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Voorwoord 

De opdracht van mijn afstudeerproject is : "Het ontwerpen van een shopping mali /transferium, 
waarin twee tegengestelde constructietypen/ -materialen worden gebruikt; beton en membranen." 

De stadscentra van de grote steden in Nederland kennen de volgende problemen op het gebied 
van winkelen en parkeren; 

1; Het winkelen in de huidige stadscentra heeft naast zijn charme enkele nadelen; denk aan 
bereikbaarheid, weersomstandigheden, uitbreiding en comfort. 
Er moet een nieuwe, grotere en comfortabelere wijze van winkelen komen, waarbij rekening 
gehouden wordt met de vergrijzing en de veeleisende en dynamische wensen van de moderne 
winkelende mens. 
Net als in een aantal andere Europese landen, Duitsland en Frankrijk worden in Nederland 
langzaam maar zeker megamalls gebouwd, aangezien de regelgeving, die deze ontwikkelingen 
eerst tegenhield, in een gestaag tempo aan het versoepelen is. Bovendien is er aan de kant van 
de consument steeds meer behoefte aan geconcentreerde winkelvoorzieningen, waarbij aan alle 
eisen van de consument voldaan wordt. 

2; De vele problemen met betrekking tot stadscentra en het particulier vervoer zijn al jaren 
bekend. De onnodige tijd, die gemoeid is met het bereiken van het stadscentrum en het vinden 
van een parkeerruimte, zijn de voornaamste bottlenecks. Hiervoor moeten oplossingen komen. 

Een oplossing voor dit probleem is een combinatie van een shoppingmali en een transferium; een 
transmaiL 

Een transmali is een gebouw op een logistiek strategische locatie van een grote stad, waar 
mensen zich een hele dag kunnen vermaken; shoppen, horeca en eventueel ander 
entertainment. Er is een effectieve en efficiënte verbinding met het stadscentrum of andere 
belangrijke gebieden van de stad aanwezig, zodat het gebouw naast een winkelfunctie ook dienst 
kan doen als transferium. 

Een efficiënte en effectieve openbaar verveersverbinding van het stadscentrum met de transmali 
zorgt zowel voor meer klandizie als voor een verlaging van "autolast" in het centrum ; een win-win 
situatie. Bovendien is Nederland een klein land, ruimte is schaars en moet zo functioneel mogelijk 
gebruikt worden. Als er sprake is van het integreren van functies, in dit geval een shopping mali 
en een transferium, moet dit gedaan worden. 

Motivatie voor het ontwerpen van een transmaiL 

Het ouderwets winkelen in het centrum 
heeft naar mijn mening zijn tijd gehad en er 
zullen steeds meer grote winkelcentra langs 
de randen van de steden komen . Om deze 
winkelcentra bereikbaar te maken voor 
consumenten zijn goede verbindingen met 
het openbaar vervoer nodig. Voor het 
particulier vervoer is het bereiken van 
stadscentra van de grotere steden zeer 
lastig; er zijn problemen als stoplichten, 
andere verkeersdeelnemers, parkeren, 
milieubelasting, enz 
Een transferium biedt hiervoor een 
oplossing. 
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Het idee is het winkelcentrum langs een autosnelweg van een grote stad te plaatsen en deze te 
verbinden met het stadscentrum en een metrolijn, zodat de shopping mali eveneens kan dienen 
als transferium. 

Gebouwen, waar verschillende verkeersstromen bij elkaar komen, zijn naar mijn mening het 
interessantst zijn om te ontwerpen. Auto's, openbaar vervoer en de menselijke verkeersstroom 
komen in dit gebouw bij elkaar. Verkeersstromen in de transmali zijn op elk moment van de dag 
volop aanwezig. Het mali gedeelte zal rond een uur of 1 0 op gang en tot laat in de avond 
doorgaan Het transferiumgedeelte zal piekuren hebben rond de spits. De twee gedeelten samen 
zorgen ervoor, dat het gebouw de hele dag 'leeft'. 

Als ontwerper en bezoeker van gebouwen hecht ik, naast een functionele routing, altijd veel 
waarde aan de beleving van de bezoekers. Wat en wanneer ziet de bezoeker iets; door het 
toepassen van zonering, verdiepingen en gelaagdheid krijgt het gebouw een bepaalde 
ruimtelijkheid. 
Als constructief ontwerper ben ik bovenal een liefhebber van constructie, deze moet altijd vol in 
zicht staan; grote vakwerken, schalen, enz. Het ontwerpen van een groot openbaar gebouw geeft 
de mogelijkheid voor grotere overspanningen, die zeer goed met membraanconstructies te 
realiseren zijn. 
De afbeeldingen van de "noord-zuidlijn" en het woonwinkelcentrum "villa arena" maken mijn 
persoonlijke motivatie voor het ontwerpen van de transmali duidelijk. 
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Motivatie voor het gebruiken van beton- en membraanconstructies 

In de doelstelling staat, dat ik in het ontwerp gebruik wil maken van beton en membranen. 

Waarom heb ik gekozen voor deze materialen ; Hoe ben ik op dit idee gekomen? 
Al een tijdje ben ik geïnteresseerd in lichtedraag- en membraanconstructies. 
De efficiënte en spectaculaire krachtsafwerking en de slankheid zijn twee kenmerken van dit 
constructietype, die me erg aanspreken. 
Op zoek naar een afstudeeronderwerp stuitte ik bij het lezen en doorbladeren van enkele 
architectuurboeken en tijdschriften op twee zeer verschillende plaatjes; 

Aan de afbeeldingen is te zien, dat de constructiematerialen lijnrecht tegenover elkaar staan qua 
uiterlijke kenmerken. Het transparante, bol/schaalvormige en levendige aspect van de 
membraanconstructies tegenover het brute, rechte en zakelijke aspect van de betonconstructie. 
De constructieve werking, die meestal bepalend voor het uiterlijk is, verschilt ook enorm. 
Het lijkt me daarom interessant en uitdagend om deze twee constructiematerialen in één ontwerp 
toe te passen en daarbij zoveel mogelijk respect te blijven houden voor de kenmerken op zowel 
architectonisch als constructief gebied. 
Natuurlijk wil ik op deze wijze ook mijn kennis van deze materialen vergroten. 

Het verslag bestaat uit twee delen: 

Deel1 : Transmali Amsterdam; Het Ontwerp 
Deel2: Transmali Amsterdam; De Constructie van de brug 

In Deel 1 wordt het voor onderzoek en totstandkoming van de transmali beschreven. 
In Deel 2 wordt de constructie en techniek van de brug beschreven. 
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Shopping mails 

Definitie van shopping mails 

Definitie van een shopping mali 

Strikt gezien is een shopping mali een economische activiteit waarbij fysieke goederen te koop 
worden aangeboden aan de eindgebruikers, dat wil zeggen consumenten. Een shopping mali 
onderscheidt zich van groothandel, zakelijke dienstverlening en horeca en recreatie. 

Het onderscheid met de groothandel wordt bepaald door de focus op de consument. De 
groothandel biedt ook fysieke producten aan, maar dan aan producenten en detailhandelaren. In 
de shopping mali plaatst de verkoper zich juist tussen de consument en producent. Zo kan hij 
producten van verschillende bedrijven samenbrengen om de consument meer keuze te bieden. 
De shopping mali onderscheidt zich ook van de horeca en recreatie. Net als in de mali 
consumeren eindgebruikers in de horeca en recreatie vaak tastbare goederen. In de mali gebeurt 
dat echter niet ter plekke; in de horeca en de recreatie is dit wel het geval. 

De locatie van de winkels is interessant voor ruimtelijk onderzoek, omdat de shopping mali tal 
van relaties heeft tot in de wijde omtrek. 

Ten eerste zoeken winkels consumenten op door plekken te kiezen waar veel mensen 
langskomen of in de buurt wonen, zoals stations, benzinepompen, stedelijke centra en de grotere 
stadswijken. Afhankelijk van de koopmotieven waarderen consumenten de omgeving en locatie 
van de winkel. RUN vindt frequent plaats, overwegend in de omgeving van de woning. Bij FUN 
wordt de attractiviteit primair bepaald door de omvang van het mode aanbod en de aanwezigheid 
van landelijke trekkers. Ook de combinatie met horeca draagt bij aan de aantrekkingskracht. Bij 
DOEL-aankopen vindt combinatiebezoek met andere koopmotieven nauwelijks plaats. 

Ten tweede willen winkels toegankelijkheid. De plek van de winkel in het stedelijk netwerk 
bepaalt hoe makkelijk klanten, personeel en leveranciers bij het gebouw kunnen komen. Locaties 
die goed bereikbaar zijn voor leveranciers kunnen ook aantrekkelijk zijn voor winkeliers uit het 
oogpunt van rationelere bedrijfsvoering of om overheadkosten te drukken. Als de locatie minder 
aantrekkelijk voor klanten is, kan dit gecompenseerd worden door hier andere voordelen 
tegenover te stellen, zoals lage prijzen en/of een breder assortiment. 

Ten derde zoeken winkels concurrenten op. Een klassiek voorbeeld van Hotelling ( 1929) van 
twee ijsverkopers op het strand laat zien, dat ze zich puur om concurrentie- en 
marktaandeelredenen naast elkaar in het midden van het strand vestigen en zich niet 
verspreiden. Clusteren heeft als bijkomend voordeel dat een gebied bekend wordt om een 
bepaald aanbod, waardoor comparison shopping voor consumenten makkelijker wordt en dus 
meer aantrekt. Dit verklaart concentraties van onder andere schoenenwinkels, meubelhallen en 
computerwinkels. 

Ten vierde kiezen winkels voor omgevingskwaliteit. Als winkeliers ergens gevestigd zijn, stellen 
ze verdere eisen aan hun omgeving. Ze moeten bereikbaar blijven voor klanten; zo pleiten 
winkeliersverenigingen vaak tegen betaald parkeren. Voor recreatief winkelen speelt de 
aantrekkelijkheid van de omgeving een grote rol. Met name historische binnensteden met hoge 
voorzieningenniveaus worden extra gewaardeerd. Bovendien moet de ruimte in de directe 
omgeving van de winkel ook aantrekkelijk zijn, want een prettige omgeving stimuleert een langer 
verblijf en dus een grotere kans op uitgaven. In de grote binnensteden en ook in grootschalige 
shopping mails wordt dus van alles gedaan om een prettige sfeer te creëren. 
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Koopmotieven 

Een essentieel begrip in de detailhandelssector is het koopmotief, dat wil zeggen: de reden 
waarom consumenten een bezoek brengen aan een winkel of een winkelgebied. Er worden drie 
koopmotieven onderscheiden : 

"Bij boodschappen doen (RUN) staat de 
aankoop centraal van voedings- en 
genotmiddelen en frequent benodigde non
food (drogist, bloemen, textiel, huishoudelijke 
artikelen). Verkrijgbaarheid (assortiment), 
gemak (reistijd, comfort) en bereikbaarheid 
spelen een grote rol. 
Bij recreatief winkelen (FUN) is de activiteit 
zelf (rondkijken, ontspannen) vaak 
belangrijker dan de aankoop. Tijd speelt hier 
nauwelijks een rol. 
Bij gerichte aankopen (DOEL) gaat het om 
aankopen die niet keuzegevoelig zijn (doe
het-zelf, tuinartikelen). Combinatiebezoek 
met andere winkels vindt nauwelijks plaats. 
"Klanten willen snel het beste product voor 
de juiste prijs" (Hoofdbedrijfschap 
Detailhandel 2004) . 

In Groningen is de ruimtelijke spreiding van 
koopmotieven duidelijk te zien. RUN-winkels 
zijn vooral te vinden in kleinere centra of 
subcentra. FUN-winkels bevinden zich (nog 
altijd) voornamelijk in het centrum van steden 
en kernen; de Groningse binnenstad is de 
belangrijkste locatie voor zulke vestigingen . 

Gron ngen: winkelvloeroppervlakte (m2) 
per koopmotief per wmkelgebied, 2005 

Gemiddeld aandeel R·un, Fun en Doel 
nnr type winkelgebled ( 2005) 

~ 

De doelgerichte verkooppunten zijn het grootst in 
omvang en liggen het meest verspreid; ze zijn vooral 
gevestigd aan de rand van bebouwde gebieden. 

- llun 
l.ftVst.MTd 

Doel 

• Fun 

Afstudeerproject 

Het aandeel recreatief winkelen (FUN) is vooral te 
vinden in centrale centra en minder in ondersteunende 
centra. In feite zijn de verhoudingen tussen FUN en 
RUN in de twee centra bijna een spiegelbeeld van 
elkaar. Dit is conform de verwachting dat men vooral in 
binnensteden winkelt en in wijk- en buurtcentra de 
boodschappen doet. Beide centra hebben ongeveer 
hetzelfde aandeel doelgerichte motieven (circa 20%) 
en leegstand (8%). Wat de overige categorieën betreft, 
domineert doelgericht winkelen als motief: dit is ook 
conform de verwachting en komt overeen met wat het 
restrictieve rijksbeleid al decennialang voorschrijft. 
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Wanneer we het aandeel RUN, FUN en DOEL 
binnen 'centrale winkelgebieden' bekijken bij 
telkens verschillende grootte van de centrale 
winkelgebieden, blijven binnensteden als FUN
bestemming overeind. Bijna 70% van de 
verkooppunten zijn FUN . Hoe groter het 
winkelgebied, hoe groter het aandeel FUN. 
Dezelfde analyse voor ondersteunende centra 
levert een vergelijkbaar beeld op. Grotere centra 
kunnen zich dus een hoger percentage FUN 
veroorloven omdat de RUN- en in mindere mate 
DOEL-gerichte motieven door nabijgelegen centra 
worden opgevangen. Voor kleinere kernen - vaak 
in landelijke gebieden - is dit veel minder het 
geval. Hier moet het hoofdwinkelcentrum een 
breder assortiment bieden omdat er minder 
functieverdeling mogelijk is. 

De toekomst van de Megamall 
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Het Nederlandse detailhandelsbeleid bevindt zich op een keerpunt in de geschiedenis. Sinds de 
jaren '70 is het nationale beleid ten aanzien van de perifere en grootschalige 
detailhandelsvestigingen erop gericht de ontwikkeling van winkels en winkelcentra aan de rand 
van de stad af te remmen. 
Met de Nota Ruimte uit 2004 wordt een andere weg ingeslagen, waarbij de lagere overheden 
meer zeggenschap krijgen . Tegelijkertijd is de consument veeleisender geworden - deze wil 
ergens makkelijk met de auto komen, gratis parkeren en uit een ruim assortiment kiezen - en is 
de concurrentie binnen de detailhandel sterk toegenomen, waardoor schaalvergroting of nieuwe 
bedrijfsconcepten nodig zijn om te overleven. Ook de druk vanuit de internationale markt neemt 
toe. De vraag komt daarmee op of de grootschalige, perifere winkelconcepten die in het 
buitenland al bekend en beproefd zijn, ook het Nederlandse detailhandelslandschap gaan 
bepalen. 

Nederland kent anno 2005 nog nauwelijks de megawinkels en megawinkelcentra die in het 
buitenland volop gebouwd worden. In de nabije toekomst - tot 2010 - zal er nog niet veel 
veranderen. De plannen die momenteel worden voorbereid en worden uitgevoerd, zijn in 
overgrote meerderheid relatief bescheiden in omvang ten opzichte van de grote winkeltypes, die 
we in het buitenland zien . Weinig plannen gaan in tegen het oude beleid:; er wordt vooral 
gebouwd in of aan de bestaande centra, vooral in de binnenstad, de nieuwe Vinex-wijken en de 
bestaande perifere locaties. 
De trend waarbij de binnensteden, de hoofdwinkelcentra en de grootschalige 
detailhandelslocaties terrein winnen op de stadsdeelcentra, buurtcentra en dorpskernen zet zich 
de komende jaren voort . Op lokaal niveau heeft de uitbreiding van het aantal winkels en 
winkelcentra - bij een gelijkblijvende winkelbehoefte - zeker gevolgen. De stadsdeelcentra 
verliezen procentueel de meeste standaardconsumenten. In winkelgebieden buiten de bebouwde 
kom wordt het daarentegen juist drukker. 

