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Plangebied



Passtuk binnen Papendorp
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Plangebied in 
Papendorp

Mercatorlaan

Amsterdam 
Rijn Kanaal

Dominee Martin Luther Kinglaan

HOV / Fiets route

Orteliuslaan

Marinus van Tyrusviaduct 

A2

Taatsenplein

Bevrijdingslaan

Taatsendijk



Deelgebieden die ieder op hun eigen manier  
zorgen voor verbinding en overgangen

1.  Taats Noord als structurerend element blijft 
overeind, het vormt het de het overgang tussen 
wonen en werken

2.  De Mobiliteitshub XL op de kop van de Taats, als 
machine en knooppunt in de Taats

3.  Mercat als bedrijvengedeelte: Het groene sluit-
stuk van de woonbuurt aan de snelwegzijde

4.  Groenewoud Noord: de woonbuurt met groen 
woonmilieu waar ontmoeten centraal staat. 
Voortzetting van het wonen van Groenewoud
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Deelgebieden Groenewoud Noord

Groenewoud

Mercat

Mobiliteitshub XL

Taats Noord
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Voorkeurs-
model

Groenewoud Noord

Mobiliteitshub XL

De Taats Noord

Mercat



Functies
Woningen         circa 1600

Sociale huur (H1,H2,MG)     40% (incl. Place2BU)
Middeldure huur        21%
Middeldure Koop (tot € 290.000)  11%
Duurdere Koop (> €290.000,-)   28%

Kantoren          max. 75.000 m2 bvo

Kantoren en/of woningen

Bedrijven          circa 7.100 m2 bvo

Supermarkt

Voorzieningen        max 1.000m2 + hotel 200 kamers

Mobiliteitshub XL      2.000 plaatsen  

1.000 plaatsen fase 2 

voorzieningen 3.500 m2

6 _ Voorkeursmodel Papendorp Noord



Doortrekken Mercatorlaan naar Groenewoud 
Noord en Nedal (verlengde Mercatorlaan)

Verkeer HUB zo min mogelijk door de woonbuurt

Ter hoogte van Hallenplein krijgt de Mercatorlaan 
een smallere middenberm ivm de waterverbining 
die langs de weg gemaakt moet worden

Aanpassing Orteliuslaan voor soepele afwikkeling 
verkeer HUB

Fietsverkeer langs de Mercatorlaan ter hoogte van 
de HUB aan één zijde, zodat de afslag Papendorp 
niet gekruisd wordt

Extra fietsverbinding vanaf de HUB op hoogte op 
het talud A2 naar de Meernbrug

Goede aansluiting voor fietsers HUB op fietsnet-
werk
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Verkeer
Fiets

OV

Auto



PARKEREN 2e FASE

Doorsnede inrit, Mobiliteitshub XL, snelweg
schaal 1:100

4 m 2 m12,5 m 12.5 m 3 m 10 m 72,5 m 16,5 m

Fietsroute op talud A2

fietsroute

Fietsroute
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Fietsroute op taludpark Mercat

WONEN

BEDRIJVEN

gr
en
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12 m20 m11 m 40 m4 m

Verlengde Mercatorlaan -  Scenario hoge ambitie
schaal 1:200

fietspad
4 m 5 m 11 m 4 m 5 m3 m5 m5 m 6 m

fietsroute 

over het talud

fietsroute 

langs bebouwing-
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Fietsroute



Fietsroute op talud Dominee Martin Luther Kinglaan

4 m10 m10 m10 m10 m12 m 7,5 m7,5 m 5 m4 m3 m 3 m6 m5 m4 m4 m 2 m3,5 m 13 m8 m 3 m

fietsroute 

over het talud

fietsroute 

langs bebouwing-

fietsroute 

doorsteek
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Fietsroute



4 m

Doorsnede Orteliuslaan, Mobiliteitshub XL, Mercatorlaan
schaal 1:100

76 m 12 m 3 m2 m 6,5 m 3 m 4 m 4 m 3,3 m2,5 m 12,5 m3 m

WONEN

 WONINGEN

VOORZIENINGEN 
HUB

WINKELS / 
VOORZIENINGEN

S U P E R M A R K T

ka
ve

lg
re

ns

4,5 m

21 m

12 m

18 m

CREATIVE VALLEY

7 m 7 m 2,5 m 2 m 4 m2,5 m 14 m6 m
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HOV halte HUB

voorzieningen HUB 

gekoppeld aan halteHOV halte

reservering HOV 

knoop



Voetpaden

•	 Voetpaden sluiten zoveel mogelijk aan op de 
bestaande voetpaden zodat er meer mogelijk-
heden zijn om rondjes te lopen
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Openbare 
ruimte

