
Meerhoven, de Vinex-locatie nabij Eindhoven, is
niet meer of minder dan een moderne stadswijk.
Zowel in zijn orthogonale stratenpatroon als in zijn
sobere plattedakenarchitectuur ademt de wijk de
geest van het functionalisme van de twintigste-
eeuwse modernen. Wie de term ‘modern’ vertaalt
in hedendaagse hightech-voorzieningen, kan ook
in Meerhoven terecht. Op de vrije baan door de
wijk rijdt de futuristisch vormgegeven en technisch
geavanceerde Phileas-bus; het is het soort moder-
niteit waarmee Eindhoven graag geassocieerd wil
worden.

In zijn hoofdopzet bestaat Meerhoven uit drie
woonbuurten, drie bedrijventerreinen en een 
centrale zone. De centrale zone bestaat uit het
wijkcentrum Meerrijk, met aan de ene kant het
centrale park Meerland en aan de andere kant het
groene woongebied Bosrijk. Van de drie woon-
buurten zijn er inmiddels twee gebouwd: Grasrijk
in het zuiden en Zandrijk in het noorden; de derde
buurt wordt Waterrijk in het Westen. De drie 
buurten grenzen niet aan elkaar. 

De drie bedrijventerreinen komen op de hoeken
van de wijken te liggen en krijgen daarmee tevens
een milieuhygiënische functie: buffers voor de
woonwijken tegen het lawaai van het wegverkeer
en de nabijgelegen luchthaven. Het noordelijke
bedrijventerrein – Flight Forum – is in korte tijd
bekend geworden om zijn bijzondere steden-
bouwkundige en architectonische opzet, waarbij
de ontsluitingsstraten en de verzamelgebouwen
ei- en druppelvormige patronen vormen. Direct
ten zuiden van Meerhoven wordt het project
Nimbus ontwikkeld: een groot, multifunctioneel
centrum met vrijetijdsvoorzieningen, winkels,
horeca en kantoren. Grootste aandachttrekker
wordt het Asklepion: een attractie op het thema
‘kennis van het menselijk lichaam’, die wordt
gebouwd in de vorm van een reusachtige mense-
lijke figuur, ontworpen door de Franse kunstenares
Niki de St. Phalle.

De ontsluitingsstructuur van Meerhoven is erop
gericht doorgaand autoverkeer door de wijk zo
veel mogelijk tegen te gaan. In de eindsituatie
moeten de woon- en werkgebieden ontsloten
worden vanuit een ruime lus die aansluit op de
regionale wegenstructuur, en uiteindelijk op de a2.
De doorgaande routes binnen Meerhoven zijn

alleen bestemd voor fietsen en bussen zijn. De 
busroute is de centrale as van het grootste deel 
van Meerhoven; hij verbindt de Vinex-wijk met
het centrum van Eindhoven en de luchthaven. 

Op verschillende plaatsen, vooral aan de randen,
worden de woonbuurten van Meerhoven geac-
centueerd door middelhoge woongebouwen. 
Nog hoger wordt het toekomstige centrum Meer-
rijk, dat woontorens krijgt met een hoogte tot 
75 meter. In het centrum zijn niet alleen winkels,
maar ook scholen, horeca en vrijetijdsvoorzienin-
gen gepland. Het centrum grenst direct aan het 
65 hectare grote park Meerland. In contrast met 
de functionalistische uitstraling van de woon-
gebieden, krijgt het park een meer romantische
opzet, onder meer met serpentinevormige water-
partijen. Door zijn ligging zal Meerland in de 
toekomst als het ‘Central Park’ van Meerhoven
gaan fungeren. 