Maar wat gebeurt er na 201 0? De plannen daarvoor moeten nog worden gemaakt. De Nota 
Ruimte maakt meer ontwikkelingen mogelijk. Bovendien zou, gezien de toenemende 
mondialisering en de veranderende ruimtelijke strategieën van de detailhandelsondernemers, in 
het komende decennium het restrictieve beleid verder kunnen worden losgelaten . In dat geval is 
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de kans groot dat detaillisten ook in Nederland de succesvolle buitenlandse formules 
introduceren. 

Omdat er voor 2020 nog geen concrete plannen bestaan, is een studie gemaakt door NAi 
uitgevers en het ruimtelijk planbureau, waarin de mogelijke ontwikkelingen aan de hand van zes 
toekomstvarianten wordt verkend. De varianten zijn gebaseerd op bestaande buitenlandse 
projecten; ze worden in extreme mate toegepast op de Nederlandse situatie. Bij het ontwerpen 
van de varianten zijn enkele variabelen, zoals consumentengedrag en het aantal toe te voegen 
winkelmeters, constant gehouden;. Andere variabelen, zoals locatie en branchering, worden 
gevarieerd. Zo ontstaat een bandbreedte voor de mogelijke toekomstige ontwikkeling van het 
Nederlandse detailhandelslandschap. 
De zes varianten zijn als volgt te omschrijven: 

1. Downtown Mali 

In deze variant worden nieuwe winkelmeters toegevoegd aan de binnensteden van de grotere 
steden. Eén van de belangrijkste gemeenschappelijke kenmerken van een Downtown Mali is de 
nadruk op pret; een sterke combinatie van FUN-shoppen met horeca, evenementen en vermaak. 
Deze variant is direct gebaseerd op voorbeelden uit Amerika en Duitsland. In veel Amerikaanse 
steden keerden de warenhuizen en speciaalzaken de stad de rug toe om zich te vestigen in de 
suburbane shopping mails. Deze leegloop van de steden werd eind jaren zeventig en het begin 
jaren tachtig aangepakt door zogenaamde Downtown Mails te ontwikkelen (Frieden & Sagalyn 
1 989; Robertsen 1 997). In Duitsland zijn er verschillende treinstations die een Downtown-Mall
functie hebben gekregen, onder andere Hauptbahnhof Leipzig. 

Programma 
De verdeling van koopmotieven die voor deze variant gehanteerd wordt is: 0 procent RUN, 80 
procent FUI\1 en 20 procent DOEL. Dergelijke centra zijn slechts haalbaar in steden met een 
grote uitstraling. De omvang van de nieuwe voorzieningen is 150.000 vierkante meter per stuk. 

Effectenhypothese 
Downtown Mails zijn niet onomstreden. Winkeliers in de binnenstad zijn vaak bang dat de Mails 
hun klanten wegnemen. Exemplarisch hiervoor is een plan voor een winkelcentrum van 30.000 
vierkante meter bij het Centraal Station in Amsterdam begin jaren negentig. Dit bewoog de 
detaillisten in de binnenstad samen te werken om de omgevingskwaliteit van het 
hoofdwinkelgebied te verbeteren. 
Downtown Mails zijn soms matig bereikbaar met de auto. De openbaar vervoeraansluitingen zijn 
echter uitstekend. Men verwacht dat deze centra extra autogebruik minder bevorderen dan 
bijvoorbeeld Megamalls. 
Downtown Mails worden vaak bekritiseerd, omdat ze de openbare ruimte privatiseren. Juist in de 
(binnen)stad wordt dit betreurd. Als ander nadeel van Downtown Mails wordt genoemd, dat 
historische gebouwen vaak moeten worden gesloopt om de nieuwe centra te realiseren. Ter 
compensatie wordt voor het nieuwe complex wel eens een historiserende architectuur toegepast. 

2. Wijkcentrum XL 

De tweede variant beschrijft een situatie waarin niet de binnenstad maar de stadsdeelcentra de 
meeste nieuwe winkelmeters krijgen. Deze centra hebben als voordeel - ten opzichte van de 
binnenstad (en dus de vorige variant) -dat ze beter bereikbaar zijn met de auto. In deze variant 
worden wijkcentra uitgebreid of overdekt, waardoor ook de problemen rond de vaak versnipperde 
eigendomssituatie in binnensteden niet spelen. De oorspronkelijke functie om de lokale bevolking 
te verzorgen, wordt in deze variant vervangen door de ambitie om een regionaal publiek te 
trekken. Zo verschuift het koopmotief van deze centra van voornamelijk RUN- naar meer FUN
shoppen. 
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Programma 
De verdeling in koopmotieven die voor deze variant gehanteerd wordt is: 10 procent RUN, 60 
procent FUN en 30 procent DOEL. 

Effectenhypothese 
Deze nieuwe winkelcentra profiteren van een gunstige ligging ten opzichte van potentiële klanten. 
De gevolgen van de nieuwe centra zijn vooral ingrijpend voor de detailhandel in de traditionele 
binnensteden. Ook wordt het proces van sanering van buurtcentra hierdoor versneld. 
De centra zijn redelijk met het openbaar vervoer en de fiets te bereiken. De verkeersdruk zal 
waarschijnlijk op het stratennet van de steden komen te liggen, maar belast het rijkswegennet 
weinig extra. 
Dit soort centra betekent vaak een verlies van puur openbare ruimten, maar levert wel meer 
vitaliteit op voor de wijk, hetgeen over het algemeen positief wordt opgevat door bewoners. De 
mogelijkheid om als het regent overdekt te kunnen winkelen, wordt zeer gewaardeerd. 

3. PDV-Stripmall 

In deze variant worden de huidige PDV-Iocaties (perifere detailhandelsvoorziening), de 
meubelboulevards, herontwikkeld tot 'echte' winkelcentra met een bijbehorende omvang en 
verdeling van koopmotieven . PDV-Iocaties liggen vaak gunstig ten opzichte van infrastructuur en 
klanten (vaak op een invalsweg van een stad). De versplinterde eigendomssituatie in het gebied 
maakt het moeilijk om er nieuwe investeringen te realiseren. Toch zijn er mogelijkheden voor 
Park Management als de zittende partijen hun concurrentiepositie willen versterken of het gebied 
upgraden naar een lifestyle center zoals in de "Oakway Center-casestudy". Conform het PDV
beleid mochten slechts handelaren in grote goederen, zoals autoshowrooms, meubelzaken en 
tuincentra, zich op deze locaties vestigen. In deze variant bestaan dergelijke branchebeperkingen 
niet en wordt een scala aan andere winkelfuncties toegevoegd :; vooral levensmiddelen 
(grootschalige supermarkten), bruin- en witgoed, elektronica, hobbyartikelen, en eventueel 
kleding en mode. 

Programma 
De verdeling in koopmotieven die voor deze variant gehanteerd wordt is: 30 procent RUN, 60 
procent FUN en 10 procent DOEL. Er wordt zo weinig DOEL toegevoegd, omdat wordt verwacht, 
dat veel van de huidige meubelzaken (DOEL) van koopmotief zullen veranderen. 

Effectenhypothese 
Gezien de verdeling van koopmotieven en de ligging ten opzichte van bestaande winkelcentra is 
koopkrachtafvloeiing vooral te merken in buurt- en wijkcentra in de directe omgeving en in de 
binnenstad. Als de trend zich doorzet, is het denkbaar, dat de binnenstad alleen flagship-stores 
overhoudt en de echte verkoop elders plaatsvindt. 
De PDV-Iocaties zijn over het algemeen goed ontsloten voor het verkeer. Wel wordt een extra 
druk verwacht op de omliggende hoofdwegen. Voorzieningen voor alternatieven voor de auto zijn 
mogelijk, maar niet waarschijnlijk. 
Wat stedelijkheid betreft, hebben de bestaande PDV-gebieden een beduidend ander karakter 
dan de binnenstad. Ze zijn weliswaar grootschalig en gericht op het ontvangen van grote groepen 
mensen, maar het uiterlijk is vaak veel moderner; de meeste zijn immers ontstaan na de 
beslissing in 1985 om het PDV-beleid te verruimen. 

4. Megamall 

In de vierde variant worden grootschalige, geplande out-of-town winkelcentra gerealiseerd bij 
kruisingen van snelwegen :; de Megamalls. Al eerder is naar voren gekomen, dat locatie in 
belangrijke mate bepalend is voor het wel of niet slagen van een winkelcentrum. Amerikaanse 
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mall-ontwikkelaars noemen de kruising van snelwegen "the golden link", want de locatie is 
uitstekend bereikbaar met de auto. De mali moet ook een voldoende groot verzorgingsgebied 
hebben. Om rendabel te zijn moet een mali van 40.000 tot 100.000 vierkante meter ongeveer 
150.000 tot 300.000 mensen hebben binnen een straal van 10 tot 16 kilometer. Maar uit 
Amerikaanse casestudy's blijkt, dat ontwikkelaars bereid zijn om flink onder deze grens te 
bouwen. In een mali staat recreatief winkelen voorop en de inrichting van de mali probeert 
mensen zo lang mogelijk in het gebouw te houden. Onmisbare elementen zijn aangename semi
openbare ruimtes, leisure activiteiten en horeca. Hoewel de mali de indruk wekt, dat alles er te 
verkrijgen is, wordt het assortiment bewust beperkt gehouden. Levensmiddelen en volumineuze 
producten worden vaak uitgesloten. 

Programma 
De verdeling in koopmotieven die voor deze variant gehanteerd wordt is: 0 procent RUN, 80 
procent FUN en 20 procent DOEL (dezelfde verdeling als bij de Downtown Mali). 

Effectenhypothese 
De koopmotieven van Megamalls zijn vergelijkbaar met de hoofdwinkelstraat van een grote stad. 
De effecten zijn dan ook vooral te merken door detaillisten in de binnenstad, die zijn gericht op 
FUN-shoppen. Verwacht wordt dat buurtcentra weinig concurrentie ondervinden. 
De extra verkeersdruk van Megamalls is vooral te merken op de rijkswegen. Er bestaat een kans, 
dat winkels in de binnensteden minder bezocht worden, waardoor de congestie daar mogelijk 
afneemt. 
De mali is een soort transplantatie van de binnenstad naar de periferie:; een veilige, schone 
omgeving. die een soort surrogaat is van de openbare ruimte. Op de lange termijn kan dit 
schadelijk zijn voor de sociale samenhang, die de stad biedt. 

5. Weidewinkel 

Bij deze variant worden winkels gerealiseerd net buiten de stad of zelfs tussen steden langs de 
hoofdwegen. Om optimaal gebruik te maken van goedkope grondprijzen en de stroom 
autopassanten, gaan enkele, in het begin vooral buitenlandse, detaillisten solitaire winkels langs 
de (snel)wegen bouwen. De winkels lijken op de Franse hypermarchés en trekken andere 'grote 
dozen' aan met aanbod in meubels, kleding, elektronica en dergelijke; superstores of category 
killers genoemd. Een verzameling van superstores wordt in Amerika aangeduid als een 'power 
center' en in Frankrijk als een 'centre commerciale ', hoewel deze laatste term ook voor shopping 
mails wordt gebruikt. De centra groeien organisch en hebben vaak een chaotisch uiterlijk. 

Programma 
De koopmotieven zijn in deze variant als volgt verdeeld: 50 procent RUN, 0 procent FUN en 50 
procent DOEL. 

Effectenhypothese 
Gezien de verdeling van de koopmotieven is de koopkrachtafvloeiing vooral te merken in buurt
en wijkcentra in de nabij gelegen steden en dorpen. 
Door de weidewinkels neemt het winkelen met de auto toe en komt extra druk te liggen op de 
omliggende hoofdwegen. 
Wat stedelijkheid betreft, hebben deze centra een beduidend ander karakter dan de binnenstad; 
ze zijn grootschalig en vaak architectonisch niet uitgewerkt. Het utilitaire karakter maakt ze vaak 
niet aantrekkelijk om er te verblijven en de complexen uitbreiden met woningen is dan ook 
ondenkbaar. 

6. Big Box Boulevard 

In deze variant worden winkels gerealiseerd langs hoofdassen. De meest uiteenlopende 
ondernemers ontwikkelen dozen in allerlei soorten en maten, om maximaal gebruik te maken van 
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de beschikbare ruimte, de goedkope grondprijzen en de bereikbaarheid. De ondernemers komen 
af op de vervoersstromen en maken gebruik van de gratis reclame, die zichtlocaties bieden. 
Linten behoren traditioneel tot de aantrekkelijke vestigingsmilieus in stadsrandzones, waar in de 
overgang naar het landelijke gebied veel variatie te behalen is. Het ontstaan van linten is een 
bijna natuurlijk proces. De ene winkel komt naast de andere te staan. 
De versplinterde eigendomssituatie maakt het moeilijk om nieuwe investeringen in het gebied te 
realiseren. Ondanks het feit dat de centra zeer organisch zijn ontstaan, hebben ze door de 
verbindende infrastructuur een overzichtelijke configuratie; alles staat op één lijn. De pioniers van 
deze gebieden zijn in het algemeen de winkels, die zijn gespecialiseerd in DOEL-koopmotieven, 
zoals meubelzaken en tuincentra. Supermarken volgen echter snel. Zelfs winkels, die altijd 
werden geassocieerd met de binnenstad, verschijnen hier; denk aan speelgoedwinkels en 
juweliers. Er is geen duidelijk accent op een koopmotief; alles is er te vinden. 

Programma 
De verdeling in koopmotieven die voor deze variant gehanteerd wordt is:; 40 procent RUN, 20 
procent FUN en 40 procent DOEL. 

Effectenhypothese 
Gezien de omvang van de Big Box Boulevard is de koopkrachtafvloeiing zeer groot. Complete 
binnensteden komen onder druk te staan en kleinere kernen in de omgeving moeten hun 
binnensteden gedeeltelijk opgeven. 
De linten zijn optimaal ontsloten voor het autoverkeer. De brede ventwegen worden gebruikt door 
zowel toeleverende vrachtwagens als bezoekers. Op de knooppunten wordt extra druk 
uitgeoefend, omdat daar lokaal winkelverkeer en interlokaal en doorgaand verkeer samenkomt. 
Het is vrijwel onmogelijk om deze detailhandelsvorm te verenigen met openbaar vervoer en 
fietsverkeer. 
Wat stedelijkheid betreft vormen de linten een belangrijke opgave voor de ruimtelijke ordening. 
Het is zeer moeilijk om gebieden tussen steden open te houden en samenhang in het gebied te 
creëren. Bovendien wordt 'winkelen' ervaren op een andere snelheid ; dat van de auto. De 
heterogeniteit van het gebied kan echter bijdragen aan het ontstaan van nieuwe functies en 
bijzondere plekken. 

Huidige winkelcentra in Nederland 

Om een idee te krijgen wat een groot winkelcentrum inhoud zijn enkele winkelcentra in Nederland 
en omgeving bezocht. Hierbij is geprobeerd zoveel mogelijk informatie te vinden over het 
winkelcentrum. Er is gekeken naar winkelfuncties RUN, FUN, DOEL en de outletformule, locatie 
en toegangswegen, succes en andere factoren, die de opbouw van het winkelcentrum kunnen 
beïnvloeden. De bezochte winkelcentra zijn; 

Megastores in Den Haag, Alexandrium in Rotterdam, Designer Outlet in Roermond en Shopping 
Center in Wijnegem (België). 