•	 Het landschap en bebouwing zijn verweven

•	 Het landschap heeft schaal en maat

•	 Het landschap refereert aan het  
polderlandschap

•	 Het landschap is zoveel mogelijk  
gebruikslandschap

•	 Afkoppeling hemelwater op het  
oppervlaktewater

•	 Het groen in de wijk is stoer en robuust maar 
biedt ook plekken voor rust, spelen of  
kwetsbaarder beplanting

•	 De beplantingskeuze is biodivers

•	 Het taludlandschap is uitstekend bereikbaar

•	 De binnenterreinen hebben een hoge  
inrichtingskwaliteit
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4. Talud &  
5. Noordstrook 

4
5

10 - Titel document   Titel document - 11

park Groenewoud Noord

Oeverpark
De groenstructuur langs het ARK spoelt 
de woonbuurt in en verkleurt daar. 
Onder aan het talud wordt het groen zo 
nat mogelijk (W) ingericht als Waterpark. 
Aan de zuidzijde wordt de bestaande 
boomstructuur uitgebreid tot Bospark 
(B). Centraal ligt het Polderpark (P), 
gericht op buurtfuncties en ingericht met 
een watergang en wilgenrijen.
Langs het ARK ligt de nadruk op ruimte, 
wind en zicht.

Talud ML Kinglaan
Een uitbundige beplanting bekleedt in 
een groot gebaar het talud in de oksel 
van de ML Kinglaan. 
Fietsers rijden hier door een kleine vallei 
van beplanting, de beplanting maakt 
het talud vrijwel ontoegankelijk, en het 
daklandschap wordt door de beplanting 
omvat en begrensd.
In het talud staan groepen berken en 
populieren. 

Daklandschap
Het bedrijvenpand wordt opgenomen in 
het landschap tegen het talud en krijgt 
op het dak een bijna tuinachtig ingericht 
landschap. 
Het dak is comfortabel ingericht voor de 
fietser en uitstekend toegankelijk vanuit 
het gebouw en vanaf maaiveld.
De zuid- en oostzijde van het 
bedrijvenpand heeft zichtbare gevels, de 
noord- en westzijde zijn weggewerkt in 
het taludlandschap.

W

P

B

tekening gewijzigd

niks gewijzigd

5.   noordstrook: waterpark

4.   talud: bloemenvallei met  
berken en populieren 
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6. Polderpark
6

Een watergang refereert aan het pol-
derlandschap en biedt aanleiding 
voor spelen. 

De noordoever is minimaal 1 op 5, 
zodat leefruimte voor amfibieën en 
een rietoever kan ontstaan. 

De zuidoever is steiler, en maximaal 
1 op 2.

Langs de watergang staat een con-
stante rij knotwilgen.

Bruggen met gekoppelde spelaanlei-
ding

Natuurlijke objecten (boomstammen, 
takken en touwen) als speeltoestel-
len
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7. Bospark
7

Langs de huidige Taatsendijk worden 
zoveel mogelijk bestaande bomen 
behouden. 

De huidige smalle watergang wordt 
uitgebreid. De noordzijde krijgt waar 
mogelijk een zachte, flauwe rietoe-
ver. 
Nieuwe bomen in meer verschillende 
soorten voor vergroting biodiversi-
teit.

Een aantal houten langzaamver-
keersbruggetjes verbinden de twee 
wijken.
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8. Taludpark
8

WONEN

BEDRIJVEN

gr
en

s 
gr

on
de

ig
en

do
m

12 m20 m11 m 40 m4 m

Verlengde Mercatorlaan -  Scenario hoge ambitie
schaal 1:200

fietspad
4 m 5 m 11 m 4 m 5 m3 m5 m5 m 6 m

Verbinding tussen de woonbuurt en het 
dak door grote stijgpunten20 - Titel document   Titel document - 21

