
Westerpark West heeft een sterke band met één van onze 
vorige projecten: Cultuurpark Westergasfabriek, die ons een 
beter begrip gaf van de directe lokale context en relatie met 
Amsterdam. We beginnen altijd een nieuw project door de 
locatie van een project in het stedelijk DNA te onderzoeken en 
te analyseren, evenals de relatie met het omringende landschap 
en elementen van historische betekenis. Dit eerste onderzoek 
helpt ons het karakter van een plaats te begrijpen en een 
gebied-specifieke ontwerpbenadering te vinden.

Het gebied put uit een rijke industriële geschiedenis en 
haar unieke positie binnen het groene netwerk en het 
waterlandschap van Amsterdam. Ons landschapsontwerp 
bevordert een gezonde leefomgeving en stimuleert een 
cultureel diverse buurt door de integratie van uitgebreide 
gemeenschapsruimten en een 450 meter lange openbare 
promenade langs het Haarlemmer-kanaal. Ons doel is om 
een hoogwaardig openbaar domein over grenzen heen te 
creëren zonder een duidelijke of zichtbare scheiding tussen 
openbaar gebied of privé-ruimtes. Het landschap is ontwikkeld 
om een parkachtige ervaring mogelijk te maken door het 
maximaliseren van de groene ruimte en het prioriteren van 
voetgangersbewegingen. Het gebied is gebonden aan twee 
lineaire elementen: het Haarlemmer-kanaal in het zuiden en 
het Brettenpad naar het noorden. Door gebruik te maken van 
deze historische, industriële schakels en landschapselementen 
konden we een sterk contextueel raamwerk creëren dat 
Westerpark West met de Westergasfabriek verbindt. We hebben 

ook geprobeerd om een aantal van dezelfde materialen en 
esthetiek te gebruiken die te vinden zijn in de Westergasfabriek. 
Verder kijken we aandachtig naar de bestaande plantenselectie 
in het park om een gemeenschappelijke taal te vinden, 
terwijl we toch een uniek karakter creëren voor Westerpark 
West. Ons ontwerp verbetert de doorlaatbaarheid en 
voetgangersverbindingen tussen gebouwen en de omliggende 
gebieden. En werkt tevens aan het definiëren van individuele 
landschapskarakters binnen elke bouwkavel die aangepast 
zijn aan de behoeften van zowel de bewoners als de lokale 
gemeenschap en die een inclusieve en volledig toegankelijke 
ruimte is. Het plantconcept voor dit project is geïnspireerd op 
de zorgvuldig samengestelde Heemparken in het westen en 
combineert deze pittoreske elementen met uitgestrekte zones 
met inheemse en biodiverse beplanting.

Elke afzonderlijke zone heeft een gedefinieerd karakter 
waarmee bezoekers het landschap kunnen ervaren via een 
reeks ‘kamers’. Aan de ene kant hebben we stedelijke plaza-
ruimtes en een promenade langs het kanaal gemaakt om 
te genieten van de zonnige waterkant, terwijl we anderzijds 
kleinere tuinplekken hebben ontworpen met interessante 
beplanting en dingen om te verkennen. The Entrance en 
Community Plaza zijn omzoomd met cafés en zitplaatsen buiten. 
Bewoners en bezoekers kunnen langs de promenade wandelen 
of zitten en ontspannen op de stedelijke terrassen langs de 
waterkant.
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