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Missie bureauvandereng
Missie bureauvandereng
‘Ik geloof in een moderne stedenbouw waarin exacte grenzen
tussen stad en land niet meer relevant zijn.Complexe netwerken en systemen die allen van invloed zijn op elkaar bepalen
het schaalniveau. Deze complexiteit is uitgangspunt bij het
werken aan de toekomst. Kansen voor een toekomst bestendige
leefomgeving liggen in het ontrafelen van deze complexiteit
en de vertaling hiervan naar realistische doelen en concrete
plannen.
Bureauvandereng streeft naar duurzame gebiedsontwikkeling op basis van gebiedseigen kwaliteiten. Het bureau staat
voor goed om je heen (en terug) kijken naar wat je hebt en dat
optimaal benutten en versterken. Sterke punten verbeteren
en zwakke punten aanpakken. Hierbij wordt niet alleen naar
ruimtelijke en programmatische elementen gekeken maar ook
naar sociale elementen, naar de mensen
dus.
Dé blauwdruk voor een ultiem stedenbouwkundig systeem
bestaat niet. Mijn ontwerpen en visies
kenmerken zich door hun strategisch karakter en aansluiting
op de (toekomstige) context. Zij denken ook mee met het proces richting transformatie of verandering. Realistische voorstellen die aansluiting vinden
bij betrokken actoren en stakeholders. Maatwerk is nodig voor
draagvlak richting uitvoering van projecten of implementatie
in beleid.
Bestaande kaders en grenzen worden doorbroken door grensoverschrijdend te opereren en buiten hokjes te denken. Binnen
het huidige crisisklimaat durft bureauvandereng vooruit te
denken in oplossingen en kansen en niet in beperkingen.’
Tom van der Eng,
Amsterdam, januari 2014
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Mobiliteitsaanpak Amsterdam
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
Amsterdam
december 2013 - heden

Bureauvandereng wordt ingehuurd voor het uitvoeren van
diverse teken- en ontwerpwerkzaamheden voor
de doorstroomagenda, een onderdeel van de Mobiliteitsaanpak Amsterdam. Het ruimtelijk vertalen van de Mobiliteitsaanpak en specifiek het beleid en de doorstroming op en rondom
de zogeheten ‘plusnetten’ naar een beeldend verhaal is het
grootste deel van de opdracht. Voor maken van de analyses
wordt gebruik gemaakt van GIS.

Intensiteit Autoverkeer Amsterdam

Het goed inzichtelijk maken van de complexiteit van verschillende vervoerssytemen en hun onderlinge samenhang helpt
bij het begrijpbaar maken van de stad. Waar is de ruimte beperkt? Waar is de verkeerscapaciteit onvoldoende en waar en
op welk moment komen problemen met verschillende modaliteiten samen?
Op deze pagina zijn enkele kaarten uit de analyse weergegeven. De onderstaande kaart geeft weer waar het druk is met
langzaamverkeer in de stad.
Combinatiekaart langzaamverkeer:
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Knelpunten doorstroming autoverkeer
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City Food Route Amsterdam
Kaartmateriaal CityFoodRoute
Amsterdam
november 2013 - heden

Bureauvandereng maakt alle kaarten voor CityFoodRoute.
De opdracht was stoere kaarten te maken die goed leesbaar
zijn voor mensen die de routes door de stad gaan lopen. CityFoodRoute is een eind 2013 ambitieuze gestarte onderneming
die bureauvandereng heeft benaderd voor het maken van de
kaarten.
Meer informatie te vinden op; www.cityfoodroute.nl
Route02 Amsterdam Zuid

Route 01 Amsterdam Oost
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Toekomstvisie Nieuw-West 2040
Stadsdeel Nieuw-West,
Gemeente Amsteradam

januari 2013 - december 2013
Bureuavandereng heeft binnen een half jaar een aantal verschillende sectorale deelvisies bij elkaar gebracht tot een visie/
verhaal met als prachtig eindresulaat een door de deelraad
vastgestelde Toekomstvisie voor Nieuw West!
Om structuur aan de toekomstvisie te geven, zijn drie leefmilieus geformuleerd. In de visie zetten we de bewoners van die
leefmilieus neer met enkele karakterschetsen over hoe ze in
2040 leven en hoe ze hun dagelijkse boodschappen doen. De
drie leefmilieus zijn: Rustig,Dynamisch en Vrij.
Over de drie leefmilieus ligt als verbindende factor het krachtige raamwerk van de Tuinstad: groen en water, lucht en ruimte,
wegen en openbaar vervoer, winkelcentra en werkgebieden.
En daar weer omheen de kracht van de plaats van Nieuw-West
in de wijde regio. We beginnen en we eindigen met de mensen die in Nieuw-West wonen en werken: daar ligt de basis van
de kracht van Nieuw-West.
In elk deel van deze toekomstvisie worden de kaders geschetst
door de situatie van ‘toen’ en ‘nu’ te beschrijven en een beeld te