20 m 6 m 4 m 3 m 4 m 3 m 12 m4 m2,5 m4 m4 m2 m 4 m8 m16 m12,5 m4 m12,5 m

Verlengde Mercatorlaan -  Scenario hoge ambitie
schaal 1:200

4 m
fietspad fase 1 fietspad fase 2

daklandschap

doorsnede 1.

paden
halfverharding

beplanting
onderhoudsarme vaste plantenmix

bomen
hoogstam en meerstammig
biodivers gedurende de seizoenen

zitelementen
houten banken

daklandschap
Een daklandschap is vaak succesvol doordat gebruikers 
onder dat dak er makkelijk kunnen komen. Een lunch in de 
zon, een afspraak in de buitenlucht, een rookpauze... 
Het daklandschap van Mercat is veel meer dan dat. Het 
gebruik vanuit de bedrijven eronder is er zeker, maar 
de koppeling met openbare functies is sterker. Een 
hoofdfietsverbinding stijgt in de HUB tot het niveau van het 
dak, steekt het dak over en daalt na een splitsing terug naar 
het niveau van het oeverpark of blijft op niveau van de De 
Meernbrug. Het wordt daarmee een directe fietsverbinding 
naar Utrecht CS en de binnenstad.
In gebruik is het dus vergelijkbaar met het verderop gelegen 
dakpark op de A2-tunnel. Het grote verschil is de directe 
verbinding met de bedrijven en woningen eronder en 
eromheen. 
Een tweede groot verschil is het feit dat het daklandschap 
vanaf de oostzijde alleen bereikbaar is vanaf het lage 
maaiveldniveau. Het succes in de openbare verbinding tussen 
de woonbuurt en het dak is dus grotendeels afhankelijk van 
de ruimtelijke kwaliteit van de stijgpunten en deze zullen dan 
ook met zorg worden ontworpen.
Delen van de bedrijfseenheden van Mercat zullen zijn 
ontsloten op het dakpark. Hierdoor wordt levendigheid 
gebracht, maar ook ‘ogen op maaiveld’.

Op het dak van de bedrijven zal een grondpakket worden 
aangebracht van 1000mm. Hiermee hebben planten, 
heesters en bomen voldoende gronddeking. Plantvakken 
vouwen om het fietspad heen waardoor plekken ontstaan 
waar men even in de luwte kan zitten. Deze plek moet een 
besteming worden, geen toevallige plek op een dak.

Rondom het daklandschap staan nergens hekken; met 
beplanting aan de A2-zijde en gebouwvolumes aan de 
oostzijde wordt voorkomen dat mensen van het dak kunnen 
vallen. De hekken die nodig zijn bij de stijgpunten worden in 
de architectuur mee-ontworpen en schermen de gaten van de 
stijgpunten af.

langzaamverkeersbrug

fietsverbinding

talud
volle grond, aansluitend op 
noord- en westgevel bedrijven

trappartij en lift
hoofdtoegang vanaf maaiveld bomen

verschillende soorten

beplanting
vaste planten en heesters

zitelementen
hout

1.

gecheckt en aangepast

gecheckt en aangepast
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4 m5 m4 m7 m3,6 m

Doorsnede Orteliuslaan, Mobiliteitshub XL, Mercatorlaan
schaal 1:100

62 m 10 m 3 m 2,5 m 3 m 3,3 m 4,5 m 4,5 m 3,3 m10,6 m 12,5 m4,7 m12 m3 m2,5 m3 m3,3 m4,5 m8 m

WONEN

openbaar groen dak

geluidsluw 
binnengebied

doorgaande route

Orteliuslaan

Mercatorlaanvoorzieningen / 

wonen in de plint
voorzieningen / 

wonen in de plint

plint 4,5 meter hoog 

met luifel

droogloopstrook

wonen

Groenewooud

wonen
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Taats Noord



Ørsteds Haver, Tegnestuen LOKAL

Holland Park Amsterdam, Boparai Associates Architekten

Ørsteds Haver, Tegnestuen LOKAL

PoortMeesters Delft, Vera Yanovshtchinsky Architecten bv ism Studiorap

IJburg blok 48, KENK architecten
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HOV halte

entree HUB

aanpassing aansluiting

parkeren HUB

Hallenplein

Kabels en leidingen strook

Supermarkt

Woningen

reservering fase 2 HUB

kantoren

parkeren:   2000 parkeerplaatsen voor de HUB  

     1000 parkeerplaatsen in reservering fase 2 HUB

gemengd:   1.250 - 1.500 m2 BVO  reguliere supermarkt

     125-300 m2 BVO    overig dagelijks (bv. bakker, drogist)