De buurten Zandrijk en Grasrijk worden geken-
merkt door een eenvoudige, strakke opzet. De
buurtplattegronden vertonen een orthogonaal
patroon, dat in Grasrijk incidenteel wordt onder-
broken om bestaande landschapselementen in te
passen, zoals dijken, boerderijen en de waterloop
de Oude Rundgraaf. De woningen zijn hoofdzake-
lijk gebouwd in een gematigd tot duidelijk functio-
nalistische stijl. In de straatwanden wordt veel 
herhaling toegepast, zeker in Zandrijk. Dat de
woonstraten minder strak ogen dan men op grond
van de consequente functionalistische aanpak zou
verwachten, komt voor een belangrijk deel door 
de manier waarop beplanting in de woonomgeving
is aangebracht. Bomen staan in onregelmatige
groepen, die als het ware zigzaggen door de straat.
Hierdoor wordt de strenge opzet van de woon-
gebieden enigszins verzacht.

In het woongebied Bosrijk zullen de woningen
worden ingepast in een bestaand bosgebied,
waardoor een veel lossere (en minder dichte)
bebouwingsstructuur ontstaat dan in de overige
delen van Meerhoven. Er worden enkele voor-
malige militaire gebouwen ingepast, waaronder
het in functionalistische betonarchitectuur
gebouwde luchthavengebouw, dat nu dienst doet
als voorlichtingscentrum. De nog in ontwikkeling
zijnde woonbuurt Waterrijk wordt minder strak
van opzet dan Grasrijk en Zandrijk. Hier komt
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Meerhoven
Gemeente Eindhoven

Stadsgewest

Eindhoven

Jaar definitief plan

1997

Bouwperiode

1998-2016

Ontwerp

Teun Koolhaas Associates (steden-

bouw), Bureau Lubbers, Jurlink en

Geluk, Karres en Brands, Atelier

Dutch, ds Landschapsarchitecten

(landschap), Architectenstudio

Herman Hertzberger (Waterwijk),

vhp (Meerrijk), mvrdv (Flight

Forum, Park Forum)

Aantal woningen

5.800

Verdeling woningsegmenten

25% sociaal /75% vrije sector

Aandeel vrije kavels

9%

Aandeel gestapelde bouw

20%

Oppervlakte plangebied

250 ha woongebied, 

50 ha parkgebied

Bedrijven/kantoren

200 ha bedrijventerrein

Gemiddelde dichtheid

±26 woningen/ha

Motto

‘Podium naar de Kempen’ 

(algemeen); 'Leef je rijk'

(Waterrijk)

Voorbeelden van functionalistische

architectuur in Zandrijk

Uitsnede Houten Vinex

Gesloten bouwblokken met 

orthogonaal stratenpatroon

Op het kaartbeeld een detail van

het westelijk deel van het Haven-

eiland. Duidelijk is de rechthoekige

verkaveling van dit eiland te zien, 

met daarbinnen enkele grachten.

Dwars door het beeld loopt de

IJburglaan met de trambaan. Links-

boven ligt het winkelcentrum.

Vinex bebouwing

Privéterrein

Collectieve ruimte

Openbaar groen

Wegen, fietspaden, 

voetpaden

Parkeerplaatsen

Water

Verkaveling

Schaal 1:2.000



onder meer bebouwing in een hovenstructuur in
een groene setting. De groenstructuur van deze
buurt wordt voor een belangrijk deel gevormd
door bosschages die zijn overgebleven na de uit-
plaatsing van het rijopleidingscentrum van de
Landmacht.

Meerhoven is opgezet als een nieuwe stadswijk
voor Eindhoven. De ontsluitingsstructuur onder-
steunt dit idee. Toch ligt de wijk tamelijk geïso-
leerd: door een snelweg (de a2) en een waterweg
(het Beatrixkanaal) gescheiden van het stedelijke
gebied van Eindhoven. Weliswaar grenzen delen
van Meerhoven (Grasrijk en Waterrijk) aan de
bebouwing van Veldhoven, maar het contrast in
stedenbouwkundige opzet maakt dat Meerhoven
ook van daaruit als een afzonderlijke stedelijke
eenheid zal worden beschouwd. 

