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

+

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.

+

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.

+

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.

+

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

Onze meeste projecten hebben te maken
met complexe situaties in bestaande
stedelijke gebieden. De grootste vraag
is hoe nieuwe ontwikkelingen de
omringende stad verbeteren.

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.
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INTEGRALE DUURZAAMHEID
Goed ontwerp kan het welzijn van
mensen verbeteren en het leven
aangenamer maken. Sinds het
ontstaan van Maccreanor Lavington
begin jaren 90 werken we al aan
duurzame architectuuropgaves
en woonomgevingen. Zowel
stedenbouwkundige als
architectonische duurzaamheid gaan
over de betekenis en functionaliteit
van een gebied en gebouw, letterlijk
“tijdsbestendigheid”. De kansen
die een project krijgt om lang te
bestaan hangen vooral samen met
aanvaarding door en appreciatie van
het ontwerp en het vermogen om een
meerwaarde te kunnen bieden voor
zoveel mogelijk mensen voor een zo
lang mogelijke tijd: Een project waar
mensen blij door worden en trots op
zijn.
De start van een project is het
nadenken over de verschillende
mogelijkheden van de hardware
van het gebouw en welke aspecten
van het project zijn te behandelen
met ‘lowtech*’-oplossingen. Elk
project bestaat uit verschillende
lagen (“shearing layers”, Brand,
1994). Elke laag verdient een andere
behandeling.
‘Groen’ alleen is niet genoeg. Een
project moet al-omvattend zijn, of
ten minste positief bijdragen aan

het grote plaatje. Dit reikt van
aangenaam microklimaat tot
hollistische oplossingen voor
vraagstukken uit de omgeving.
Daarnaast is een belangrijke
rol weggelegd voor sociale
duurzaamheid. De mix van
typologiën bevordert dit. Met het
oog op de toekomst moet men
in staat zijn om langer thuis te
blijven wonen. Ontmoetingen van
verschillende groepen moeten
gestimuleerd worden om zo
uitsluitingen te vermijden en
welvaart te delen.
Tot slot is de duurzaamheid van
het proces vanzelfsprekend.
Door de Nederlandse factor van
ons bureau zien we onze rol
als ontwerper niet sléchts als
een vormgever; als spil tussen
verschillende partijen brengen
wij een oplossing naar voren
waar iedereen zich in kan vinden.
Deze integrale duurzaamheid
is voor ons een duidelijk aspect
van ons werk: Het is onze
verantwoordelijkheid. Elke
ontwerp oplossing is nieuw en
specifiek aan zijn context.

*Geen moderne technieken, maar technieken die gemakkelijk voor
iedereen beschikbaar zijn zonder additionele kosten.

+

Gebruiker centraal
-Identificeren
-Placemaking
-Thuis voelen
-Flexibiliteit
-Tijdsbestendigheid

+

Hardware implementeren
-Begin met lowtech
-Begin met hardware
-Denk in verschillende lagen

+

Meer dan ‘groen’
-Alles omvattend
-Aangenaam microklimaat
-Comfortabel
-Hollistisch

			
+

Mix sociale duurzaamheid
-Typologie mix
-Langer thuis wonen
-Ontmoetingen

+

Duurzaam proces
-Nederlandse factor
-Verantwoordelijk
-Nieuw & specifiek

GEBOUWEN EN ENSEMBLES

Xiangmi Library, Shenzhen

Healthy Urban Living
Merwedekanaalzone 04 - Defensieterrein, Utrecht

groene as
waterstraat
parkrand

De wijk is uniek vanwege de centrale ligging in het hart van de stad Utrecht,
maar wel met ruimte voor groen, aantrekkelijke ontmoetingsplekken en iconische
historische gebouwen aan het Merwedekanaal. Een wijk waarin sociale,
economische en ecologische aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Een groen, divers en inclusief gebied waarin kleine en grote schaal, bewoners
en ondernemers, arm en rijk samenleven. Kortom: een unieke en gezonde 21e
-eeuwse binnenstadwijk in Utrecht! Het streven is deze unieke kwaliteiten ook in
de verdere ontwikkeling te versterken en te behouden. Wat zijn de kernwaarden
die het gebied kenmerken en hoe vertaal je deze aspecten in de architectonische
vertaling? In dit document (het voorlopig ontwerp) geeft MLA+ antwoord op
deze vragen. Samen met ANA architecten zijn wij verantwoordelijk voor de
architectonische uitwerking van de blokken 1 en 2 in de eerste fase van deze
ontwikkeling.
De blokken 1 en 2 vormen een duurzaam, stedelijk en attractief gebouwensemble.
Met grote variëteit aan woningtypes voor stedelijke gezinnen, starters en
oudere bewoners die graag in Utrecht blijven óf er juist naartoe komen. Een
samenhangend doch gevarieerd en gelaagd ontwerp met zeer veel aandacht voor
wonen met grote buitenruimten, bewegen en integratie van groen ... oftewel een
wijk waar mensen gelukkig zijn.
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Opdrachtgever
BPD ontwikkeling BV
Programma 23.000m² BVO, 190
woningen (waarvan ca. 90 sociaal),
commerciële en collectieve ruimtes,
12.800m² parkeergarage
Fasen SO t/m omgevingsvergunning,
esthetische begeleiding uitvoerende fasen
Status 2018-heden, Afronding VO-fase
Team MLA+, ANA architecten, EFFEKT,
CROSS, OKRA, SVP
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ANWB IN DE MAATSCHAPPIJ

Theater

Huidig groen versterken

BEHOUD & RENOVATIE MONUMENTEN

Een nieuw ‘thuis’ voor de ANWB
ANWB-hoofdkantoor, Wassenaar
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. Vanwege
leegstand in een deel van de kantoren op deze locatie transformeren we het
karakteristieke kantorencomplex en creëren wij een vitale kwaliteitsplek voor
ontmoeting, verblijf en vermaak.
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 ons voorstel 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.
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Behouden huidige
monumentale parkeerplaats

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 Definitie fase, tenderfase
Status Start definitiefase-kantoor, start
definitiefase-woningen
Team MLA+