     0-125 m2 BVO     niet dagelijks frequent (bv. fietsenmaker)

     875 -1.250 m2 BVO   horeca (geen hotel)

     65-300 m2 BVO    diensten (bv. kapper, stomerij)

woningen:  circa 300 woningen

kantoren:  max. 35.000 m2 bij afslag 8 Papendorp
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Mobiliteitshub 
XL



(tijdelijke) geluidwering

reservering 2e fase

eerste fase tweede fase

Mobiliteitshub 
XL
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4 m

Doorsnede Orteliuslaan, Mobiliteitshub XL, Mercatorlaan
schaal 1:100

76 m 12 m 3 m2 m 6,5 m 3 m 4 m 4 m 3,3 m2,5 m 12,5 m3 m

WONEN

 WONINGEN

VOORZIENINGEN 
HUB

PLINT WONINGEN / 
VOORZIENINGEN

ka
ve

lg
re

ns

4,5 m

21 m

12 m

18 m

CREATIVE VALLEY

7 m 7 m 2,5 m 2 m 4 m2,5 m 14 m6 m

PLINT WONINGEN / 
VOORZIENINGEN

openbaar toegankelijk 

groen

parkeren op afstand 

(HUB)

HOV halte, reservering 
vertramming Bus + OV 

knoop

plint wonen / 
voorzieningen

voorzieningen HUB 
gerelateerd

droogloopstrook

wonen
geluidsluw binnenge-

bied
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Mobiliteitshub 
XL



PoortMeesters Delft, Vera Yanovshtchinsky Architecten bv ism Studiorap

Wooden Parking House And Mobility Hub, JAJA Architects Gemeentehuis van Freiburg , ingenhoven architects

“PARK’N’PLAY”, JAJA Architects

Brisbane Airport Kinetic Parking Garage, gevelontwerp kunstenaar Ned Kahn
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MercatTaludpark

Bedrijven

Entree naar het taludkpark 

Verlengde Mercatorlaan 

fietsroute 



WONEN

BEDRIJVEN
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en
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en
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12 m20 m11 m 40 m4 m

Verlengde Mercatorlaan -  Scenario hoge ambitie
schaal 1:200

fietspad
4 m 5 m 11 m 4 m 5 m3 m5 m5 m 6 m

A2

fietsroute naar De 

Meernbrug Parkeren bedrijvenbedrijven

droogloopstrook Verlengde 

Mercatorlaan

woningen 

Groenewoud Noordtaludpark
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Mercat



doorfietsroute

oeverpark 

polderpark 

blok 1

blok 3
blok 4

blok 2

bospark 
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Groenewoud 
Noord

fietsroute HUB 



4 m10 m10 m10 m10 m12 m 7,5 m7,5 m 5 m4 m3 m 3 m6 m5 m4 m4 m 2 m3,5 m 13 m8 m 3 m

Dominee Martin 

Luther Kinglaan

fietsroute naar De 

Meernbrug)

Bloemrijk talud met 

berken en poplulieren

Verlengde 

Mercatorlaan

parkeren

fietsroute Meerbrug 

- Groenewoud Noord wonen met evt. woon/

werken in de plint

polderpark
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Groenewoud 
Noord
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Groenewoud Noord 
randvoorwaarden

Geluidswand(-woningen)

Verlengde Mercatorlaan naar Nedal

Fietsroute van Groenewoud naar Dominee Martin 
Luther Kinglaan

Driehoekig Oeverpark aansluitend op het 
Polderpark

Resulterende bouwvelden



Wandwoningen
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Voorbeeld invulling met appartementen met 
corridor ontsluiting

Invulling 
bouwvelden
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Voorbeeld invulling met appartementen met corridor 
ontsluiting en clusters grondgebonden woningen

Invulling 
bouwvelden
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Hefkwartier Rotterdam, Inbo architecten

Funenpark Amsterdam, LANDLAB in samenwerking met Martien van Osch Funenpark Amsterdam, LANDLAB in samenwerking met Martien van Osch

Janninkkwartier Eschede, Kwartiermakers en Studio Komma / RRog

Ørsteds Haver, Tegnestuen LOKAL
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