Dit (relatieve) isolement hoeft geen probleem te
zijn. Integendeel: de eigenzinnige en afwijkende
opzet maakt de wijk goed herkenbaar als (voor-
lopig) laatste grote toevoeging aan het stedelijke
gebied van Eindhoven. Het ontwerp van de wijk 
is daar ook op gericht, getuige de concentrische 
ligging van de woonbuurten rond een sterk 
geaccentueerd centrum en een centrale groen-
zone.

De Phileasbus aan de halte

Bebouwing langs de Phileasbaan

Lage en middelhoge bebouwing aan de rand 

van park Meerland
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l i g g i n g  i n  g rot e r  v e r ba n d

Algemeen

ten w van Eindhoven, daarvan

gescheiden door snelweg (a2) en

Beatrixkanaal; sluit aan op kern 

van Veldhoven in z

Afstanden tot regionale centra

Eindhoven-Centrum 6 km, 

centrum van Veldhoven 3 km

Aansluiting rijkswegennet

a2 op 2 km (2x)

Aansluiting spoorwegnet

dichtstbijzijnde intercitystation:

Eindhoven op 7 km

Aansluiting regionaal/lokaal

wegennet

via wijkontsluitingsroute naar a2,

Veldhoven en Eindhoven 

Aansluiting hoogwaardig 

openbaar vervoer

Phileas naar Eindhoven-Centrum,

station en luchthaven

s t e d e l i j k  k a r a k t e r

Hoofdopzet van de wijk

verzameling woon- en werk-

gebieden rond centraal parkgebied,

ontsloten door hoogwaardig open-

baar vervoer (rechtstreeks) en

hoofdontsluitingsroute (met lus)

Stedelijke vorm

centrumgebied Meerrijk is stedelijk

met hoge en compacte bebouwing;

in Grasrijk en Zandrijk compacte

laagbouw en hogere bebouwing

aan randen; Waterrijk krijgt 

groener karakter

Stedelijke functies

bedrijventerreinen (Flight Forum,

Land Forum, Park Forum) met

bovenlokale functie; in Meerrijk

komen winkelcentrum (7.500 m2),

gezondheidscentrum en

‘VrijeTijdsAccommodatie’

Gebruik van het landschap

bosschages (op voormalig militair

terrein), dijken, boerderijen en

waterlopen in plan opgenomen

Hoofdverkeersstructuur

vrije busbaan is structurerend 

element; lusvormige hoofdont-

sluiting voor autoverkeer naar

woon- en werkgebieden; buurten

onderling verbonden door fiets-

routes

Hoofdgroenstructuur

vanuit centraal parkgebied

(Meerland) parkstroken tussen 

de woongebieden; Bosrijk speelt

als groen woongebied een rol in

groenstructuur

Woonmilieus

stedelijk-grondgebonden tot

groen-stedelijk; in Meerrijk 

centrum-stedelijk milieu gepland

i d e nt it e it

Karakteristiek

nieuw stadsdeel; door afwijkende

opzet en opvallend centrum goed

herkenbaar als afzonderlijke een-

heid 

Gebruikte thema’s

thema's (gras, meer bos, water)

