OPENBARE RUIMTE EN GROEN
BUITENRUIMTES

met eigen karakters

Referentie: Frederiksplein Amsterdam,
gemeente Amsterdam

Referentie: Mekel Park Delft, Mecanoo
architecten

Reuring en rust op
de Marktweide

Referentie: Westergasfabriek Amsterdam,
Mecanoo

Referentie: Mont-Evrin Park Parijs, Urbicus

MARKTWEIDE

Referentie: ZuidwestOever Amsterdam,
Stadsruimte

De waterkant van het Westelijk Marktkanaal is voorzien
van een naar het water aflopende groene oever.

Het Marktplein vormt een uitbreiding van de
binnenruimte van de Markthal

Referentie: Haarlemmerplein Amsterdam

De oever biedt ruimte voor in het water
stekende aanlegsteigers of vlonders.

Referentie: Westerpark, Amsterdam

Het entreeplein is een verhard buurtplein met
verblijfskwaliteit

Het entreeplein sluit aan op de verharde waterkant van
de voormalige insteekhaven middels een trap

Wadis in de Marktweide

Referentie: Mekel Park Delft, Mecanoo
architecten

•

Het Marktplein vormt een uitbreiding van de
binnenruimte van de Markthal

De groene Marktweide is voorzien van paden die de
poorten in de woonhoven met elkaar verbinden

Speelplaats voor brede school in de Marktweide,
na school opengesteld voor buurtkinderen

Referentie: Singel, Utrecht

Het entreeplein is een verhard buurtplein met
verblijfskwaliteit

De waterkant van het Oostelijk Marktkanaal is voorzien
van een verharde kade.

Referentie: Limmatquai, Zürich

Referentie: Haarlemmerplein Amsterdam

ENTREEPLEIN

Referentie: Canal de l’Ourcq à la Vilette,
Parijs

MARKTPLEIN

Grootstedelijk karakter. Ruimte voor activiteiten

•

Voor bewoners en bezoekers aan het Marktkwartier.

•

Voortzetting van de overdekte Centrale Markthal.

en speelplein brede school.

•

Verhard plein met luie trap naar water insteekhaven.

•

Verharde buitenruimte voor activiteiten, markten

•

Groene en weidse uitstraling.

•

Bomen mogen zicht op de Centrale Markthal

en bijeenkomsten.

niet belemmeren.

KADES VAN DE MARKTKANALEN
+0,95 m
+0,50 m +0,75 m

+1,85 m

+0,95 m
+0,50 m +0,75 m

min. 10 m

Referentie: Kruisplein Rotterdam, Mecanoo architecten

kade west

+1,35 m

min. 10 m

In de plint van het wandgebouw aan de kade van het Westelijk Marktkanaal kan
een horeca functie met terras langs de kade worden gehuisvest

Referentie: Alexanderkade, Amsterdam

•

Openbare kade

•

De westelijke kade is gericht op verblijf. Aflopende groene oever.
Aanleggen van bootjes toegestaan, maar niet naast het Food Center.

•

+1,85 m
4,0 %

MARKTKANAAL WEST

•

+1,35 m

4,0 %

min. 10 m

Openbaar toegankelijke groene kade met wandelpad en aangrenzende
woongebouwen en aanmeer mogelijkheden langs de kade

+1,85 m

+1,85 m

De kade van het Oostelijk Marktkanaal heeft een stedelijker uitstraling.

Referentie: Kruisplein Rotterdam, Mecanoo architecten

min. 10 m

De waterkant van het Oostelijk Marktkanaal is voorzien van een verharde kade.

Referentie: Limmatquai, Zürich

MARKTKANAAL OOST
•

De oostelijke kade is openbaar, maar minder op verblijf ingericht.
Zij heeft daarom een harder en steniger karakter.

•

De afstand tussen de het water en de palazzino’s is minimaal 10 m.

De afstand tussen het water en de palazzino’s is minimaal 10 m.

Het hoogteverschil tussen kade en woonhof wordt overbrugt met een flauw

Het talud heeft een hellingspercentage van maximaal 4,0%.

oplopend maaiveld met een hellingspercentage van maximaal 4%.

De kade aan het Westelijk Marktkanaal heeft een groen karakter en is voorzien van

kade oost

•

De kade aan het Oostelijk Marktkanaal heeft een stedelijk karakter. De kade is

een wandelpad, plaatselijk (houten) steigers in het water voor het aanleggen van

verhard of steenachtig en heeft een hoge rand t.o.v. de waterlijn in vergelijking met

bootjes en een groen talud naar de palazzino’s. De palazzino’s aan de kade richten

de lagere westelijke kade. De palazzino’s aan de kade richten zich op het water.

zich op het water.

PROEF MARKTKWARTIER WEST
© 2020 Marktkwartier CV en Mecanoo. Aan de afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. De afbeeldingen zijn werkstudies en onderzoeken. Het zijn voorlopige schetsen, zij worden aangepast en
uitgewerkt tot definitieve ontwerpen. Bij Proces ziet u welke stukken ter besluitvorming naar de gemeenteraad gaan. De presentatiematerialen worden geplaatst op www.omgeving.marktkwartierwest.nl zie: actueel.

20