Een nieuwe Brusselse bouwsteen
Lebeau-Sablon, Brussel
Lebeau Sablon is een nieuwe ontwikkeling met gemengd programma voor de
Belgische ontwikkelaar Immobel. Het project moet bijdragen aan vernieuwing van
het meest historische deel van De Zavel.
Het ontwerpteam stelt voor om vijf nieuwe stadsblokken te introduceren
die zich probleemloos voegen in het bestaande stedelijk weefsel; tegelijkertijd
moeten die nieuwe blokken een architectonische verscheidenheid bezitten om aan
te sluiten bij het karakter van de wijk Sablon. De gebouwen zullen alle zichtbaar
zijn vanuit het publieke domein en worden verenigd door een binnenhof. Deze
binnenruimte moet een intieme groene ruimte zijn, iets dat de weliswaar levendige
maar dichtbebouwde wijk vooralsnog mist. Het groene binnenhof is toegankelijk
voor de bewoners vanuit alle appartementen.
Een nieuw studentenhotel, naar ontwerp van MLA+, zal de toegang tot de wijk
ter hoogte van het Gerechtsplein markeren. Het architectenbureau omschrijft het
ontwerp als een eigentijdse constructie met een krachtige, sculpturale uitstraling.
De eenvoudige maar elegante gevels zijn geïnspireerd op de originele gebouwen,
die in de jaren 1950 zijn gesloopt.
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Opdrachtgever
IMMOBEL
Programma 41,500m² gemixed-gebruik
met woningen, kantoren en retail.
Fasen 2017 design competition, 2018
detailed design
Status Lopend
Team MLA+, Korteknie Stuhlmacher
Architecten

Buiten bouwblok:
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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. Door de articulatie van terugspringende vlakken met om-en-om
geplaatste donkere geglazuurde stenen, ontstaat een rijk gelaagd gevelbeeld met
diepte- en schaduwwerking. De toevoeging van warm rood-bruin gekleurde houten
kozijnen en decoratieve stalen hekwerken versterken dit beeld. Hierdoor oogt het
blok als een eenheid, maar onderscheid zich ook van de andere ‘burchten’.

Brandkraan

2
.
0
=
P

Opdrachtgever BPD / Rehorst Bouw
Programma
30 eensgezinswoningen
Fasen Definitiefase, SO, VO+ en
esthetische begeleiding
Status Begin bouw maart 2019
Team MLA+
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Dit woningbouwensemble van 30 woningen is het afsluitende ‘burchten’-project in
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 licht uitkragende witte betonbanden.

P = 0 = 1,80 + NAP

Kop van Katendrecht
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 haven-gebieden 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
Fasen Stedenbouwkudigontwerp en alle
architectonische fasen
Status Opgeleverd in 2001
Team MaccreanorLavington: MLA+

Buurt die verbindt
De Nieuwe Stad, Oostende
Aan de rand van Oostende, gelegen naast de Mimosawijk en een villawijk,
verrijst een nieuw stedelijk ensemble van middelgrote bouwvolumes. De
nieuwe woonwijk is een duurzame, herkenbare stapelbouwwijk met een eigen
woonidentiteit. Levendige wijken ontstaan daar waar mensen met verschillende
maatschappelijke, culturele en etnische achtergronden kunnen samenleven, zich
met de directe omgeving kunnen identificeren en zich er zodoende kunnen thuis
voelen. Ze bieden grond voor sociale cohesie.
Doel van de opgave is om ‘de nieuwe stad’ te transformeren naar een plek
voor aangenaam en duurzaam collectief wonen. In onze visie maken we een
connectieve buurt, waar mensen zich met elkaar terug verbonden voelen,
toekomstbestendig voor meerdere generaties na elkaar. In het nieuw te realiseren
masterplan zullen 465 nieuwe sociale appartementen gerealiseerd worden.
Integratie van de disciplines stedenbouw, architectuur en landschap leidt tot
een nieuw stadsdeel waarbij de menselijke schaal, connectiviteit, gezondheid,
circulariteit en toekomstbestendigheid sleutelbegrippen voor deze opgave worden.
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Opdrachtgever Vlaams Bouwmeester
Programma 5 ha Masterplan,
48.810m2 BVO 465 sociale woningen,
gemeenschappelijke een publieke
voorzieningen incl. circulaire Hub,
2.700m2 halfverdiepte parkeergarage
Status Open oproep
Team MLA+, KRAS architecten, Felixx
Landscape Architects & Planner
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Nieuwe toekomst industrieel erfgoed
Sinterbeckenplatz, Esch-sur-Alzette, Luxemburg
De speciale locatie van de oude Sinterfabriek (Sinterbeckenplatz) kan worden
ervaren zonder deze romatisch te transformeren. De nieuwe Sinterbeckplatz
gebruikt de industriële overblijfselen als uitgangspunt voor zijn identiteit en als
richting voor zijn nieuwe bestemming. Het oude wordt in waardigheid bewaard.
De Sinterbekken worden verbonden door de toevoeging van een voornamelijk
ondergrondse structuur en er bovengelegen plein. Door deze eenvoudige ingreep
wordt het mogelijk de site te ervaren en te gebruiken.
De water- en patiotuin zijn beiden toegangkelijk vanaf het centrale plein door
middel van hellingbaan naar beneden. Doordat de bekken deel uit maken van het
openbare gebied zullen deze geactiveerd worden.
De nieuwe elementen en hun programma creëeren ruimte en identiteit. Variëteit
van voorgestelde ruimten zorgt dat de kwaliteiten van de bestaande ruimtelijke
atomsfeer worden op langere termijn behouden. De bruikbaarheid en de daarbij
behorende mogelijkheden, van het programma, kunnen met behulp lokale
kredieten verder worden ontwikkeld om zo centrum van de nieuwe Belval vorm te
geven. De ‘Belvaler’ levert een actieve bijdrage aan de herinterpretatie van zijn
gebied.
32

Opdrachtgever AGORA s.á.r.l. & Cie
Esch-sur-Alzette Luxembourg
Programma Ontwerp van de
Sinterbeckenplattes op de voormalige
Staalbewerking Esch-Belval met één
gedeeltelijk ondergronds gebouw
met de opname van twee voormalige
kolenbekken
Status Ontwerpwedstrijd 2017/18
Team MLA+, TOPOTEK1
Landschapsarchitecten, Arlette
Schneider’s Architectes Luxembourg