Meqastores Den Haag 

Haaglanden Megastores midden in Den Haag is met 
92.500 m2 het grootste woonwinkelcentrum van de 
Benelux. Meer dan 60 winkels zijn gevestigd in 
Haaglanden Megastores. Het accent van de Megastores 
ligt op wonen en leven, aangevuld met alles voor de 
dagelijkse behoefte, een combinatie van DOEL en FUN. 
Grootschalige detailhandel, ruim 45.000 m2 met meubel
en woningbranche, alsook keuken- en 
sanitairspeciaalzaken 
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-Persoonlijke mening; Beeld en gevoel 
Exterieur; 

Het exterieur van Megastores heeft geen noemenswaardige uitstraling, dit is te verklaren, doordat 
alles zich binnenin het gebouw afspeelt. Het gebouw heeft twee zijden, die gezien worden door 
de buitenstaander. Aan de andere twee zijden worden nieuwe gebouwen neergezet. De twee 
'hoofdgevels' bestaan uit een laag metselwerk met daarboven een iets grotere laag panelen, 
waar alle namen van de winkels op bedrukt staan. 
Ook wordt er aan het complex zelf gebouwd, er zijn in een later stadium extra parkeerlagen 
opgezet. Door de vele bouwactiviteiten aan en rond het gebouw heeft de gevel een inhomogeen 
en chaotisch karakter. De ingangen zijn erg duidelijk. 

Interieur; 

De plattegrond van megastores wordt gekenmerkt door een lange wandelgang bestaande uit 
meerdere verdiepingen. Aan de uiteinden van deze wandelgang is ruimte gemaakt voor pleintjes, 
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waar zich horeca bevindt. Op deze pleintjes komen alle verkeersstromen bijeen, wat door het 
gebruik van roltrappen en open verdiepen mooie beelden geeft. 
Het interieur ziet er erg verzorgd en schoon uit. Hier en daar zijn banken geplaatst, maar veel 
meer aandacht is er niet gegeven om het interieur op te waarderen. Ook het gebruiken van de 
openbare pleintjes als terras door onder andere horeca gelegenheden als Macdonalds geeft het 
interieur geen extra waarde. 
Er is voldoende kunst- en daglicht inval door de toepassing van een glazen gevel. 

-Succes 

Megastores Den Haag is alles behalve een succes. De grootste bottleneck is de bereikbaarheid. 
Een winkelcentrum met een DOEL functie heeft een groot draagvlak en moet eenvoudig met de 
auto bereikbaar zijn. Een ligging naast de snelweg is een must en dat is bij megastores niet het 
geval. 

Alexandrium Rotterdam 

Alexandrium is het grootste winkelgebied van Rotterdam en bestaat uit 3 verschillende naast 
elkaar gelegen complexen. Alexandrium I; shopping center heeft meer dan 130 winkels gericht op 
voornamelijk FUN en RUN. Alexandrium 11 ; megastores bestaat uit 16 winkels gericht op 
elektronica en hobbyartikelen. Alexandrium 111 de woonmali heeft louter woon- en interieurzaken. 

-Persoonlijke mening; Beeld en gevoel 
Zowel het interieur als het exterieur van Alexandrium I is troosteloos . Allereerst is er alleen een 
voor- en een achtergevel, die de ingangen van het winkelcentrum zijn. De zijgevels van het 
complex zijn woonhuizen en -torens. Een buitenstaander kan dus op sommige posities niet zien 
of het een winkelcentrum betreft. Het interieur is vrij standaard; een doorlopende wandelgang 
zonder verdiepingen met links en rechts winkels. Horecagelegenheden zijn geclusterd, evenals 
rustplekken, waar, door de nabijheid van een middelbare school, veel jongeren hangen, hetgeen 
voor veel mensen als onplezierig wordt ervaren. 
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Alexandrium 11; de megastores is een buitenliggende wandelboulevard met winkels, die terecht 
de naam 'mega' hebben. De wandelboulevard wordt overdekt door een zelfde soort reclamebord 
als bij de megastores in Den Haag. 

De meubelwinkels zijn allemaal gevestigd in 
Alexandrium 111, dal het modernste en comfortabelste 
gebouw is van de drie. De Woonmali is modern, luxe 
en groots opgezet. Het complex bestaat uit drie lagen 
en doet ruim aan door de brede lanen, bruggen en het 
plein met kiosken en horeca. Karakteristiek voor 
Woonmali Alexandrium is de entree. De aanrij -route 
voert direct naar hel dak, dat een kleine duizend parkeerplaatsen telt. Vanaf het dak daalt de 
bezoeker via een brede marmeren wenteltrap of via een glazen lift af naar de begane grond. De 
verdiepingen zijn ook met loopbruggen aan elkaar verbonden, waardoor er korte en langere 
looproutes zijn. Naast een zeer compleet en divers aanbod op woongebied is er in de Woonmali 
volop gelegenheid om tot rust te komen in een van de vele horecamogelijkheden 

-Succes 

Rotterdam, Den Haag en Leiden komt Alexandrium 1,11 en 111 op de 
e winkelcentra van Zuid-Holland slechte prestatie dus. 

De bereikbaarheid van het winkelcentrum is goed. De metro en de trein stoppen voor de deur en 
de snelweg heeft twee afslagen, die rechtstreeks naar het complex gaan. 
Het hele complex heeft een grote variëteit aan verschillende typen winkels; FUN, RUN en DOEL, 
hierdoor kunnen verschillende horeca en toepassing van het interieur gekoppeld worden aan de 
verschillende vormen van winkelen. Het concept van Alexandrium is geschoeid op Amerikaanse 
leest: alle denkbare soorten woonwinkels op loopafstand (Aiexandrium 111) in combinatie met 
megastores (Aiexandrium 11) en een winkelcentrum met warenhuizen (Aiexandrium 1). Dit alles in 
een gemakkelijk bereikbare en luxe omgeving. Alexandrium doet in dat opzicht recht aan de 
gekozen associatie met de roemruchte havenstad annex marktplaats uit de klassieke oudheid. 
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Designer Outlet Roermond 

Het Designer Outlet Roermond hoort bij de grootste outiets van Europa - ruim 100 stijlvolle 
winkels bieden meer dan 170 internationale merken en exclusieve topdesignlabels aan. 
Het assortiment loopt uiteen van Dolce & Gabbana, Polo Ralph Lauren, Hugo Boss via Miss Sixty 
en Nike tot woonaccessoires en cadeau-ideeën van Alessi, Rosenthal en vele anderen. 
Bij het Designer Outlet Roermond is een breed assortiment aan merkartikelen aanwezig. Van 
designmode tot schoenen, accessoires, sieraden en cosmetica, sportartikelen en huishoudelijke 
artikelen tot woonaccessoires en cadeau-ideeën. Het Designer Outlet Roermond verkoopt 
hoogwaardige merkartikelen uit de collectie van het afgelopen jaar en monstercollecties of uit de 
overproductie van eersteklas fabrikanten en internationale designermerken. 
Nederland telt momenteel drie outlet eentres gevestigd in Lelystad, Roermond en Roosendaal. 

-Persoonlijke mening; Beeld en gevoel 
Het Designer Outlet Roermond is een dorp vol met grote winkels, waarbij elke een aparte 
geveltype heeft; geen enkele gevel is hetzelfde. Hierdoor ontstaat een sprookjesachtige 
omgeving en waan je jezelf in de Efteling! 
Alle gevels zijn in prima conditie, de lanen zijn mooi betegeld en er is genoeg ruimte voor banken 
en bomen. Het is helder dat de oprichters een bepaalde uitstraling aan het winkelgebied mee 
hebben gegeven. Ook bij deze mali zijn horecagelegenheden geclusterd. 

-Succes 

De meningen over het Outlet Centre Roermond verschillen erg van poslief tot negatief. Uit de 
stijgende bezoekersaantallen moet echter geconcludeerd worden, dat het ondanks alles een 
groot succes is. (Bezoekersaantal: 2,5 miljoen in 2005 en 2,8 miljoen in 2006} 
Er is in het gebied voldoende draagvlak voor een winkelcentrum met oulet-formule functie. Uit 
peilingen blijkt, dat een zeer groot deel van de bezoekers uit Duitsland komt. 
De koppeling van het Outlet Centre aan de binnencentrum leidt tot succes voor beide partijen; 
bezoekers van het centrum Roermond gaan nog snel even langs het Outlet Centre en visa versa, 
hetgeen waarschijnlijk niet het geval was geweest met een winkelcentrum met een FUN functie, 
aangezien dit type winkels ook in het centrum van Roermond te vinden zijn . 

Afstudeerproject Transmali Amsterdam ; Het Ontwerp 
. 15. 

08-2008 



Shopping Centre Wijnegem (België) 

Het in de buurt van Antwerpen liggende shopping centre Wijnegem is vooral gericht op FUN
shopping. Met 58.000m2 aan shopping en karakteristiek horecagelegenheden staat de shopping 
centre garant voor dag rust en ontspanning. 

-Persoonlijke mening; Beeld en gevoel 
Van alle bezochte winkelcentra sprak dit winkelcentrum mij het meeste aan. De klassieke, rustige 
en verzorgde uitstraling van de gevel is een goede introductie voor hetgeen binnen te zien is. Een 
klein minpuntje is, dat aan een zijde, langs de belangrijkste aanvoerroute, van het complex een 
parkeergarage is gevestigd, zodat hier de gevel niet zichtbaar is. 

Aan het interieur zijn veel elementen toegevoegd om het op te waarderen; van palmbomen en 
banken tot fonteinen en een klok als belangrijke herkenningspunten. 
De horecagelegenheden zijn verspreid over het winkelcentrum en hebben een exclusief karakter. 
Er zijn twee verdiepingen (begane grond + verdieping1 ), waarbij de plateau's van de 1 e 
verdieping verbonden zijn met loopbruggen. Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van 
kunstlicht, echter de entrees van de dakparkeerplaatsen zijn glazen erkers, die voor daglicht 
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-succes 

Alhoewel de bereikbaarheid en positie van dit winkelcentrum niet zo goed is als de voorgaande 
komen er jaarlijks 9 miljoen bezoekers. Hieruit kan geconcludeerd worden, dat bij een slechtere 
positionering opwaardering van interieur en exterieur voor genoeg consumenten en dus succes 
kan zorgen. 

Enkel eigenschappen en kenmerken van de bezochte mails zijn hieronder samengevat. 

Megastores Den Haag 
Op het gebied van DOEL grootte variëteit en verschil in winkelgrootte. 
De bereikbaarheid is matig (doel shopping is vooral gericht voor de autogebruiker en 
deze moet toch een stuk door de stad heen. De tramhalte en treinstation zijn wel dichtbij) 
Betaald parkeren. 
De uitstraling/ sfeer is verzorgd, maar niet speciaal. 

Alexandrium Rotterdam 
De winkels hebben verschillende grootte. 
Er is een grote variëteit van winkels, die ook geconcentreerd zijn RUN/ FUN en DOEL. 
De bereikbaarheid is goed met elk vervoermiddel ; metro, trein en auto. 
De ligging is niet geïsoleerd en er zijn veel omwonenden. 
Betaald parkeren. 
De uitstraling/ sfeer is zeer matig. 

Designer Outlet Roermond 
Er is in de regio draagvlak voor de outletformule. 
Er is een directe link met het binnencentrum van Roermond. 
Er is veel aandacht besteed aan uitstraling en sfeer . 
Betaald parkeren. 
De bereikbaarheid is vooral goed met de auto. 

Shopping center Wijnegem 
Op het gebied van FUN is er een grote variëteit en verschil in winkelgrootte 
Alles is gericht op sfeer; de mensen willen binnen blijven. 
Gratis parkeren. 
De bereikbaar is zeer goed met de auto. 

De bevoorrading van de verschillende mails geschiedt op twee manieren; 

Langs een van de gevels aan afzonderlijke doks (vooral DOEL en grote RUN shopping). 
Aan enkele geconcentreerde doks van waaruit de spreiding verder gaat (vooral FUN en kleine 
RUN shopping). 
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Gemiddelde grootte winkels per BVO 

BVO winkels Winkels Gem grootte BVO 
winkel m2 

Megastores 92.500 m2 FO R7 D51 1595 

Alexandrium 101.506 m2 F117 R15 D57 F/ R 314m2 
(D 60.000m2) (D 1053 m2) 

Outletcentrum Roermond 28.000 m2 F125 1024 m2 

Wijnegem belgie 58.000 m2 F145 R33 D9 310m2 

Het BVO van DOEL winkels en outlet-winkels is gemiddeld genomen 3 a 4 maal groter dan FUN 
en RUN. 

Voor de schatting van het gemiddelde aantal winkels in het nieuwe shoppingcentrum zal dus een 
BVO van350m2 aangehouden worden. 

Aantal parkeerplaatsen per BVO 

BVO winkels Parkeerplaatsen Aantal 
parkeer/1 000m2 

Megastores Haaglanden 92.500 m2 3.750 40,5 

Alexandrium 101 .506 m2 2.330 23 

Outlet Centre Roermond 28.000 m2 2.500 90 

Wijnegem Belgie 58.000 m2 5.000 86 

Advies 3 w rnaastricht 1.000 m2 25 25 

Megastores bestaat voor het grootste deel uit DOEL shopping en dit wordt voornamelijk met de 
auto gedaan. Roermond heeft evenals Wijnegem alleen een verbinding met het openbaar 
vervoer in de vorm van een bus, dit in tegenstelling tot Rotterdam Alexandrium, dat ook nog een 
verbinding heeft met de trein en de metro. Bovendien liggen Roermond en Wijnegem niet in de 
randstad en gelden hier andere parkeerkencijfers. 

Voor het ontwerpen van het winkelcentrum zal ik dus uitgaan van 25 parkeerplaatsen per 1 000m2 

BVO. 

Conclusie 

Voor het ontwerpen van het mali gedeelte zal rekening gehouden moeten worden met de 
koopmotieven ; een goede verhouding aan RUN, FUN en DOEL winkels zal bepaald moeten 
worden. 

De voor- en nadelen evenals de cijfers bepaald uit het praktijk onderzoek en de toekomst van de 
magemail geschetst door het NAi zullen een handvat zijn voor het programma van eisen en het 
ontwerp. 
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Transferia 

De kenmerken van het transferium 

Een transferium is een overstappunt van vervoer. Bereikbaarheid van het transferium, het 
efficiënt overstappen op openbaar vervoer en het veilig achterlaten van de auto zijn belangrijke 
kenmerken van een transferium. 
Het verschil met P+R terreinen (park and ride), die in de buurt van de meeste trein- en 
metrostations liggen, is dat een transferium meer te bieden heeft op het gebied van comfort en 
service. Hetgeen een transferium altijd biedt is veiligheid, snelheid en comfort. 

Voor een soepele verkeersdoorstroming is het van belang om in te zetten op alle onderdelen van 
de vervoersketen. Transferia kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. Transferia zijn de 
contactpunten tussen twee schakels van een keten en een goede aansluiting op de behoeften 
van de reizigers en het vrachtverkeer is van groot belang. 

Om goed te kunnen functioneren, moeten transferia aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen 
kunnen als kritische succesfactoren worden beschouwd. Met andere woorden, als niet wordt 
voldaan aan deze voorwaarden, is het succes van de transferia niet gegarandeerd. 

