit
principe vertaald naar het ontwerpen van
een vergroot, open, uit vier losse delen
bestaand bouwblok dat de begrenzing vormt
van over het binnenterrein verspreidde
22

blokjes rijtjes- woningen. Inzet van het
stedenbouwkundig citaat is het naar de
stad toe versterken van de door informele
looproutes bepaalde infrastructuur. De
vier appartementengebouwen vormen,
door vergelijkbaar materiaalgebruik en
detaillering, een architectonische eenheid
maar hebben toch ook een duidelijk
van elkaar te onderscheiden uitstraling.
Binnen het overtuigende gebruik van ing
van een complex gebruiksprogramma de
verschillen.

Opdrachtgever Bouwfonds Woningbouw
Programma 161 appartementen,

36 eengezinswoningen,
2.800 m² commerciële ruimte
Oplevering 2001

Het parkachtig groene binnenterrein
contrasteert op alle fronten met
de hoogstedelijke allure van z’n
begrenzingen: het terrein is overdag vrij
toegankelijk, is ‘s nachts gesloten, is
auto-vrij door ondergrondse parking en
met z’n veertigtal eengezinswoningen
met privé-tuinen een verras-send
landelijke oase. Met de ontwikkeling van
de Parkhaven als nieuw stedelijk front
heeft Dichters-wijk zowel in visueel als
logistiek opzicht een nieuwe verbinding
naar het centrum van de stad.
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Blok 4
IJburg, Amsterdam

24

IJburg is een omvangrijk stadsuitbreidingsplan
aan de noordrand van Amsterdam. Het
plan is onderdeel van de herontwikkeling
van de IJ-oevers met als doel de ruimtelijke
relatie met de rivier, die historisch gezien
de aanvoerroute voor schepen van en
naar het centrum vormde, te herstellen. De
dichter bij het historische centrum gelegen
delen Java, KNSM, Borneo Sporenburg,
Westerdokseiland en de Houthavens werden
als eerste ontwikkeld. Van geïsoleerde, in
onbruik geraakte en verpauperde havendelen
zijn deze gebieden getransformeerd tot
levendige, watergeoriënteerde woon- werk
locaties. Het plan IJburg is de volgende
fase in deze herontwikkeling. IJburg Blok
4 wordt een concept gepresenteerd voor
een ‘transfunctioneel en multifunctioneel
gebouw dat ruimte biedt aan veranderingen
in gebruiksmogelijkheden: van wonen naar
werken, van werken naar utiliteitsgebruik,
of een combinatie hiervan’. De dimensies,
massa en karakter van het gebouw zijn maten
die zijn afgeleid van de vele al dan niet tot
appartementen verbouwde pakhuizen in
Amsterdam. De appartementen in Blok 4 zijn

standaard 7,5 meter breed, 25 meter
diep en hebben een plafondhoogte
van 3.2 meter. Elke woning is vanaf
de begane grond toegankelijk
en heeft een ‘centrale leegte’ die
zorgt dat het daglicht tot diep in het
gebouw kan doordringen. De sobere
en introverte stijl die kenmerkend
is voor de pakhuisarchitectuur is
vooral op grote afstand opvallend,
van dichtbij echter is Blok 4 een
woongebouw met een overvloed aan
grote ramen en uitbundige balkons.
De zuidgevel van het gebouw bestaat
uit een interactieve glasgevel die op
zijn minst spectaculair te noemen
is. Een geavanceerd systeem met
beweegbare harmonica luifels en
verticale zonwering, waarbij per
woning de gehele glazen pui in- en
uitgeklapt kan worden zorgt voor een
flexibele beheersing van zonlicht en
warmte. Afhankelijk van het weer en
gebruik ziet deze gevel er op ieder
moment van de dag weer anders uit.

Opdrachtgever Waterstad 1 (consortium
of Het Oosten, BAM Wilma en Vesteda)
Programma
63 appartementen, 270 m2 cafe
Bouwkosten €10-15 miljoen
Oplevering 2003
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CERES
Beekpoort, Weert
Aan de rand van de stad in een voormalig industriegebied zijn twee blokken
appartementen met 70 woningen gerealiseerd. De locatie was voorheen gevuld door
meerdere magazijnen en graansilo’s, een herinnering aan een eerdere industrieële
periode toen industrie aan de kades van het Nederweert floreerde. Goederen werden
naar de haven van Antwerpen en ten zuiden van Luik verscheept. Sinds de industie
is verlaten word het kanaal gebruikt door pleziervaart. De historische gebouwen die
er tot voor kort nog stonden, waren een krachtige herinnering aan de skyline van een
stad uit het verleden. Aan de hand van het plan van AWG wordt er geprobeerd om
niet alleen de schaal van de industrie, maar ook de schaal van het stadscentrum en
woonwijken terug te brengen aan de kade van het kanaal. De grootte van het stedelijke
blok, gebouw hoogte, gevelarticulatie en materialisatie zijn daardoor gedefineerd met
tegensprekende referenties in gedachten.
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Opdrachtgever 3W Vastgoed
Programma 74 appartementen, 92
gebouwde parkeerplaatsen
Bouwkosten €8.3 miljoen
Oplevering 2009
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Kraaiennest
Bijlmer, Amsterdam
Het metrostation heeft een prominente plek op het marktplein. De entree en daarmee
het publieke gedeelte van het station bevindt zich echter aan de andere zijde, de
Karspeldreef.
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MLA heeft een opengewerkt decoratief hekwerk voorgesteld om het hoofd te bieden
aan de problemen die zich met name op begane grond manifesteren. Het decoratieve
hekwerk voorkomt graffiti en vermindert het onderhoud aan de buitenkant. Maar
bovenal maakt het de doos alzijdig attractief, waardoor het station zelfs ter plaatse
van de techniek uitstraling heeft. In het donker zorgt de aangelichte huid rond de
techniek en roltrappen samen met de opengewerkte buitenhuid voor een lantaren- en
lampionachtige werking.
De dubbele huid heeft naast bovengenoemde ook nog een constructieve functie. De
doos met techniek en roltrappen draagt ook grote delen van het perron. In de zone
tussen binnen-en buitenhuid is constructie opgenomen om zowel het perron te dragen
als de doos stabiliteit te geven, en de constructie van de buitenhuid te minimaliseren.
Alle techniekruimtes bevinden zich binnenin de constructieve doos en worden ook
binnen de contouren van de doos ontsloten, waarmee de decoratieve buitenschil
onaangetast blijft.