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Completeren van de Bospolder
Hudsonstraat, Rotterdam
Het laatste leegstaande kavel van de de wijk Bospolder is door de gemeente
Rotterdam ter beschikking gesteld voor een tender. Een lang plot met aaneengesloten blokken gevuld met woningen biedt ruimte aan gezinnen in de stad.
Het ontwerp van de gevel is geïnspireerd op de Hollandse baksteenarchitectuur
uit de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw die aansluit bij de architectuur van
de omgeving. Voor de verschillende gebouwdelen is steeds voor een andere
baksteenkleurstelling gekozen. Drie tinten van baksteen worden afwisselend per
bouwdeel over het gehele ensemble toegepast. Zo ontstaat er stedenbouwkundig
een ‘korrel’ van 4 tot 6 beuken. Afwisseling in de gevel vindt ook plaats door
toevoeging van erkers, balkons en dakterrassen. Dit is een referentie naar de
fantastische gevels langs andere lineaire stadsparken in Rotterdam.
Bijzondere aandacht is besteedt aan het materialiseren van de plint, de
margezone, de centrale entreepartijen van de appartementenblokken op de
hoeken, de natuursteen afwerking van de negges van ramen en deuren, de
decoratieve hekwerken en de materialisering van de ramen en deuren. Het
eindresultaat is een divers ensemble van eengezinswoningen en appartementen,
een eigentijds ontwerp dat aansluit bij de architectuur uit de omgeving. Het
ensemble balanceert tussen collectiviteit en individualiteit.
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Opdrachtgever Gemeente Rotterdam
Programma 40.332 m2 BVO, 142 nieuwe
eengezinswoningen, appartementen
en maisonnettes gerealiseerd worden,
verdeeld over twee woonblokken
Status Tender
Team MLA+, Vorm, LOLA Landscape
Architects

Transformatie industriegebied
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 wordt 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
Fasen Alle ontwerpfasen
Status Opgeleverd in 2009
Team MaccreanorLavington: MLA+

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.
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. Als
antwoord op het uitermate scherpe budget in combinatie met het ambitieuze
stedenbouwkundig ontwerp, is gekozen voor één eenvoudig, maar hoogwaardig
kozijn dat overal in het project gebruikt wordt.
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.
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Opdrachtgever Nijestee Vastgoed
Programma 43 appartementen, 51
maisonettes en 100 m2 winkelruimte
Fasen Alle fasen
Status Opgeleverd in 2011
Team MaccreanorLavington: MLA+

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
Fasen Alle ontwerpfasen,
Uitvoeringsdocumenten
Status Opgeleverd in 2006
Team MaccreanorLavington: MLA+
Masterplan met Fielden Clegg
Bradley, Landschap: Grant Associates,
Constructeur: Richard Jackson, M&E:
Roberts & Partners, Planning consultant:
DTZ Paeda

Woondiversiteit en overmaat
Metropolloyd (Lloydpier), Rotterdam
Op de Lloydpier in Rotterdam, tussen de bestaande gebouwen aan de Lloydstraat
en de bebouwing op de kop van de pier, verrijst een nieuw stedelijke ensemble
parallel aan de Schiehaven en de nieuwe Maas. Metropolloyd is een duurzaam,
stedelijk en attractief woningbouwensemble met een grote variëteit aan woningen
die allemaal georiënteerd zijn op het water. In het nieuw te realiseren bouwblok
zullen 126 nieuwe eengezinswoningen, appartementen en maisonnettes
gerealiseerd worden, verdeeld over zeven architectonische bouwdelen, ontworpen
door twee architecten. De afleesbare kleine korrel van de afzonderlijke bouwdelen
en de stoere, tijdloze uitstraling past perfect bij de bestaande context van de
Lloydpier en de nabijgelegen havenfronten in Rotterdam.
Er worden in totaal zeven verschillende hoofdtypologieën en 44 afzonderlijke
woningtypen aangeboden voor een grote diversiteit aan doelgroepen. Alle
woningen zijn flexibel indeelbaar, levensloop bestendig, tweezijdig georiënteerd en
voorzien van grote oversized buitenruimten. In het bijzonder is aandacht besteed
aan het ontwerp van de Lloydtuin, een groene, waterproof binnentuin voor alle
generaties, het levendige groene daklandschap, de overgangen openbaar-privé
en de programmering van de begane grond, met als centrale plek “de Fietsmaker”:
een collectieve ruimte die het hart van Metropolloyd vormt.
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Opdrachtgever
Kondor Wessels Vastgoed
Opgave Tender
Programma 126 woningen, 25942 m2
bvo, 137 gebouwde parkeerplaatsen
Status Tender
Team MLA+, ANA architecten, MTD
landschapsarchitecten, Kroon & de
Koning, IMG+

De school als middelpunt
Liddell Road & Kingsgate Lower School, Londen
Begin 2014 kregen we de kans om als onderdeel van een groot multidisciplinair
team een mixed-use ontwerp voor woningbouw, commercie en basisschool te
ontwikkelen op Liddell Road.
Het voorstel van het Liddel Road-kavel omvat een kleuterschool, ongeveer
100 woningen en 4000 m² aan commerciële ruimte met de daarbij behorende
hoogwaardige openbare ruimte. Het masterplan ambieert om te voldoen aan
Camden’s visie voor een nieuwe plek in West Hampstead: Een plaats voor
kinderen en families om te leven, leren, werken en spelen. Doordat het voorstel
rondom openbare domein is gestructureerd, integreert en verbeterd deze met zijn
omgeving, waardoor niet alleen de toekomstige maar ook de bestaande bewoners
hier baat bij hebben.
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Opdrachtgever London Borough of
Camden
Programma Mixed-use ontwikkeling; 100
woningen, 4000m² com., school
Fasen Alle ontwerpfasen, supervisie
constructie
Status Opgeleverd in 2018
Team MaccreanorLavington: MLA+

Buitenspelen op het dak
Charles Dickens Primary School, Londen
De Charles Dickens Primary School maakt deel uit van het Southwark’s
programma om het aantal basis scholen uit te breiden. Het bureau heeft de
opdracht gekregen om de bestaande school te vernieuwen.
Terwijl de Victoriaanse school een gemeenschappelijk ruimte had op alle drie verdiepingen, was er geen één groot genoeg om de hele school aan te kunnen. Een
nieuwe gemeenschappelijke ruimte met extra klasruimten is gerealiseerd door de
gemeenschappelijke ruimte van de begane grond onder te verdelen, waardoor de
kleinste kinderen directe toegang hebben tot buiten. Het verbeteren van toegang
tot buitenruimte door het gehele plan was één van de belangrijkste aspecten van
de aanpak. Boven op de nieuwe hal is een buitenruimte die gemakkelijk te bereiken is voor verschillende klassen. Hier door is de tuin bereikbaar voor hoogwaardige buitenruimte voor zowel spelen als stil-speel ruimte en is het een belangrijk
leermiddel.
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Het nieuw gevormde voorplein en de vernieuwde entree verbeteren de
publieke identiteit van de school terwijl het ook het beschermen van de leerling
verbeterd. De openbare aanwezigheid van de school wordt verder versterkt
door hoogwaardige borden van samengestelde steen, daarmee referent aan
de ‘ Portland stone’ entrees van de originele school. Een nieuw kunstwerk van
samengestelde steen op de lagere verdieping zal nog worden ontwikkeld met input
van de leerlingen en kunstenaars vanuit de school.