geïnspireerd op landelijk gebied

(De Kempen) maar willekeurig

gekozen 

Naamgeving

straatnamen sluiten aan bij thema's

vo r m g e v i n g

Stedenbouwkundige 

karakteristiek

in Zandrijk en Grasrijk orthogonaal

stratenpatroon met semi-gesloten

bouwblokken met rijenhuizen; in

Bosrijk vrijer stratenpatroon en

bouwvormen; in Waterrijk gesloten

bouwblokken en gemengde 

stratenpatronen

Architectonische karakteristiek

tot nu toe ontwikkelde buurten

hoofdzakelijk functionalistisch van

opzet, met lange gevelwanden en

uniforme woningen

Eindhoven

Best

Veldhoven

Waalre

Aalst

a58

a67

a2

a2 a50

a2

Blixembosch

Woensel

Strijp

Gestel

Heivelden/ 
HeuveleindMeerhoven

Ligging in het stadsgewest

Uitsnede

Vinex-locatie

Vinex bebouwing

Vinex in ontwikkeling

Vinex overig

Bebouwing

Stadscentrum

Bebouwd gebied en kassen

Water

Snelwegen en hoofdwegen

Wijkontsluiting

Spoorwegen

Intercitystation

Station
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FLIGHT FORUM

PARK FORUM

WATERRIJK

MEERLAND

MEERRIJK

GRASRIJK

ZANDRIJK

LAND FORUM

BOSRIJK

NIMBUS

Meerbos

Beatrixkanaal

Veldhoven

Eindhoven Airport
a2

a2

Luchtmachtterrein

Heerb
aan

Phileas

recreatiegebied

Meerhoven

Functionele structuur

Voorzieningen

★ Bovenwijkse voorzieningen

Vinex bebouwing

Vinex in ontwikkeling

Bestaande bebouwing

Centrumgebied

Winkelgebied

Bedrijventerrein en kassen

Water

Snelwegen 

Hoofdwegen

Wegen

Vinex hoofdontsluiting

Vinex wegen

Phileas

Halte Phileas
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Meerhoven

Beeldbepalende kenmerken

Landmarks

Vrije kavels

Vinex bebouwing

Vinex bedrijven

Vinex in ontwikkeling

Bebouwing en kassen

Vinex groen

Groen

Vinex water

Water

Snelwegen 

Hoofdwegen

Phileas

Halte Phileas
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De enige Vinex-wijk met zijn eigen metrostation;
dat is de kortste omschrijving van Nesselande.
Deze Rotterdamse wijk grenst aan twee zijden aan
de Zuid-Hollandse polders. Hoewel de afstanden
tot de centra van Gouda, Zoetermeer en Rotterdam
zelf ongeveer even groot zijn, is Nesselande deel
van het Rotterdamse stedelijke gebied; het sluit 
in het zuidwesten naadloos aan op de wijk Zeven-
kamp. Hoewel Nesselande in het zuidoosten 
aan de a20 grenst, heeft het geen rechtstreekse
aansluiting op het snelwegennet. Slechts met
omwegen door Zevenkamp of Nieuwerkerk 
aan den IJssel is de a20 te bereiken. 

In het ontwerp van Nesselande zijn elementen
uit het oorspronkelijke landschap terug te vinden.
Zo begrenzen de gecombineerde ringdijken en
ringvaarten van de Polder Eendracht en de Zuid-
plaspolder het oosten van de wijk. En de Wolle-
foppenweg, een oude boerderijweg die midden
door Nesselande loopt, is over de volle lengte
gehandhaafd. Voor het stratenpatroon is, op een
klein gedeelte in het zuiden van de wijk na, geen
gebruik gemaakt van de oude polderverkaveling.
Nesselande moest namelijk een geheel eigen, 
stedelijk ontsluitingspatroon krijgen: rechte 
straten die elkaar onder rechte hoeken kruisen. 
Een belangrijke basis voor dit ‘grid’ is de aanwezige
hoogspanningsleiding die van noord naar zuid
door de polder loopt. Door langs de leiding een 
150 meter brede en 2 kilometer lange waterrijke
parkstrook aan te leggen – het Rietveltpark –, is 
een in stedenbouwkundig opzicht wezensvreemd
element als een hoogspanningsleiding een belang-
rijke structuurlijn in de wijk geworden.

Nesselande wordt een Vinex-wijk met functio-
nele en visuele stedelijkheid. Het nog te ontwik-
kelen centrumgebied krijgt voorzieningen op 
wijkniveau. Het zal doorlopen in een recreatieve
zone, met een strand langs de – te vergroten –
Zevenhuizerplas. Deze recreatiezone wordt een
voorziening op stedelijk niveau, die met behulp 
van het nabijgelegen metrostation bezoekers 
vanuit de gehele stad moet gaan trekken. Diverse
horecavoorzieningen, van strandtenten tot een
hotel, moeten de recreatieve functie ondersteunen.
In visueel opzicht moet het stedelijke karakter van
het centrumgebied en de strandzone met compacte
hoge bebouwing waargemaakt worden.