Opdrachtgever DIVV, Stadsdeel Zuidosst
en GVB
Programma 2.430 m2 metrostation
Bouwkosten €10-15 miljoen
Oplevering 2011
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Duurzame sociale ontwikkeling
Grunobuurt, Groningen
De Grunobuurt is in de jaren twintig oorspronkelijk als woonwijk voor
spoorwegpersoneel gebouwd. De oude woningen waren helaas aan het einde van hun
levensloop gekomen. De prachtige architectuur van de oude wijk werd gekenmerkt
door uniforme bakstenen gevels met fraaie details in reliëf, kenmerken die in de
nieuwe bebouwing zijn teruggebracht. Andere oorspronkelijke kwaliteiten zijn in het
stedenbouwkundig ontwerp van de Zwarte Hond opgenomen: de eenheid van de wijk
en de groenvoorzieningen.

Opdrachtgever Nijestee Vastgoed
Programma 43 appartementen, 51
maisonettes en 100 m2 winkelruimte
Bouwkosten €10-15 miljoen
Oplevering 2011

Nijestee, de woningbouwvereniging waarin de oude vereniging Gruno is opgegaan,
ambieerde een duurzame ontwikkeling. De woningen worden verwarmd en gekoeld via
de vloer met behulp van warmtepompen in combinatie met gebalanceerde ventilatie.
De woningen zijn ook zeer goed geïsoleerd: Rc>4,0 voor de gevels en Rc>5,0 voor
vloeren en daken. Als antwoord op het uitermate scherpe budget in combinatie met het
ambitieuze stedenbouwkundig ontwerp, is gekozen voor één eenvoudig maar genereus
venster dat telkens terugkomt.
Door het verbijzonderen van de gebouwen op de belangrijkste posities: entrees,
straathoeken en plint wordt het budget optimaal ingezet en de worden de straten
attractief. Het metselwerk patroon, dat over de straatgevels is gelegd, versterkt
deze accenten: zij benadrukt de plint en de entrees en is extra intensief op de
gebouwhoeken.
Ten gunste van een uitgebreide woningdifferentiatie is er op heldere wijze een breed
scala van verschillende appartementen en maisonnettes, commercieel en sociaal, huur
en koop, in de bouwvolumes ingepast. In overleg met de bewonersorganisatie is ook
het dakvlak benut in de vorm van gemeenschappelijke dakterrassen. De bijzondere
aandacht die MaccreanorLavington schenkt aan de overgangen tussen openbaar en
privé - het organiseren van het samenleven - komt goed tot uiting in de binnenkant van
blok zeven. De beluchting van de garage is opgenomen in manshoge meubels en door
een slimme positionering hiervan zijn privacy en beschutting gewaarborgd.

30

31

Landelijk wonen in de stad
Hoflaan Huis, Rotterdam
De stadsvilla vervangt een anonieme duplexwoning uit 1958, met zijn naoorlogse
‘schaarstebouw’ een dissonant in het beschermd stadsgezicht van de voorname
Hoflaan, die wordt gekarakteriseerd door diepe voortuinen, monumentale bomen
en een bebouwing van veelal vrijstaande panden. Door het in elkaar overgaan van
privé-groen en openbaar groen ontstaat een uitzonderlijke omgeving met een welhaast
landelijke sfeer.
De straat wordt gekenmerkt door een verscheidenheid van woningen die niet alleen
qua bouwstijl en bouwperiode, maar ook qua afmeting, materialisering en detaillering
enorme verschillen tonen. Witte villa’s vormen een karakteristiek onderdeel van
deze context. Hierdoor wordt in hoge mate de charme van de laan bepaald, en de
nieuwbouw diende hieraan dan ook recht te doen.
De nieuwbouw tracht een zorgvuldige balans te vinden tussen de historische uitstraling
van de straat en het besef dat het nieuwe huis ontegenzeggelijk een product van zijn
tijd is.

Opdrachtgever
Familie Maccreanor-Bousema
Programma 300m² stadsvilla
Oplevering 2012
Onderscheidingen
Jaarboek selectie 2012/2013
EU Riba Award

Het huis is ontworpen volgens de passiefhuisstandaard en de Britse Code for
Sustainable homes, level 5. Veel aandacht is besteed aan de materiaalkeuze met
betrekking tot hun CO2 footprint en aan de interne milieu prestatie. Het huis is CO2
neutraal qua constructie en zeer energiezuinig.
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Panorama op de stad
Oosterdokseiland Kavel 2CD, Amsterdam
Het pal naast het Centraal Station gelegen Oosterdokseiland is onderdeel van de
Zuidelijke IJ-oevers en vormt samen met het Oostelijk Havengebied en de Oostelijke
Eilanden een archipel van zowel kunstmatige alsook natuurlijke eilanden die verbonden
waren met belangrijke havenfuncties. Halverwege de jaren ’70 raakte de Zuidelijke
IJ-oever geleidelijk in verval en de afgelopen jaren zijn de voormalige havenbekkens
veranderd in waterrijke woonwijken.
Het stedenbouwkundig plan voor het Oosterdokseiland kent dertig tot vijftig meter hoge
bouwblokken die worden gescheiden door uiterst smalle straatjes van slechts vijf tot
acht meter breed. In dit plan ontwierp MaccreanorLavington een twaalf verdiepingen
hoog appartementengebouw aan de Oosterdokskade.

34

In het souterrain, bovenop een parkeergarage, bevindt zich een supermarkt als
onderdeel van een hoogstedelijk foodcourt dat zich verder uitstrekt over begane grond
en mezzanine in de plint van het gebouw. Via trappen, vides en daklichten vormt de
ruimte zich tot één dynamisch geheel dat zich uitnodigend opent naar de kade en
aangrenzende straatjes.

Opdrachtgever Bouwfonds MAB
Ontwikkeling
Programma Woongebouw bestaande uit
55 Woningen met een commerciële plint
van 4.800m2. Totaal 13.126 m2
Bouwkosten €18 miljoen
Oplevering 2012
Fasen SO t/m DO, esthetische
begeleiding tijdens bestek en uitvoering
Adviseurs Masterplan Supervisie:
Erick van Egeraat. Landschap: Michael
van Gessel. Architectuur LPH 5-8:
HVDN. Technieken: Deerns. Akoestiek:
Peutz. Kostencalculatie: PRC.
Bouwmanagement: Arcadis
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4.
Aan de zuidkant bevinden zich twintig koopappartementen, twee per verdieping.
Daarachter dertig oost-west georiënteerde sociale huurappartementen ontsloten
door een galerij en in het daklandschap nog eens vijf maisonetttes in de vrije huur
sector. De rondom doorlopende vloerranden manifesteren zich in de gevel soms als
terrassen en balkons, dan weer als galerijen, en altijd ordenen ze een hoogwaardig
gedetailleerde gevelinvulling. Of dit nu de terugliggende verdiepingshoge glazen
puien zijn die de koopappartementen een spectaculair uitzicht bieden op het
historische centrum, de zonwerende panelen, of de rijk gedecoreerde betonnen
panelen in de zijgevels waarop de direct aangrenzende woningen uitkijken.
Commercie en interieurinrichting:
Het programma van Kavel 2CD bestaat uit woningbouw (huur en koop), een
supermarkt en een food court. MaccreanorLavington heeft voor het interieur van het
commerciële programma haalbaarheidsstudies en space planning uitgevoerd.
Integratie van ontwerpen van verschillende ontwerpers:
Kavel 2 bestaat uit vijf percelen, waarbij in totaal 4 architecten betrokken waren.
MaccreanorLavington was coordinerend architect voor het geheel, wat betekende
dat wij verantwoordelijk waren voor de afstemming tussen de verschillende
ontwerpen. Doordat het programma meermaals wijzigde heeft MaccreanorLavington
hier een bijzonder uitdagende en belangrijke rol kunnen vervullen.
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Er was een intensieve samenwerking en afstemming met de Gemeente Amsterdam,
de architecten van de overige kavels en met Erick van Egeraat als ontwerper van
het masterplan.
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Een nieuw gezicht voor de ANWB
ANWB kantoor, Wassenaar