Opdrachtgever London Borough of
Southwark
Programma Uitbreiding en aanpassing
van bestaande basisschool
Fasen Alle ontwerpfasen
Status Opgeleverd in 2018
Team MaccreanorLavington: MLA+

School aan de straat
Grange Primary School, Londen
Het project omvat een geheel masterplan voor de school. Specifieke ingrepen in
de bestaande bebouwing verbeteren leer flexibiliteit, en structurele aanpassingen
worden tot een minimum gehouden om ontwrichting te beperken. Een nieuwe
gebouwd element beslaat de gehele straatkant, waardoor het meer aanwezig is in
de buurt. Dit huisvest tevens een nieuwe hal en keuken, een kinderdagverblijf, een
administratie-hub en een huis voor de gebouwbeheerder.
Het kinderdagverblijf is ondergebracht naast de klaslokalen van beginnende
leerlingen om zo een ‘Early Years and Foundation Stage’-hub te creëren. Hiervoor
is een speciale speeltuin in de plaats gekomen van een voormalige parkeerplaats.
De administratie omvat kantoren die regelmatig toegankelijk moeten zijn voor
ouders, verzorgers en derden. De bibliotheek is ondergebracht in dezelfde vleugel
en werkt ook als familie-kamer ter ondersteuning van families van leerlingen en
verzorgers.
De gemeenschappelijk hal biedt verbeterde eetfaciliteiten en ruimte voor
bijeenkomsten van de gehele school. Vanwege zijn locatie tegenover bestaande
groene ruimten geniet de hal van uizichten op groen en een gemakkelijke toegang
voor activiteiten buiten de deur en gebruik door de buurt.
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Opdrachtgever London Borough of
Southwark
Programma 2,680 m² aan uitbreiding
van een bestaande school om meer
scholieren en een nieuwe ingang te
huisvesten.
Fasen Alle ontwerpfasen
Status Opgeleverd in 2018
Team MaccreanorLavington: MLA+

Hotel als ‘Landmark’
H10 Hotel, Londen
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
Fasen SO t/m Uitvoering
Status Opgeleverd in 2010
Team MaccreanorLavington: MLA+

Een buurt aan het water
Parkhaven Dichterswijk, Utrecht
Parkhaven in Dichterswijk West is onderdeel van een grootschalig reconstructieplan voor uit de jaren dertig stammende ‘Dichterswijk’. Deze wijk ligt de vlakbij het
Centraal Station in Utrecht. Het project Parkhaven vormt de begrenzing van de
historische haven en bestaat uit een opmerkelijk bouwblok met totaal 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 blokjes rijwoningen. 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.
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Opdrachtgever Bouwfonds Woningbouw
Programma 161 appartementen,
36 eengezinswoningen,
2.800 m² commerciële ruimte
Fasen Alle ontwerpfasen
Status Opgeleverd in 2008
Team MaccreanorLavington: MLA+

Wonen in een nieuw pakhuis
IJburg Blok 4, Amsterdam
IJburg Blok 4 is 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 vide’ 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.
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Opdrachtgever Waterstad 1 (consortium
of Het Oosten, BAM Wilma en Vesteda)
Programma
63 appartementen, 270 m2 cafe
Fasen SO t/m DO+
Status Opgeleverd in 2003
Team MaccreanorLavington: MLA+

Panorama op de stad
Oosterdokseiland, Amsterdam
Het pal naast het Centraal Station gelegen Oosterdokseiland is onderdeel van de
Zuidelijke IJ-oevers. Samen met het Oostelijk Havengebied en de Oostelijke Eilanden vomrt het 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: MLA+
een twaalf verdiepingen hoog appartementengebouw aan de Oosterdokskade.
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.
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Opdrachtgever Bouwfonds MAB
Ontwikkeling
Programma Woongebouw bestaande uit
55 Woningen met een commerciële plint
van 4.800m2. Totaal 13.126 m2
Status Opgeleverd in 2013
Fasen SO t/m DO, esthetische
begeleiding tijdens bestek en uitvoering
Team MaccreanorLavington: MLA+

Duurzame studentenwoningen
Cartwright Gardens, Londen
In opdracht van de University Partnership Programme werkt
MaccreanorLavington: MLA+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.
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:
MLA+ werkt nauw samen met TP Bennett, de architecten voor de toekomsitge
ontwikkeling.
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Opdrachtgever University partnership
programme Ltd.
Programma 1.200 studentenwoningen en
ondersteunende functies
Fasen Facade ontwerp alle fasen
Status Opgeleverd in 2017
Team MaccreanorLavington: MLA+

Green in the city
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
hoort bij de slechts 18 projecten die gerealiseerd zijn over de hele wereld. Een
uitgebreid stappenplan laat zien hoe het project ‘Climate Positive’ of net CO2neutraal, 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
Fasen Alle ontwerpfasen
Status Opgeleverd in 2017
Team MaccreanorLavington: MLA+

Urban ensemble & landmark
Blackfriars Road Ensemble, Londen
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.
MaccreanorLavington: MLA+ 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.
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Opdrachtgever Barratt London
Programma 50.000m2 Nieuwbouw
wonen en commerciëe functies.
Toren van 96m (27 lagen), 340 Woningen,
4.500m2 Commercieel en kantoren
Fasen SO t/m Uitvoering
Status Opgeleverd in 2018
Team MaccreanorLaving: MLA+

Aandacht voor detail
St. Andrews, Londen
Het masterplan van MaccreanorLavinton: MLA+, waarin de plek van een
voormalig ziekenhuis in Oost-Londen transformeert in een woonwijk met bijna
duizend 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 en het
landschapsontwerp hebben er voor gezorgd dat er een nieuwe stadswijk ontstaat
die werkt als een sterke eenheid en tegelijkertijd ruimtelijk is verweven met zijn
omgeving.
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De entreegebieden van de woningen zijn ruim en uitnodigend ontworpen en is er
ingezet op grotere, echt bruikbare privé buitenruimten en dakterrassen. Het groene
binnenterrein is een belangrijke drager van het ontwerp. Aan de binnenzijde van
de bouwblokken liggen naast de particuliere tuinen en terrassen van de woningen
de binnentuinen. Deze tuinen zijn collectief en geven ruimte aan ontspanning en
spelen.Belangrijke verbindende schakels tussen de binnentuin en de stedelijke
context zijn de zgn. doorsteken. De binnentuin wordt hierdoor onderdeel van de
beleving van de bezoeker die in deze buurt woont en werkt. Belangrijke is de balans
tussen privacy en collectiviteit. De erfafscheidingen tussen de appartementen op de
begane grond zijn gemaakt van warme houten delen en waarborgen de privacy. De
hekwerken die de overgang tussen privé-tuin en binnentuin vormen zijn transparant
vormgegeven om het zicht op de binnentuin vanuit de woonkamer maximaal te
houden.

