Pompenburg

MOBILITEIT EN PARKEREN
De auto is bijna geheel buiten het gebied gehouden door de ontsluiting van de parkeergarages aan de randen van
het gebied te leggen. De parkeergarages van het Stroveer blijven bereikbaar.

ENTREES PARKEERGARAGES

VOORGESTELDE OPLOSSING STROVEER

INGANG PARKEERGARAGE STROVEER

STROVEER
•
•
•
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5000m2 groene ruimte
Dode plint met parkeergarage
Treinen zijn visueel aanwezig, maar niet dominant
Skyline als achtergrond van groen
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Projectie Dakpark

• Dakpark Delfshaven is 2,5 keer zo breed als het
huidige grasveld bij Stroveer
• 100.000m2 groen ipv 5.000m2
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SCHAALVERGELIJKING MET DAKPARK DELFSHAVEN

STUDIES
Parkeren in talud

• Een park met topografie die naadloos aansluit op
het dak van de Hofbogen en de Luchtsingel en aan
de andere kant aan de nieuwe brede oversteek bij
Pompenburg
• Daaronder parkeren aan de kant van het spoor
• Stroveer kan toegang naar parkeergarages blijven of
wordt fietsstraat
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• Zo als vorige voorstel maar met een gedeeltelijke
lichte overkapping van het spoor met bv. sport
velden
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SPRONG OVER HET SPOOR
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Extra programma toevoegen
Extra programma toevoegen

• Een groene verbinding tussen Hofbogen en
Pompenburg / Binnenrotte
• Stroveer krijgt eenzijdig levendige plint
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EXTRA PROGRAMMA TOEVOEGEN

• Een park met topografie die naadloos aansluit aan
het dak van de Hofbogen en de Luchtsingel en aan
de andere kant aan de nieuwe breede oversteek bij
Pompenburg
• Het hele maaiveld is opgetild met daaronder
parkeren,
• De parkeergarages worden vanaf Pompenburg
ontsloten

MAAIVELD OPTILLEN

Pompenburg

GROEN & BUITENRUIMTE
Bij de transformatie van Pompenbrug onderscheiden we twee type maaivelden. Elk met zijn eigen identiteit en
functie. Zo onderscheiden we het huidige maaiveld als buurtplekken met daarboven het tweede maaiveld dat zich
eerder positioneert op schaal van de stad. Twee type plekken, naadloos verbonden met interessante verbindingen.

MAAIVELD

TWEEDE MAAIVELD

“OP HET DAK BOVEN HET SPOOR
ONTSTAAT EEN ACTIEVE PLEK
MET SPORTFACILITEITEN OP
SCHAAL VAN DE STAD.”

VERBINDINGEN

WATER

Pompenburg

PROGRAMMA
STADSKANTINE

BRANDSTORE

ATELIER
MAKERS
(WONINGEN)
• Commerciële functies (winkels,
hotel, horeca,
SPACE overig) ongeveer 22.500 m2 bvo

“POMPENBURG IS EEN
LEVENDIG GEBIED MET EEN
PLINTPROGRAMMA DAT AANSLUIT
OP ZIJN OMGEVING”

• Wonen (sociaal 20%, middelduur 50%, duur 30%) huur en koop, ca. 73.000 m2 bvo.
UITGAAN

EXPO
STORE

KINDERDAG
HUIDIGE PLINTPROGRAMMA

DOELGROEPEN
WOONPROGRAMMA

VERBLIJF

KANTOOR

JONGE STEDELINGEN

ZAKELIJKE
VOORZ.

HUISARTS/
TANDARTS/
FYSIO

SPACES

• Verhuizen veel om allerlei redenen; andere stad,
grotere woning, samenwonen of bij kinderwens.
• Zoeken een woning in de binnenstad met hoge
kwaliteit.
• Woningvoorkeur is breed, hoewel een
appartement vaak de voorkeur heeft.

HOTEL LOBBY

DAG/AVOND HORECA

KANTOOR

DAGELIJKSE VOORZIENINGEN

UITGAAN

CREATIEF ONDERNEMEN

(SPECIALTY) RETAIL

GEZONDHEID/
DIENSTVERLENING

JONGE GEZINNEN
Lang niet meer alle gezinnen verlaten direct de stad en kiezen voor
een tuin met een achtertuin. Steeds meer startersgezinnen willen in
de stad blijven wonen. Net als de jonge stedelingen wonen ze graag
op een centrale goed bereikbare plek dichtbij het centrum en haar
voorzieningen, te wonen maar dan met goede openbare
voorzieningen als speelpleintjes voor de deur.
Woningvraag:
Appartementen 80-110 m2

JONGE GEZINNEN
• Op zoek naar een vervolgstap in hun wooncarrière.
• Zoeken een grotere eengezinswoning of een groter
appartement met tuin of dakterras.
• Wonen graag op een centrale goed bereikbare plek
met openbare voorzieningen zoals een speelpleintje
voor de deur.

ENERGIEKE OUDEREN
• Zoeken een kleinere woning nu de kinderen het huis
uit zijn.
• Wonen graag op een centrale plek met
voorzieningen in de buurt.
• Zoeken een woning met hoge kwaliteit.

AANVULLENDE VOORZIENINGEN PLINTPROGRAMMA
UITGAAN/CONFERENTIE

(SPECIALTY) RETAIL

DAG/AVOND HORECA

GEZONDHEID/DIENSTVERLENING
UITGAAN

URBAN MEDIOR SINGLES
• Zoeken een kwalitatief en ruim appartement (koop of
huur).
• Wonen graag in gemengde en centraal gelegen
wijken die goed te bereiken zijn met OV.
• Wonen graag in de buurt van centrum stedelijke
voorzieningen en uitgaansgelegenheden.

CREATIEF ONDERNEMEN/WONEN

WERKRUIMTE

Pompenburg

VOLUMES & BEZONNING
Bezonningsstudies wijzen uit dat lichttoetreding wordt geoptimaliseerd door de
torens relatief slank te maken. Bovendien kennen de getrapte verspringingen van
de gebouwen een zorgvuldige compositie, zodanig dat het zonlicht optimaal op
strategische plekken valt, op de gewenste momenten.

BOUWHOOGTES

21 JUNI 10:00 UUR

21 MAART 10:00 UUR

21 JUNI 13:00 UUR

21 MAART 13:00 UUR

21 JUNI 17:00 UUR

21 MAART 17:00 UUR

Pompenburg

LOCATIE

1.
STATION HOFPLEIN ALS HART IN HET GEBIED

2.
STATION HOFPLEIN KRIJGT BEEINDIGING
MIDDELS EEN BRUG, MET EEN ACCENT ALS
AFSLUITING

RCD
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3.
SAMENKOMST VAN DRIE VERSCHILLENDE
IDENTITEITEN

1
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STAD

HOOG
STEDELIJK

BUURT

4.
AANHECHTEN VAN OMLIGGENDE
IDENTITEITEN

5.
DE DRIE IDENTITEITEN WORDEN
VERBONDEN

BARIERRE VAN HET SPOOR SLECHTEN

MAKEN VAN VERPLIJFSPLEKKEN

ROUTES EN VERBINDINGEN
VERSTERKEN