38

Aan de rand van Den Haag en Wassenaar ligt het plangebied waar de ANWB
gehuisvest is sinds de jaren ’60. Het kantorencomplex ligt dicht bij de Noordzee, de
duinen en in de landgoederenzone van Wassenaar-Voorschoten. Omdat een deel
van de kantoren op deze locatie leeg staat transformeren we het karakteristieke
kantorencomplex en creëren wij een vitale kwaliteitsplek voor ontmoeting, verblijf en
vermaak. Doel is om een zinvolle, toekomstbestendige, nieuwe invulling voor het
ANWB terrein te vinden, waarbij het probleem van de leegstand van de kantoren
opgelost wordt. Om dit te realiseren is een nieuw bestemmingsplan nodig. In onze
visie worden werken en wonen gecombineerd met functies ( een theater, winkel,
sportfaciliteiten, een restaurant en café) die zowel door het publiek, de toekomstige
bewoners, als het ANWB-personeel gebruikt kunnen worden. De ANWB staat als
vereniging voor mobiliteit, voor reizen en voor vrijheid van leven. De krachtige
mengeling van functies op een locatie die sterk verbonden is met Den Haag, uitkijkend
op het groen van Wassenaar, brengt de ANWB dichter bij de maatschappij. In twee
modellen (campus- en compact model) laten wij zien hoe wij “een nieuw hart” voor
de ANWB creëren: een toekomstbestendig, flexibel, comfortabel en gezond kantoor,
passend binnen de nieuwe werkconcepten en op een slimme manier gekoppeld
aan de nieuwe woongebouwen op het terrein. Het verbindende element tussen
de verschillende bouwdelen is het landschapsontwerp met een centraal Plaza,
verschillende binnentuinen en een landschapspark, verbonden met park Clingendael.

Opdrachtgever ANWB
Tender i.s.m. ABB Ontwikkeling
Programma
30.000 m2 hoofdkantoor
5000 m2 publiek functies
ca. 325 woningen (45.500 m2)
655 gebouwde parkeerplaatsen
Fasen Tender
Adviseurs
Felixx landschapsarchitecten
BBA binnenklimaat
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ZOHO met een twist
Zomerhofkwartier, Rotterdam
ZOHO staat bekend als het Rotterdamse Maakkwartier. De afgelopen jaren is dit
gebied vanuit een bottom up strategie geworden tot een prettige woon-, maar vooral
werkplek aan de rand van het centrum, op 5 minuten lopen van het Centraal Station.
Voor en door makers in design, kunst, cultuur, media, tech, food, architectuur en urban
planning.
Nu het economisch beter gaat en de woningbehoefte in het centrum van Rotterdam
groot is, liggen er kansen om dit gebied te transformeren tot een bruisend en stedelijk
mixed use gebied.

Opdrachtgever MLA+
Terreingrootte Ca. 2 ha
Programma Wonen, werken,
commerciële functies
Status Studie in ontwikkeling 2017

ZOHO

Centrum
Rotterdam

MaccreanorLavington : MLA+, al sinds 1999 gevestigd in het gebied, is bezig een
business case te ontwerpen voor de verdere ontwikkeling van het gebied in cocreatie met stakeholders, makers, creatieven en bewoners. Dit vraagt om innovaties
op verschillende gebieden: vraaggericht bouwen met directe betrokkenheid van
de eindgebruiker, financiering van de gebiedsontwikkeling, verduurzaming van de
bestaande voorraad, hergebruik van bestaand vastgoed en het realiseren van een
toekomstbestendige wijk met een sterke nieuwe identiteit.

Rotterdam Noord
40

41

B3s

Blok 3

Blok 2

14

A3s

A1

A2s

A2

A1s

A1

A2s

A2

13

12

11

10

9

8

7

6

Oostgevel

B4s

Blok 4

18

B1

B1s

17

B16

Zuidgevel

B5s
28

Blok 6

Blok 5

C3s

C1

C2s

C2

C1s

C1

27

26

25

24

23

22

Collectief wonen in het groen

Buiten bouwblok:
Rijweg

Do not scale from this drawing. Verify all dimensions on site.
Drawing should be read in conjunction with information from all
other design consultants and contractors. All drawings in digital
format are for reference only, paper copies are available on
request.
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Opdrachtgever BPB/ Rehorst Bouw
Programma
30 eensgezinswoningen
Bouwkosten onbekend
Oplevering 2019
Fasen SO t/m Uitvoering
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Dit woningbouwensemble van 30 woningen© is
het afsluitende
‘burchten’-project in
Maccreanor
Lavington Ltd.
Carnisselande. Uitgangspunt voor dit woningbouwblok is om een licht ensemble te
maken dat zich presenteert als één entiteit in het groen met een goede balans tussen
collectiviteit en individualiteit. Om dit stedenbouwkundig kracht bij te zetten wordt
het blok verhoogd aangelegd t.o.v. het maaiveld. Het is onze ambitie om een goede
balans te vinden tussen collectiviteit en individualiteit waarbij de verschillende individule
woningtypen, die variëren in beukmaat, worden vereningd tot een sterk en eenduidig
collectief blok in het groene veld. Om dit te bereiken, wordt de gevel horizontaal geleed
d.m.v. van iets uitkragende witte betonbanden.
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Wij hebben gekozen voor een lichtgrijze gemêleerde baksteensortering voor de
penanten gecombineerd met een betonnen band die qua kleur dicht bij het metselwerk
ligt. Hierdoor oogt het blok als een eenheid, maar onderscheid zich ook van de andere
‘burchten’. Door de articulatie van terugspringende vlakken met om-en-om geplaatste
donkere geglazuurde stenen, ontstaat een rijk gelaagd gevelbeeld met diepteen schaduwwerking. De toevoeging van rood-bruin gekleurde houten kozijnen en
decoratieve stalen hekwerken versterken dit beeld.