Opdrachtgever
Barratt Homes East London
Programma Block B: 15.000 m2
230 woningen
Fasen Alle ontwerpfasen
Status Opgeleverd in 2011
Team MaccreanorLavington: MLA+

Wonen aan Barrier Park
Barrier Park blok A, Londen
Blok A is de laatste fase van het masterplan van 4,6ha ontworpen door Allies &
Morrison en verbind de noordelijk rand van het ‘Thames Barrier Park’. Het blok is
gesitueerd ten zuiden van het North Woolwich Road en het DLR viaduct en geniet
van wijdse uitzichten ten zuiden van de Thames.
Ontworpen als een stedelijk blok dat de rand van het Park defineert en als reactie
op de wensen van het masterplan voor een witte gebouwde parkomsluiting. Zowel
de massa als gevelconcepten reageren op de veranderende context van het blok,
hebben een zorgvuldige balans tussen integratie met zijn buren en het creëren
van een herkenbaar adres. De gevels zijn voornamelijk in een rood / bruine steen
vergelijkbaar met de nabij gelegen blokken.
De gevel aan het park is ontworpen als een witte stenen facade met doorlopende
balkons de park rand te definiëren en levendigheid te tonen. De gevels worden
met elkaar verbonden door speciaal metselwerk. Witte stenen banden integreren
met ramen en balkons.
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Opdrachtgever Barratt Homes
Programma Housing
Fasen SO t/m constructiefase
Status Opgeleverd in 2018
Team MaccreanorLavington: MLA+

Mixed-use wooncluster
Great Eastern Quays, Londen
Great Eastern Quays (Grote Oostelijke Kades) is een mixed-use masterplan
voor plot van 6,2ha en maakt deel uit van het Royal Albert Basin gebied en de
oostelijke beëindiging van the Royal Docks complex.
Het plan wil de Oost Beckton-buurt verbeteren door geëintegeerde, hoogwaardige
en duurzame woningbouw geleid, gemengd gebruik ontwikkeling. Het plan
tracht de East Beckton-buurt te verbeteren door geïntegreerde, hoogwaardige
woningbouw met een gemengd programma te ontwikkelen, zodat er gebruik
gemaakt kan worden van de opmerkelijke kade en rivier.
Het masterplan is ontworpen aan de hand van karakteristieke elementen van het
gebied: De kade, het rivierfront en de residentiële kern. Het voorstel weeft zich
in de bestaande korrel van de naast gelegen buurten, verlengd en verbeterd de
actieve kade en tracht een levendige commerciële kern te verwezelijken, zodat
een duurzame ontwikkeling kan bij dragen aan het buurtgevoel.
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Opdrachtgever Notting Hill Housing
Programma 350 appartementen
waarvan: 82 sociale huur, 72 shared
ownerschip, 73 huur en 123 koop
Fasen SO t/m omgevingsvergunning,
esthetische begeleiding tijdens bestek en
uitvoering, coördinerend architect
Status Opgeleverd in 2017
Team MaccreanorLavington: MLA+

Herontwikkeling aan Hoxton Square
The Lux, Londen
The Lux is gesitueerd op een plek waar voorheen de vervallen houten warenhuizen uit Shoreditch stonden, was één van de eerste fasen van de vernieuwing
van Hoxton Square. De mixed-use ontwikkeling omvat kunst faciliteiten van het
‘London electronic Arts & London Filmmakers Co-op’ met een bar en verhuurbare
commerciële ruimte. De kunstafdeling heeft ook een video kunst gallerij, een multimedia performance ruimte, productie en nabewerkings faciliteiten en een extensief
archief.
Het ontwerk van het gebouw ontleent zich van zijn industriële omgeving, terwijl
het een herinterpretatie van deze taal zoekt in een eigentijds idioom. De
gecombineerde constructie en technologieën voor geveltechniek waren cruciaal in
het genereren van grote ramen met een slanke constructie. Deze combinatie haalt
de maximaal mogelijke hoeveelheid aan daglicht naar binnen tot in het diepst
van het pand en maakt het mogelijk om aan de milieu strategie te voldoen met
passieve ventilatie.
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Opdrachtgever The British Film Institute
& Glasshouse Investments
Programma Gallerie en bioscoop
Fasen Alle ontwerpfasen
Status Opgeleverd in 1998
Team MaccreanorLavington: MLA+

Inbedding in de context
I’M Moscow, Moskou
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 openbaart zich de intrigerende aard van het project.
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.
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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Opdrachtgever PSN Group
Programa 43.000 m2
woningbouwcomplex in twee gebouwen
van 7-lagen
Fasen Alle ontwerpfasen, constructietekeningen
Status Opgeleverd in 2017
Team MLA+

Climb the tree of Knowledge
Xiangmi Library, Shenzhen
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 metropool Shenzhen.
Naast de 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 welkoms-centrum
zowel als een bibliotheek zullen in de komende tijd opgeleverd worden. De
bibliotheek en het theehuis zijn door MLA+ ontworpen. Het theehuis bestaat 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 naar skyline tot de baai van
Shenzhen. Het vier verdiepingen hoge gebouw heeft ruime overstekken, die de
zonweren en de ruimte bieden voor terrassen met uitzicht.
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Opdrachtgever People’s Government of
Futian District
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
Status Opgeleverd in 2017
Team MLA+, Openfabric, IBR ZEN
Landscape Architects,

Micro units in hoge kwaliteit
Liuxiandong Cloud City, Shenzhen
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 Liuxiandong Cloud City 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
Fasen Competitie fase t/m
constructiefase (in samenwerking met
lokale architect)
Status Opgeleverd in 2019
Team MLA+

Silver fabric Towers
Tianxi Twin Towers, Chengdu
MLA+ kreeg de opdracht om dit uitzonderlijke project in Chengdu te herontwerpen.
Tijdens de ontwerpfase is het project doorverkocht aan een nieuwe ontwikkelaar.
Samen met deze nieuwe client ontwikkelde MLA+ een gevelconcept dat aan hun
merkprofiel en de gewijzigde gebruikersmix voldeed.
In plaats van twee identieke torens te realiseren, maakt het voorgestelde concept
ze tot een ‘ongelijke tweeling’. Ze zijn vergelijkbaar, maar niet helemaal. Dit
wordt bereikt door een stalen glazen façade met twee grote Chinese patronen
die dezelfde spreken maar toch elke toren een eigen identiteit geven. De plint
en vooral de top van de twee torens maken het project tot één geheel. Het
entree-plaza is omringd door een weelderige gemeenschappelijke tuin met
een zwembad. Een openbaar restaurant en een club in de ene toren en een
fitness-ruimte en gemeenschappelijke voorzieningen in de ander, beklederen de
toppen van de torens. Beiden hebben een dakterras. Voor het interieur heeft de
opdrachtgever Armani de opdracht gegeven met wie MLA + samen heeft gewerkt
om een samenhangend resultaat te leveren.
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Opdrachtgever
Chengdu Menli Co. Ltd.
Programma
2 woontorens van 210m hoog
Fasen Redesign façade
Status Opgeleverd in 2018
Team MLA+