Imago Toen

Imago Nu

Imago2040
Schematische weergave Visie in 3 stappen
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Voorbeeld Kracht van Nieuw-West:
De positie in de stad, regio en randstad

schetsen van de ‘toekomst’. De toekomst van de mensen in
Nieuw-West wordt beschreven in de drie leefmilieus.
Elk onderdeel wordt afgesloten met enkele agendapunten
voor de komende jaren. Deze zijn nog eens bij elkaar gezet
in het laatste hoofdstuk, samen met een studiekaart. In de
studiekaart is het abstracte visie verhaal doorvertaald naar
concrete ingrepen op concrete locaties.

Toekomstvisie Nieuw-West
Visiekaart
LEGENDA
Rustig Leefmilieu [I]
Rustig - traditioneel werkgebied [I]
Rustig landelijk leefmilieu [I]
Dynamisch Leefmilieu [II]
Vrij Leefmilieu [III]
Begraafplaats Westgaarde

De complete visie met studiekaart is te downloaden via:
http://www.nieuwwest.amsterdam.nl/bestuur-en/toekomstnieuw-west/

Sportpark
Volkstuinpark
Groenblauw
De Nieuwe Meer
Sloterplas
Water op boezempeil
Water polderpeil

Centrumgebied
Stadsstraat of stadsplein
Ruimte voor nieuwe functies
Stedelijke functie (sport-zorg-recreatie)
Beschermd stadsgezicht 2013
Park - intensief gebruik
Park -traditioneel gebruik
Trein Station
Metro Station
Trein-spoorbaan
Metro-spoorbaan
Tramlijn
Landschap rondom Nieuw-West
Stadsdeelgrens Nieuw-West

Visiekaart met legenda:
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Noordervisie 2040
Bouwstenen voor de Toekomst
1e Prijs Deskundigen Prijsvraag
Noordervisie 2040
Provincies: Groningen,Fryslan,Drenthe
september 2012 - mei 2013
i.s.m. bureau Urbaan.

Bouwstenen voor de toekomst
Een goede samenwerking tussen overheden, burgers en
ondernemers is noodzakelijk bij het werken aan de toekomst
van het Noorden. Vanaf het eerste moment is dit de motivatie
van onze inzending geweest. Geen traditioneel plan maar een
werkwijze om toekomstgericht en verantwoord aan een sterke
toekomst van het Noorden te werken. Een set aan gebiedsgerichte bouwstenen is ontworpen waarmee gezamenlijk aan
een goede toekomst van het Noorden gebouwd kan worden.
De focus van de transitie van het Noorden moet naar onze
mening liggen op het adaptief vermogen ten opzichte van de
tijd en niet zozeer op een vastgesteld eindbeeld.
Vertrekpunt
De tijd van de traditionele planvorming is voorbij. De stip op de
horizon ontwerpen, zoals in de prijsvraag werd gevraagd, past
niet binnen het huidige perspectief en de huidige tijdsgeest.
Bovendien weten wij niet hoe de wereld er in 2040 uitziet. Die
wereld hebben wij dan ook niet getracht te ontwerpen. Wij
hebben ons gericht op de verschillende opgaven van morgen waar het Noorden mee te maken zal krijgen. De visie van
Natuurlijk het Noorden is dan ook een ander type product
geworden. Wij hebben een set aan bouwstenen ontworpen
dat handvaten biedt voor een natuurlijke ontwikkeling van

Voorbeeld gebruik schema en bouwsteen Kwelderlandscahp;
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De jury: ”Geen vastomlijnd eindbeeld, maar
een proces met handvaten. Een voorstel sterk
in samenhang en met breedte er in. Het gaat
uit van de natuur en natuurlijke kracht van de
regio”
Jury deskundigen prijsvraag ;
Jouke van Dijk , Sybrand Tajllingii, Gryt van Duinen,

