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Projectcase
Holland Park
Denk je eens in: moderne grachtenpanden, prachtige gevels, gezellige straatjes en groene binnentuinen op nog geen 10 minuten 

van het centrum van Amsterdam. Dat wordt Holland Park. Een goed bereikbaar, kleinstedelijk woongebied met designapparte-

menten, winkels en horeca, gelegen naast het Bergwijkpark in Diemen Zuid. Optimaal woongenot, bereikbaarheid en unieke 

architectuur zijn slechts enkele steekwoorden voor deze woonwijk.

Holland Park biedt een diversiteit aan woningen met verschillende gevels, gelegen aan water en groen. De rijke mix aan bouw-

stijlen en design is tot stand gekomen door samenwerking met Nederlandse toparchitecten en ontwerpers. Denk aan gerenom-

meerde namen als Sjoerd Soeters, Karres & Brands landschapsarchitecten, Groosman Partners architecten, Geurst & Schulze 

architecten, maar ook aan jonge en opkomende talenten en bureaus. Samen ontwierpen zij een duurzame wijk op menselijke 

schaal. Het ontwerp is een totaalconcept met diverse keuzes en mogelijkheden, gebaseerd op Java Eiland en Sluseholmen in 

Kopenhagen. In Holland Park komen duurzame onderdelen waarbij alles voldoet aan de nieuwste normen wat betreft energiege-

bruik en belasting van het milieu.



Fase voor fase naar 2.500 woningen

Holland Park wordt in fases gebouwd en aangeboden. In totaal komen er straks 

meer dan 2.500 woningen, met allerlei voorzieningen in de buurt. Dus wil je 

levendigheid of juist wat rustiger wonen? Genieten van een weids uitzicht over 

Holland Park en de ondergaande zon of juist de gracht? In Holland Park is het 

levendig en bijzonder fijn wonen met volop mogelijkheden.

Plannen voor Holland Park

Sjoerd Soeters, verantwoordelijk voor het stedenbouwkundig plan voor Hol-

land Park, vertelt het volgende over zijn plannen voor het project: ‘We zorgen 

ervoor dat de gevels van de blokken niet allemaal langs een rechte lijn lopen, 

maar steeds net onder een andere hoek staan. Het gevolg is dat de gracht-

jes ertussen allemaal geknikt zijn. Daardoor ontvouwt het zicht op elk nieuw 

blok zich geleidelijk’. Het wordt een stedelijk gebied, waarbij de grachten ron-

dlopen, net als de grachten in de binnenstad. De zonnige kant is steeds een 

kade, aan de schaduwzijde staan de gebouwen consequent met de voeten in 

het water. Vol in het zicht zijn de gevels aan de buitenzijdes van de bochten, 

waar de zon op valt.

Een leefbare en aantrekkelijke wijk

Het doel van Holland Park is het ontwikkelen van een leefbare en aantrekkelijke 

wijk. Maar wat is dat dan? Sjoerd Soeters deelt zijn gedachten hierover: ‘Ten 

eerste moet je eigen appartement goed zijn. Er moet een goede buitenruimte 

zijn, je moet een prettig uitzicht hebben op een openbare ruimte die er aant-

rekkelijk uitziet, je moet een beetje beweging zien’. Een wijk is leefbaar en aantrekkelijk als je mensen tegenkomt, je een wande-

lingetje kunt maken, op loopafstand een hapje kunt eten en drinken en waar je mensen kunt ontmoeten. ‘Gewoon, de dagelijkse 

dingen. Daar gaat het om’, aldus Soeters.



Gebruikte producten

In het grote project Holland Park worden veel verschillende producten en 

vormgevingen van Kawneer gemonteerd. Naast de GT 70 S staalrenovatiev-

ormgeving, uitgevoerd in het RT 72 Reflex systeem, kun je er onder andere de 

standaard RT 72 Reflex terugvinden, maar ook RT 72 Reflex blokramen, RT 72 

Reflex houtrenovatie en combinaties daarvan. Ook zijn er 2 type schuifpuien: 

AA 3110 en AA 4110 en wordt er gebruik gemaakt van het vliesgevelsysteem 

AA 100 Q van Kawneer.

Naast de standaard RT 72 Reflex ramen, wordt er in Holland Park ook een al-

ternatieve vormgeving gebruikt: getoogde blokramen, waarbij de bovenkant 

van het raam rond is, en de vleugels verborgen zijn. Ook worden er getoogde 

ramen in de GT 70 S vormgeving gemaakt. Alle schuifpuien bestaan uit 1 vast 

deel en 1 schuivend deel, maar dan wel weer in allerlei verschillende vorm-

gevingen. Gedeeltes van de gevel en sommige ramen en deuren zijn uitgevo-

erd met extra brandwerendheid. Alle systemen zijn gebaseerd op de RT 72 

Reflex.

Het voordeel van de RT-systemen van Kawneer is dat alle systemen met elkaar 

gecombineerd kunnen worden en er daardoor zonder extra moeite verschil-

lende vormgevingen en ontwerpen gebouwd kunnen worden. Met elke vorm-

geving blijft de hoge isolatiewaarde gewaarborgd, net als de kwaliteit en de 

eenvoud van het product. De RT-serie is met die veelzijdigheid het ideale sys-

teem voor Holland Park. Het is bijvoorbeeld mogelijk om zij aan zij de GT 70 S 

vormgeving en de blokramen te installeren: hetzelfde systeem, maar in een totaal andere vormgeving. En dat is precies wat er in 

Holland Park is gedaan.
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