- Transferia moeten vanaf de snelwegen goed bereikbaar zijn, zowel voor auto's als ook voor 
vrachtwagens. 
- Bij de transferia moet er sprake zijn van een hoge frequentie aan OV verbindingen naar de 
plaatsen van bestemming. 
- De OV verbindingen moeten snel zijn. 
- Transferia moeten voldoende capaciteit kunnen bieden: voldoende parkeerplaatsen, 
voldoende OV, voldoende 'drive in- drive out' mogelijkheden voor de goederenomslag. 
- De loopafstanden tussen parkeerplaats en de OV stations moet zo klein mogelijk zijn(max. 250 
m). 
- De veiligheid moet gegarandeerd zijn, vooral met oog op de geparkeerde auto's. 
- De OV verbindingen moeten aan reizigers voldoende comfort bieden. Gedacht kan 
worden aan voldoene zitplaatsen in de bussen en trams of aan goed onderhouden voertuigen. 
De kwaliteit en belevingswaarde van het OV is een belangrijk aandachtspunt. 
- Bij de goederenomslag in de distributietransferia moet het tijdverlies vanwege kostenaspecten 
zo beperkt mogelijk zijn. 
- De verhouding tussen de prijs en kwaliteit van het geboden product moet op de wensen van de 
consumenten aansluiten. Dit houdt in, dat de prijs voor parkeren op de transferia als mede de 
prijs van de OV verbindingen moet kunnen concurreren met de kosten die het autogebruik met 
zich meebrengt 
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Transferium Amsterdam arena 

In 1993 is het landelijke proefproject Transferia 
gestart onder leiding van de Bouwdienst 
Rijkswaterstaat. Er is gestart met de selectie en de 
aanleg van tien hoogwaardige overstappunten op 
verschillende locaties in het land. Doel van dit 
proefproject was te onderzoeken in hoeverre 
verschillende soorten transferia op verschillende 
locaties met verschillende congestieproblemen, een 
bijdrage kunnen leveren aan het reduceren van 
autokilometers en het verbeteren van de leefbaarheid 
en de bereikbaarheid. 
Een tweede doelstelling was om de automobilist een keuze te bieden voor een deel van zijn rit: 
door middel van het aanbieden van een hoogwaardig overstappunt kan de automobilist 
overwegen de auto te parkeren en over te stappen op openbaar vervoer. 

Er zijn acht proeftransferia in werking: Groningen Noorddijk, Amsterdam ArenA, Renesse, 
Arnhem Gelredome, Hoorn, Leiden 't Schouw/A44, Ridderkerk Utrecht Westraven en Sittard. 
Gedurende de eerste vijf jaar na de opening wordt het gebruik, het functioneren en het beheer 
van elk transferium onderzocht. 

Het transferium ArenA is gelegen onder het gelijknamige stadion in Amsterdam. In augustus 
1996 is het stadion geopend met daarin twee parkeerdekken met 2.000 plaatsen voor de 
gebruikers van het transferium. Het stadion is gelegen bij de A2 en het NS en het metrostation 
Bijlmer. Een busje pendelt tussen het transferium en het station. 
Vanaf dit station rijdt er iedere 10 minuten een metro of stoptrein naar Centraal station (reistijd ca 
15 min.) en een metro naar World Trade Centre (reistijd ca 10 min.). Het gemiddeld aantal 
transferanten is 300 per dag. 
De gemeente Amsterdam voert een bewust transferiumbeleid. Zij realiseert zich dat een 
transferium als parkeervoorziening niet rendabel is, maar ziet het transferium als extra 
parkeerplaatsen, die op deze wijze uit de binnenstad kunnen verdwijnen. 

Analyse Transferium Amsterdam Arena 

Uit de analyse van het Transferium Amsterdam Arena zijn enkele positieve, maar vooral 
negatieve punten geconcludeerd. 

Positief: 

De parkeerdruk in de stad afgenomen. 
De bereikbaarheid van Amsterdam is verbeterd. 

Negatief: 

Pilot; 
Het Transferium Amsterdam Arena is een pilot en heeft deze zoals iedere pilot kinderziektes, die 
opgelost moeten worden. 

Onduidelijkheid en onbekendheid; 
Een groot deel van de gebruikers is via bekenden op de hoogte geraakt van het bestaan 
van het overstappunt. Daarmee wordt deze wijze van kennismaking vaker genoemd dan 
meer actieve vormen van promotie als publicaties in de media en informatieborden langs 
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de toevoerwegen. Bovendien is de term transferium bij weinig mensen bekend, wat dus extra 
onduidelijkheid en onbekendheid geeft. 

Onveiligheid; 
De huidige gebruikers hechten vooral belang aan een goede beveiliging van de 
overstappunten en dan vooral gebruikers die beschikken over de duurdere auto's. 
Overdag is het Transferium Amsterdam Arena verlaten en rondom zijn weinig activiteiten, 
hetgeen de veiligheid niet opwaardeert. 

Geen goede visie van een transferium gemeente Amsterdam; 
De gemeente Amsterdam realiseert zich, dat een transferium als parkeervoorziening niet 
rendabel is, maar ziet het transferium als extra parkeerplaatsen, die op deze wijze uit de 
binnenstad kunnen verdwijnen. 

Niet efficientie; 
Woon-werkverkeer is verreweg het belangrijkste reismotief van gebruikers van transferia. 
De efficiëntie van het aansluitende openbaar vervoer is een belangrijk kwaliteitsaspect. Het gaat 
daarbij zowel om snelheid, frequentie als comfort. Aangezien het de aansluiting op OV soameter 
verderop ligt (wat in vergelijking et de andere tranferia veel is) pendelt er een busje tussen het 
transferium en het station. 

Tabel 3. 14a: Vervoermiddel respondent vanaf trans ferium naar eindbestemming, tn 
procenten (meerder antwocnlen mogellj'k). 

Amsterdam Hoorn Groningen OVerige Totaal 
Bus l tram 3 8 78 71 18 
Trein 0 76 0 3 32 
Metro I sneltram 33 20 0 6 22 
OV-ror.aaJ 34 78 78 74 60 
Lopend 70 18 9 9 37 
Auto I motor als b.:;stuurder 3 11 14 12 8 
Auto I motor al~ passagier 1 1 0 6 1 
Bedrijfsvervoer 3 1 0 3 2 
Ferryboot 0 0 0 3 0 
Fiets 0 1 4 3 1 

uit evaluatie transferia module I eindrapport 

Zo'n 70% van de gebruikers van het Transferium Amsterdam Arena vervolgt na het parkeren zijn 
verdere reis te voet. Is hier sprake van een transferium of een parkeerplaats? 

Niet veel extra's; 
Transferium Amsterdam Arena beidt weinig aanvullende voorzieningen zoals een telefoon, een 
brievenbus, een geldautomaat, winkels of horecagelegenheden 

Kosten; 
Sinds de opening maakt het Transferium verlies. Dit wordt wel elk jaar minder, maar in 2002 
moest de gemeente toch nog E. 900.000 bijleggen, als gevolg van de P+R functie van het bedrijf. 
Conclusie 

Conclusie 

Voor het ontwerpen van het transferiumgedeelte zal rekening gehouden worden met de 
kwaliteitseisen van een goed transferium en met de positieve en negatieve punten van het 
Transferium Amsterdam Arena. 
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De Situatie 

Inleiding 

Een zeer cruciale voorwaarde van de transmali is de positionering. 
Voor de transmali geldt, dat het programma van eisen verschilt naar aanleiding van de 
bereikbaarheid t.o.v. andere trekkers in de omgeving en het type vervoer, waarmee de 
consumenten de mali bezoeken. Of simpelweg; als de mali afgezonderd en moeilijker te bereiken 
is, moet de mali pullfactoren introduceren voor de consumenten. Dit in de vorm van een bepaald 
PvE of bepaalde extra voorzieningen. Anderzijds kan de mali een link hebben met de stad of een 
bepaalde wijk, waardoor de bereikbaarheid verbeterd wordt en de stap om de mali te bezoeken 
kleiner is. Bij deze situatie wordt een ander PvE toegepast. 

Uit de conclusies voor het transferium blijkt, dat snelheid van verplaatsing van groot belang is. 
Hiervoor is een hoogwaardige openbaar vervaarsverbinding nodig in de vorm van een metro (of 
ander vervoer; monorail), waarbij de stops op een efficiënte manier verbonden zijn met de 
parkeerplaatsen. 

Positionering in Nederland 

Nederland heeft voldoende steden die, gezien de moeilijke bereikbaarheid van de binnenstad, 
een transferium kunnen gebruiken; steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. 
Niet iedere stad beschikt over een hoogwaardige openbaar vervaarsverbinding in de vorm van 
een metro. De steden Den Haag en Utrecht zijn daarom afgevallen en er moet gekozen worden 
tussen Amsterdam en Rotterdam voor het bouwen van een transmaiL 
De komst van een nieuwe mali met een bepaald PvE (bv hoog percentage FUN shopping) kan 
een bedreiging voor de binnenstad zijn, aangezien mensen dan kiezen voor de mali en niet voor 
de binnenstad. Een leegloop van de binnenstad kan het gevolg zijn. Alleen als de binnenstad iets 
extra's te bieden heeft, kan deze economisch weerstand bieden tegen de komst van een nieuwe 
mali. Bij een stad als Amsterdam, met zijn karakteristieke binnenstedelijke charme (grachten, 
wallen, enz), genereert de komst van een nieuwe mali, naar alle waarschijnlijkheid, minder 
problemen dan in elke andere stad in Nederland. 

De transmali wordt dus in Amsterdam gepositioneerd. 
Belangrijke mikpunten voor een transferium in Amsterdam zijn; 

- de luidas voor het werkpubliek. 
-de binnenstad; doorgaans recreatief publiek. 

Belangrijke mikpunten voor een mali in Amsterdam zijn; 
- PvE aan passen aan de omgeving. 

Bij het uitkiezen van de locatie wordt gelet op; 

- Aansluiting met de ringweg A 1 0. 
- Aansluiting met het metronet 
- De benodigde ruimte. 
-Omgeving. 
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Infrastructuur Amsterdam 

In een ring om Amsterdam ligt de A10, deze weg verbindt het verkeer met vele afslagen naar 
allerlei locaties in Amsterdam. 
De A 10 is verbonden met; 
-in het oosten de A 1 (E231) richting Almere en het noorden/ oosten van het land, 
-in het zuidoosten de A2 (E35) richting Utrecht en het zuiden van het land, 
-in het zuidwesten de A4 (E 19) richting Den Haag, Rotterdam en Schiphol, 
-in het noorden de A~22) richting de Zaanstreek en Noord-Holland. 
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Het meeste verkeer, dat naar Amsterdam gaat, komt vanuit de A2 en de A4. Vanzelfsprekend zijn 
dit interessante posities voor een transmaiL Langs de A2 ligt al het Transferium Amsterdam 
Arena, maar door een niet efficiënte verbinding van het particuliere vervoer met hel openbare 
vervoer is dittransferium geen succes. 
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Locatiemogelijkheden 

Voor het kiezen van een positie van de transmall, waarbij in acht genomen wordt, dat er efficiënte 
verbindingen gemaakt moeten worden met de snelweg en het metrolijnenstelsel, zijn er drie 
locatiemogelijkheden bekeken. 

A; Knooppunt Amstel; voornamelijk voor al het verkeer van de A2 en verbinding met de 
metrolijnen 50 en eventueel 51 . 

B; Knooppunt Oe Nieuwe Meer; voornamelijk voor al het verkeer van de A4 en verbinding met de 
metrolijnen 50 en de eventueel nog te bouwen metrolijn naar schiphol. 

C; Amsterdam noord; voornamelijk voor al het verkeer van de AB en verbinding met de metrolijn 
52 (noord/zuid, die vanuit Buikslotermeer een stuk wordt doorgetrokken). 

Aangezien het meeste verkeer naar Amsterdam vanuit de A 1, A2 en de A4 komt is optie C 
afgevallen. 
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A; knooppunt Amstel 

Locaties A 1, A2 en A3. 
Metrolijnen; groen = 53 CS naar Gaasperplas 

Afstudeerproject 

rood = 50 Gein naar Isolatorweg 
blauw = 51 CS naar WestwijklSO Gein naar Isolatorweg 
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Locatie A 1 ten zuiden van de Ringweg Zuid; averamstel 

Op dit gebied van ca 500 x 500 m2 bevindt zich een politieschool, waar o.a. politiehonden en 
politie te paard worden opgeleid. Het gebied is drassig en heeft polderachtige eigenschappen. 
Verbinding met de snelweg kan worden gerealiseerd door afslagen te maken aan de ringweg A 1 0 
of A2. Dit kan eventueel problemen opleveren met op- en afritten. 
De slechte verbinding met de metrolijnen 50 en 51 kan opgelost worden door deze lijnen een stuk 
te verleggen. Dit heeft niet de voorkeur. Er moeten efficiënte manieren worden bedacht om de 
bezoekers snel naar de metrostops te brengen. 
Het grootste probleem van dit gebied is echter de geïsoleerde ligging. Hierdoor moet de transmali 
een aangepast PvE dan wel verscheidene pullfactoren krijgen, waardoor consumenten de stap 
overbruggen om naar de transmali te komen. 

-Foto linksboven; aansluitingsmogelijkheden met de AlO ringweg zuid met linksboven de Amstel. 
-Foto rechtsboven; naar het zuiden gericht. Geeft het polderachtige karakter weer van het landschap met rechtsboven de 
Am stel. 
- Foto linksonder; de politieschoot, die bij aanleg van een nieuw gebouw eventueel gesloopt moet worden. 
-Foto rechtsonder; naar het oosten gericht. Eventuele aansluitingsmogelijkheden met de AlO. 
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Locatie A2 ten noorden van de Ringweg Zuid 

Dit gebied heeft een oppervlakte van ca Y2 x 500 x 500 m2
. Hier ligt het tuinpark De Amstelglorie 

en enkele woonboten. Dit gebied kent dezelfde problemen als het gebied ten zuiden van de 
Ringweg Zuid. De geïsoleerde ligging van dit gebied is het grote manco. Ook hier zal moeite 
gedaan moeten worden om bezoekers aan te trekken voor de transmaiL 

- Foto linksboven; het park De Amstelglorie. 
- Foto rechtsboven ; naar het zuiden gericht. Aansluitingsmogelijkheden met de A 1 0 ringweg zuid met rechtsboven de 
Am stel. 
- Foto linksonder; enkele woonboten gelegen aan de Amstel. 
- Foto rechtsonder; deze troosteloze weg met onverharde gedeelten is typerend voor dit gebied. 

Locatie A3 industriegebied Amstel 

Dit gebied is meegenomen als locatie, maar viel al snel af. Het gebied is goed aangesloten in 
beide richtingen op het verlengstuk van de A2. Bovendien zijn er directe verbindingen te maken 
met de metrolijnen 53 en 54. Deze locatie is al helemaal volgebouwd met industrie en er is weinig 
ruimte meer over voor een transmaiL 
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B; knooppunt De Nieuwe Meer 

Lokaties B1, B2, B3, B4, B5 en B6. 
Metrolijnen; Blauw = ringlijn 50 

Afstudeerproject 

Rood = nog aan te leggen metro richting Schiphol 
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Locatie 81 ; Olympisch Stadion 

Het gebied in de buurt van het Olympisch Stadion is aan opwaardering toe. Momenteel wordt er 
in die buurt volop gebouwd. Ten noorden zijn al nieuwe woningen geplaatst. Ten zuidwesten is 
het gebied levenloos, er ligt een stroompje en enkele woonboten. 
De niet geïsoleerde ligging, het Olympisch Stadion als symbool in de buurt en de aanwezigheid 
van water geven veel mogelijkheden voor de bouw van een interessante transmaiL Het probleem 
is dat de metrolijnen verlegd moeten worden en zoals eerder aangegeven is dit geen optie. 
Wel kan het gebied eventueel gelinkt worden aan locatie 82 en 84. Hierbij zijn locatie 81 en 4 de 
shoppingmali en locatie 82 het transferium. Tussen de locaties ligt water, dat overbrugd moet 
worden en dus deel uitmaakt van het gebouw; een spannende uitdaging. 