Zo moet het Noorden inspelen op een drietal belangrijke autonome ontwikkelingen zoals klimaatverandering, krimp en
het opraken van fossiele brandstoffen. Het is de doelstelling
van de provincies om vanuit de gebiedseigen kwaliteiten een
economisch sterk, duurzaam en vitaal landsdeel te vormen.
Onze bouwstenen zijn oplossingen voor de opgaven van
morgen op basis van en met respect voor de bestaande aanwezige kwaliteiten. De bouwstenen maken voor alle betrokken partijen in het Noorden inzichtelijk voor welke opgaven
het Noorden staat en welke oplossingen er mogelijk zijn.
Hierdoor wordt er bewustzijn gecreëerd en zijn gedeelde
belangen/problemen snel zichtbaar, wat leidt tot een groter
draagvlak voor ruimtelijke en programmatische ingrepen.
Op deze manier kan er van bovenaf gestuurd worden op het
werken aan toekomstgerichte opgaven en kan de daadwerkelijke transformatie en planvorming van onderaf worden
gevoed.
Plankaart met bouwstenen:
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Legenda


Koppelen waterrijke gebieden

Kwelderlandschap

Landbouwgrond t.b.v. energie
nevenactiviteit boeren

Koppelen waterrijke gebieden

Moeraslint



Energielandschap

uurzame energie

nd t.b.v. natuur
it boeren





chap

uurrijke

Schema met alle opgaven en bouwstenen:

het Noorden. De bouwstenen zijn stuk voor stuk ruimtelijke
ontwerprichtingen die de oplossing kunnen bieden voor
de hedendaagse en vooral toekomstige opgaven die op het
Noorden af komen
(zie schema).



Opwekking
energie
Aanlegduurzame
natuurlijk
beken

Moeraslint



waterberging

Landbouwgrond t.b.v. natuur
nevenactiviteit
boeren t.b.v.
Landbouwgrond


Inzet op zorgsectoren
Kwelderlandschap

Cultureel historisch landschap
Landbouwgrond t.b.v. zorg

Cultureel historisch landschap
Landbouwgrond t.b.v. zorg


behouden/beschermen
nevenactiviteit
boeren
behouden/beschermen
nevenactiviteit boeren


Aanleg natuurlijk
beken
Inzet op
waterberging


Inzet op innovatiesectoren
innovatiesectoren


Landbouwgrond t.b.v. water
Inzet op recreatie/toerisme
nevenactiviteit boeren
Inzet op recreatie/toerisme

water
nevenactiviteit boeren

Inzet op zorgsectoren

HSL-lijn / Zuiderzeelijn

HSL-lijn / Zuiderzeelijn

Hiërarchisch kernensysteem

Hiërarchisch kernensysteem

Legenda

Grotestedelijke
stedelijkekern
kern
Grote
Grotestedelijke
stedelijkekern
kern
Grote

Middelgrotekern
kern
Middelgrote
Middelgrotekern
kern
Middelgrote

Woonkern
Woonkern
Woonkern
Woonkern
Kleine
kern
Kleine
kern
Kleine
kern
Kleine
kern
Kernin
in omgeving
de omgeving
Kern
vanvan
aantrekkelijk

Kern
in omgeving
de omgeving
aantrekkelijk
landschap
Kern
in
vanvan
aantrekkelijk
landschap
aantrekkelijk landschap
landschap

Koppelen natuurrijke
gebieden
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Strategisch Plan Amsterdam
Fase 1 & 2
Dienst Ruimtelijke Ordening, Gemeente
Amsterdam
okt 2011 - dec 2012

In het strategisch plan worden de economische en maatschappelijke prognoses en de benodigde investeringen naast
elkaar gezet, zodat verstandige beslissingen genomen kunnen
worden.
Het strategisch plan is een opmaat voor een nieuwe manier
van werken; een gemeente die beter samenwerkt met andere
partijen. Uiteindelijke doel is afstemming van investeringen
en versterken van de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven in een strategisch plan voor de komende tien jaar.
Het strategisch plan geeft antwoord op de vraag:
Waarin investeert de fysieke sector de komende 10 jaar?
Prioriteiten worden bepaald aan de hand van:
- Operationalisering Structuurvisie 2040
- Keuzeruimte bepalen aan de hand van marktruimte
en financiële bestedingsruimte
-Confrontatie financiële, markt-economische, sociaal- maatschappelijke en ruimtelijke afwegingen

Kaart Fase 1: Schematische weergave abstractie
structuurvisie; ruimtelijk strategische locaties komen
naar voren.

Kaart Fase1; Strategische gebieden leiden tot typering stad in drie type gebieden
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Bureauvandereng is ingehuurd voor fase 1 en 2 van
de in totaal 3 fases van het Strategisch Plan.