P = 0 = 1,80 + NAP
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EEN SOLIDE POSITIE IN LONDEN
Met een Engelse en een Nederlandse vestiging heeft MaccreanorLavington zich
kunnen ontwikkelen tot een stabiel en crisisbestendig bedrijf.
Terwijl in de jaren rond de milleniumwisseling het toen nog kleine Engelse
bureau profiteerde van het succes van de Nederlandse vestiging op de actieve
woningbouwmarkt in Nederland, is het de afgelopen jaren omgekeerd geweest.
Doordat de woningproductie in Londen vrijwel niet heeft geleden onder de financiele
crisis kon de expertise van het Nederlandse bureau worden aangewend voor
Londense projecten en heeft onze vestiging aldaar kunnen uitgroeien tot een van
de toonaangevende bureau’s met inmiddels zo’n 50 werknemers.
In Londen is de afgelopen jaren gewerkt een groot aantal projecten waaronder o.a.
Barrier Park (264 woningen), Blackfriars Road (336 woningen, bouwaanvraag 2014)
en meest recentelijk Chesterfield House (239 woningen, bouwaanvraag 2016).
Daarnaast hebben we in het centrum van Londen een prestigieus en uiterst
succesvol NH hotel gerealiseerd en is een Hilton alsook een Moxy/Marriott hotel in
aanbouw.

The Lux
Hoxton plein, Londen
Op de plaats van een verlaten timmerwerkplaats in Shoreditch, was The Lux één
van de eerste herontwikkelingen aan het Hoxton plein. Het huisvest faciliteiten voor
verschillende gebruikers voor het London Electronic Arts en London Filmmakers Co-op,
gecombineerd met een bar en commercieel verhuurbare ruimten.
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Opdrachtgever The British Film Institute
& Glasshouse Investments
Programma Gallerie en bioscoop
Bouwkosten €5-10 miljoen
Oplevering 1998
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Een samengevoegd paar
Old Nichol street, Londen
Old Nichol Street is een rustige secundaire straat met kleine winkeltjes, werkplaatsen,
studio’s, kantoren en werkplaatsen. Gentrificatie van de stad beweegt zich de laatste
10-15 jaar oostwaarts en heeft er voor gezorgd dat deze voorheen afgetakelde straat
een voorname locatie is geworden voor wonen en werken.

Opdrachtgever DAD Developments
Programma Loft appartementen
Bouwkosten €1-5 miljoen
Oplevering 2005

Een aantal gebouwen is al omgetoverd tot loft-appartementen terwijl andere in
afwachting zijn voor sloop of herontwikkeling. Vroegere vergelijkbare typologieën
maken plaats voor een gevarieerd straatbeeld. MaccreanorLavington kreeg de
opdracht om een nieuw woon/werk gebouw te ontwerpen boven een kelder met
commerciële ruimten en om het aanliggende pand te renoveren tot appartementen.
Het nieuwe- en oude gebouw vormen een samengevoegd paar: Het karakter van het
oude pand, de verhoudingen van de gevel én zijn robuuste, bijna industriële detaillering
hebben een vertaling gekregen in de nieuwe uitbreiding
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Een stad in de tuin
Accordia, Cambridge
De Accordia plot werd in de tijd van de koude oorlog gebruikt als een geheime
nucleaire bunker van de regering. De uitzonderlijke gebouwen van dit gebied
vormen de ruggengraat voor de nieuwe woonwijk. Het ontwerp van de
herenhuizen is een herinterpretatie van de historische voorhuis - achterhuis
woningtypologie. Op alle verdiepingen heeft het interieur van de woningen,
afhankelijk van de woonfunctie, een goede relatie met de privé buitenruimten:
naar binnenplaatsen, terrassen, balkons en daktuinen. Dit komt veelal overeen
met de wens van veel bewoners voor onderhoudsvriendelijke buitenruimten in
plaats van arbeidsintensieve tuinen.
Accordia 2008 werd geëerd met de Stirling prijs, de hoogste onderscheiding voor
architectuur in het Verenigd Koninkrijk. Nooit eerder werd een woningbouwproject
bekroond met deze excellente prijs. “Accordia is woningbouw in hoge dichtheid op
zijn best. Het biedt een nieuw model voor leven tussen binnen- en buitenruimten.
Deze architectuur geeft hoop voor de toekomst, aldus het rapport van de RIBA
Sterling jury.
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Opdrachtgever Countryside Properties
Programma 8ha Masterplan,
Bouwdeel A 34 Woningen
Bouwsom £ 8,5 miljoen
Oplevering 2006
Onderscheidingen
2008 RIBA Sterling Prijs en RIBA
National Award
2007 Civic Trust Award
2006 National Housing Design Award,
Gedeelde eerste plek
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Inpassing van de toren
128-150 Blackfriars Road, London
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Het project is gesitueerd op de zuidoever van de Thames, in de Londense wijk
Newington. Het gebied tussen Waterloo Station en Elephant & Castle verandert in
hoog tempo en het behoud van het karakter en de monumenten van de wijk is voor de
stadsdeelraad Southwark een belangrijk uitgangpunt bij het ontwikkelen van nieuwe
plannen. De locatie, gelegen aan St. George’s Circus, is met name gevoelig omdat
hier in de vorige eeuw rigoreus is gesloopt en herbouwd, zonder veel relatie tot de
historische context. Een aantal kantoren uit de jaren zestig is gesloopt om plaats te
maken voor grootschalige nieuwbouw van woningen en kleinschalige kantoor- en
winkelruimte. Tegelijkertijd wordt de gelegenheid aangegrepen om de wanden aan het
plein in schaal en monumentaliteit te herstellen.
MaccreanorLavington is door ontwikkelaar Barratt aangesteld om een ontwerp te
maken dat zowel qua schaal als qua verschijning recht doet aan de omgeving. De
opzet van het plan is zodanig dat de bebouwing aan het plein aansluit op de overige
pleinwanden en de 27 verdiepingen hoge toren op afstand van het plein geplaatst is,
aan een brede en lange boulevard.
Stedenbouwkundig vormt de toren het hart van de nieuwe ontwikkeling. De toren
presenteert zich als krachtig en zelfstandig element maar is sterk verweven met de
omliggende bebouwing en openbare ruimte.