- Foto linksboven en rechtsboven: het Olympisch Stadion. 
- Foto linksonder en rechtsonder; bouwactiviteit rond het Olympisch Stadion. Er is weinig ruimte voor een nieuw gebouw, 
waardoor het gebied gelinkt moet worden met andere locaties. 

Lokatie 82 't Schinkel 

Hierboven is de locatie al benoemd. De toegangswegen naar dit gebied zijn er vanuit de A 10 in 
beide richtingen. Het terrein is volgebouwd met allerlei niet charismatische oude garages en 
bedrijven, die plaats zouden moeten maken voor een nieuw gebouw. 
Ook moet een oplossing gevonden worden voor een verbinding van het transferium gedeelte met 
de metro. Aangezien verleggen van de metrolijn geen optie is, kan bijvoorbeeld gekozen worden 
voor een enkele op en neer pendelende monorail (Amerikaanse vliegveld idee) met drie haltes; 
transferium -Amstelveense weg -zuid WTC. De stops liggen niet ver van elkaar, waardoor er 
een zeer korte reistijd is (ca 4 min) ontstaat. Ook is tussen de ringweg A 10 en metrolijn 50 
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genoeg ruimte voor één rail en directe overstapstations van de pendelmetro naar de stadsmetro. 
Een derde reden voor het toepassen van een dergelijke monorail is om het zakelijke imago van 
de luidas te versterken. Hoogwaardige torens en gebouwen in combinatie met goede afdracht 
van verkeer. 

- Foto linksboven en onder; niet charismatische uitstraling van het industriegebied 't Schinkel. Deze gebouwen zullen dus 
plaats moeten maken voor een nieuw te bouwen transmaiL 
- Foto rechtsboven; gericht naar het oosten uitkijkend over de Schinkel, die eventueel overbrugd zat moeten worden. 

Lokatie B3 Overschiestraat 

Deze locatie is ook bekeken aangezien de metrolijn 50 door dit gebied loopt en een directe 
verbinding mogelijk is. De verbinding met de A 10 is er ook al. Er liggen een aantal voetbalvelden, 
die ruimte moeten maken voor het nieuwe gebouw, maar dit levert waarschijnlijk te weinig 
vierkante meters op voor een goed werkend programma van eisen. 

- Foto links; gericht naar het zuiden achter de bomen de A4. 
- Foto rechts; evenwijdig aan de A10. 
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Lokatie 84 IJsbaanpad 

Door dit gebied loopt het IJsbaanpad. Ten zuiden van het IJsbaanpad liggen tennisvelden en een 
sporthal. Deze gebouwen zijn nieuw en zullen moeten blijven staan. Ten noorden van het 
IJsbaanpad liggen voetbalvelden en enkele woonboten, die weg mogen. Het gebied kan goed 
gekoppeld worden aan het Olympisch Stadion, dat een pullfactor kan worden voor de transmaiL 

- Foto linksboven; naar het westen gericht, tennisclub. 
- Foto rechtsboven; naar het noorden gericht een oude verlate trambaan 
- Foto linksonder; de voetbalvelden, die bij aanleg van een nieuw gebouw ontruimd moeten worden. 
- Foto rechtsonder; naar het noordwesten gericht. Het woonbootgedeelte. 
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Locatie 85 Jachthavengebied oost 