STEDENBOUW

Olympic Legacy Masterplan, Londen

New quality of life
Xiangmi Park, Shenzhen
Voor Shenzhen begrippen is Xiangmi Park een historische plek. Van origine
werd het gebruikt als een agricultureel onderzoekscentrum, maar in de laatste
jaren is door de snelle groei van Shenzhen het gebruik van het park afgenomen.
Door zijn veranderende omgeving heeft het park de potentie om een stadspark
te worden voor de lokale bevolking terwijl het ook een educatieve functie kan
blijven vervullen met als doel het ontwikkelen van een gezonde levenstijl. Het
voorgestelde masterplan behoud de bestaande invulling, maar verrijkt het
met meer mogelijkeheden om te natuur te ervaren. Nieuwe landschappen zijn
toegevoegd die zowel dienen als recreatieve opbare ruimte als het dienen van
educatieve doeleinden.
De gebouwen in het park maken op verschillende manier contact met de
omringende natuur. In plaats van de natuur te onderbreken dragen de gebouwen
juist bij aan laten zien van kwaliteiten van de lokale natuurlijke omgeving. Dit is de
lijn van klassieke Chinese tuin architectuur en op het zelfde moment activeren ze
dit tijdloze en voor iedereen toegankelijke park.
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Opdrachtgever People’s Government
of Futian District, Shenzhen
Programma 45ha master plan for a
park. Four building designs - visitor
center, library, registry office and
recycling center
Fasen Park concept design, design
guidelines
Status Opgeleverd in 2017
Team MLA+ met Openfabric, IBR. ZEN
(detailed landscape design)

Herinterpretatie van het Berlijnse blok
Gehrenseestrasse, Berlijn
Het stedenbouwkundige ontwerp bestaat uit twee delen: Ten eerste is het
een expressie van een sterk ruimelijk idee, welke gebaseerd is op een
typisch Berlijnse woningtypologie van aaneengesloten woningen rondom een
besloten binnenplaats. Ten tweede is het ook een reactie op de problematische
geluidsbelastte situatie van het plangebied. De buitenzijde bloken, verbonden door
‘bruggen’, beschermen tegen de geluidsbelasting zodat een groot aantal woningen
geen hinder van het geluid ondervinden. Voor het interieur van het gebied zijn
aantrekkelijke, genereuze, groene en kalme open ruimten karakteristiek.
Samen met de blokken, vormen het pleinennetwerk van open ruimten,
binnenplaatsen en tuinen een belangrijk deel van het stedenbouwkundig
ensemble, elk met een verschillend karakter. De pleinen buiten het blok werken
als verlenging van openbare ruimte van buurtgebieden.
Voor de buurt werken de twee gemeenschappelijk binnenplaatsen als
ontmoetingsplek en herkenbaar adres. Tenslotte zijn de private tuin-binnenhoven
die toegankelijk zijn door passages een afgezonderde en beschermde groene
wereld.
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Opdrachtgever Belle Epoque /
HOWOGE
Programma Mixed use gebied, ca
2300 woon units plus infrastructuur
en commercieële ruimten. 190.000m2
totaal BVO
Fasen 2018 Ontwerp competitie
Status Gaande
Team MLA+, Atelier Loidl
Landschaftsarchitekten

Legacy of the Olympic Park
Olympic Legacy Masterplan, Londen
Het afronden van het ‘Olympic Park’ voor de spelen in 2012 markeert de eerste
stap in de herontwikkeling van Lea Valley. Na de spelen zal de ‘Olympic Legacy
Masterplan’ een compleet gebied transformeren van een industrieel gebied naar
een nieuw park. Daar waar het industriële gebied eerder de barrière vormde
tussen oost en west Londen, overbrugt het park de rivier Lea en verbind het
nieuwe buurten met het bestaande stedelijke weefsel.
The Olympic Legacy Masterplan defineert een strategisch kader voor het creëeren
van een duidelijke en rationele distributie van gebouwtypes en dichtheden. Het
beschrijft een opnemning van pragmatische en functionele infrastruturen die
vereist waren voor de spelen in een hierarchie van stedelijke routes die verweven
zijn in hun context, en daarnaast, door het ontwikkelen van een reeks van
gebouwtypes die reageren op het kader van openbare ruimten en toekomstige
stadsontwikkelingen.
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Opdrachtgever
London Development Agency, Olympic
Park Legacy Company
Programma 320 ha Masterplan
framework voor herontwikkeling van
Olympic Park
Fasen Kader planning,
goedkeuringsplanning, stedelijke
stadsdelen, ontwerprichtlijnen
Status gefaseerde implementatie sinds
2012
Team MaccreanorLavington: MLA+,
KCAP, AECOM, Allies + Morrison,
Caruso St.John, Panther Hudspith,
Watson Witherford Mann, Camlin
Lonsdale

Urban regeneration
Bao’an G107 Regeneration Masterplan, Shenzhen, China
De opgave van het vernieuwingsvoorstel was het maken van een
toekomstbestendig plan en om een implementatie proces te ontwikkelen dat
de complexiteit van het bestaande weefsel en belanghebbenden integreert
en benoemt. In het ontwerp van MLA+ is de snelweg G107 nog steeds de
werkende kracht van het gebied om verschillende gebieden te verbinden, maar
de functie verandert van een utilitaire infrastructuur tot drijfveer voor stedelijke
vernieuwing. In deze hoofdstructuur worden ‘hubs’ gemaakt voor verschillende
stedelijke functies. Met een benadrukking op het netwerk van publieke ruimte
worden verschillende elementen van de bestaande stad met elkaar verbonden.
Als toevoeging op het plan heeft MLA+ een project handboek en Vernieuwings
methode voorgesteld met daar in onze vernieuwings ervaring in China zelfts daar
buiten.