Opdrachtgever Barratt London
Programma 50.000m2 Nieuwbouw
wonen en commerciëe functies.
Toren van 96m (27 lagen), 340
Woningen, 4.500m2 Commercieel en
kantoren
Bouwkosten £94 miljoen
Oplevering 2018
Fasen SO t/m Uitvoering
Adviseurs Landschap: Witherford
Watson Man and Outerspace
Bouwrecht: DP9 (Planning)
Verkeer, Luchtkwaliteit, Water: Ardent
Consulting Engineers
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Wij vinden het belangrijk dat de toren met ‘de voeten op de grond’ staat en als
zodanig een adres aan de straat heeft. De dubbelhoge lobby vormt een schakel
tussen Blackfriars Road en het binnengebied, bestaande uit een plein aan de
zuidzijde en een binnentuin aan de noordzijde, beide met een eigen programmering
en karakter. De toren wordt beëindigd met een ‘kroon’ van witgelazuurde bakstenen
die op de grotere schaal een verbinding maakt met de stad en door haar specifieke
vorm plaats biedt aan een aantal penthouses met zeer royale buitenruimte. Aldus
ontstaat de klassieke indeling van basement, middendeel en top.
De octagonale plattegrond geeft de toren een slanke verschijningsvorm aan
vooral noord- en zuidzijde en zorgt tevens voor een meervoudige oriëntatie van de
apartmenten. Naast de toren omvat het project een 4-tal blokken die verwant zijn
in hun verschijningsvorm en materiaalgebruik maar ieder met een eigen karakter,
door verschil in kleurgebruik en geveldetaillering, waardoor het geheel niet als
kolossaal wordt ervaren ondanks de schaal. Voor elk blok werd een 1:33 houten
gevelmaquette geproduceerd om zo de proporties en de gelaagdheid van de
gevelelementen te onderzoeken. Afbeelding 9 toont een testpaneel van geglazuurde
bakstenen in groen en wit, dat onlangs op de werf is geproduceerd.
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Het project is ontworpen in lijn met de strenge Britse eisen v.w.b. energiegebruik;
hoogwaardige bakstenen gevels gecombineerd met PV cellen op ‘groene’ daken
om het hemelwater te reguleren. De woonunits zijn allen aanpasbaar volgens
de richtlijnen van ‘Lifetime Homes’ en hebben tevens royale buitenruimte. 63%
van alle woningen hebben een meerzijdige oriëntatie en het kantoorprogramma
heeft het certificaat BREEAM Excellent. Naast technische duurzaamheid is dit
‘transformatieproject’ een belangrijk voorbeeld van hoe een monocultureel gebied
met monotone bebouwing getransformeerd kan worden tot een levendig stuk stad
waar het fijn wonen is.
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Tussen blok en toren
H10 Hotel, London
De ontwikkeling van 300 Waterloo Road tot een prominent, 177 kamers tellend
hotel voor onze opdrachtgever H10 Hotels bood de mogelijkheid om een heldere
architectonische relatie tussen Waterloo Road en St. George’s Circus tot stand te
brengen.
De bestaande bebouwing was van een te laag niveau voor een dergelijk prominente
Londense locatie. De opgave behelste de complexe ruimtelijke inrichting van het
zuidelijke uiteinde van Waterloo Road en het historische St. Georges Circus: een
voorbeeld van één van de vele verschuivingen en sprongen in de stedelijke uitleg van
Londen die is gegroeid door de invloed van het grondbezit. Juist hierin schuilt een deel
van de charme van Londen. Zo wijkt het volume op de begane grond om royaal ruimte
te maken voor voetgangers.
Het viersterren hotel beschikt over conferentiefaciliteiten, een restaurant en een bar.
Deze commerciële functies leiden tot een levendige, actieve gevel aan Waterloo Road.
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Opdrachtgever H10 Hotels
Programma 4 Sterrenhotel met 177
kamers
Bouwkosten £14,5 miljoen
Oplevering 2010
Fasen SO t/m Uitvoering
Adviseurs Projectmanagement:
Warwick Avenue. Bouwrecht: Nathaniel
Lichfield and Partners. Stabiliteit:
Halcrow Yolles. Haustechnik:
Freeman Beasley. Interieur: Pedro
Pena. Akoestiek: Sharps Redmore
Partnership
Onderscheidingen
2011 RIBA London Award en New
London Architecture Award
2010 Architect of the Year Award: Hotel
& Leisure
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Anders dan de nabijgelegen toren van Blackfriars Road heeft het gebouw een
rechthoekige footprint, gelegen aan een V-vormige kruising. Deze specifieke conditie
van enerzijds straatwand en anderzijds hoek heeft ertoe geleid dat de massa van het
gebouw door variatie in hoogte en diepte zodanig is vormgegeven dat het op beide
condities perfect aansluit. De zorgvuldige variatie in gevelopeningen in combinatie met
een consistente paarse baksteen geeft het gebouw een robuust doch elegant karakter.
Dit wordt versterkt door de terugliggende plint met horeca functies, uitgevoerd in glas
en hout, dat het gebouw doet zweven en tevens voorziet van een luifel voor de entree.
Het hotel haalt een deel van haar energiebehoefte op duurzame wijze uit het eigen
terrein met behulp van een omkeerbare gasgestookte WKK-installatie en een
bijzondere vorm van boorgat-technologie.
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Aandacht voor detail
Herbestemming St. Andrews Hospital, London
Het masterplan van MaccreanorLavington:MLA+, waarin de plek van een
voormalig ziekenhuis in Oost-Londen transformeert in een woonwijk met bijna
1000 woningen en voorzieningen, ontstond door een nauwe samenwerking
met drie architectenbureaus. De bouwvolumes, materialisering en vooral de
gemeenschappelijke aanpak voor het ontwerp van de begane grond zone en het
landschapontwerp hebben er voor gezorgd dat er een nieuwe stadswijk ontstaat
die werkt als een sterke eenheid en tegelijkertijd ruimtelijk is verweven met zijn
omgeving.

64

Het programma van eisen is uitdagend: 50% van de woningen valt binnen de
sociale sector, de overige 30% van de woningen in de categorie vrije sector.
Het ontwerp reageert hierop met een zeer eenvoudige gebouwgeometrie en
efficiënte woningbouwplattegronden. Dit economische uitgangspunt geeft het
project vrijheden om op een aantal specifieke plaatsen meer te bereiken dan
voorgeschreven is volgens de norm. Zo zijn de entreegebieden van de woningen
ruim en uitnodigend ontworpen en is er ingezet op grotere, echt bruikbare privé
buitenruimten. Verder is er extra aandacht besteed aan de detaillering: Voor de
decoratieve balkonhekwerken is een patroon ontworpen voor de balustrade dat
voortkomt uit een ornament gevonden bij de sloop. Dit iconische patroon werd het
symbool voor de nieuwe wijk.

Opdrachtgever
Barratt Homes East London
Programma Block B: 15.000 m2
230 woningen
Bouwkosten £30 miljoen
Oplevering 2011
Onderscheidingen
2011 UK Housing Architect of the Year Award
Graham Pye Award
UK Brick Award Housing Development
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King’s Cross
Londen
KXC R5 is één van de onderdelen in een masterplan van Allies & Morrison voor de
herontwikkeling van Kings Cross in London.
In totaal zal 38,200m² aan woningen en 8,300m² gemengd programma worden gerealiseerd in uiteenlopende typologieën, variërend van appartementen tot herenhuizen .