Ten zuiden van de A10, in de buurt van het medisch centrum en naast een hoogwaardig 
bedrijvengebied met een o.a. de schoen, ligt een jachthavengebied. Het vele water en de niet 
geïsoleerde ligging geven aanleiding tot het ontwerpen van een mooie en interessante transmaiL 
De toegangswegen vanuit de A10 zijn er al, maar door de stoplichten en afslagen is het de vraag 
of een transmali op deze locatie wel efficiënt zal werken. De metrolijn 50 is in de buurt. De 
verbinding met de transmali is goed realiseerbaar, alleen is de loopafstand van parkeerplaats 
naar metrostop erg lang en daardoor niet efficiënt. (Ook hier kan aan een éénbaansmonorail 
gedacht worden). Een andere oplossing kan het aansluiten van het transferium op de, 
waarschijnlijk nog te bouwen, metrolijn naar schiphal zijn. 

~~~----------------------

- Foto linksboven; naar hel westen gericht. Aan hel begin van hel Jachthavengebied oost genomen. 
· Foto rechtsboven; naar hel westen gericht. Richting VU medisch centrum, links op de foto 'de Schoen'. 
· Foto linksonder; aan de overkant van hel nieuwe meer; Jachthavengebied west. 
· Foto rechtsonder; in de verte de A 10. 
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Locatie B6 Jachthavengebied west 

Ten zuiden van de A10/ A4 aan de andere kant van het water, ligt een groot ongerept gebied, 
waar nu de Tuingroep Ons Buiten is gevestigd. De locatie aan Het Nieuwe Meer is fantastisch en 
biedt veel mogelijkheden voor het ontwerpen van een mooi gebouw, waar genoeg ruimte voor is. 
Er is geen verbinding tussen de snelweg en dit gebied. Verbinding met de A 10 /A4 is voor het 
verkeer vanuit de richting Den Haag geen probleem. Voor het verkeer vanuit het noorden en het 
oosten moet een afslag gemaakt moeten, waarbij het gebied ten noorden verloren gaat aan de 
afslag. De verbinding met de metrolijn is te realiseren door in te spelen op de waarschijnlijk nog 
te bouwen metrolijn naar Schiphol, die dan parallel aan de A4 loopt. Een extra voordeel van deze 
locatie voor de transmali is het ontwijken van het knooppunt De Nieuwe Meer, zodat files 
ontweken worden. 
De transmali ligt in deze situatie vrij geïsoleerd, waardoor aanpassing van het PvE nodig is met 
de nodige pullfactoren. Ook in dit gebied zijn mogelijkheden tot koppeling met het 
Jachthavengebied oost. Gedacht kan worden aan loskoppelen van het transferium en de mali en 
het verbinden van deze twee door het overbruggen van Het Nieuwe Meer. 

- Bovenste twee foto's typeren het gebied; rustig, groen met hier en daar een slootje. 
- Foto midden links; naar het oosten gericht. Richting Jachthavengebied oost. 
- Foto midden rechts; Het Nieuwe Meer. 
- Foto onder; in de verte de A 1 0. 
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Locatie keuze 

Voor de keuze van de uiteindelijke locatie zijn enkele weegfactoren opgesteld. 

Voor het ontwerpen van een efficiënt transferium gedeelte zijn de volgende punten in acht 
genomen; 

- Aansluiting op de huidige/ toekomstige metro; er is gekeken of het nieuwe gebouw efficiënt aan 
te sluiten is op de huidige, dan wel toekomstige metro lijnen, zodat de gebruiker een 
hoogwaardige en frequente openbaar verveersverbinding heeft. 

- Aansluiting op de snelweg; de (on-)mogelijkheden voor het maken van een (liefst directe) 
verbinding met de snelweg. Voor de efficiëntie van het nieuwe gebouw is het wenselijk geen 
hinder te ondervinden van stoplichten en van verkeer, dat geen gebruik maakt van het 
transferium . 

- Filevermijding; de snelwegen rond Amsterdam zijn het drukst van Nederland, zeker in de 
spitsuren. In de file staan gaat ten koste van de efficiëntie.De positionering van het nieuwe 
gebouw kan dit probleem verhelpen. 

Voor het ontwerpen van het shopping mali gedeelte zijn de volgende punten in acht genomen; 

- Isolement shopping mali; zoals in de conclusie van de winkelcentra te lezen is, zijn een goede 
bereikbaarheid en bekendheid van groot belang voor een goed functionerende shopping malt. 
Ook de directe omgeving, zoals omliggende bebouwing en de functie van deze bebouwing, kan 
een pull of push factor zijn voor de shopping mali. 

- Kwaliteit van de ruimte; wat zijn de mogelijkheden in de ruimte en heeft de ruimte iets extra's te 
bieden zoals water, bos, karakteristieke gebouwen, Zuidas enz. 
Ook de beschikbare oppervlakte is van belang. 

Algemenere eisen; 

- Ontruimen bestaande bebouwing ; het programma van eisen neemt heel wat vierkante meters in 
beslag. Op elk van de locaties staat een gebouw en er zal hierdoor altijd een bestaand gebouw 
weggehaald moeten worden. De vraag is of een bescheiden opstelling goed is. 

-'Heilige grond'; aan sommige stukken grond mag men simpelweg niet komen! 

Locatie C is al eerder afgevallen vanwege de aanvoer vanuit het zuiden. 
De tweede atvaller is locatie A vanwege een te groot isolement van de transmali en de magere 
kwaliteit van de ruimte. Het is een niet-levendige, troosteloze en ook voor verkeer geïsoleerde 
ruimte. Aansluiting op de metro is alleen mogelijk op locatie A2, waarbij het metrostation ook nog 
verplaatst moet worden, wat niet wenselijk is. Ook aansluiting op de snelweg levert veel 
problemen op. 
Locaties 83 en 85 zijn afgevallen door gebrek aan ruimte en efficiënte aansluitingsmogelijkheden 
op de snelweg. De andere locaties; 81, 82, 84 en 85 worden hieronder beschreven. 
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- 1; IJsbaan pad/ 't Schinkel 
- 2; Het Nieuwe Meer 

Afstudeerproject 

(linker foto) 
(rechter foto) 
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Locatie 1 ; IJsbaanpad/ 't Schinkel 

Voordelen; 
- Aansluiting met de ringweg is er in twee richtingen. Dit kan nog efficiënter; een afslag die direct 
de parkeerplaats van het transferium ingaat (geen stoplichten). 
-Oe transmali ligt niet geïsoleerd en bij het Olympisch Stadion eventueel kan ook de P+R van het 
Olympisch Stadion gebruikt worden. 
- Het water in de omgeving kan als pullfactor van de transmali of eventueel voor andere recreatie 
gebruikt worden. 
- Genoeg ruimte en redelijke bouwgrond. 

Nadelen; 
-Veel bestaande bebouwing weghalen. 
- De transmali kan niet aangesloten worden op huidige metro. Er moet, wil het transferium 
gedeelte slagen, een andere manier van vervoer gebruikt worden. Er kan gekozen worden voor 
een op en neer pendelende monorail (of vervoer van dat type). Hier is weinig ruimte voor nodig 
en het is zeer snel en imago-opwaarderend. 
- Het water in de omgeving moet overbrugd worden, hetgeen een fantastische ontwerpopgave is. 

Locatie 2 Het Nieuwe Meer 

Voordelen; 
- De aansluiting met de A4 is zeer efficiënt en makkelijk te realiseren voor het verkeer vanuit Den 
Haag. De aansluiting voor verkeer vanuit de andere richting kan nog voor problemen zorgen. 
- Het water van Het Nieuwe Meer wordt als pullfactor van de shoppingmali gebruikt of eventueel 
voor andere recreatie. Overbrugging naar jachthavengebied is niet aan te raden. 
-Weinig bestaande bouwgrond weghalen. 
- Genoeg ruimte 
-Aansluiting met de nieuwe metro richting Schiphol is goed te realiseren. Aansluiting op de oude 
metro is eventueel ook mogelijk, maar gaat ten kosten van de efficiëntie, net als bij optie B. 
- Bos is een extra leisure factor. 

Nadelen; 
- Shoppingmali ligt geïsoleerd en er zijn hierdoor pullfactoren nodig 
- Aansluiting voor verkeer vanuit de andere richting dan Den Haag. Dit kan nog voor problemen 
zorgen. 
- Mooi en vredig stukje bos en absoluut 'heilige' grond, waar de gemeente Amsterdam zuinig op 
is. 

Uiteindelijke locatie 

Hoewel de locatie Het Nieuwe Meer meer voordelen biedt is dit heilige' grond waar niet snel op 
gebouwd mag worden. 

Het nieuwe gebouw gaat dus gebouwd worden op de locatie /Jsbaanpadl 't Schinkel. 
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Omgevingsanalyse 

Het plangebied ligt aan de zuidwest rand van het stadsdeel naast de ringweg A 1 0 en wordt 
ontsloten door twee afslagen; de s1 07 en de s1 08 (zie onder aan de pagina de gekleurde en 
genummerde vakken 1 t!m 3) . 
Doordat er aanvoer is van twee 
kanten zijn de locaties 1 en 3 \. 
uitermate geschikt voor het 
transferium gedeelte. Locatie 1 " 
wordt reeds voor heen- en weer 
gaand verkeer goed ontsloten 
door de Henk Sneetvlietweg. 
Een andere eventueel nieuwe 
efficiënte verbinding met de A4 
kan gemaakt worden door een 
afslag te maken aan de 
Riekerweg/ Jaagpad. Voor het 
bereiken van locatie 3 moet 
afslag s1 08 genomen worden, ,..,_ ...... 
die op de Amstelveenseweg 
uitkomt. Met het oog op andere 
verkeersdeelnemers en stoplichten, die de efficiëntie tegengaan, kan overwogen worden een 
nieuwe directere afslag te maken door gebied 4. In dil gebied ligt het Frans Otten Stadion, een 
zeer groot sportcomplex mettennisvelden e.d. 
Wat betreft de winkelcentrumfunctie is locatie 3 ideaal, met als extra voordeel de eventuele 
koppeling aan hel Olympisch Stadion en daarmee aan de rest van de omgeving zoals 
woonwijken en hel Vondelpark. 
Het watergebied 2 zal naast integratie met en opwaardering van de shopping mali een leuke 
uitdaging zijn voor een ontwerp. 

--, 
- 1; Industriegebied; 'I Schinkel; regio Jaagpad 
- 2; Water; 't Schinkel 
- 3; Sportvelden; regio IJsbaanpad 
- 4; Tennisvelden Frans Ottenstadion 

. I ~~· 
ca 70.200 m 
ca 33.000 m2 

ca 52.900 m2 

ca 92.500 m2 
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Het gekozen plangebied heeft genoeg te bieden; 

Als sport en ontspanning in de omgeving vindt men de Zuidhallen en het Frans Otten Stadion . 
Beide bieden allerlei vormen van sport; van fitness tot zaalvoetbal met de daarbij aanvullende 
sportvoorzieningen (fysiotherapie, (orthopedische) , manuele therapie, bedrijfsgezondheidsadvies 
en de Sport-o-theek (een uitleencentrale voor sport- en spelmateriaal). Gebruikers van het 
transferium gedeelte kunnen na hun werk bij terugkomst gebruik maken van deze faciliteiten. 
In het programma van eisen worden daarom geen sport- en ontspanningsfuncties toegevoegd 

Het water de Schinkel is een uitgelezen mogelijkheid om de transmali interessanter te maken. 
Het trekt een nieuw soort klandizie, die met de boot komt om ontspannen een dag te shoppen. 
Voor leisure functies kan het water de ambiance eveneens verhogen. 

Het gebied van het Jaagpad heeft een goede ontsluiting voor de auto's bij de Henk Sneetvlietweg 
voor het verkeer vanuit het noorden. Op eenvoudige wijze is er een efficiënte ontsluiting bij te 
maken (verbinding met de Riekerweg/ Jaagpad) voor het verkeer vanuit Den Haag en Rotterdam, 
zodat ook deze de het transmali snel bereikt. 
Het verkeer vanuit het oosten parkeert op het gebied van het IJsbaanpad. De afslag s1 08, die op 
de Amstelveense weg uitkomt moet worden gebruikt. Dit is niet erg efficiënt. Door in te spelen op 
de Zuidas-Dok worden hier oplossingen voor gevonden. 

Het gebied van hetiJsbaanpad wordt verbonden met het Olympisch Stadion en hiermee ook met 
de rest van de omgeving, zoals woonwijken, school (Fred Roerkestraat) , enz. Hierdoor wordt 
extra klandizie voor de shopping mali gegenereerd. 

Het grote probleem is het verdere verloop van de reis van de gebruikers van het transferium na 
het parkeren van de auto. Aansluiting op de huidige metro is geen optie, aangezien verleggen 
van de metrolijn erg veel werk is. 

Zuidas 

Zuidas wordt het bruisende middelpunt van Nederland en er is ruimte voor werk, wonen en 
ontspanning . Het station Amsterdam Zuid/WTC wordt één van de grootste openbare 
verveersknooppunten in Nederland. 

In Zuidas komen 9.000 woningen en bijna 1 miljoen m2 extra kantoorruimte. Dit betekent meer 
mensen en dus meer klanten voor de shopping mali. Ook komen er door de toename van 
kantoorruimte meer forenzen, waardoor een transferium wenselijk is. 

Hier en daar zijn in de Zuidas winkels geplaatst, zoals in Kop Zuidas en het Zuidplein. Echter een 
grote concentratie van winkels met FUN en DOEL functie is er nog niet. 

Een project waar rekening mee gehouden kan worden is de Zuidas-Dok, dat gereed is in 2030. 
Het is de bedoeling, dat de A 1 0 Zuid en de sporen tussen de Am stel- en Schinkelbrug over een 
lengte van 1200m in een tunnel komen; dit is Zuidas-Dok. Boven op de tunnels komen woningen, 
voorzieningen en kantoren. 
De ondertunneling van het gebied geeft opties tot nieuwe en efficiëntere verbindingen van het 
nieuwe gebouw met de ringweg, waardoor de transferium gedeelte efficiënter wordt. 

Ook komen er voldoende hotels en slaapgelegenheden in de Zuidas, waardoor geen slaapfunctie 
in het programma van eisen hoeft te worden meegenomen. 
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De Transmali 

Inleiding 

Koppeling van een mali met een goede openbaar vervaarsverbinding is vanzelfsprekend en de 
sprong naar integratie van shopping mali en transferium is dan ook snel gemaakt. 
De eerste redenen voor deze integratie zijn de optimalisatie van het ruimtegebruik en de logische 
eis de hoogwaardige openbaar vervaarsverbinding in twee richtingen te gebruiken. 
Na verdere studie is gebleken, dat ook de levendigheid een belangrijk aspect is. Een transferium 
wordt voornamelijk door de week in de spitsuren gebruikt. Tussen deze tijden en in het weekend 
is het gebouw leeg- en karakterloos. Waarom een gebouw maken, dat meer dan de helft van de 
tijd levenloos is? Een shopping mali leeft van 10.00 uur 's ochtends tot vroeg in de avond . 
Combineer deze twee functies en er is een gebouw, dat de hele dag door actief en levendig is. 
Hierdoor wordt het transferium beter gebuikt, omdat het gevoel van onveiligheid weg is. 
Het toevoegen van extra functies aan een transferium zorgt ervoor, dat meer mensen er gebruik 
van maken. Functies als RUN en FUN shopping, sport en leisure zijn pullfactoren die gebruikers 
van het transferium, benutten na een dag werken. Tijd, gemak en comfort liggen hieraan ten 
grondslag. 
De shopping mali is op zijn beurt gebaat bij de zeer goede verbinding met de infrastructuur, wat 
meer klanten genereert en mogelijkheden geeft tot meerdere vormen van winkelen. Ook het type 
klandizie is gevarieerder, aangezien de mensen met verschillende type vervoer komen; auto, 
bus, lopen, fietsen, metro en trein . 

Kortom; 

De shopping mali is een boost voor het transferium, maar andersom geldt hetzelfde! 

Ontwerpaspecten van de transmali 

Uit het vooronderzoek van de transmali is het volgende geconcludeerd; 

Locatie van de mali is belangrijk omdat: 

- 1; er een plek gekozen is waar veel mensen langskomen of in de buurt wonen. 
- 2; het toegankelijkheid moet zijn. Winkels moeten goed en makkelijk bereikbaar zijn. 
- 3; winkels en concurrenten elkaar opzoeken; comparison shopping. 
- 4; er omgevingskwaliteit moet zijn . Voor recreatief winkelen speelt de aantrekkelijkheid van de 
omgeving een grote rol. 

De consument kiest winkel op basis van twee factoren: 

- 1 ; Transportkosten 
Consumenten willen makkelijk bij de winkel kunnen komen. Voor bepaalde producten zijn 
consumenten bereid langer te reizen dan voor andere; voor een nieuw pak wil men meer moeite 
doen dan voor een pakje boter. Afstand, kosten en reistijd zijn dus van groot belang. 

- 2; Aantrekkingskracht 
Een groter aanbod van winkeloppervlak en een groter assortiment in de winkels zorgen voor een 
belangrijk deel van de aantrekkingskracht van een winkelgebied verklaren . Andere determinanten 
van (binnen) stedelijke agglomeratie-effecten kunnen ook worden omgezet in meetbare 
attractiefactoren. 
- De grootte van winkels en winkelgebieden . 
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- De variëteit van commerciële winkelclusters. 
- De aanwezigheid van gerelateerde economische bedrijvigheid. 
-De bereikbaarheid van winkelconcentraties (alle vervoersmiddelen) . 
- De aanwezigheid en prijs van parkeervoorzieningen en andere amenities. 
- Een goede sfeer. 

Bij het ontwerpen van een shopping mali met een dergelijke grootte is veel ruimte nodig voor 
leisure en entertainment, zoals bij andere grote shopping mails in Duitsland en Frankrijk. Leisure 
en entertainment is er bij deze mails in elke vorm, van een simpele horecaverzameling tot 
bioscoop en dierentuin. Een goed voorbeeld is het winkelcentrum Oberhausen Centra in 
Duitsland. Een oppervlak waar naast shoppen ook late night horeca, bioscoop, sealife, 
voetbalstadion en een pretpark ligt; shopping gecombineerd met entertainment. 

Van de hypothetische toekomstvarianten geschetst door het NAi, ligt de megamall het dichtst bij 
een mali, die ik voor ogen heb; 

- Grootschalige, geplande out-of-town winkelcentra gerealiseerd bij kruisingen van snelwegen. 
- Om rendabel te zijn moet een mali van 40.000 tot 100.000 vierkante meter ongeveer 150.000 
tot 300.000 mensen hebben binnen een straal van 10 tot 16 kilometer. 
- Programma; 0% RUN, 80% FUN en 20% DOEL, gecombineerd met onmisbare elementen zoals 
aangename semi-openbare ruimtes, leisure activiteiten en horeca. 

Van alle winkelcentra, die bezocht zijn, is de formule van Alexandrium Rotterdam het best en 
meest succesvol; RUN, FUN en DOEL allemaal op loopafstand, gecombineerd met een 
uitstekende bereikbaarheid. 
Het interieur en opbouw van Shopping Centre Wijnegem België valt op door de verzorgde, 
rustige en sfeervolle ambiance; het gebouw maakt hetleuk om te shoppen. 
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Bij het transferium geldt, dat er optimale efficiëntie moet zijn voor de beoogde doelgroep en dat 
de problemen van de pilots opgesomd in het vooronderzoek opgelost moeten worden. 

De 'ideale' shopping mali van ca 100.000 m2 heeft dus; 
- een hoog percentage FUN (verschillende grootten) 70% 
- een percentage DOEL 20% 
-een klein percentage RUN 10% 
-een combinatie van aangename semi-openbare ruimtes, leisure activiteiten en horeca 
- het bovengenoemde allemaal op loopafstand 
-een zeer goede bereikbaarheid en parkeervoorzieningen 
-zeer veel aandacht voor sfeer en ambiance. 

Het 'ideale' transferium; 

Heeft oog voor efficiëntie van de doelgroep; 
-Transferia moeten vanaf de snelwegen goed en snel bereikbaar zijn. 
- Een hoge frequentie aan openbaar vervoersverbindingen naar de plaatsen van 
bestemming. 
- De loopafstanden tussen parkeerplaats en de openbaar vervoersstations moeten zo 
klein mogelijk zijn (maximaal 250m). 
