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I. KANTOREN PARKEN

cook+fox architects, bryant parc, New York, 2008



I. KANTOREN PARKEN
 verschillende generaties

brainpark I _ Rotterdam brainpark II _ Rotterdam stockley parc _ London

philips business parc _ Eindhovenphilips high tech campus _ Eindhovenbryant parc _ New York
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Park in het midden, gebouwen solitair, 
parkeren op maaiveld niveau

Toevoeging lijnenstructuur. Duidelijk architec-
tuur-idee

Groot park als identiteit maar parkeren naast 
gebouwen.

Philipsbos als adres, parkeren ondergrondsLandschap als identiteit, kantoren in groen, 
parkeren in garage 
Gemeenschappelijke voorziening, congresge-
bouw ‘de strip’ tezamen met vijver als icoon

‘Branding’ gecombineerd met duurzaamheid  
- licht naar stad 
- “cradle to cradle”    
- gesloten watersysteem
- icoon
  
     

1ste generatie

2de generatie



II. LAND FORUM
 De volgende generatie kantorenpark



II. LAND FORUM
 3de generatie: branding (icoon) in landschap

1ste generatie 2de generatie 3de generatie
icoon in het landschap

structuur publieke als icoon

contrast: ecologie - icoon publieke ruimte

interne kwaliteit, adres kantorenpark: Italiaanse plaza

ecologish park

landmark



II. LAND FORUM
 ecologish park

droog bos ruig grasland rietzone waterplas artificiele 
boomlanen

bloemrijk 
grasland
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II. LAND FORUM
 kantorenensemble als 1 vorm (icoon)

vorm en orientatie (voert komend uit ligging snelweg en positie zonneernergie) 

15.000 m² BVO
max 3 bouwlagen

40.000 m² BVO
3 tot 8 bouwlagen
op een parkeerdek

nieuwe rand graswijk door 
woningen met kantoren

zonneenergie

facade als geluidsschermen

55.000 m² BVO
3 tot 7 bouwlagen
op een parkeerdek



grid: fasering en gebouwgrootle is flexibel

II. LAND FORUM
 grid: flexibele bouwmethodiek



II. LAND FORUM
 branding: facade als sculptuur

OMA, Seattle central library, USA, Seattle, 2004

maquette foto



II. LAND FORUM
 overzicht
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nacht collage
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