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Lansingerland, Meerpolder
980 woningen, ondergrondse parkeergarages
Tegen het bestaande centrum van het dorp Berkel is de uitbreiding 
Meerpolder gesitueerd. Deze uitbreiding is bijna even groot als het 
bestaande dorp en is deel van de grotere Vinex-locatie Noordrand Rot-
terdam.

De noordelijke rand van het gebied zal een deel worden van de Groen 
Blauwe Slinger, de Zuid-Hollandse ecologische corridor. Tussen Berkel 
en Pijnacker is deze op zijn smalst en zal het waarschijnlijk een grote 
waterpartij worden. Twee nieuwe doorgaande wegen, ter ontlasting van 
de bestaande wegen in het dorp, doorsnijden het gebied.

De gevraagde hoeveelheid sportterreinen is geclusterd in een groot 
vierkant groengebied rond een bestaande zijarm van de boezem. Met 
behoud van het grondgebruikprogramma is het gelukt een groot water-
verband in de Meerpolder te situeren als ruimtelijke verbinding tussen 
het centrum van Berkel en de Groen Blauwe Slinger. De westelijke oever 
is doorgaand, de oostelijke oever verspringt steeds. Hij volgt daarmee 
de verschillende richtingen van het bestaande slotenpatroon. Het woon-
gebied op de oostelijke oever bestaat uit een stelsel van lanen, straten 
en paden. Het woongebied op de westelijke oever bestaat uit een stelsel 
van groengebieden, door autovrije paden verbonden. Daarbij bestaat 
het gedeelte dat tegen het centrum ligt uit vrijstaande woonclusters 
in een gemeenschappelijk groengebied. In het woongebied langs de 
Groen Blauwe Slinger liggen grotere en kleinere eilanden met gedif-
ferentieerde bebouwing.

In de Meerpolder worden voor alle huizen, duur en goedkoop, par-
keervoorzieningen op eigen terrein gemaakt: soms als gebouwde voor-
ziening, soms in clusters en soms in de achtertuinen langs informele 
achterstraten. In de richtlijnen voor de architectuur wordt speciale aan-
dacht gegeven aan de dakafwerking en de erfscheiding.
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