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Schoolenaer
Quadrat, ontwerp i.s.m. architectuurstudio Herman Hertzberger
In 2000 is in het kader van een besloten prijsvraag voor het terrein van de voormalige sociale werkplaats ‘Paswerk’ in Haarlem het
stedebouwkundig plan van Architectuurstudio Herman Hertzberger en
atelier Quadrat uitverkoren om gerealiseerd te worden.
Op dit terrein tussen het Zuider Buiten Spaarne in het westen en het
Engelandpark en de Europawijk in het oosten, dat inmiddels de naam
Schoolenaer heeft, zijn 119 woningen gerealiseerd. Atelier Quadrat
heeft het inrichtingsplan buitenruimte ontworpen. De in het stedebouwkundig plan ontwikkelde kwaliteit van de oost-west-verbindingen
in groen, water en wegen door de nieuwe wijk naar het Spaarne toe,
is behouden en verder gedefinieerd.
Het buitenruimte-concept onderscheidt twee milieus, binnen en
buiten de hofjes. Hierdoor ontstaat een krachtig contrast tussen tuin
en landschap: buiten de hofjes en langs de watergangen heeft de
beplanting een inheems karakter; de hofjes zelf hebben een verfijnde
uitstraling die doet denken aan een Japanse tuin. Dit verschil wordt
onderstreept door bijzondere bomen, zoals meerstammige kleine
esdoorns, uitsluitend in de hofjes toe te passen. Buiten vindt men
elzen en wilgen met als onderbeplanting gagelstruik, sporkehout en
Gelderse roos. De watergangen worden begeleid door natuurvriendelijke oevers, met uitzondering van de locaties waar de gebouwen in
het water staan.
Om de wijk vanaf het begin van de bouw een groen karakter te geven,
zijn zoveel mogelijk bestaande bomen gehandhaafd in het plan. Met
name aan de randen van het woonbuurtje en bij de overgangen naar
het Engelandpark was het mogelijk stroken met bestaande bomen
te handhaven. Ook langs de watergangen zijn enkele grote bomen
gespaard gebleven.
Het watersysteem koppelt regenwater af: de daken en de wegen - in
dit woonbuurtje allen met een lage autofrequentie - lozen op de watergangen.
De hofjes zijn autovrij. Parkeren op maaiveld is extreem gereduceerd.
Alle bewoners hebben toegang tot de parkeergarage die is opgenomen onder de oost-west gerichte bebouwingsstroken. Alleen voor bedrijfsparkeren zijn enkele parkeerplaatsen op het maaiveld aangelegd.
De hoofdontsluitingsweg is in zwart asfalt, de overige wegen en trottoirs zijn in gebakken klinkers uitgevoerd. Tussen rijweg en trottoir ligt
een lage geleideband. Deze laat het bestratingsvlak als één geheel
overkomen, maar geeft de voetganger toch een eigen domein.
In de hofjes zijn basaltplaten in een strokenpatroon gelegd. Langs
de gevels loopt een strook van basaltsplit, die tevens de gras- en
plantvlakken in de hofjes omsluit. In de vlakken van gras, natuursteen
platen en grind zijn speelaanleidingen van hout en steen ontworpen.
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