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Duineiland

Duineiland ligt centraal tussen het centrum van Amsterdam en Almere. Verbinding 
tussen beide centra via Duineiland kansrijk. Gekoppeld met het opwekken van 
duurzame energie en ecologische stapstenen. 

Grote afstand tussen groengebieden en harde overgangen van water naar land 
maken het huidige Markermeer ecologisch onaantrekkelijk. 

Het huidige strandeiland en buiteneiland blokkeren het prach� ge 
open zicht op het Markermeer. 

Door Buiteneiland in het verlengde te posi� oneren wordt het 
zicht deels gewaarborgd en biedt tevens een aanzet in de nieuwe 
verbinding rich� ng almere. 

Door de toevoeging van een duinlandschap worden overgangen 
tussen land en water verzacht, ontstaan nieuwe stapstenen en 
interssante woonmileus. 

Door de eilanden in te ze� en als startpunt voor een nieuwe OV 
verbidingen worden de buurten extra interessant om te ves� gen. 

Het ingredient om de oversteek te maken is zand. Om het zand in te ze� en als duin 
onstaat een nieuwe interessante laag in de regio voor wonen, recrea� e en ecologie. 
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duinpan

luwte

from strand- to duineiland

Het glooiende landschap loopt langzaam omhoog terwijl de bouwhoogte maximaal 8 
lagen is en gelijk blij�  ten opzichte van het waterpeil. 

Het strandeiland laat zijn iden� teit slechts beperkt tot de rand. Het stedelijk grid 
is het startpunt voor de ontwikkeling. Het huidige plan kent veel kleine parkjes en 
restruimte. 

De kernen zijn omringd door de duinen en omsloten middels een centrale hoofdroute. 

Om het plan te versterken worden de kernen van elkaar licht getordeerd. Hierdoor 
ontstaan interessante tussenruimte. 

De bebouwing is lager in het landschap geposi� oneerd, hierdoor ontstaat een duinpan 
waar men in de luwte kan wonen. 

De kleine parkjes zijn samengevoegd en trekke grote lijnen landschap door de stedelijke 
structuur. Hierdoor ontstaan zes kernen die omringd door landschap.
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masterplan

srtand zuidzijde

lightrail II

lightrail I

srtand noordzijde

Legenda

grijze duin

wi� e duin

strand

hoofdroute

fi etspad

lightrail + fi etssnelweg

sportvelden

woonstraat, shared space
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principe opbouw kernen

Het eiland kent diversiteit in het reliëf. Het landschap 
loopt rich� ng het noordoosten op en dient tevens als 
bescherming tegen noordoosten storm. 

De kernen worden van binnenuit ontsloten middels een 
rondweg. Binnen de kernen zijn smalle straten waar 
voet, fi ets en auto met elkaar mengen. Door de duin 
loopt een fi jnmazig fi etsnetwerk, de voetganger maakt 
zijn eigen pad. 

De kernen kennen aan de randen de hoogste dichtheid. 
Binnenin is meer ruimte voor varia� e in woingtype, 
bouwhoogte en architectuur.  

strand noordzijde

lightrail I

lightrail II

strand zuidzijde
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program

8 lagen 6 lagen 5 lagen 4 lagen

Foodprint:    301500 m2 op maaiveld       

        

 110.600 m2 x 8 lagen    884800  

 70.150  m2 x 6 lagen    420900  

 73.500  m2 x 5 lagen    367500  

 47250  m2 x 4 lagen    189000  

         

    totaal =  BVO 1862200 m2 

        x0,75  

       GBO: 1396650 m2 

         

1.396.650 m2 oppervlak       

 65% wonen      907822,5   

 20% kantoren     279330   

 10% commercieel    139665   

 5% overig     69832,5   

             

 
Woonoppervlak:      907822,5      

          

30%  60 m2   272346,75 / 60 = 4539

40%  90 m2   363129 / 90 = 4035

20%  120 m2  181564,5 / 120 = 1513

10%  160m2   90782,25 / 160 = 567

         

          10654 woningen

         

Foodprint:    58000 m2 op maaiveld       

     
 22.500  m2 x 6 lagen    135000  

 17.500  m2 x 5 lagen    87500  

 18000  m2 x 4 lagen    72000  

         

     totaal =   BVO 294500 m2 

         x0,75  

        GBO: 220875 m2 

          

220.875 m2 oppervlak       

 80% wonen       176700   

 5% kantoren      11043,75   

 10% commercieel     22087,5   

 5% overig      11043,75   

            

Woonoppervlak:       176700     

         

20%  60 m2   35340  / 60 = 589

35%  90 m2   61845  / 90 = 687

25%  120 m2   44175  / 120 = 368

20%  160m2   35340  / 160 = 221

         

         1865 woningen
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design tools

1:500

example I

Haveneiland 2017

Duineiland 2020

Duineiland 2030

maintenance
Duineiland wordt begraasd met Schotse hooglanders. Hierdoor 
ontstaat een dynamisch en gevarieerd beheer, interessant voor 
fl ora en fauna. 
Middels grote palen worden de runderen geweerd van de 
strand terwijl de mens ze eenvoudig kan passeren. 

plan� ng scheme:

40% helmgras

10% Crataegus monogyna

30% Hippophae rhamnoides

40 % open, wit zand

example II

fix and set free 
toolbox

sand

vegetation

materials

fi ne sand  gross sand  rock    hole      hill

grass   sand reed  shrub    bushes     trees

poles     metal     cubes     waiste 

phasing

Strandeiland Duindeiland

view two