- Voldoende parkeercapaciteit. 
-Moet gebruikt worden; 

-oog voor de levendigheid en veiligheid 
-extra voorzieningen 
-onduidelijkheid en onbekendheid van het begrip transferium 
-lage kosten voor de gebruikers 

Voor het ontwerpen van de 'ideale' transmali worden de ontwerpaspecten van de 'ideale' 
shoppingmali en het 'ideale' transferium samengevoegd. 
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Programma van eisen 

Om de levendigheid van het gebouw hoog te houden wordt gestreefd naar een verhouding van 
voorzieningen en parkeren van c.a. 2:1. 

Voor het ontwerpen van het mall~edeelte is uitgegaan van 25 parkeerplaatsen per 1000m2 BVO, 
waarbij één parkeerplaats 25 m BVO is. Voor winkelfuncties (FUN en DOEL) is 100.000m2 

ingepland. Er zijn dus 2500 parkeerplaatsen nodig. 
Voor het transferiumgedeelte is uitgegaan van 1.000 auto's voor Zuidas en 250 voor het centrum 
van Amsterdam ; 1.250 parkeerplaatsen extra parkeerplaatsen voor de transferiumfunctie. 
Aangezien er een overlap is van parkeren voor winkelfunct ie en parkeren voor transferiumfunctie 
en deze functies nooit op hetzelfde tijdstip maximaal zijn , (in het weekend heeft de transmali 
minder transferium- en meer winkelfunctie en door de week andersom) is er uitgegaan van 3.000 
parkeerplaatsen. 

Aantal bruikbare vierkante meters ; 

Voetbalvelden gebied 3 52.900 m2 

Industrie/ garages gebied 1 70.200 m2 
Water gebied 2 + 33 .000 m2 

156.100 m2 

Transferium ; 

Transferium (park) (1 .250 parkeerplaatsen) 31.250 m2 
Overstap op OV 10.000 m2 

RUN shopping (1 0% van totaal shopping) + 10.000 m2 
Totaal: 51 .250 m2 

Shopping mali; 

Shoppingmali (FUN/ DOEL shopping) 100.000 m2 

(ca 260 winkels met gem BVO 350m2) 
Leisure/ Horeca 30.000 m2 

Parkeerplaatsen (2.500 parkeerplaatsen; 25auto/1 .000m2 +buffer trans)+ 43.750 m2 

Totaal: 173.750 m2 

Totaal 

Totaal 

Transferium 
Transferium voorzieningen 
Shopping mali 
Shopping mali (park) 

Parkeren (3.000 parkeerplaatsen) 
Voorzieningen 
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De Transmall; het ontwerp 

Concept 

Zoals weergegeven op het schema linksonder, heeft het huidige gebied zowel een business-, een 
bos/groen/water- als een woonfunctie. 
Om de transmali op de juiste wijze in het gebied te integreren wordt rekening gehouden met 
enkele omgevingsaspecten, waarbij de transmali een introverte en extraverte functie heeft. 

Er worden koppelingen gemaakt tussen de bos/groen en businessgebieden. Ook wordt de 
transmali efficiënt verbonden met de ringweg en het openbaar vervoer om de transferiumfunctie 
te waarborgen. 

gearceerd = bouwperceel 
geel = woningen Nieuwbouwwijk het olympisch kwartier 
groen = bomen, groen Zuidwest; Bosgebied van het Nieuwe Meer 

Oost; Olympisch Stadion 
rood =autoverkeer, de ring Ringweg A10 
paars = business/bedrijvigheid Noordwest; Bedrijventerrein 'I schinkel 

Zuidoost; Begin van de luidas 
De schinkel; Het nieuwe meer blauw = water 

oranje = sport Sport en ontspanning De Zuidhallen/Frans Otten stadion 

Beoogde plan ten opzichte van de situatie; het rechterschema; 

- 1; Het groen van de situatie door de mali naar de woningen/ mensen brengen. 
- 2; Een verbinding maken tussen de businessgebieden. 
- 3; Een goede bereikbaarheid van de transmali voor auto's. 
- 4; De omcirkelde zwarte M is de locatie van een het huidige metrostation. 

Hoe komt dit terug in het ontwerp; 

-1; Er gaat groen door de mali. 
-2; Er zijn delen voor snelverkeer van mensen, die eventueel doorgetrokken worden naar de 
businessgebieden. 
-3; Er zijn afslagen aan de ringweg voor een goede en snelle bereikbaarheid van de transmali 
met de auto. 
-4; Er zal een nieuw metrostation komen om de efficiëntie van de transferiumfunctie van de mali 
te verhogen. 
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Planconcept 

Het planconcept van het totale gebied is omgezet in de volgende elementen; 

- Het middengebied; het grootste gedeelte van het gebied heeft een FUN en RUN 
shoppingfunctie. 
- Voor entertainment en ontspanning zijn rond het shoppinggedeelte pleinen gelegen met elk een 
eigen karakter. 
- Het hele shoppingedeelte wordt omgeven door een ring voor een snelle ontsluiting van het grote 
winkelgebied en de werking van het transferium. 
- Aan de buitenzijden van het gebied is ruimte ingelast voor parkeren en DOEL shopping, die ook 
een goede verbinding hebben met de ring. 

- Middengebied 
- Pleinen 
-Ring 
- Buitenzijden 

Rood 

Rondje L 

Donkerblauw 
Lichtgroen 
Paars 

Afstudeerproject 

FUN/ RUN shopping 
voor entertainment 
transportband voor snelle ontsluiting gebied 
parkeren en DOEL shopping 

= Shopping; in het midden is het grootste gedeelte van de mali; voornamelijk 
FUN shopping en aan buitenzijden RUN shopping. 
= Leisure pleinen; voor entertainment en ontspanning. leder plein heeft zijn eigen 
thema. 
= Ring; snelverkeer voetgangers op loopbanden. 
=Parking. 
= DOEL shopping. 
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Shopping- en transferiumconcept 

Het middengebied bestaat uit gekromde straten, die beginnen en eindigen bij een plein of op de 
ring. De manier van winkelen die ontstaat is; 

Straat - ring - straat => langzaam -snel - langzaam 
Er kan hierdoor oneindig lang geshopt worden zonder één keer door dezelfde straat te lopen in 
tegenstelling tot in een stadscentrum. Ook is door gebruik te maken van de ring het grote gebied 
relatief kleiner gemaakt en comfortabeler te belopen. Er kan gericht en snel geshopt worden door 
een winkel aan de rechterzijde te bezoeken en vervolgens op de ring te stappen en een winkel 
aan de linkerzijde van de transmali te bezoeken. 
FUN shopping vormt het grootste gedeelte van de mali, gelegen in het midden. Er is veel variëteit 
en verschil in grootte van de winkels, zodat de mensen een lekker dagje kunnen FUN shoppen. 
DOEL shopping is te vinden aan de zijkanten. 
RUN shopping is gelegen aan de zijkant van het shoppingvolume in de buurt van de parking om 
de transferiumfunctie te versterken. 

Ook de transferiumbezoeker is gebaat bij de ring. Na het parkeren stapt hij op de ring, die hem 
naar het openbaar vervoer, het metrostation, brengt. Bij terugkomst kan hij gebruik maken van de 
shopping- en andere mogelijkheden van de mail. 

Blauw 
Bruin 
Lichtblauw doorgetrokken 
Lichtblauw gestippeld 

Afstudeerproject 

= Snelverkeer (ring). 
= Langzaam verkeer (straat) ; van plein naar plein. 
= Langzaam verkeer (straat); van ring naar ring niveau 0. 
= Langzaam verkeer (straat); van ring naar ring niveau 3. 
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Referenties 

Bij het ontwerpen van de mali hebben de ontwerpen van Jon Jerde mij geïnspireerd. Uit zijn 
fantastische gebouwen zijn de volgende lessen getrokken, die ik in de mali heb toegepast 
De bijgevoegde foto's van enkele van zijn projecten behoeven dan ook weinig uitleg. 

Project : Kanyon, 
Location: lstanbul, T urkey, Europe 
Completed: January 28 2006 
DesignPrincipal: John Simones 
Project Manager: Jeff Walker 

lstanbul's Kanyon, opening in 
spring 2006, is a city-within-a-city, 
a diverse mix of residential and 
office, retail stores, restaurants, 
and entertainment components 
designed to provide a stage tor 
"urban theater" and promote 
interaction among its residents and 
visitors . Jerde accomplished this 
by organizing the project as a 
series of districts -- Entertainment Sphere, Office Plaza, Garden Court and Performance Plaza -
connected by an interior streel, or "canyon," that traversas the site and includes a variety of 
courtyards and terraces. The functional relationships of the uses and their relationship to the city 
establish the basic planning armature tor the project. The 25-story office building is located along 
a major boulevard to give it a primary presence within the city. The tour levels of retail extend the 
fulllength of the site and ereale a podium tor residences above. The retail has multiple entrances 
at different levels that knit the project to the city at various streel locations and to the below-grade 
subway station . The 179 apartment residences above the retail are formed in terraces; their 
location and massing give them both privacy and dramatic views into the project below. Kanyon's 

design is conceived as a 
composition of bold, 
memorable architectural farms, 
compiemenled by unique 
building materials. For 
example, the canyon flows 
across the project, carving out 
soft curves through the 
buildings' farms, featuring a 
stratification of light earth tone 
colared stone with accent 
bands of painted copper metal. 
The gentie curve of the office 
tower façade reinforees the 
graceful flow of the canyon 
and will be sheathed in a glass 
curtain wall. 

Les 1: Het toepassen van zowel krommingen horizontaal als het licht laten verlopen van de 
vloeren verticaal vergroot de ruimtelijkheid. Kijken is genieten . 
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Project: Namba Park 
Location: Osaka, Japan 
Completed : October 28 2003 
Design Principal : Jon Jerde 

When Osaka's baseball stadium closed its doors, it 
opened !he door to a prime redevelopment opportunity 
in a new commercial district adjacent to Namba Train 
Station, !he first stop trom Kansai Airport. Given !he 
location, owner Nankai Electric Railway asked Jerde to 
ereale a gateway that would redefine Osaka's identity. 
So Jerde conceived Namba Parks as a large park, a 
natural intervention in Osaka's dense and harsh urban 
condition. Alongside a 30-story tower, !he project 
features a lifestyle commercial center crowned with a 
rooftop park that crosses multiple blocks while 
gradually ascending eight levels . In addition to 
providing a highly visible green component in a city where nature is sparse, the sloping park 
connects to !he streel, welcoming passers-by to enjoy its graves of trees, clusters of rocks, cliffs, 
lawn, streams, waterfalls , ponds and outdoor terraces. Beneath !he park, a canyon carves an 
experiential path through specialty retail, entertainment and dining venues. Namba Parks ereales 
a new natural experience for Osaka !hal celebrates the interaction of people, culture and 
recreation. 

Les 2: Ruimte kan multifunctioneel in verschillende lagen gebruikt worden voor verschillende 
functies; groen op de daken van een winkelcentrum. 
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Project: Canal City 
Location: Fukuoka, Japan 
Completed: April 20 1996 
Design Principal: Jon Jerde 

In the late 1980s, the city of Fukuoka was struggling with a massive intlux of people, a dying 
shopping district, and no sense of community. Jerde responded with Canal City Hakata, the 
largest, privately developed project in Japan's history. Canal City Hakata used water and nature 
to establish a unique destination for the city. The projeet's mix of uses also created a commercial 
success. In the first year, more than 16 million people visited, sales exceeded $500 million, the 
cinema captured 55 percent of the city's box office sales, and the theater sold out every 
performance. Success carried outside too. The neighboring, historie shopping arcade reversed 
years of decline thanks to increased fooi traffic . Cinema altendance citywide rose 50 percent. 
And Fukuoka was dubbed AsiaWeek's "Best City in Asia" in 1997. 

Les 3: Het gebruik van niet standaard, vrolijke pretparkachtige kleuren om een bepaalde sfeer te 
creëren. Zet de transmali op de kaart door het toepassen van niet allerdaags kleurgebruik en 
biedt op deze wijze de winkelende mens een andere type winkelomgeving dan de gebuikelijk 
stadscentra. 
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De mali 

Het grootste gedeelte van het oppervlak van de transmali is gereserveerd voor de shopping 
functie. Dit oppervlak is geëxtrudeerd en vervolgens zijn er straten door het volume 
heengetrokken; de zogenaamde winkelstraten. Deze straten lopen zowel van ring naar ring 
gelegen rondom het shopping volume als van plein naar plein, als een ronde hap gelegen aan de 
buitenzijden van het shopping volume. Alle winkelstraten hebben een kromming, om het beeld 
voor de bezoeker spannender te maken; zie hierbij ook de referenties van Jon Jerde. Bovendien 
verlopen de verdiepingen over de hoogte en worden er railingen in deze verlopende kromming 
geplaatst om de straatwerking en dus het shopping concept, te versterken. 
De getrokken winkelstraten vanuit de ring lopen zowel op niveau 0 als 3 en kunnen elkaar kruisen 
m.b.v. bruggetjes die de levendigheid van de mali alleen maar vergroten. 
De gelaagde resterende volumes tussen de straten hebben elk een verschillende hoogte, waarbij 
af en toe gekozen is shopping volumes te vervangen door groen of fun. Hierdoor ontstaan routes 
door de mali, een groen/ bos route en een fun route. 
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oranje 
donkergroen 
donkerblauw 
bruin 
lichtblauw doorgetrokken 
lichtblauw gestippeld 
paars 
lichtgroen 

= fun 
= Bos 
= Snelverkeer de ring 
= Straat van plein naar plein 
= Straat van ring naar ring niveau 0 
= Straat van ring naar ring niveau 3 
= DOEL shopping 
=Parkeren 

Door het shopping volume heen ontstaan verschillende routes, zoals een bos route langs parken 
en groen, of een fun route langs allerlei leisure en entertainmentpleinen. Er is plaats voor 
modeshows, tentoonstellingen, tijdelijke skate- en basketbalpleinen, enz. 
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Beleving/ ervaring 

Het shopping gedeelte is opgebouwd uit straten, waar de mensen rustig en ontspannen doorheen 
kunnen wandelen, terwijl ze aan het FUN shoppen zijn. Doordat de straten in hun verloop 
gekromd zijn , ontstaat er telkens een nieuw zicht. Ook het verloop in de hoogte van de 
winkelblokken , een kleine minimale sprong per verdieping, draagt bij aan dit nieuwe zicht. 
Alle winkelblokken bestaan uit winkels omringd door een promenade, zodat mensen, die aan het 
winkelhoppen zijn op elke verdieping gezien kunnen worden. 
De promenades van een winkelblok zijn over de verdiepingen verbonden met trappen . Sommige 
winkelblokken zijn met elkaar verbonden door bruggetjes tussen de promenades. 
Om de winkelblokken heen ligt een ring, die met de winkelpromenades verbonden is op niveau 0 
en 3. De winkelblokken verschillen in hoogte en sommige verdiepingen maken plaats voor fun en 
groen. 

Wat gebeurt er met de mallbezoeker? 

Er is rekening gehouden met de volgende aspecten; 

- Shopping; variëteit aan winkels groot en klein. 
- Kleine horeca; koffie corners, snack and go, enz. 
- Ruimte voor park en fun in de mali 

Fun = ruimte ingepland voor modeshow, performances, tentoonstelling, showrooms, enz. 
Maar ook (tijdlijke) halfpipe, basketveldjes, enz. 
Park= groen, bankjes, ontspannen. 

- Langzaam/ slenteren. 
- Rusten, bankjes, plantjes, omgevingskwaliteit. 
- Brede opzet, veel lichtinval. 
- Bezoekers kijken en genieten; prikkelen van het oog van de bezoeker. 
- Kijken naar de ruimte; krommingen verticaal en horizontaal, elke ruimte is anders. 
-Kijken naar andere mensen; verschillende levels en hoogten ; activiteiten op sommige plateau's. 
- Kruisingen van straten en bruggen tussen levels 

Materialisering 

De materialisering van de mali zal zwaar en gekleurd zijn . De shopping volumes zullen van beton 
zijn; een zichzelf stabiliserende kolommenstructuur. De railingen van shopping volumes zijn 
eveneens van beton en hebben een bepaalde hoogte om de straatwerking te versterken. Voor de 
railingen zal gekleurd beton gebruikt gaan worden, waarbij elke straat zijn eigen kleur krijgt. Er 
zullen niet allerdaagse kleuren toegepast gaan worden om de tegenstelling met het centrum van 
Amsterdam te vergroten en de transmali een eigen identiteit te geven. 
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Plattegronden/ doorsneden 

- 1 

Rood 
Lichtblauw 
Oranje 
Donkergroen 
Paars 
Groen 
Blauw 

= FUN/ RUN shopping 
= entertainment 
= FUN 
=park/ bos 
= DOEL shopping 
=parkeren 
= snelverkeer 

0 

Verdiepingen 0 tot en met 4 zijn gereserveerd voor shoppen en parkeren aan de flanken. 
Verdieping -1 is gereserveerd voor parkeren en bevoorrading van de winkels m.b.v. dokken. 
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Totale oppervlakte van het rechtergedeelte van de mali; 

Shopping; 
Shopping; 

FUN/RUN 
DOEL 

Groen in de mali; 
Fun in de mali; 
Pleinen entertainment; 

Parkeren; 

PvE totale transmall; 

52.000 m2 

12.000 m2 

3.800 m2 

3.200 m2 

23.000 m2 

40.000 m2 

Shopping mali ca 100.000 m2 (ca 260 winkels met gem BVO 350m 2
) 

FUN shopping 
RUN shopping 
DOEL shopping 

Leisure en Entertainment 

Parkeerplaatsen 3.000 

70.000 m2 

10.000 m2 

30.000 m2 

60.000 m2 

75.000 m2 

Aangezien het rechtergedeelte van het bouwperceel een grotere oppervlakte heeft dan het 
linkergedeelte voldoet het PvE verhoudingsgewijs. 
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De ring 

Om het grote winkeloppervlak beter te ontsluiten, de transferiumfunctie te versterken en het water 
te overbruggen is gebruik gemaakt van een ring, die alle delen van het shoppinggedeelte en het 
parkeergedeelte met elkaar verbindt. 

Er zijn drie boven elkaar liggende ringen: 

De eerste twee ringen zijn bedoeld voor snelverkeer van voetgangers m.b.v. transportbanden 
(zoals op Schiphol), een ring op niveau 0 en een ring op niveau 3. De twee ringen zijn met elkaar 
verbonden d.m.v. roltrappen. 

Er is gekozen voor deze dubbeldeks-ringoplossing omdat; 

-1; de overbrugging van het water hierdoor eenvoudiger is, omdat de ring al op een hoogte ligt. 
-2;de mali hierdoor meer verdiepingen kan hebben. Mensen kunnen ook op een hogere 
verdieping, niveau 3, de mali instappen. De bovenste winkels krijgen op deze wijze meer 
overlevingskans. 

Een derde ring ligt op niveau -1 en is voor de doorvoer van het autoverkeer naar de 
parkeergarages aan de zijkanten. 

Doorsnede 
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Beleving/ ervaring 

Wat gebeurt er met de ringbezoeker? 

Er is rekening gehouden met de volgende aspecten; 

- Voorwaartse focus. 
-Smal. 
-Snelheid. 
-Afslagen. 
-Metro. 
- Loopbanden zoals op Schiphol. 
-Twee gekoppelde lagen, verbonden met roltappen. 
- Semi overdekt; geen regen, wel wind. 