De wijk is een collage van woon- en werkgebie-
den, elk met een eigen karakter. Ten oosten van 
het Rietveltpark ligt de grootste eenheid, Tuinstad.
Hier wordt ongeveer de helft van alle woningen
van Nesselande gebouwd. Tussen het park en de
Zevenhuizerplas komt Badplaats, en in het noorde-
lijk deel van Nesselande is Waterwijk in ontwik-
keling. Het centrum, het oeverpark, een bedrijven-
terrein langs de A20 en een driehoekige buurt die
aansluit op Zevenkamp, completeren de wijk. Het
gridpatroon van de hoofdstraten, het Rietveltpark,
de hoogspanningsleiding en de verhoogde metro-
baan zorgen voor oriëntatie en samenhang.

De vormgeving van Badplaats moet de sfeer
oproepen van een woongebied in de directe 
omgeving van een strand. Door het bodem-
materiaal, ophoogzand uit de Zevenhuizerplas,
zichtbaar te laten, wordt bijgedragen aan een 
‘zeereepbeleving’. In de stedenbouwkundige
opzet zullen, binnen het algemene grid van het
stratenpatroon, voetpaden in de oost-westrichting
worden gemaakt, die als smalle doorsteken 
(‘slagen’) naar het strand gaan fungeren. 

Waterwijk heeft een geheel ander aanzien. 
Deze buurt van zo’n 500 woningen is in zijn geheel
ontwikkeld ten behoeve van het particuliere
opdrachtgeverschap. Voor een stad als Rotterdam,
met zijn lange traditie van zorgvuldige steden-
bouwkundige planning en architectonische regie
door de overheid, betekende dit een grootschalig
experiment met ‘welstandsvrij bouwen’. Het 
ontwerp van de buurt wijkt af van de rest van
Nesselande, doordat het grid er niet is doorgetrok-
ken. In plaats daarvan vertoont het stedenbouw-
kundige plan een vrije compositie van straten en
kanalen die elkaar onder uiteenlopende hoeken
kruisen. Op de landtongen die binnen dit patroon
zijn ontstaan, worden de merendeels vrijstaande
woningen gebouwd, alle aan het water. Streng
symmetrische traditionalistische baksteenvilla’s en
eclecticistische bouwwerken van glas en metaal
staan naast en door elkaar. Toch hebben de meeste
particuliere opdrachtgevers veilig gekozen voor
gematigd traditioneel bouwen. 

De stedenbouwkundige opzet van Tuinstad is
die van een royaal aangelegde stadswijk. De straten
hebben een breed profiel met grote voortuinen,
waarmee Nesselande afwijkt van oudere nieuw-
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Nesselande
Gemeente

Rotterdam

Stadsgewest

Rotterdam

Jaar definitief plan

1995

Bouwperiode

2002-2010

Ontwerp

ds+v Rotterdam (gemeente),

Palmboom & Van den Bout

Aantal woningen

4.800

Verdeling woningsegmenten

20% sociaal / 80% vrije sector

Aandeel vrije kavels

6%

Aandeel gestapelde bouw

34%

Oppervlakte plangebied

225 ha

Bedrijven/kantoren

20 ha 

Gemiddelde dichtheid

±30 woningen/ha (variërend van

15 tot 75 woningen/ha binnen de

wijk)

Motto

‘Dromen vinden een bestemming

langs de Zevenhuizerplas’; ook:

‘Nesselande kent je dromen van

buiten’ en ‘Het nieuwe wonen aan

de Zevenhuizerplas’

De Laan van Avant Garde, 

hoofdroute door Tuinstad

Woonpleintje in Tuinstad

Veelheid aan bouwstijlen 

in Waterwijk

Traditionele bouw in Waterwijk

Uitsnede Meerhoven

Open en semi-gesloten 

bouwblokken

De rand van de buurt Zandrijk,

tegen het centrale parkgebied

Meerland aan. Het kaartbeeld

toont het orthogonale straten-

patroon van de buurt. De woon-

bebouwing bestaat uit laagbouw

met middelhoge accenten langs 

het park.