Opdrachtgever
People’s Government of Bao’An District
Programma 53 km²
vernieuwingsmasterplan
Fasen Regeneration strategy,
regeneration guidelines
Status 2016 1e prijs competitie, 20162020 implementatie
Team MLA+, CAUPD China Academy
of Urban Planning & Design, Shenzhen
Municipal Design & Research Institute,
Felixx

Oorspongkelijke situatie

In de komende tijd zal het MLA+ consortium het plan aanscherpen tot het niveau
van goedkeuring en samen werken met de opdrachtgever met betrekking tot
implementatie van het plan in de komende drie jaar.

Toekomstige situatie
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Leven bij de rivier
Woongebied Domashniy, Moskou
Het Domashniy micro gebied is gesitueerd in het zuid-oosten van Moskou
naast de Moskva rivier en een uitbreiding van het door de Sovjets gebouwde
gebied Maryino. Momenteel wordt dit gebied getranformeerd van een industrieel
opslag-gebied tot een buurt voor de middenklasse. MLA+ heeft een masterplan
ontwikkeld met als focus-punt het vestigen van een nieuwe plaats. Samen met
gebouwen maken het netwerk van openbare ruimten en het programma een
verdichte en intensieve stedelijke omgeving voor de nieuwe en de bestaande
bewoners van Maryino.
De architectuur benadruk de menselijke schaal terwijl ook de monumentale
schaal van Moskou in overweging genomen wordt. Lagere bebouwing en hogere
toren zorgen voor een mix die zowel menselijk als metropolisch is te noemen. De
detailering en het gebruik van baksteen brengen detail aan daar waar het nodig en
belangrijk is voor de kwaliteit van de stedelijke omgeving.
De constructie van de eerste fase is op dit moment bezig. De volgende fasen zijn
in voorbereiding.
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Opdrachtgever PSN Group
Programma Masterplan met
370.000m²: woningen, retail,
buurtfuncties, basisschool, twee
kinderdagverblijven, ondersteunende
functies
Fasen Stedenbouwkundig plan en
bouwaanvraag
Status Opgeleverd in 2018
Team MLA+

Placemaking in Hong Kong
Walk Des Voeux Road Central, Hong Kong
In dit ontwerp, Des Voeux Road Central (DVRC), dé belangrijke straat in Hong
Kong loopt langs het centrale Sheung Wan Plein en vijf iconische tramspots, elk
met een verhoogd ‘parklet’. Het MLA+ consortium stelt vijf-stappen strategie voor.
De eerste stap is het verbeteren van het straat-profiel en de plaats van de
tram aan te passen. Door de tramlijn uit het midden te plaatsen ontstaat er een
asymetrisch straat profiel.
De volgende stap is om het Sheung Wan Plein het centrum van de DVRC en een
oriëntatie-punt maken zodat een bezoeker zichzelf kan plaatsen in de grotere
context. De derde en vierde stapen zijn het her-overwegen van de tramhaltes
door het transformeren van de daken in verhoogde parkjes en om zo vijf iconische
tramhaltes toe te voegen: Neon Gateway, Garden Oasis, the Cloud, Vertical
Playground en the Western Market. Elk dak is geprogrammeerd in relatie tot zijn
directe omgeving: De haltes werken als landmarks zodra je de DVRC op komt,
als tuinen waar je kan ontsnappen uit de dagelijkse commotie, hedendaagse
kunstlocaties, speeltuinen in de lucht en verhoogde food-markets.
Tot slot is de DVRC verbonden met zijn bredere context. Deze connecties en
interventies zorgen dat de DVRC de primaire link is in een groter district.
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Opdrachtgever Walk DVRC Ltd.
Programma Ontwerp voor beloopbaar,
voetgangers omgeving op de 1,4km
gestrekte Des Voeux Road Central
Fasen Concept design
Status 2018 competition design
Team MLA+, Mobility in Chain, dmau

Vernieuwings Strategie
‘Grey Belt’ vernieuwing van Masterplan, St.Petersburg
Sint Petersburg is bekend om zijn historische kern. Na de Tweede Wereldoorlog
is de stad uitgebreid in zuidelijke richting tot aan de industrieële gordel (grey belt).
Vandaag de dag - met het afnemen van industrieële productie - zorgt de ‘grijze
industrieële gordel’ voor een opdeling van de stad. Het gebied heeft tegelijkertijd
unieke kwaliteiten in dichte nabijheid van het stadscentrum.
Het ontwikkelde vernieuwings kader accepteert de ruimtelijke voorwaarden die
gevormd zijn door de behoeften van de industrie en herdefineerd deze op een
manier zodat nieuwe kwaliteiten naar voren komen die het DNA vormen van het
nieuwe St. Petersburg. De oude lijnen van de spoorwegen worden lineaire parken,
oude industriële gebouwen hebben een kerntaak in toekomstige ontwikkelingen en
bestaande centraliteiten. Belangrijke infrastructuren zullen centra een belangrijke
rol spelen in de toekomstig te ontwikkelende wijken.
De nieuwe buurten brengen een nieuw ontwikkel patroon tot stand dat zal leiden
tot een meer doordringbaar divers-gebruik stedenbouwkundigweefsel dat in staat
is om nieuwe functies met brede stadsorientatie, zoals bijvoorbeeld universiteiten,
grote culturele locaties en nieuwe publieke functies, te huisvesten.
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Opdrachtgever Stadsbestuur van St.
Petersburg
Programma Vernieuwing van het kader
masterplan van 40 km² bestaande uit
voormalig industriele zones, het totale
gebied betrefd een zone van 100 ha.
Fasen 2016 Competitie
2017 Pilot regio ontwerp en gebouw
ontwerp
Status implementatie
Team MLA+

Nieuw leven in oude industrie
Ligovsky City, St. Petersburg
Vanwege het winnende plan van MLA+ zijn heeft Glorax development gevraagd
om door te gaan met het vervolg van het plan van de competitie in 2016. Het
masterplan is gebaseerd op de principes van een traditionele stad. Het bouwd
voort op het raster van het naast gelegen historische St. Petersburg.
De opzet is gecentreerd rondom een nieuw centrale as en stedelijke pleinen.
Naast de stedelijke centrale functies maken we een groen netwerk voor langzaam
verkeer. We creëeren een serie van buurten, die elk hun speciale eigenschappen
en relatie tot te stedelijke context hebben. De diversiteit van de buurten zijn verder
genomen tot ‘branding’ en in het ontwikkelen van een systeem van lifestyleproducten die de opdrachtgever kan aanbieden aan de gebruikers.
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Opdrachtgever Glorax Development
Programma Redevelopment
masterplan, architectural strategy,
branding
Fasen 2017 Masterplan,
architectonische strategie
Status Gaande
Team MLA+

34

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.