Kaart Fase 2: Houding gemeente in de stad:

Fase 1 Analyse van de huidige en toekomstige
knelpunten
Fase 2 Gebiedsgerichte analyse en inzet van
gemeentelijke middelen
Fase 3 Gesprekken met andere investerende
partijen
Een aantal van deze analyse- een conclusiekaarten
staan hier afgebeeld. Bureauvandereng heeft alle
ruimtelijk/programmatische analyses gemaakt en
hierbij vaak ook gebruik gemaakt van data en GIS.
Niet alleen is in beeld gebracht wat er waar gedaan
wordt maar ook welke rol de overheid waar heeft?
(kaart rechts) Stad maken, stad zijn of stad verbeteren?

Kaart Fase 2; Inventarisatie projecten en programma’s in de ringzone;

Schematische weergave Visie
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Schouwen Amsterdam West
Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam
juni 2012 - december 2012

De schouwen (6 routes) in Amsterdam West zijn onderdeel van
een groter project: de Ruimte van West, een vertaling richting
projecten en uitvoering van de structuurvisie 2040 Amsterdam
in stadsdeel West.
Voor de schouwen in West zijn drie van de vier bewegingen uit
de Structuurvisie relevant: (1) uitrol
centrummilieu, (2) waterfrontontwikkeling en (3) metropolitane landschappen. Deze bewegingen en de
kracht ervan hebben alles te maken met de opkomst van de
kenniseconomie.
Een schouw is een workshop op locatie waarbij deelnemers
vanuit de eigen expertise maar door discussie
en ‘uit onderhandelen’ van de standpunten met anderen:
door microscopische analyse de potenties van een plek beschrijven en de benodigde interventies bedenken die tot het
‘wakker kussen’ van die potenties moeten leiden.
Bureauvandereng heeft als deskundige stedenbouwkundige
met alle schouwen meegedaan en het verslag gemaakt. Hierbij
is veel gebruikt gemaakt van kleine schetsen en tekeningen om
de kleine ruimtelijke ingrepen, op straat- blok- en buurtniveau
goed in beeld te brengen.
Plankaart met voorstellen uit de schouwen op grote
schaal in grotere context:
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Schetsen uit het verslag:
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Evenementen en Ruimtelijke
Ontwikkeling
Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam
december 2012

Samen met Zef Hemel (adjunt directeur DRO) heeft
bureauvandereng een verhaal gemaakt over evenementen
i.c.m. de ruimtelijke ontwikkelpotentie voor Amsterdam en de
metropoolregio.
Elke 3 jaar een evenement op een andere plek van de stad
kan de stad als geheel een grote boost geven. Rechts zijn drie
kaarten weergegeven uit de kaartenreeks. Relatief onbekende locaties kunnen door een groot evenement een compleet
nieuw gezicht krijgen, infrastructuur openbare ruimte spelen
hierbij een grote rol.
De evenementen van 2013 richting 2028 worden steeds groter
in aantallen bezoekers en exposure, dit kan omdat de infrastructuur van Amsterdam steeds meer toegerust is op grote
evenementen.
Wanneer de komst van de evenementen en hun locaties juist
wordt georganiseerd en gecordineerd gedurende de tijd is het
mogelijk Amsterdam in 2028 -klaar- te hebben voor de Olympische Spelen.
Door het mislopen van de Universiade 2019
(geen bid gedaan) en de Floriade 2022
(gaat naar Almere) en ten slotte het uit
beeld raken van de Olympische ambitie
is dit verhaal nu niet meer
actueel.
De gedachtegang blijft bestaan en discussies
rondom kosten en opbrengsten van grote evenementen blijven ook relevant.
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UitgekleedBeton

8

Betoncentrum Nederland

januari 2013 - heden [i.s.m. bureau Urbaan]
Prijsvraag:
“Ontwerp een duurzaam betonnenelement ter aankleding van
de openbare ruimte’”
Deze vraag heeft geresulteerd in UitgekleedBeton, een mulitfunctioneel betonelement welke meerdere verschijningsvormen heeft en diverse functies in de openbare ruimte kan
hebben. Een gestripte betonnen kolom, waarbij de verschillende materialen waaruit het beton is opgebouwd komen bloot te
liggen is het uitgangspunt van het ontwerp geweest en tevens
onze vertaling van het thema.