Vinex bebouwing

Bestaande bebouwing

Privéterrein

Collectieve ruimte

Openbaar groen

Wegen, fietspaden, 

voetpaden

Parkeerplaatsen

Water

Verkaveling

Schaal 1:2.000



bouwwijken in Rotterdam. Het stedenbouwkun-
dige ‘grid’ is in de buurt met grote consequentie
toegepast. Markante uitzondering is de door-
snijding van de Wollefoppenweg, de oude boerde-
rijweg die het grid onder een hoek van ongeveer
dertig graden kruist, waardoor bijzondere aan-
sluitingsoplossingen bedacht moesten worden.
Alleen in het uiterste zuiden van deze buurt zal 
een woongebied worden ontwikkeld waarvan 
het stratenpatroon een hoek maakt met het grid. 

De architectonische bouwstijl van het tot nu toe
gerealiseerde deel van Tuinstad is te omschrijven
als ‘gedegen jaren dertig’. Daarmee lijkt een keuze
te zijn gemaakt voor de meer traditionalistische
kant van de vooroorlogse bouw, met baksteen-
gevels en flinke dakoverstekken. Deze uitstraling
levert een opmerkelijk contrast op met de straat-
namen in een deel van de wijk: namen uit de voor-
oorlogse avant-garde in architectuur en kunst. 
In de directe woonomgeving laten driehoekige
woonpleintjes, binnenhoven met een combinatie
van tuinen en (school)speelterreinen, en een rij
wooneilanden zien dat er binnen een consequent
doorgevoerd orthogonaal stratenpatroon op lager
schaalniveau afwisseling mogelijk is.

Traditionele woningbouw aan de Gerrit Rietveldstraat

Brede rechte woonstraten in Tuinstad (2, 3)
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l i g g i n g  i n  g rot e r  v e r ba n d

Algemeen

ten no van Rotterdam, aansluitend

aan wijk Zevenkamp

Afstanden tot regionale centra

Rotterdam-Centrum 10 km, 

4 km van stadsdeelcentrum

Alexandrium, 10 km van Gouda

Aansluiting rijkswegennet

a20 op 2 km; a12 op 6 km 

Aansluiting spoorwegnet

3 km van station Nieuwerkerk a/d

IJssel; intercitystation: Rotterdam-

Alexander op 4 km

Aansluiting regionaal/lokaal

wegennet

aansluiting op n219 (provinciale

weg Zevenhuizen-Nieuwerkerk);

verbinding met viaduct over a20

naar Hoofdweg in aanleg

Aansluiting hoogwaardig 

openbaar vervoer

metro vanuit Rotterdam-Centrum

met één (eind)station in de wijk 

s t e d e l i j k  k a r a k t e r

Hoofdopzet van de wijk

ontworpen langs oever Zeven-

huizerplas en rond metrolijn;

onderverdeeld in delen ‘Tuinstad’,

‘Waterwijk’ en ‘Badplaats’, elk 

met eigen karakter

Stedelijke vorm

centrumgebied en bebouwing aan

plasoever stedelijk: hoge en com-

pacte bebouwing; verspreide

stedelijke (hoge) bebouwing door

wijk 

Stedelijke functies

winkelcentrum (10.000 m2) in 

ontwerp; scholen en ouderenvoor-

zieningen centraal bij metrostation;

recreatieve voorzieningen langs

plasoever gepland

Gebruik van het landschap

ringdijken Eendragtspolder en

Polder Prins Alexander vormen 

o-grens van wijk; Wollefoppenweg

met bebouwing gehandhaafd

Hoofdverkeersstructuur

doorgaande (auto)ontsluitings-

route tussen Zevenkamp en n219

door wijk, met lus langs plasoever

Hoofdgroenstructuur

plasoever (met 1 km lang strand 

en Oeverpark), Rietveltpark en

watergangen in en langs Waterwijk

structureren; verdere groenvoor-

ziening direct rond woningen

Woonmilieus

centrum-stedelijke en stedelijk-

compacte woonmilieus in en rond

centrum; in Tuinstad en Badplaats

voornamelijk stedelijk-grond-

gebonden en groen-stedelijke

woonmilieus; in Waterwijk woon-

milieu bepaald door vrije kavels

i d e nt it e it

Karakteristiek

stedelijke buitenwijk, geïntegreerd

in stedelijk gebied

Gebruikte thema’s

strand (Badplaats);water (vaar-

wegen, Waterwijk); tuinen (grote

voortuinen, Tuinstad)

