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Met de verniewing van de plek voegen we een nieuwe laag toe, aan de 
lange geschiedenis van deze plek. De stadsgids kan hier het verhaal 
vertellen van de Ebbingepoort tot aan de demping van het Boterdiep en 
de tijd van het tankstation.

We werken graag met wat er is, wat beschikbaar is op de plek of elders 
kan worden hergebruikt. We verplanten de bomen liever dan dat we ze 
vervangen voor jonge sprieten. Een keuze voor het materiaal is niet altijd 
een esthetishe keuze, soms ook een duurzame keuze.

We geloven in de kracht van natuurrijke openbare ruimte. Wanneer 
je bewust bent van dat wat er groeit en leeft in je omgeving, wordt je 
gelukkiger en gezonder. Natuur helpt in het dempen van de stadse 
problemen zoals hittestress en wateroverlast. De kwaliteit van de 
leefomgeving gaat met meer biodiversiteit omhoog voor alles wat leeft.

We geloven ook dat deze plek alleen kan uitgroeien tot een nieuwe 
openbare trekker van formaat als de inrichting niet het gebruik dicteert 
maar uitnodigt tot gebruik. Door een sterke compositie, op land en op 
water, ontstaat een maximaal toegankelijk, gevarieerde hotspot voor 
buurt en stadse activiteiten.

We geloven ook dat de Diepenring de beleving van de waterlopen in de 
stad versterkt. Waardoor de stadjer weer een -dieptje om - kan doen. 
Dudok aan het Diep wordt de plek waar het water integraal onderdeel 
van de openbare ruimte is.

We maken Dudok de hoofdrolspeler en moedigen het gebruik als 
centrale plek aan! Dudok met daar omheen ruimte voor alles wat leeft, 
inclusief en divers. Een plek waar je kunt groeien, drinken en eten, zitten, 
liggen, spelen, op het land en aan  en in het water. 

In onze aanpak gaan we uit van een efficiënte ontwerp houding. Dat is 
duurzaam en past bij de uitgangspunten van deze opgave. We doen één 
stevige bouwkundige ingreep in het maaiveld, het amphi in riggels. We 
leggen een lange verblijfsvlonder op het water. En we transformeren de 
plek in een groene stadsruimte met meer bomen en meer beplanting.

De bewegingen rond en op de locatie. 
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Dudok aan het Diep

Het Dudok gebouwtje staat op de plek waar ooit de verbindingsdam lag. De belijning van het schakelpunt 
tussen stad en ommeland is de aanleiding voor de vorm van het amphi.
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