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“We wilden de vorm en gelaagdheid van 
The Bow dolgraag doortrekken in de twee 
tuinen. Deze krijgen ook niveaus die het 
reliëf van het gebouw complementeren. 
Zoals lichte kraters waarin mooie mossen 
en groenblijvende planten ontkiemen. 
Door deze aanpak vormen het groen en 
het gebouw één geheel. De inkepingen 
zorgen voor een tuin op het noorden en 
een op het zuiden. De tuinen krijgen beide 
een andere beplanting, zodat bewoners 
kunnen kiezen welke sfeer het beste bij 

ze past. De tuinen krijgen allebei een 
karakteristieke boom. Op het zuiden een 
kleurige loofboom, zoals een magnolia, 
die bij de eerste zonnestralen van het jaar 
in volle bloei staat. In de tuin op het noor-
den streven we het gevoel na dat je krijgt 
bij een vakantie in de Alpen of in Scandi-
navië. Dus kiezen we voor een bijzondere 
naaldboom, zoals een lariks.”

“De tuinen van The Bow grenzen aan het 
openbare groen, maar liggen wel hoger 

dan het straatniveau. Op deze manier 
hebben bewoners het gevoel dat ze hun 
eigen tuin inlopen. Zo hebben we voor 
elk gebouw in de nieuwe wijk Aan het IJ 
een aparte tuin ontworpen, passend bij 
de architectuur en uitstraling van het 
gebouw. In alle gevallen in nauw overleg 
met de betreffende architectenbureaus. 
Voor The Bow hebben we heel persoonlijke 
tuinen ontworpen, waar je heerlijk buiten 
zit en gemakkelijk een praatje maakt met 
je buren.”

Het omliggende groen en de aan sluiting op 
het buurtplein en het doeplein zijn met net 
zo veel zorg en precisie ontworpen als het 
gebouw The Bow. Landschaps architect Paul 
Plambeck van Buro Sant en Co vertelt over 
de twee persoonlijke tuinen die ontstaan, 
dankzij de iconische inkepingen  
van het gebouw.

THE BOW

12 13

INTERVIEW PAUL PLAMBECK



RUST VERSUS REURING

“De noordkant van The Bow ligt aan het 
doeplein. Waar het buurtplein een oase 
van rust is, zorgt het doeplein voor meer 
reuring. Dit valt goed samen met de posi-
tie van de school aan de andere kant van 
het plein. Het doeplein en het schoolplein 
zijn geïntegreerd, zodat kinderen er ook 
na schooltijd en in het weekend kunnen 
spelen. Het plein heeft verschillende 
functies, zoals spelen en ontspannen. Het 

is bovendien  een ontmoetingsplek voor 
ouders en grootouders. Daarom namen 
wij als inspiratie een spiegel die in scher-
ven is gevallen. Elke scherf heeft zijn 
eigen functie, bijvoorbeeld een speeltuin, 
voetbalveld of een beschutte plek om 
bij te kletsen. Het groen dat rondom de 
omliggende gebouwen ligt, loopt naad-
loos over in het groen van de pleinen. Zo 
vormen ze één geheel.” ◄

GLOOIENDE WATERPARTIJ

“In de nieuwe wijk willen we minimale 
verharding en maximaal groen. Waar 
geen verharding nodig is, kiezen we voor 
groen. De paden zijn smal. Zo wordt de 
buurt automatisch autoluw. Ook bij The 
Bow vloeit de groene jas van het gebouw 
over in het groen van de publieke ruimte. 
Het grenst aan zowel het buurtplein als 
het doeplein, waardoor het gevoel van 
middenin het groen wonen wordt ver-
sterkt. Het buurtplein is een lommerrijke 
plek in de buurt, waar je de stad ont-
vlucht. Hier hoor je de vogels fluiten en de 
insecten zoemen. Het plein is opgezet als 
een intiem plantsoen, met een combina-
tie van gazons, bomen, heesters en grote 
bloembedden. In het hart van het plein 
ligt een glooiende waterpartij. Door de 
gazons langs de wandelpaden te laten 

plooien, ontstaan zitraden waar men-
sen lekker kunnen ontspannen. Je kunt 
er picknicken, barbecueën en pétanque 
spelen. Het wandelpad heeft een lusvorm 
die over de bestrating rondom de bebou-
wing meandert. Op deze manier is het 
buurtplein geen losstaand plein, maar 
vormt het één geheel met de rest van de 
nieuwe wijk.”

 The Bow vanaf het buurtplein
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