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licht valt door promenade,
groen groeit erdoorheen

tent stadscamping
egel (eet wel 40 slakken
per nacht)

wagens remmen af door
rammelende-effect van
grasbetonsteen

struweelbegroeiing, dood
hout en bladeren laten
liggen voor schuilplekken

scheerlijnen vast aan
voorgeinstalleerde ankersv

rucola (lage groente
richting zuiden)

mossen en lage vegetatie

zwartveen (tuinturf) 200mm

intensieve substraatlaag
200mm

draaglaag, klei en zand
100mm

intensieve substraatlaag
100mm

ondersubstraat 180mm

ondersubstraat 300mm

mineraalsubstraat 40mm

promenadedragers

filterlaag 1mm

filterlaag 1mm

filterlaag 1mm

filterlaag 1mm

drainage-bufferlaag 40mm

drainage-bufferlaag 40mm

drainage-bufferlaag 60mm

drainage-bufferlaag 60mm

bescherm-absorptielaag

bescherm-absorptielaag

bescherm-absorptielaag

bescherm-absorptielaag

insitu-betonvloer 300mm

insitu-betonvloer 300mm

insitu-betonvloer 300mm

insitu-betonvloer 300mm

grasbetonsteen 100mm
substraatlaag 100mm

beton tpv kolommen 150mm

beton tpv kolommen 150mm

beton tpv kolommen 150mm

beton tpv kolommen 150mm
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promenade gemaakt van
hekwerk BG

palmkool(hoge groente
richting noorden)
auto in parkeergarage
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ROTSTRAIL
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PERGOLA

INTENSIEF GROEN

H

egelhuisje, scharnierend
dak, 5cm verhoging, bedekt
met bladeren

houten valbeveiliging,
begroeid met klimplanten

condenser

wandelen met laarzen in
drassige moerasgrond

mountainbikewiel

klei, zand en
laagveengrond 120mm

grof grind, betongruis
gemengd met zand en klei

hoge waterbuffering en
waterafvoercapaciteit

egelsnelwegen, beschermde
routes door PVC buizen

grof betongrind van
vergruisde vloerplaten

ondersubstraat ~120mm

filterlaag 1mm
drainage-bufferlaag 60mm

drainage-bufferlaag 100mm

oude vangrails worden
grondkeringen

struweelbegroeiing, dood
hout en bladeren laten
liggen voor schuilplekken

plaatselijk staalprofiel
tbv grondkering en
valbeveiliging

intensieve substraatlaag
300mm

hangend pergola van
hekwerk. Bevestigd aan
rest kolommen

ondersubstraat 350mm
tbv diepe doorworteling
bestanddelen
filterlaag 1mm

groene wandelroute
bescherm-absorptielaag

bescherm-absorptielaag

insitu-betonvloer 300mm

insitu-betonvloer 300mm

insitu-betonvloer 300mm

beton tpv kolommen 150mm

beton tpv kolommen 150mm

schaduw van pergola op
grindtrails

drainage-bufferlaag 60mm
bescherm-absorptielaag 4,5mm
insitu-betonvloer 300mm
beton tpv kolommen 150mm
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Benja min Frank linst raat

Ben jam in Fran klin st raat

bestaande parkeergarage
Marconistraat
S.O.M. 1973

materialen
herorganiseren

route voor mens,
dier, plant en
machine

alternatieve
visualisatie

uitrollen
van route

grijs = machine
geel = mens
groen = dier
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stippellijnen zijn
vloervlakken die
verbonden zijn

Naast Marconiplein in M4H staat een
parkeergebouw. Het is betonnen
auto-machine met 41.000m2 aan
efficient-hellende- , maar ongevulde
parkeervelden.
Door het herorganiseren van de
bestaande structuur en haar materialen
transformeert het betonnen landschap
naar een kilometer-lange groene route.

Deze route staat niet meer alleen in dienst
van de auto, maar fungeert als een
mediator tussen de 3 gebruikers van M4H.
Dier, mens en machine.
Het vloerpakket wordt daarbij ingezet als
emulgator tussen deze zogenaamd
onmengbare groepen. Waar dier, mens en de
machine ieder met gescheiden entrée het

EEN BRUG TUSSEN MENS,
DIER, PLANT EN
MACHINE.
parkeergebouw binnentreden lopen de
routes langzaam in elkaar over. Zo start de
rijbaan als onbegroeid betonveld, maar

veranderd deze stapsgewijs naar een
rotsachtige habitat waar juist varens en
mountainbikes zich thuisvoelen. Naast deze
geleidelijke overgangen zijn de routes vol
knooppunten waar gebruikers overlappen,
waar de egel de slakken uit de dakakker eet
en de stadscamping het gefilterde water van
het natuurlijke helofytenfilter uit het
moerasgebied gebruikt.

Een 1000m lang speelveld die de
zogenaamde 'tegenstelling' tussen Dier, Mens
en Machine helpt te overbruggen.

grijs = machine
geel = mens
groen = dier

Witte Dorp
Marconiplein

Merwehaven
M4H

Waarom hier hergebruik?
WAT ALS NIET ALLEEN AUTO'S EN
Een nieuw gebouw gaat bijna altijd ten koste van een
MENSEN, MAAR OOK EIKEN,
andere leefomgeving. Het delven van nieuwe
materialen is over het algemeen zeer destructief voor
MOSSEN EN EGELS MEEBEPALEN
de biodiversiteit op een heel andere plek. De energie die
nodig is voor het verwerken en transporteren van de
HOE EEN PARKEERGARAGE WORDT
materialen is beter op andere manieren te gebruiken. Het
HERONTWIKKELD?
uitgangspunt van dit project is daarom zoveel mogelijk

In dit ontwerp is elk betonpaneel dat gedemonteerd is weer
ergens anders in het gebouw ingezet. Het beton van de
verwijderde vloervelden is zoveel mogelijk op een andere plek
weer gebruikt of anders als gruis weer ingezet als drainage onder
het groenpakket. Uiteindelijk is het enige dat extern is
toegevoegd aan deze plek de grond voor de beplanting.

van het bestaande te gebruiken in het nieuwe ontwerp.