Naamgeving

geen regionale verwijzingen; 

straten in Tuinstad vernoemd 

naar 20e-eeuwse kunstenaars

vo r m g e v i n g

Stedenbouwkundige 

karakteristiek

vrijwel geheel orthogonaal straten-

patroon met semi-gesloten en (in

centrum) gesloten bouwblokken;

in Waterwijk vrij patroon van elkaar

onder verschillende hoeken krui-

sende rechte straten met daaraan

vrijstaande woningen

Architectonische karakteristiek

gematigd functionalistisch; inciden-

teel traditionalistische invloeden; 

in Waterwijk sterk uiteenlopende

stijlinvloeden
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Het motto van Stadshagen luidt: ‘Zicht op de stad,
voeten in de polder’; de stad is Zwolle, de polder 
is Mastenbroek, één van de oudste polders in
Nederland (veertiende eeuw). In de opzet van
Stadshagen is de korrelstructuur van de polder
terug te vinden.

De ligging aan de overkant van het brede Zwarte
Water isoleert Stadshagen ten opzichte van de 
rest van Zwolle. Dit isolement vergroot echter de
kansen op een wijk met een geheel eigen karakter.
De grootte van de wijk helpt hierbij: het aantal
woningen maakt een centrum van behoorlijke
omvang haalbaar. Bij de hoofdontsluiting voor de
wijk is de zelfstandige ligging als uitgangspunt
genomen. De kortste verbinding tussen de stad en
de wijk bestaat uit een brug over het Zwarte Water
die uitsluitend voor het fietsverkeer en de stadsbus
is gebouwd. Deze Twistvlietbrug, met zijn opval-
lend vormgegeven pijlers, vormt een herkennings-
punt aan de rand van de wijk. 

Voor de hoofdstructuur van Stadshagen zijn
twee ontwerpbeslissingen van groot belang. In de
eerste plaats vormt de hoofdontsluiting een grote
‘lus’ door de woonbuurten. Deze lus sluit op twee
punten aan op het stedelijke en regionale wegen-
net, vanaf de Kamperweg in het zuiden van de 
wijk en over de nieuwe Mastenbroekerbrug in 
het noordoosten. Opvallend is verder dat deze 
lus het centrum van de wijk niet aandoet. Twee
aftakkingen ontsluiten het centrum, elk van een
andere kant. Deze straten naderen elkaar tot op
160 meter, waar zij op parkeerplaatsen eindigen;
zij zijn niet onderling verbonden. De andere
belangrijke ontwerpbeslissing betreft de aanleg
van een doorgaande, waterrijke parkzone, die de
wijk van noordwest naar zuidoost doorsnijdt. 
Deze zone is een verbrede, vrije variant op de voor-
malige hoofdwatergang van Polder Mastenbroek.
Hier zijn sportvoorzieningen, volkstuinen en 
scholen gepland. Ter hoogte van het wijkcentrum
verbreedt de zone zich tot een centraal gelegen
wijkpark.

In en om de wijk is het element ‘water’ volop
aanwezig. Aan de oostzijde grenst Stadshagen aan
het Zwarte Water. Achter de dijk is een waterrijke
parkstrook aangelegd, waar vier hoge woonge-
bouwen over het water uitkijken en tegelijkertijd
de aanwezigheid van de wijk van ver zichtbaar

maken. Binnen de wijk zijn, naast de centrale 
parkzone, verschillende watergangen opgenomen,
in de vorm van singels. Aan de noordrand loopt
Stadshagen uit tot aan de oevers van een zand-
winplas. Hoge woongebouwen accentueren de
oever van deze Milligerplas op de plek waar een
zandstrand met wandelboulevard is aangelegd. 

