Een ruimtelijk raamwerk voor de lange
termijn biedt houvast bij het verbeteren
van een verpauperd kantorenpark in
Diemen. KAW bedacht een oplossing die
zich pas over de jaren kan bewijzen.
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Impressie van een parkway langs de hoofd
waterstructuur – op termijn de belangrijkste
ontsluitingsweg van het gebied.

geleidelijk groei en een spontane
boom aan. Zodra een locatie vrijkomt
kan er een nieuw gebouw worden
neergezet. De eerste stap in de transformatie is gezet met de verbouwing
van een groot kantorencluster tot
studentenwoningen. In totaal komen
er vijfhonderd studenteneenheden
in het Bergwijkpark en circa zeventienhonderd nieuwe woningen. Dertig
procent daarvan is sociale woningbouw.
Om zo adequaat mogelijk in te spelen
op een wisseling van eigenaar of het
vertrek van huurders, preciseert KAW
de opties tot op het kleinst mogelijke
niveau, zelfs binnen een complex.
Maar KAW schrijft niets voor. Het
masterplan moet initiatiefnemers uitdagen om per opgave de beste oplossing te ontwikkelen. De gemeente
houdt daarbij de totaalbalans in de
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gaten. De selectiecommissie vindt het
van lef getuigen dat de gemeente Diemen voor zo’n open langetermijnplan
Voorstellen voor woningbouw in het Diemense
kantorenpark Bergwijkpark-Noord.

Een raamwerk voor de openbare ruimte verdeelt
Bergwijkpark-Noord in zones. Langs de randen
komen woningen, kantoren en winkels, in het
middendeel overwegend woningen.

kiest – al kan het daardoor nog jaren
duren voordat de aanpak van KAW
zich kan bewijzen.
Martine Bakker
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