Opdrachtgever King’s Cross Central
Limited Partnership (KCCLP)
Programma 38.200 m2 woningen,
8.300 m2 commercieel
Bouwkosten niet vrijgegeven
Oplevering 2012

De architectuur refereert aan bestaande pakhuizen in dit gebied. Het principe van de
gevels is gebaseerd op een binnen/buiten thematiek: alle gevels met orientatie op de
binnenplaats zijn vlak uitgevoerd in een lichte steen, en de gevels die zich richten naar
de stad hebben een donkere steenkleur en een reliëf dat wordt gecreëerd door een
weefpatroon van verticale pilasters en horizontale betonnen lateien boven de ramen .
De bakstenen pilasters benadrukken het verticale karakter van het gebouw. Het
gebruik van hoogwaardig prefab betonnen omlijstingen en decoratieve panelen van
geglazuurde baksteen herinterpreteren de Victoriaanse traditie en voegen extra rijkdom
toe aan de gevel.
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Conaught Hotels
Royals Business Park, Londen
MaccreanorLavington werkt sinds 2007 in de Royal Docks aan diverse projecten,
waaronder stedenbouwkundige en haalbaarheidsstudies. Als onderdeel van onze
visie voor de Royals Business Park in 2008 stelden we voor een nieuw stuk stad te
ontwikkelen, voetgangersvriendelijk en met een mix van functies, en met een hogere
dichtheid dan was voorgesteld in de goedgekeurde bouwaanvraag van 2001. Op basis
van deze visie werd ons in 2010 de opdracht verstrekt voor fase 2: een masterplan
voor een hotelcluster in de noordwestelijke hoek van een bedrijventerrein, grenzend
aan een grote expo- en conferentie locatie en London City Airport.

Opdrachtgever
Connaught Hotels Excel Ltd.
Programma
ca. 20,000m²: 190 kamer hotel, 174
kamer hotel, 40 suites, kantoren,
restaurant & cafe
Bouwkosten ca. £30m
Oplevering 2017

In 2011 werden we gevraagd door een lokale ontwikkelaar om een bouwaanvraag
voor een aantal hotels voor te bereiden. Het complex bestaat uit 3 gebouwen: een 190
kamers tellend hotel met kantoren en een onafhankelijk restaurant, een tweede hotel
met 174 kamers en een gebouw voor gemengd gebruik met 40 suites boven een café
op de begane grond.
De ontwikkeling markeert een van de entrees tot het Royals Business Park en de
Connaught Bridge, die de Royal Albert Dock overbrugt. Openbare ruimtes , entrees
en gevels zijn gericht op de belangrijkste voetgangersroute en de gebouwen zijn strak
uitgelijnd aan het trottoir om een stedelijke sfeer te creëren.
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De gevels zijn zodanig gedetailleerd dat een familie van drie gebouwen ontstaat
met een robuuste en elegante kwaliteit. Reliëf, textuur en kleur verlenen de goed
geproportioneerde gevelcomposities een gevarieerde en tijdloze stedelijke identiteit.
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Studentenwoningen
Cartwright Gardens, Londen
In opdracht van de University Partnership Programme werkt MaccreanorLavington aan
de herontwikkeling van de University of London’s Garden Halls, die één zijde vormt van
Cartwright Gardens - een van Bloomsbury’s vele monumentale Georgiaanse pleinen.
De totale herontwikkeling vervangt de verouderde jaren ‘30 en ‘50 gebouwen met
een speciaal ontworpen accommodatie voor ongeveer 1.200 studentenkamers. Wij
ontwerpen de gevel van een nieuw, negen verdiepingen tellend gebouw aan Cartwright
Gardens en die van het zeven verdiepingen tellende zelfstandige blok aan Leigh
Street.
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De locatie is omgeven door tal van monumentale gebouwen en bevindt zich binnen
de Bloomsbury Conservation Area. English Heritage, GLA, LB Camden, Bloomsbury
Conservation Area Advisory Committee, 20th Century Society en de Georgian Society
zijn enkele van de belangrijkste lokale stakeholders die zijn geraadpleegd gedurende
de ontwikkeling van het ontwerp. Het ontwerp is gericht op het behalen van het
BREAM ‘Excellent’ label en voldoet aan de duurzaamheidsnormen van de Mayor of
London. MaccreanorLavington werkt nauw samen met TP Bennett, de architecten voor
de aanpalende ontwikkeling.

Opdrachtgever University partnership
programme Ltd.
Programma 1.200 studentenwoningen en
ondersteunende functies
Oplevering 2017

73

Climate Positive 2020
Elephant Park South Gardens, Londen
Elephant Park is onderdeel van het C40 Climate Positive Development Program.
Het programma daagt ‘s werelds groenste stadsvernieuwingsprojecten uit om model
te staan voor grootschalige stadsbeelden van de toekomst. Elephant Park behoord
bij de slechts 18 projecten die gerealiseerd zijn over de hele wereld. Een uitgebreid
stappenplan laat zien hoe het project ‘Climate Positive’ of net CO2-neutraal, kan zijn in
2020.
De eerste fase van Elephant Park, met een totaal van 2500 appartementen, 50
winkels en restaurants en een stadspark, bestaat uit 360 appartementen. Dit South
Garden ensemble van 8 bouwdelen voegt zich naadloos in de morfologische
structuur van de stad. De bouwdelen bestaan uit herenhuizen van drie verdiepingen,
appartementenblokken van 7 tot 10 verdiepingen en een woontoren van
16-verdiepingen. Het complex bestaat uit 25% sociale woningbouw.
South Gardens is uitgerust met een hoge code Standard 4 “for Sustainable Homes”.
Dit wordt bereikt door aan een 30% hogere energie-efficiëntie dan de bestaande
eisen van Londen te voldoen. De herenhuizen en appartementen blokken van 7 tot
8 verdiepingen zijn voornamelijk gebouwd uit gelamineerd hout, een constructie die
wordt beschouwd als CO2-neutraal.
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Opdrachtgever Lend Lease
Programma
40.000m2, 360 woonunits van
verschillende eigenaren als fase 1 van
het masterplan
Bouwkosten £ 60 miljoen
Oplevering 2017
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Olympic Legacy Masterplan
Londen
De oplevering van het Olympisch Park voor de Spelen van 2012 markeert de eerste
stap in de herontwikkeling van de Lea Valley. Na de Spelen zal het Olympic Legacy
Masterplan de transformatie voltooien naar een nieuw park dat de rivier de Lea
overbrugt en omringd zal worden door nieuwe wijken, die op hun beurt aantakken op
het bestaande stedelijk weefsel.
In januari 2010 werd MaccreanorLavington uitgenodigd tot het ontwerpteam om het
Olympic Legacy Masterplan te evalueren, inclusief de toekomstige rol van het park in
relatie tot de omliggende wijken en de wens om een basis te ontwikkelen voor meer
gezinsgeoriënteerde, duurzame wijken. Onze benadering gebruikt de rijkdom van
de succesvolle stedelijke precedenten die Londen biedt, zowel wat betreft openbare
ruimte en landschap, alsook haar rijke verscheidenheid aan gebouw- en woning
typologieën. Hierdoor geïnspireerd streven wij ernaar een ‘nieuw stuk Londen’ te
creëren.
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De twee belangrijkste doelstellingen waren enerzijds een strategisch kader te vormen
waarbinnen de pragmatische en functionele infrastructuur van de Spelen zich kan
ontwikkelen tot een hiërarchie van stedelijke routes verwoven met de context, en
anderzijds een heldere verdeling van dichtheden en gebouwtypen te ontwikkelen die
aansluiten op de publieke ruimte en het toekomstige stadsbeeld.