- Materialisering; licht in contrast met de mali, daar waar alles langzaam gaat. 

Loopbanden voor snelverkeer van mensen. 
Vergelijk de ring met een metro; snelverkeer van voetgangers in 2 twee richtingen met af en toe een stop/ halte op een 
straat. 

1 van 
Rechts; Ayers Rock, Australia Arup, licht ogend dak 
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Een mogelijke variant 

Het gebruik van Y kolommen, die op een vaste afstand van elkaar staan, waarbij de ene poot van 
deY langer is dan de andere. OpeenvolgendeY kolommen worden gespiegeld aan elkaar, zodat 
van de lange poot schuin naar de andere lange poot van opeenvolgende Y kolommen hypar 
elementen kunnen ontstaan; ideaal voor een membraandak. Tussen de twee poten van de Y 
worden vloerelementen gelegd, die gekoppeld aan elkaar de snelring op niveau 3 vormen. 
Om het zicht van de onderste ring zo min mogelijk te storen is gekozen voor een kolom, de 
rechte onderpoot van de Y kolom. Hierdoor wordt het stabiliseren van de constructie iets 
ingewikkelder, maar de niet al te hoge belastingen, een voetpad en een dak, zullen voor niet al te 
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De grote brug 

Tussen de twee mali gedeelten ligt het water de Schinkel. Om de transferium functie van de 
transmali vorm te geven moet dit overbrugd worden. Bovendien geeft deze 160m lange 
overbrugging over het water, de mogelijkheid bij een goede invulling tot versterking van de mali 
functie. Er is gekeken naar drie verschillende 
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Uiteindelijk is gekozen voor optie drie, omdat de 160m lange overstap van de ene zijde van de 
mali naar de andere zijde geen brug moet zijn, maar een eigen gebied. De bezoekers zullen 
hierdoor niet aarzelen de 160m lange overgang van het rechter- naar het linkergedeelte van de 
transmali te maken. De ronde vorm van de overbrugging is hiervoor ideaal en geeft zicht over 
zowel de Schinkel als over de ring naar Het Grote Meer. Aan het gebied binnen de brug kan een 
goede invulling gegeven worden. De overbrugging van de Schinkel zal mensen aantrekken en 
een eyecatcherfunctie hebben. 
Activiteiten zullen zijn gericht op leisure en entertainment voor bezoekers van zowel de mali als 
het transferium. 

- Horecaplateaus. 
- Doorkoppeling van de snelring. 
- Plateaus met groenfunctie en FUN functie. 
- In het midden een exclusief drijvend restaurant gericht op businessmensen. 
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De pleinen 

ledere grote mali heeft plaats voor entertainment en leisure. In de vorm van ronde happen in het 
volume zullen pleinen aan de transmali toegevoegd worden, waar de deze activiteiten plaats 
kunnen vinden. 

i i i a 
Elk plein heeft zijn eigen thema met daaraan een gerelateerd programma en gecreëerde sfeer. 
Thema's als high-tech, bos/ idyllisch, strand, Venetië, speeltuin, enz. 
De ligging van de pleinen en de sfeer zijn gebaseerd op het beoogde plan van de situatie. Het 
verbinden van groen met de woningen en verbinden van de businessgebieden. 
De pleinen zullen ook fungeren als ingang van de transmaiL 
Er is ruimte voor (grote) horeca en ontspanning. Elk vorm moet aanwezig zijn; van sjiek tot snack 
and go; sportsbar, loungebar, beachhutbar enz. 

Er vinden activiteiten plaats als; 
- Cinema/ multiplex/ imax. 
- Game zoning. 
- Interactieve science/ musea. 
- Showcase interactieve leisure retail (koop en beleef; b.v. boekenwinkel met zitcorner/ 
koffiehoek). 
- Kids; opvang, kleine speeltuintje. 
- Net Ioft shopping; kleine unieke idyllische winkeltjes. 
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De transferiumfunctie 

De witte doorgetrokken lijnen zijn de aankomstwegen van de transferiumbezoekers. 
In het lichtgroen is de parkeerzone aangegeven. Het verkeer vanuit Utrecht parkeert dus 
gescheiden van het verkeer vanuit Den Haag/ Rotterdam en Zaanstad. De brugverbinding over 
het water de schinkel is enkel voor voetgangers en niet voor autoverkeer. 
Nadat de transferiumbezoeker zijn auto geparkeerd heeft, stapt hij op de snelring; de gestippelde 
witte lijn. Het huidige metrostation, gemarkeerd met de rode M, ligt op 250m. Deze afstand is 
goed te overbruggen 

Voor de werking van het transferiumgedeelte is het efficiënter om de snelring door te trekken of in 
te haken op de toekomstige plannen voor een nieuwe metrolijn. 

Er moet hiervoor een nieuw metrostation gebouwd worden in dit nog verlaten gebied (foto's op de 
volgende pagina). In de directe omgeving van het plangebied ligt een oude tramlijn, die niet meer 
gebruikt wordt. De snelring van de transmali kan over deze tramlijn doorgetrokken worden om 
aansluiting te zoeken met het openbaar vervoer. Deze brengt de bezoeker tot aan het nieuw te 
bouwen metrostation; gemarkeerd met het witte rondje M. 
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Hierboven zijn van met onderdoorgang van de A 1 
De foto rechtboven is op de hoogte van de A 10 genomen en laat de huidige tramlijn en spoorlijn zien. 

Na verloop van tijd kan er een efficiëntere en snellere verbinding gemaakt worden van de 
transmali met hel metro nel. De afstand wordt dan 1 OOm i.p.v. 250m; 

- Na voltooiing van de metrolijn Amsterdam-Schiphol. 
- Na voltooiing van luidasDok in 2030. 
Het is de bedoeling, dat de A 10 Zuid en de sporen tussen de Amstel- en Schinkelbrug over een 
lengte van 1.200 meter in een tunnel komen; dil is de Zuidas-Dok. Boven op de tunnels komen 
woningen, voorzieningen en kantoren. 
Het Rijk wees eind jaren negentig Zuidas aan als Nieuw Sleutelproject Sleutelprojecten zijn van 
nationale betekenis in de ontwikkeling van de Hoge Snelheidslijn (HSL). Zuidas is de grootste 
van de sleutelprojecten . Het stalion Amsterdam Zuid/WTCwordt een van de grootste openbaar 
vervoersknooppunten in Nederland. In de toekomst stoppen daar vrijwel alle soorten openbaar 
vervoer: HSL, trein, metro, tram, regio- en stadsbus. Hel station zal daarmee hel vijfde station 
van Nederland zijn. Als de Noord-Zuidlijn (metro) en de 
HSL rijden, is Zuidas voor drie miljoen mensen binnen drie 
kwartier per openbaar vervoer te bereiken. Zuidas-Dok 
zorgt voor de aansluiting van de wijken Zuid en 
Buitenvelder!. Het maakt de vorming van een nieuw 
stadscentrum mogelijk door te bouwen op de tunnels. Ook 
op Zuidas-Dok is hel de bedoeling een mix van kantoren, 
woningen, voorzieningen, openbare ruimte en groen te 
realiseren. Daarnaast draagt luidasDok in grote mate bij 
aan een afname van geluidsoverlast voor mensen die 
werken , wonen en uitgaan in Zuidas . 
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De Brug 

Inleiding 

De volgende opdracht van het afstuderen is het ontwerpen/ uitwerken van een karakteristieke 
brugverbinding met een ontmoetingsplaats tussen de twee rechtergebouwdelen (het omcirkelde 
gebied}. Dit gebouw mag opvallen met het oog op de karakteristieke brugverbinding, die de 
linker- en rechtermali verbindt. Een uitgelezen mogelijkheid om een gebouw te ontwerpen waarbij 
beton wordt gecombineerd met membranen en dus de beginopdracht van het afstuderen uit te 
voeren. 

De belangrijkste functie van het gebouw wordt de doorkoppeling van de bos- en de funroute 
(resp. groen en oranje in het plaatje) op niveau 3. Er zal dus een plateau op hoogte moeten 
komen, dat de voetgangers van de ene zijde van de mali naar de andere zijde brengt. Aangezien 
het plateau op hoogte hangt is het vanzelfsprekend, dat het plateau ook een rust en 
ontmoetingspunt wordt. Op het plateau is sprake van zowel lopende mensen, op doortocht, als 
van rustende mensen, die van het uitzicht genieten en eventueel op hun afspraak wachten. Om 
het plateau deze rust functie te geven wordt het geheel overkapt door een membraandak. 
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Op niveau 0 is een plein dat met een (eenvoudige) verbinding overbrugd wordt , aangezien haaks 
op deze doorloop water ligt, waar klein bootverkeer vaart. 
De omringende mali respecteert het plein en volgt de vorm van het plein . In het midden van het 
plein komt als eyecatcher een constructie, die zowel het plateau als het membraandak draagt. 

De bogenconstructie 

Er is gebruik gemaakt van twee paar haaks op elkaar staande bogen om de doorgang in twee 
richtingen, het water en de straat van de mali te accentueren. 
Aangezien het plateau overdekt wordt met een membraandak en boogvormige elementen 
hiervoor zeer geschikt zijn, is gekozen voor het gebruiken van bogen. Mogelijkheden met 
centrische masten zijn afgevallen, aangezien hiervoor masten in water gezet moeten worden. 
Ook het hangen van het membraandak aan hoekpunten van de mali viel af, omdat de mali en 
bruggebouw als afgescheiden gezien worden. 

De twee paar haaks op elkaar staande bogen worden vergezeld van een derde paar bogen, dat 
is gebruikt om het geheel te stabiliseren en voor de bevestiging van een membraandak. 
Het plateau wordt met tuidraden bevestigd aan één van de bogen om al zijn belastingen af te 
dragen. 
Het eerste probleem wat zich voordeed was de punt belasting, veroorzaakt door het 
samenkomen van het derde paar bogen op de top van de andere bogen. Een boogvorm element 
met een hoge toppunt last is geen goede constructie. Het laten kruisen van de bogen was 
hiervoor een goede oplossing , omdat op deze wijze alle belasting direct naar de fundering werd 
gebracht. Ook was het snijpunt van de bogen een stabiliserend punt, zodat een ander paar 
bogen niet meer nodig was. De verplaatsingen aan de top, door naar binnen gerichte belasting 
van het dak, waren daarentegen een stuk hoger. Een ander groot bezwaar tegen de 
kruisoplossing was het onvriendelijke en niet poortachtige beeld voor de mali bezoeker, die over 
de brug naar de andere kant van het plein wil lopen. 
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30 maquette kruismodel combinatie kruis+ bogen 

Uiteindelijk is een tussenoplossing gekozen, waarbij kruis en boog zijn gemixt. Hierbij zijn de 
poten van de dakboog doorgetrokken en de poten van de buitenste boog naar binnen gezet. 
De voordelen van beide type constructiemogelijkheden worden hierbij gebruikt. De belastingen 
worden door het kruisen van de boogpoten rechtstreeks naar de fundering afgedragen. Ook 
wordt door het gebruiken van de derde boog de gehele constructie stabieler. Doordat de poten 
naar binnen zijn gezet en kruisen met de andere poten, ontstaat er een poortvormige vriendelijke 
doorgang. 

De constructie was nog rauw en er moest nog aan gesleuteld worden. Er zijn allerlei opzetten van 
de boogconstructies bekeken. Belangrijk is dat de snijpunten van de bogen in de poortzone rond 
moeten zijn om de doorgang toegankelijk te maken. De onderste snijpunten mogen niet te breed 
zijn, daarom is ervoor gekozen de rondingen tegenover elkaar te zetten evenals de hoekige 
samenkomsten van de bogen. Ook is er gekeken naar het gebruik van verschillende soorten 
profielen, aangezien dit voordeliger en eenvoudiger is voor het bevestigen van het 
membraandak. De combinatie hiervan gaf een niet coherent beeld; twee apart van elkaar 
staande delen van eenzelfde kunstwerk. Tevens zijn er modellen gemaakt met kruisprofielen, 
waarbij de hoogten van de zijden andere afmetingen hadden, eveneens gaf dit geen bevredigend 
beeld. 

De brede snijpunten en teveel krommingen 
maken het geheel te dromerig. 

Het gebuik van kruisprofielen geeft geen 
mooi beeld. 
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Het toepassen van verschillende elementen; rond en recht zorgt voor een niet coherent beeld; ze ontkrachten het 
totaalbeeld . 

De mooiste en uiteindelijk gekozen oplossing is het eenvoudigst. Het is een halve ellipsvormig 
element waar happen uit gehaald zijn. Het geeft een rechthoekig halve ellips met hoekige en 
ronde sparingen. 

Scherpe vlakken liggen tegenover elkaar om te grote en dromerige snijvlakken van de kruisende 
bogen te voorkomen. De hoeken van poortdoorgang zijn goed rond gehouden om de doorgang 
vriendelijk en uitnodigend te houden. Voor de bovenste sparingen geldt, dat de onderkant 
dezelfde richting heeft als de spankabeL De bovenkant van deze sparing is gelijk aan hoogte van 
het midden van het membraandak. 
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Het plateau 

Aan de bogenconstructie wordt een plateau bevestigd, dat zowel een doorgangsfunctie als een 
rustfunctie heeft. 
Met kleine maquettes zijn de verschillende mogelijkheden bekeken. Bij de eerste paar opzetten 
was het plateau een doorkoppeling van zowel niveau 2 als 3; het spinvormige plateau was een 
doorgeefluik van alle mogelijke paden. Vervolgens is besloten de mali uit elkaar te zetten en een 
plein te vormen om het bouwwerk te laten ademen. 

De keuze is gemaakt alleen niveau 3 te verbinden. Hierbij konden de paden om de boogpoten 
heen of samenkomen, voordat ze de bogenconstructie ingingen. De laatste mogelijkheid is, 
gezien de ruimte, de beste en mooiste. De paden komen voor de boogconstructie bijeen en 
vormen een versmallende straat in de boogconstructie. Vanzelfsprekend zijn alle paden gekromd 
om aan het rondingenpatroon van de routes van de mali te voldoen. 
In het plateau zijn niervormige sparingen gemaakt om de functies verkeer en rust te scheiden en 
de routes vorm te geven, hierbij zijn afslagen gemaakt naar het rust gedeelte. 
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Met het oog op de ruimtelijkheid is het plateau lager gehangen dan niveau 3 van de mail. Een 
route, die eerst daalt en vervolgens stijgt, levert een mooier ruimtelijk beeld op dan de route, die 
op eenzelfde niveau blijft. Een ander punt om het plateau lager te hangen is de versterking van 
de identiteit van het plateau; het is een apart eiland op hoogte. 
Om verschil aan te brengen in rust en verkeer is gebruik gemaakt van verschillende materialen. 
De verkeerszone is van beton. De rust zone is een steiger in de lucht ; wind en water zijn te zien 
en te voelen. De vloer van het rust zone bestaat uit een houten balkenconstructie met daarop 
bankirai planken, waarmee dit steiger gevoel wordt versterkt. 
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Het membraandak 

Over het plateau moet een membraan dak komen om de rust functie te versterken. Aangezien 
het membraandak aan twee zijden voorgespannen moet worden om een antielastische vorm te 
krijgen en één van deze zijden al de ronding heeft, is met maquettes gezocht naar de mooiste en 
meeste logische manier van voorspannen van de andere zijde van het membraan. Hierbij zijn 
drie opties bekeken; 
-geluide varianten; één/ twee keer getuid per zijde . 

t'\(\l'\(1\,rf\rr'l11f1 variant; aan de bo nstructie zelf voornP<:n~lrl 

Bij de geluide varianten was het de vraag, waar de trekkrachten afgedragen konden worden. 
Omdat de vorm van het membraandak bij het gebruik van tuidraden niet paste bij de 
boogconstructie en de tuidraden zelf ook in het oog sprongen is gekozen voor het boogvormige 
zadeldak. Het dak wordt nu in zijn geheel afgespannen aan de boogconstructie, zodat de vorm 
van het dak en de boogconstructie een coherent gebouw vormen. 
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Bij het ontwerpen van het membraandak zijn de lengte en hoogte verhoudingen van groot belang. 
Liggen de toppen van de boogconstructie ver uit elkaar, dan moet het dak voldoende hoogte 
hebben. Deze hoogte mag niet te groot zijn in verband met de gebruikshoogte van het plateau. 
Als vervolgens de toppen van de bogen weer hoger liggen is het storend voor de verhoudingen 
van de gehele boogconstructie. 

Bij een beperkte hoogte geldt een maximum lengte tussen de toppen. Als deze lengte wordt 
vergroot dan zijn de spanningen bij bepaalde windlasten in het membraan te hoog. De 
onderspanzijde van het dak heeft een gegeven hoogte om de doorloop van het plateau 
esthetisch en overzichtelijk te houden. Te laag is gunstig voor het membraandak, maar lelijk voor 
het zicht. Te hoog is ongunstig voor het dak, maar wel overzichtelijker. Het is zoeken naar de 
gulden middenweg. 
Om het dak en boogconstructie één te laten zijn, is de onderspanzijde doorgetrokken in de 
boogconstructie. Het is voordeliger voor de constructie, aangezien het spanpunt van de 
onderspanzijde hogere lasten geeft dan elk normaal spanpunt van het membraandak. De poten 
van de bogen werken samen om deze hogere puntlast op te vangen. Ook geeft het een mooier 
totaalbeeld, waarbij de onderzijde van het dak op een natuurlijke wijze uit de constructie lijkt te 
komen. Boven deze balk is een sparing gemaakt, waarbij de bovenkant van de sparing gelijk ligt 
aan het de bovenste punt van het dak. De rest van de top van de bogen is dicht gemaakt om het 
geheel van bogen beter te laten samenwerken. 

Het belangrijkste ontwerpaspect van het 
gebouw zijn de verhoudingen. De hoogte 
van het dak, de breedte van de plateau
ingang, de hoogte en breedte van de 
poortzone, de afstand tussen de toppen van 
de bogen, de afstand en ronding van de 
onderzijde van het membraandak tot het 
plateau, enz. Een aanpassing van deze 
afmetingen kan leiden tot een niet mooi 
aanziend totaalbeeld. Bij het ontwerpen van 
het hele gebouw is hier goed op gelet. 
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Renderinas 

afmetingen 

Alle maten in meters 
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Nawoord 

Anderhalf jaar werk heeft geresulteerd in een leuk afstudeerproject. Met slechts het idee om een 
nieuw type gebouw te maken; een transmall, is het project begonnen. Programma van eisen, 
locatie, het gebouw; alles moest nog ontworpen worden. Uiteindelijk staat er een gebied wat als 
transmail door kan gaan met daarin enkele eyecatchers. 
Op het gebied van ontwerp en constructie heb ik enorm veel opgestoken. De uiteindelijke brug 
die deels uitgewerkt is, is naar mijn mening een goed voorbeeld van het constructief ontwerpen. 
Elke constructieve mogelijkheid of restrictie heeft gevolgen voor het beeld van het ontwerp. Het 
membraandak is hiervan een mooi voorbeeld. Persoonlijk ben ik tevreden met het eindresultaat. 
De afstudeercommissie wil ik erg bedanken voor de ondersteuning en feedback. 

Afstudeercommissie 
Prof.lr. C.S. Kleinman 
Ir. A.P.H.W. Habraken 
J.P.J Zanders arch. AvB 
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