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SPORT-SPINDEL ZOETERMEER
Overal actief en gezond zijn

NATUUR

Het is zondagmiddag 12 uur. Vanaf de Sport-Spindel
starten verschillende hardloop-groepjes richting het
Groene Hart. Wielrenners komen terug van hun wekelijkse
rondje en drinken nog iets na in het cafe. Dit is een plek
om te ontmoeten. Hier woon je in het park, kan je overal
sporten en recreëren in een natuurrijke omgeving.

PARK WONEN

ACTIEF EN GEZOND

NATUUR INCLUSIEF

Met veel gemakken dichtbij

Sporten kan overal

Natuur en mens naast elkaar
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Wonen in het park
Verschillende oplossingen openbaar en prive
Noord

Zuid

Collectieve binnentuin

Hoge beplanting

Openbare parkstructuur

Semi-openbaar

Toegang woningen

Toegang woningen

In het noordelijke deel loopt het park door tot
in de wijk en zijn woningen ontsloten vanuit
een afgesloten collectieve binnentuin.

Hier staan de woningen met hun voeten in
het park. Alles is openbaar toegankelijk, maar
ook onderdeel van het bewonersdomein.
Prive en openbaar wordt gescheiden door
hoge beplanting.

De sport-spindel
Ruggengraat voor ontwikkeling

Doorsnede
Sport-Spindel
Wonen

Dakterras met
openbare horeca

Actieve plint
Parkeren
Kantoorruimte
Autoweg

Sportpleintje

Wijkcentrum

De route

Nieuw multifunctioneel centrum met daarin
een nieuwe en bestaande functies zoals een
plek voor de Blokhut en muziekcentrum JJ
Music House.

De sport-spindel is de centrale as van het
park. Hieraan zijn de publieke functies gevestigd, maar het is ook een functie op zich. In
het wegdek is een gekleurde hardloopbaan
verwerkt en onderweg zijn verschillende
sport faciliteiten te vinden.

Waterplein

Natuurinclusief bouwen
Wonen in symbiose met de natuur
Behouden van de rijke biodiversiteit van het
Van Tuyllpark is een belangrijke voorwaarde
voor ontwerp. Het ontwerp is door diverse
maatregelen in symbiose met de natuur.

START

START

deelauto per groene daken
regenton
woonblok
voor wateropvang

buurtpark

hergebruik regenwater
voor toilet

begaanbare
dakparken

kook en sport zonnepanelen
faciliteiten

deelauto per groene daken
regenton
woonblok
voor wateropvang

buurtpark

SPORT
SPINDEL

afvoeren regenwater gemeenschappelijke
naar openbare ruimte
voorzieningen

hergebruik regenwater
voor toilet

begaanbare
dakparken

gevelbeplanting

kook en sport zonnepanelen
faciliteiten

SPORT
SPINDEL

Multifunctioneel ruimte gebruik
Slimme ruimtelijke oplossingen

Entree park
Hockeyvelden MHCZ

Eventplein

Parkeren bezoekers
en bewoners
Zwembad met
flexibel dak

Evenementencluster
De parkeerplaats maakt ruimte voor een
groene entree van het park. Bestaand parkeren komt in een hoge parkeergarage. Die
wordt gedeeld met het nieuwe zwembad. Het
dak van het zwembad kan bovendien open
voor een tweede buitenbad.

Parkeren
Slim en multifuncioneel ruimtegebruik biedt
innovatieve parkeeroplossingen, zoals deze
parkeergarage waarbovenop je op hoog
niveau kan sporten. Een grote ondergrondse
parkeergarage lijkt echter onvermeidelijk bij
deze woningdichtheid.

Duurzaamheid en hergebruik
Waterfilteringssysteem

Hergebruik het Keerpunt
Aanvoer water nabije flats

Schoon water
terug naar
Plas van Poot

watertaps
op balkons

Reiniging in
vier fases

Gebruik van
dakruimte ipv
hekwerk

Schoon water

Integratie wellness center

Voormalige waterbaan van Dutch Water
Dreams wordt een waterfiltersysteem. Op
natuurlijke wijze wordt water van nabije flats
verzameld en gereinigd. Het gebouw wordt
deels hergebruikt als educatiecentrum en
verzamelgebouw, inclusief horeca.

Aan het Keerpunt wordt een nieuwe entree
gebouwd. Activiteiten die buiten plaatsvinden
gebeuren nu op het dak. Dat bespaart ruimte
en er is geen hekwerk nodig.

bijenkasten

‘bruine daken’
met stenen voor vogelnesten

ecologische
oevers

amfibieënplas

gevelplekken
voor vogels en vleermuizen

vleermuisbrug

vleermuisbrug
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Fase 1

Sporten op hoog niveau
P Garage
P Maaiveld

Wellness center

Fietssnelweg

Publieksfuncties
P Maaiveld
P Ondergronds

Zwembad

P Garage
Natuurinclusieve
fietsbrug

Verzamelgebouw

P Garage

Uitkijktoren

Parkpodium & theehuis

Fietssnelweg kaart

Nieuwe functies
Parkeergarages maaiveld en hoger
Retail, leisure en horeca plinten
Kantooruimte			
Woonruimte			

30 000 m2
5 000 m2
3 000 m2
138 000 m2

Totaal				176 000 m2 BVO
Met daarnaast
Nieuw zwembad			
4 000 m2
Verzamelgebouw met educatiecentrum 4 200 m2
Uitbreiding wellness center		
1 800 m2
Parkpodium en theehuis		
250 m2
Uitkijktoren			150 m2
Totaal				10 400 m2 BVO
Wonen in het Van Tuyllpark*
Groot appartement 			
520 woningen
140 m2 BVO, doelgroep empty-nesters, gezinnen
Middel appartement			
260 woningen
105 m2 BVO, doelgroep startende gezinnen, samenwonenden
Studio				520 woningen
70 m2 BVO, doelgroep starters, studenten, singles
Totaal				1 300 woningen
* Woninggrootte op basis van parkeernorm Zoetermeer