2012
UK Masterplanning
Architect of the Year

Opdrachtgever

London Development Agency, London
Legacy Development Corporation
Terreingrootte ca. 50ha - Chobham
Manor ca. 7ha
Programma 800 woningen en 3,000m²
gemengd gebruik
Ism Aecom, Allies & Morrison, Witherford
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3
MLA+
NIEUWE ANTWOORDEN OP
NIEUWE UITDAGINGEN
MLA+ speelt in op internationale thema’s zoals de toenemende complexiteit
van steden en regio’s en de verschuiving van grenzen. De internationale
bureaustructuur stelt MLA+ in staat om binnen verschillende culturen
samenwerkingsverbanden aan te gaan. Onze projecten worden gekenmerkt door
een internationale blik maar zijn geworteld in de locale context.
Door de huidige voorraad van steden en gebouwen zijn we genoodzaakt om
zorvuldig om te gaan met bestaande leefgebieden. Ruimte wordt schaars en
daardoor zijn verdichting en overlappende programma’s (deelgebruik / deeleconomie) nieuwe aspecten om mee nemen bij het ontwerpen zodat kwaliteit
gewaarborgt blijft.
Op dit moment zijn of worden de eerste architectuurprojecten in China en Rusland
opgeleverd zoals de Twin Towers in Chengdu, Tropical Metropolis en de Lizhi
bibliotheek in Shenzhen en diverse woningbouwprojecten in Moskou waaronder het
prestigieuze Domashniy project. Ook op het gebied van masterplanning hebben we
zowel in China als Rusland competities gewonnen en wordt MLA+ ingeschakeld als
expert op het gebied van masterplanning.

Tianxi Twin Towers
Chengdu, China
MLA+ ontwerpt voor dit bijzondere project de gevel, als onderdeel van de merkstrategie
van de eigenaar. In plaats van twee gelijke torens hebben wij twee overeenkomstige,
maar niet identieket torens ontworpen. De plaza op de begane grond is openbaar, evenals het restaurant en de fitnessfaciliteiten in de kronen.
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2013
UN Global Habitat Award for International
Communities: Tianxi Twin Towers as part of
the Chengdu Mandarin Oriental and Armani
Casa Project

Opdrachtgever
Chengdu Menli Co. Ltd. (Mind Group)
Programma
2 woontorens van 210m hoog
Status In uitvoering
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DY402
Tropical Metropolis, Liuxiandong, Shenzhen, China
Liu Xian Dong is een nieuwe wijk in wording. Het voormalige achterstallige industriële
terrein zal in de komende jaren ontwikkeld worden tot een nieuwe wijk van Shenzhen.
In deze wijk zal een nieuwe mix en nieuwe nichemarkt ontstaan. Het DY402 project
bevat een vrij ongebruikelijk programma met hoog afgewerkte micro woningen van
18 m² gericht op starters en tijdelijke bewoners van Shenzhen. Vooralsnog is dit type
woning alleen in laagwaardige kwaliteit beschikbaar in de dorpen van Shenzhen.
De units worden aangevuld met gedeelde faciliteiten zoals restaurants, fitness club,
openbare woonkamers en overdekte ruimtes die een zone creëren tussen binnen en
buiten. Het hotel maakt het bouwblok af met haar uitgesproken vorm, weidse uitzicht
over Shenzhen en zorgt voor daglicht in de gemeenschappelijke binnenplaats.
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Opdrachtgever Shenzhen Vanke
Programma 150.000m2 kleine eenheden,
15.000m2 gemeenschappelijk ruimte,
5.000m2 commerciele ruimte en 20.000m2
hotel
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Lizhi Wetenschapsbibliotheek
Xiangmi Park, Shenzhen, China
Na 3 jaar ontwerpen en bouwen van Xiangmi Park in Shenzen was het op 20 juli klaar
op zijn deuren te openen voor het publiek.
In de vroegere jaren van Shenzhen was het Xiangmi Park een argricultureel
onderzoekscentrum; Nu is het getransformeerd tot een recreatie-zone. Een groen park
voor lokale en omliggende buurten van het groeiende metropolis Shenzen.
Naast de ruimte nieuwe groene ruimte en de lychee-gaard (die behouden is), heeft
het park een serie van paviljoen-achtige gebouwen: Een trouwkapel, een recycling- en
milieu-vriendelijk-gedrag-trainingsfaciliteit, een theehuis, een welkom-centrum zowel
als een bibliotheek zullen in de komende tijd opgeleverd worden.

2014
Regeneration Masterplan, 1e prijs
Library and Visitor Center, 1e prijs
Park Design, 2e prijs

Opdrachtgever People’s Government of
Futian District
Ism Openfabric, IBR
Programma 10 ha Duurzaam
landschapsontwerp naast het expositiecentrum van Pingdi Low Carbon
Campus, een showcase van ‘low carbon’
technologiën aan de oevers van een
her-naturialiseerde rivier met de focus op
biodiversiteit, fytoremediatie en duurzame
boomplanting
Fasen Alle fasen architectonisch ontwerp
Opgeleverd 2017

De bibliotheek en het theehuis zijn door MLA+ ontworpen.
Het theehuis bestaan uit een gerenoveerd gebouw met een uitbouw dat fungeert
als een entree-zone waar bezoekers in het park worden verwelkomd. Naast een
informatie-zuil zal er ook een thee-bar, een restaurant en een receptie in te vinden zijn.
De bibliotheek zweeft over de hoogste heuvel van het gebied boven de behouden
lychee-gaard. De entree vindt plaats op de derde verdieping door middel van een
luchtbrug. Dit zorgt voor een panoramisch uitzicht van de skyline tot de baai van
Shenzen. Het vier verdiepingen hoge gebouw heeft ruime overstekken, die de
zonweren en de ruimte bieden voor terrassen met uitzicht.
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I’m Moscow
Shluzavoy Kanal, Moskou, Rusland
Gelegen op een grote binnenplaats tussen Shlyuzovaya naberezhnaya en
Kozhevnicheskaya ulitsa, in het centrum van Moskou, zijn enkele fragmenten
zichtbaar van de ontwikkeling van een grotere stedelijke ontwikkeling. Bij het
betreden van deze plek openbaard zich de intrigerende aard van het project.