UITGEKLEEDBETON

ter aankleding van de openbare ruimte...
2012-140

De zoektocht naar speels beton heeft geresulteerd in een multifunctioneel
betonelement welke meerdere verschijningsvormen heeft en diverse functies
in de openbare ruimte kan hebben. Een gestripte betonnen kolom, waarbij de
verschillende materialen waaruit gewapend beton is opgebouwd komen bloot te
liggen, is het uitgangspunt van het ontwerp geweest en tevens onze vertaling van
het thema. De vele opties die UITGEKLEEDBETON kan hebben en het ontelbare
aantal te maken combinaties benadrukken het thema nog eens extra. Het
hergebruik van bestaand beton sloopafval maakt UITGEKLEEDBETON een zeer
duurzame verschijning in het straatbeeld.

UitgekleedBeto
n heeft versch
illende verschijn
worden naar de
ingsvormen en
wense
kan aangepast
zitelement te zijn n van haar omgeving. Een
optie is een gr
, en het gehele
oen en duurza
nop
bove
jaar de openba
is, zoals
end
prek
elfs
re
vanz
rui
niet
mte groen te kle am
waar dit
pot
uren!
Brengt groen in gebieden
Een optionele Wi-fi hots
tes.
hoog
e
grot
op
en
ons
parkeergarages, op perr
le ontmoetingsplek!
socia
een
ns
teve
eton
maakt van UitgekleedB

STALEN BEWAPENING IN IEDERE DENKBARE VORM
TE VLECHTEN EN BUIGEN.

GERESERVEERDE RUIMTE TEN BEHOEVE
VAN DE FUNCTIES (POTGROND OF
ELEKTRISCHE VOORZIENINGEN).

BETONPUIN GEEFT EEN ROBUUST EN SPEELS
UITERLIJK. TEVENS ZORGT HET BETON VOOR DE
STABILITEIT VAN HET OBJECT.
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UitgekleedBeton: Creëer uw ideale boom

Gerecyclede materialen vormen de basis!

STAP 1: KIES DE STAM
Er kan hier gekozen worden voor een betonnen
zitelement of een betonnen voet. Vraag uzelf af: Is
een verblijffunctie wenselijk? Hoeveel ruimte is er
beschikbaar?

STAP 2: GEEF DE TAKKEN VORM
De stalen bewapening kan op allerlei verschillende
manieren vormgegeven worden. Ook kan de
bewapening van verschillende elementen met elkaar
verbonden worden.

STAP 3: VOEG DE BLADEREN TOE
UITGEKLEEDBETON heeft een breed scala aan functies
(bladeren) die optioneel kunnen worden toegevoegd
om van grotere waarde voor de gebruikers en de
infrastructuur van de openbare ruimte te zijn.

En toen was er licht... Ook in de avonduren kan UitgekleedBeton van waarde
zijn voor de infrastructuur en de gebruikers van de openbare ruimte als
kunst- en lichtobject.
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Ervaring opdrachtgevers
Quotes van voormalig opdrachtgevers: bureauvandereng
“Tom kan goed luisteren, voelt bestuurders erg
goed aan en is in staat complexe vraagstukken uitstekend ruimtelijk
te vertalen naar heldere schema’s, kaarten en concepten. Tom doorziet de vraag en komt met slimme en creatieve oplossingen.”
- Tine Sommeijer
Afdelingshoofd Ruimtelijke Ontwikkeling Stadsdeel Nieuw-West, Gemeente Amsterdam

“Hij is een autonome denker en doener die snel en vakkundig
complexe vraagstukken oppakt, analyseert en concrete oplossingen
aandraagt, altijd mooi verbeeld op kaart. Met humor en rust blijft hij
ook onder hoge druk goed presteren.”
-Elvira Vreeswijk
Projectleider Strategische Plan Amsteram, Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam

“Geen vastomlijnd eindbeeld, maar een proces met handvaten. Een
voorstel sterk in samenhang en met breedte er in. Het gaat uit van de
natuur en natuurlijke kracht van de regio. De winnaar van de prijsvraag Noordervisie 2040”
- Jury Prijsvraag Noordervisie 2040

“De kwaliteit van je werk
blijft mij verrassen.
Uitstekend!!”
- Jos Gadet
Hoofdplanoloog Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam, schrijver van ‘Terug naar de stad. Geografisch
portret van Amsterdam’

“Zijn vermogen om het gebied van Oost te analyseren vanuit een
hoog abstractie niveau is uitzonderlijk geweest en zijn creativiteit
heeft inzicht gegeven in nieuwe mogelijkheden voor Oost”
- Jeanet van Huijssteeden
Hoofd Afdeling Ruimtelijke Ontwikkling & Ontwerp, Stadsdeel Oost,Gemeente Amsterdam
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