Behouden creatieve ‘makers’ van ZOHO

Ruime woningdifferentiatie

Verbinden openbare ruimten

Interactie met onderwijs en cultuur in de buurt

Opdrachtgever MLA+
Programma Ca. 2 ha Wonen, werken,
commerciële functies
Fasen Studie, tender selectiefase
Status Studie in ontwikkeling
Team MLA+

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.
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 vastgoe d en het realiseren van
een toekomstbestendige wijk met een sterke nieuwe identiteit.

98

Urban nature
Duo City Concept, Central Business District, Gui’an
Gui’an’s nieuwe gebied is het elfde nieuwe district van het nationale niveau in
China. Rondom het High-speed railway station en heuvelig weiland, heeft het
potentieel om een nieuw start punt te vormen voor urban planning in China. Na
een generatie van snelle stedelijke ontwikkeling die geen rekening hield met de
natuurlijke setting, biedt het Duo City Concept zowel de natuurlijke kwaliteiten aan
zowel als de stedelijke levendigheid.
Duo City komt de gebruikelijke tegenspraken zoals natuur vs. stad, traditie vs.
modern, lokaal vs. globaal, te boven door opnieuw te kijken naar urban design.
Nabijheid en interactie van de duale elementen creëert een unieke ervaring en
aantrekkingskracht die een voorbeeld kunnen vormen voor elk nationaal gebied.
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Opdrachtgever People’s Government
of Gui’An New District
Programma Masterplan voor een
nieuwe CBD en high speed railwaystationsgebied. Stedenbouwkundig
ontwerp van 4,6km². Gedetaileerd
ontwerp van area 1,3km²
Fasen 2015 International design
competition
Status concept
Team MLA+,China Academy of Urban
Planning and Design CAUPD, Cola
Zhang

STRATEGIE

Royal Docks Vision, Londen

SILVERTOWN QUAY
Opdrachtgever Delancy
Programma 20ha mixed-use masterplan
Fasen Concept masterplan
Status Afgerond in 2011
Team MaccreanorLavington: MLA+

Silvertown Way Masterplan

Silvertown Quays Masterplan

Thamesside West Masterplan

Barrier Park Phase 5

Barrier Park Phase 2

SILVERTOWN WAY
Opdrachtgever London Development Agency
Programma 35ha mixed-use complex met
woningen, commercie, hotel, bar en parkeren
Fasen Concept masterplan
Status Afgerond in 2011
Team MaccreanorLavington: MLA+

Royal Docks Vision
Royal Docks Regeneration Projects, Oost Londen
Het bureau heeft meegewerkt aan grote delen van de herontwikkeling van
de Royal Docks. Dit gebied heeft sinds de jaren tachtig te kampen met de
afname van industrie en handel. Met betreffende de Royal Docks heeft
MaccreanorLavingtom: MLA+ gehandeld als consultants namen ontwikkelaars,
stedenbouwers en architecten voor opdrachtgevers variërend van overheden,
publiek-private ontwikkelaars, internationale investeerders, commerciële
ontwikkerlaars tot woningcorporaties.
De projecten hadden te maken met uiteenlopende zaken als het omgaan met
bestaande gebouwen en industrieel erfgoed, infrastructuurintegratie (met in het
bijzonder transport infrastructuur, en een locatie die vooralsnog niet wordt gezien
als aantrekkelijk voor stadontwikkeling.
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THAMESSIDE WEST MASTERPLAN
Opdrachtgever London Development Agency
Programma 55ha mixed-use masterplan
Fasen Masterplan
Status Afgerond in 2009
Team MaccreanorLavington: MLA+, KCAP

Strategy city extension

Water as leverage

Accra Ningo Prampram, Ghana

Semarang, Indonesië

Het stedelijk gebied van de Ghaanse hoofdstad Accra groeit enorm komende
decenia. Huidige ontwikkelingspatronen van de stad worstelen met de groei terwijl
het nog moet voorzien in basis gebruik. Daarnaast is er vraag naar een transpoort
systeem dat de gepast is voor het toenemende verkeer. UN Habitat heeft de grote
uitdading gesteld om de komende decenia de stedelijke leefomgeving te voorzien
van bettere omstandigheden voor de lokale bevolking.
De voorgestelde geplande stadsuitbreiding gebruikt het meest basic, maar niet
het meest makkelijk te begrijpen en uit te voeren systeem van een grid. Dit grid
verschaft toegang, overstromings risico migratie zowel als voorzieningen van
nutsbedrijven. De lokale bestaande omstandigheden passen het grid aan en
creëeren nieuwe specificaties. In de toekomst laat het grid toe om vrijwel elk
programma op te nemen dat om kan gaan met een stedelijke omgeving.
In de ontwikkeling van het plan heeft UN Habitat een partner gevonden in Dutch
Creative Industries Fund en een groep van Nederlandse experts op het gebied
van stedelijke planning, water management en landschaps ontwerp.
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Opdrachtgever Ningo Prampram
District Authorities, Dutch Creative
Industries Fund working under the
auspices of UN Habitat
Programma Masterplan voor geplande
stad uitbreiding in Accra voor een
gebied van ca.150 km²
Fasen strategic masterplan
Status masterplan afgerond
Team MLA+, More Architecture, Fabric,
OKRA, Mixst Urbanism

Het doel van de workshop was om een ‘bankable’, innovatief en uitgebreid
voorstel te ontwikkelen voor stedelijke water projecten voor de steden Chennai
(India), Khulna (Bangladesh) en Semarang (Indonesië) om het urgente water en
klimaat aanpassings behoeften te adresseren.
Met het voorstel ‘Cascading Semarang: steps to inclusive growth’, heeft het
consortium met MLA+ het tot de tweede fase van de oproep tot actie voor de
Semarang gebracht.
Semarang is een havenstad aan de noord kust van het Indonesische eiland
Java, dat zich bevindt tussen de zee en de heuvels. Vanwege haar centrale
positie, heeft het een strategisch belangrijke rol voor binnenlandse handel en
doorvoer. Echter, Semarang heeft een sterk fluctuerende kustlijn die ontstaan
is door natuurlijke sedimentatie processen en zee-oogst gebieden die door de
mens zijn gemaakt. De kust was voorheen beschermd door een Mangrove bos
dat zich tot ver reikte. Verstedelijking en aquafarming zijn de hoofdredenen
waardoor de omvang van het bos afneemt, wat op zijn beurt zorgt voor kusterosie,
overstromingen en verzilting.

Fasen Workshop, Strategie Studie
Team MLA+, Deltares, FABRICations,
PT Witteveen + Bos Indonesia , INDIP,
UNISSULA and IDN Liveable Cities
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