Opdrachtgever PSN Group
Programma woningen
Oplevering Onder constructie
Fasen Gevelontwerp en uitvoering

Voor het project I’m Mosco hebben we een hedendaagse interpretatie van
de klassieke architectuur van de grote steden als Moskou, Rome en Londen
ontwikkeld. Een taal van hiërarchie, een zware plint, een elegant midden (met
verhoogde bel-étage) en een versierde top, waren de uitgangspunten voor de
ontwerpen van de drie specifieke gevel typen.
Twee belangrijke kenmerken bepalen de verhoudingen. Eerst wordt het volume
opgedeeld in twee geledingen waardoor beide gebouwen uit een ensemble van
meerdere kleinen gebouwen lijken te bestaan. Vervolgens worden de gebouwen
gegroepeerd rond een binnentuin. De binnentuin heeft een specifieke en bijzonder
kwaliteit. Het fungeert als een onverwachte en weelderige oase in het bruisende
centrum van de stad en is alleen zichtbaar bij het betreden van deze ruimte.
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Op basis van deze kenmerken bestaat het ontwerp van de gevels van I’m Moskou
uit twee lagen: de gevels met architectonische articulaties en basiskleuren van
volumes.
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‘Grey Belt’- transformatie
St. Petersburg, Rusland

2016
International Masterplan Competition
1e prijs groep

De ‘Grey Belt’ (industrieële gordel) bevind zich tussen het historisch stadsdeel van
St. Petersburg en de uitbreiding van St. Petersburg tijdens de Soviet-unie, Leningrad.
Deze zone behoort tot geen van beiden; het wordt gebruikt als een periferie - open
voor een nieuwe invulling.

Opdrachtgever
Committee van Stedelijke planning en
Architectuur van St. Petersburg
Programma
Transformatie masterplan voor de industie
-gordel van St. Petersburg
Services
2016 Transformatie Masterplan Concept

Aan het begin van het proces vroegen we onszelf af wat de doelen van de ‘Grey Belt’tranformatie zijn. Waarom en wat moet dit gebied gebied ontwikkelen?
De ‘Grey Belt’ dient een pilot gebied te worden voor het 3e St. Petersburg; Dit is een
stad waar we in de 21e eeuw in willen wonen:
•
•
•
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•
•

Organisatie van openbaar vervoer
Zorgvuldig omgaan met de aanwezige natuur
Complexe opgave met diverse morphologie en typologie van gebouwen voor
verschillende levenstijlen
Zorgvuldig omgaan met erfgoederen en monumenten
Plek om te werken, wonen en ontspannen
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Domashniy Buurt
Moskou, Rusland
De Domashniy Buurt bevind zich in het zuid-oosten van Moskou aan de kade van de
Moskva. Dit voormalige industrieële opslag-gebied zal getransformeerd worden in
een buurt met nieuwe betaalbare woningen. MLA+ heeft het masterplan ontwikkeld
dat gebaseerd is op een mate van inspraak: De focus ligt op het neerzetten van een
nieuwe plaats. Gebouwen en lay-out van openbare ruimte creeëren een stedelijke
omgeving met een hoge dichtheid voor zowel nieuwe als bestaande bewoners van het
Maryino-gebied.

2016
Russian Real Estate Forum, category “Urban
construction: Real Estate in the Capital –
Affordable Housing”

Opdrachtgever
PSN Group Moskou
Project
5.075 woningen a 265.000m2 masterplan
Services
2014 Masterplan + Architecture Concept
2015 - 2016 Architectuur SO & DO
2016 -2017 Onder constructie

Na het masterplan heeft MLA+ de taak om de volledige architectonische ontwikkeling,
inclusief plattegronden en gevels, te ontwikkelen. Vervolgens zal MLA+ ook supervisor
zijn bij de bouw. De verkoop van de eerste fase zijn begonnen in het laastste kwartaal
van 2015 onder de merknaam “Domashniy” wat “Thuis” betekent. Dit symboliseert
tevens het concept van de complete en comfortabele woonbuurt.
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INDUSTRIAL COMMUNITY

T

Opdrachtgever
Gemeente Longhua, Shenzhen
Terreingrootte 15 km2
Programma Masterplan voor de
herontwikkeling van de Guanlan rivier
Status Prijsvraag 2014: 1e prijs

Guanlan River Regeneration
Shenzhen, China

Een periode van ongekende
economische en demografische
groei hebben tot verontachtzaming
van de leefomgeving geleid. MLA+
was prijswinnaar met een strategie
om aanwezige kwaliteiten te
versterken en nieuwe toe te voegen.

Gouden corridor

Bao’An G107 Fashion Zone, Shenzen, China
Het gebied, gelegen op een lengte van 30 km langs de nationale snelweg G107, is
één van de belangrijkste assen in de stad Shenzhen. De G107 was voorheen de
belangrijkste toegangsweg vanuit Hong Kong naar de stad, die ook als ‘factory of the
world’ wordt aangeduid. Als ‘gouden corridor’ verbindt het Guqngdong en Hong Kong
en het centrale ontwikkelingsgebied van het grote Pearl River Delta.

Zil South
Moskou, Rusland

Zil, het iconische Russische automerk, verhuist en laat een
grote leegte op een centrale locatie in Moskou. Het terrein
wordt in fasen herontwikkeld. MLA+ ontwikkelde een visie
waarin identiteit, verbinding en hergebruik een belangrijke
rol spelen. Het resultaat is een geweldig stuk Moskou,
gebaseerd op de vocabulaire die de stad over de eeuwen

OpdrachtgeverJSC Lider Invest,
Moskou
Terreingrootte 100 Ha, 2,7
miljoen m2
Programma Masterplan voor de
herontwikkeling industriegebied
ZiL South
Status Prijsvraag 2015: 2e prijs

De uitdaging in het gebied toekomstbestendig te maken en om de complexe bestaande
stedelijke gebieden in de plannen op te nemen. Wel blijft in het plan de snelweg de
stuwende kracht die de verschillende gebieden met elkaar verbindt. Wel verandert zijn
functie van stedelijke snelweg tot hoofdweg voor de nieuwe ontwikkeling.
Binnen deze hoofdstructuur zijn hubs gecreëerd voor verschillende stedelijke functies.
Hiernaast worden openbare ruimtes ingezet om verschillende elementen in de
bestaande stad en het plan met elkaar te verbinden.
De komende tijd gaat het consortium de plannen verder uitwerken. Binnen drie jaar
moet het plan geimplenteerd zijn.

Opdrachtgever
People’s Government of Bao’AnDistrict
Programma 53 km2
Status Prijsvraag 2016: 1e prijs
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