Het stratenpatroon van de tot nu toe gereali-
seerde woonbuurten karakteriseert zich door een
stedelijke rechtlijnigheid. Rechtstanden en haakse
kruisingen overheersen. Kenmerkend voor de
Stadshagen is dat de wijk is opgebouwd uit een
aantal afzonderlijke orthogonale stratenpatronen
– ontleend aan de verkavelingsrichtingen van
Polder Mastenbroek –, die onder een hoek op
elkaar aansluiten. Hierdoor ontstaan ‘breuklijnen’
in het stratenpatroon van de wijk. 

Ook in de bouwhoogte oogt Stadshagen 
(visueel) stedelijk. Het centrum is op grote afstand
zichtbaar, met torens tot tien verdiepingen hoog.
Verder staan op strategische plekken door de wijk
middelhoge tot hoge woongebouwen. Zij accen-
tueren onder meer de oever van de Milligerplas,
het Zwarte Water, het centrale park en knikken in
de hoofdontsluitingsroutes. 

Het stedenbouwkundige karakter van Stads-
hagen kan het beste als ‘sober’ worden omschre-
ven; het projectbureau spreekt van ‘rustige stede-
lijkheid’. De verschillende woonbuurten bieden
een overzichtelijk beeld van meest rechte woon-
straten met rijen woningen. De woonmilieus 
vertonen verschillende vormen van stedelijkheid,
met de nadruk op compacte en groene milieus. 
De architectonische vormgeving is overheersend
gematigd functionalistisch, en sluit daarmee goed
aan bij de sobere stedenbouwkundige opzet.
Overigens laten de plantekeningen zien dat de 
nog te bouwen buurten van Stadshagen een vrijer
stratenpatroon en een gevarieerdere invulling 
gaan krijgen. 

In de wijk wordt geëxperimenteerd met moge-
lijkheden voor flexibel ruimtegebruik: in een
noord-zuid lopende zone (de ‘strategische zone’)
kan bijvoorbeeld wonen worden gecombineerd-
met kleinschalige bedrijvigheid en voorzieningen.
In de huidige situatie zijn hiervan al enkele voor-
beelden te vinden; zo hebben zich in woningen
een kapper en een crèche gevestigd.
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Stadshagen
Gemeente

Zwolle

Stadsgewest

Zwolle

Jaar definitief plan

1995

Bouwperiode

1996-2010

Ontwerp

bgsv (totaalplan), Gemeente

Zwolle Expertisecentrum 

(uitwerking), Karin van Vliet

(groenstructuur)

Aantal woningen

8.500 (in Vinexperiode, mogelijke

eindomvang ca. 8.800); tweede

fase van 4.000 gepland 

Verdeling woningsegmenten

30% sociaal / 70% vrije sector

Aandeel vrije kavels

4%

Aandeel gestapelde bouw

24%

Oppervlakte plangebied

420 ha (incl. Milligerplas en 

groenzone)

Gemiddelde dichtheid

±21 woningen/ha (grote 

verschillen binnen de wijk)

Motto

‘Zicht op de stad, voeten in de 

polder’; ook: ‘Stadshagen, 

eenheid in verscheidenheid’

Kubusvormige woningen langs 

de centrale parkzone

Verkeersvrije woonstraat

Woongebouwen aan het strand

van de Milligerplas

Gevelwand aan de centrale park-

zone

Uitsnede Nesselande

Semi-gesloten bouwblokken

en wooneilanden

Een detail van Tuinstad, waaruit 

het orthogonale stratenpatroon van

dit deel van Nesselande duidelijk

blijkt. Van links naar rechts door

het midden loopt een zone met

wooneilanden.

Vinex bebouwing

Privéterrein

Openbaar groen

Wegen, fietspaden, 

voetpaden

Parkeerplaatsen

Water

Verkaveling
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