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1 Oktober jl. namen stadsarchitect Jan Christiansen en directeur Ulrik Winge van de gemeente
Kopenhagen de Byplanprisen 2009 in ontvangst. Drie nominaties streden uiteindelijk om deze
prijs: Havenfront Aalborg, Avedørelejren Hvidovre en Sluseholmen Kopenhagen.
Sluseholmen, ontworpen door Soeters Van Eldonk architecten, kreeg de prijs voor zijn goede
verhoudingen en menselijke schaal.

Byplanprisen is een jaarlijkse prijs die uitgereikt wordt aan een gemeente, een provincie of een
organisatie voor hun bijzondere inzet om goede stedenlijke milieus en landschappen te
ontwikkelen. De prijs is ingesteld door het Deense Stedenbouwlaboratorium en de Deense
Bond van Architecten.

Sluseholmen is de eerste fase van een nieuwe grachtenstad in Sydhavnen, Kopenhagen.
Soeters van Eldonk architecten heeft in opdracht van de gemeente Kopenhagen een ontwerp
gemaakt voor de transformatie van het zuidelijke havengebied van de stad tot woongebied. Het
plan heeft op het eerste gezicht een aantal overeenkomsten met het Amsterdamse Java eiland,
eveneens van Soeters Van Eldonk, maar laat ook een aantal opvallende verschillen zien. Zo is
Sydhavnen een zeer groot gebied, vijf maal groter dan het Java-eiland, en bestaat het uit vier
schiereilanden, die in verschillende fasen worden ontwikkeld tot in totaal ca. 5000 woningen,
commerciële- en culturele voorzieningen. Het hele plan heeft het karakter van een
grachtengebied; er worden kilometers gracht toegevoegd. De eerste gerealiseerde fase van
Sydhavnen, Sluseholmen, bestaat uit stadsblokken van verschillende afmetingen, die aan alle
kanten op het water zijn georiënteerd.

De stad Kopenhagen heeft de Stedenbouwprijs opgedragen aan de gemeentelijke planners van
Københavns Kommunes Økonomiforvaltning og teknik – og Miljøforvaltning, die met Soeters
Van Eldonk architecten hebben samengewerkt bij de realisatie van Sluseholmen.

http://www.jersoe.dk
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Einde persbericht

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plantoelichting:

In Sluseholmen is de theorie van een zo compact mogelijke openbare ruimte, bedoeld om de
kans op ontmoetingen te maximaliseren, radicaal toegepast. Sommige stadsblokken zijn
slechts vanaf een zijde van een kade bereikbaar, andere van twee kanten, wat betekent dat ze
respectievelijk aan de andere drie of twee zijden direct uit het water oprijzen.
De belangrijkste openbare ruimte ligt middenin het gebied en wordt gevormd door een
gekromde gracht, waarvan de holle gevelwand in zijn volle lengte op de zon is georiënteerd en
een zonnige promenade vormt. De gebouwen aan de overkant van de gracht vormen de bolle
wand, die een groot deel van de dag beschaduwd is, maar in het perspectief van de ruimte
verkort en direct in het water staand, alleen met bruggen vanaf de kade aan de andere kant
bereikbaar zijn.
Terwijl alle woningen aan de “buitenkant” georiënteerd zijn op de verschillende schaalniveaus
van water en uitzicht, zijn ze binnenin de blokken georiënteerd op groene binnenhoven die als
buitenruimte voor de woongemeenschappen buitengewoon levendig gebruikt worden: het is een
luwe, veilige plek voor ontmoetingen, spelen, barbecuen, eten en glaasjes drinken. Er is in
korte tijd mede daardoor in Sluseholmen een levendige community ontstaan die op een
enthousiaste manier gelukkig is met de nieuwe stadswijk.
De schaal van de gebouwen in het gebied staat in directe relatie met de ruimte en het water
waaraan zij zijn gesitueerd: grote gebouwen aan het grote water van de bestaande haven, een
maatje kleiner aan de gekromde gracht, en nog kleinere smalle huizen aan de geknikte
dwarsgrachtjes. De ontwerpen voor de 250 verschillende grotere en kleinere gebouwen zijn
gemaakt door 35 Deense architecten. Voor Soeters Van Eldonk die als masterplanner en
supervisor voor de architectonische plannen optrad was niet het individuele bijzondere gebouw
uitgangspunt maar “that the variety of must be dominated by the harmony of the whole”.
Bij het ontwikkelen van het plan is gebruik gemaakt van verhoudingen en oplossingen die al
door de eeuwen heen bekend zijn en aldus zijn ingebed in de cultuur. Sluseholmen is een goed
voorbeeld van hoe door een hedendaagse interpretatie van de historische stad en de
kwaliteiten van de openbare ruimte een zeer aangenaam leefgebied kan ontstaan.
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Soeters Van Eldonk architecten te Amsterdam houdt zich bezig met stedenbouw, urban-planning en architectuur,
met het uitgangspunt dat deze disciplines uiteindelijk alleen bestaansrecht hebben als ze worden ingezet ter
bevordering van het menselijk geluk.

Voor meer informatie of beelden kunt u contact opnemen met Soeters Van Eldonk architecten, afdeling
communicatie/Anne Eva Westerman of Astrid van den Berge, +31 (0)20 6242939 of
communicatie@soetersvaneldonk.nl. Ook kunt u een kijkje nemen op onze website; www.soetersvaneldonk.nl.

mailto:communicatie@soetersvaneldonk.nl
http://www.soetersvaneldonk.nl.


Over het werk van Soeters Van Eldonk architecten is dit jaar een boek uitgekomen; ‘Dialoog met mensen en
plekken’.

U bent zorgvuldig geselecteerd om dit bericht te ontvangen. Als u geen prijs stelt op nieuws van Soeters Van Eldonk
architecten kunt u contact met ons opnemen middels een mail aan communicatie@soetersvaneldonk.nl
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