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thema’s
Thema’s als de verdichting van de 
stad, de nieuwe betekenis van het 
publieke domein bij een verdergaande 
verstedelijking en verduurzaming van 
de ruimtelijke omgeving spelen een 
belangrijke rol bij het stedenbouwkundig 
ontwerpen. De 21e-eeuwse stad en 
haar geschiedenis worden daarbij 
beiden als inspirerende context in het 
ontwerpproces ingezet.        
                           
Op architectonische schaal wordt 
gezocht naar typologische vernieuwing 
van de woningplattegrond, het 
woongebouw en het publieke 
gebouw als antwoord op de continue 
veranderende programmatische vraag. 

Generieke eigenschappen, flexibele 
structuren en een tijdloze beeldtaal 
vormen een wezenlijk bestanddeel 
van een architectuur die tot de 
verbeelding blijft spreken en vormen 
de basis voor een vitale en oprecht 
duurzame architectuur, bruikbaar voor 
verschillende doelen en geschikt voor 
een lange en intensieve periode van 
gebruik.  

recente werken
Zo treft u in deze doorsnede van 
ons recente werk voorbeelden aan 
van transformaties van (jonge) 
monumenten  - soms uit eigen 
erfenis - , van woningbouwopgaven 
die ook in de sociale categorie en 
de middeldure sector hun waarde 
bewijzen, van projecten waarbij op 
inventieve manier nieuwe technieken 
en materiaaltoepassingen worden 
onderzocht en van projecten die 
nieuwe typologieën in een sterk verdicht 
stadslandschap aan de orde stellen. 
Veel diversiteit maar met steeds drie 
constanten: een uitgesproken beeldtaal, 
een niet aflatende aandacht voor de 
kwaliteit van de ruimte en het comfort 
van haar gebruikers en een blijvend 
engagement met het bouwen zelf; met 
constructie, materiaal en detail. 

het bureau
Defesche van den Putte architectuur 
en stedenbouw bv – kortweg 
dvdp – werkt vanuit Amsterdam 
aan stedenbouwkundige plannen, 
architectuurprojecten, gebouwinterieurs 
en meubelontwerpen. Het werkterrein 
is erg gevarieerd: woongebouwen, 
kantoorgebouwen en gebouwen voor 
het onderwijs en de zorg. dvdp vindt het 
belangrijk op al deze terreinen actief te 
zijn én om gebouwen te ontwerpen die 
in hun categorie een bijdrage leveren 
aan een inhoudelijke vernieuwing. 

Met deze brede portefeuille is 
het bureau in staat om mogelijke 
verbindingen tussen thema’s en 
schaalgebieden vorm te geven. Aan 
de grote diversiteit opdrachtgevers die 
deze benadering oplevert (particulieren, 
corporaties, ontwikkelaars, bouwers, 
beleggers, instituten en overheden) 
biedt dvdp niettemin eenzelfde 
betrokkenheid en professionaliteit.

werkwijze
In de methode van werken staat de 
realisatie van het concrete project 
centraal. Analyses en research worden 
op die concrete projecten afgestemd 
en er wordt voortdurend geïnvesteerd 
in een intensieve samenwerking 
met opdrachtgevers. dvdp is ervan 
overtuigd dat alle beschikbare 
intelligentie van opdrachtgevers, 
gebruikers, adviseurs en bouwers 
rechtstreeks bijdraagt aan de 
waarde van het uiteindelijke gebouw. 
Het bureau zoekt daarom steeds 
samenwerkingsverbanden op alle 
mogelijke terreinen en een proces 
met een continue betrokkenheid van 
de architect in de rol van initiator en 
verbinder. Vanuit die achtergrond 
draagt het bureau actief bij aan het 
huidige vakinhoudelijke debat. 
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stedenbouw/architectuur
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Schalkwoud
Haarlem

stedenbouw/architectuur

Met Wilma Wonen is een ontwerp 
gemaakt voor de Belcanto locatie in 
Schalkwijk, Haarlem. Het plangebied is 
uitgewerkt tot een groene, verkeersluwe 
en genereus beplante woonbuurt: 
een modern stadsbos. Stedelijk 
wonen met auto’s uit het zicht, een 
transparante stedenbouwkundige opzet, 
twee buurtpleintjes en zichtlijnen en 
verbindingen met de buurten eromheen. 
Schalkwoud maakt zo op een innovatieve 
en onderscheidende manier zowel deel 
uit van de stad als van de natuurlijke 
omgeving. Het bouwprogramma 
bestaat zowel uit grondgebonden 
stadswoningen in losse blokken in het 
groen, als uit appartementengebouwen 
met een flexibele bouwstructuur en een 
tweelaagse plint met werkruimten. De 
openbare ruimte en het landschap zijn 
ontworpen door BOOM Landscape.

PERIODE
2019
OPDRACHTGEVER
Wilma Wonen
PROGRAMMA
125 stadswoningen, 136 appartementen 
aangevuld met woon/werkruimte
TEAM
Defesche Van den Putte, Boom Landscape
BEELDEN
A2Studio
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Campus 053 / U Parkhotel

architectuur

Het voormalige faculteitsgebouw voor 
Electrotechniek en Technische Natuurkunde 
uit 1965 heeft een grote transformatie 
ondergaan tot studentenhuisvesting 
en congreshotel. Deze transformatie 
was noodzakelijk vanwege het geheel 
andere programma, maar ook omdat de 
architectuur uit die periode toe was aan 
een grondige technische verbetering. 
De tot de verbeelding sprekende 
karakteristieken van de functionalistische 
en technische architectuur zijn behouden; 
dat wat gedateerd oogde is met deze 
transformatie gerevitaliseerd. Het 
nieuwe programma profiteert van de 
al aanwezige genereuze vrije hoogte in 
het interieur en het gebouw biedt met 
de vernieuwde glazen gevels overal een 
panoramisch uitzicht op het omringende 
coulisselandschap.

PERIODE
2014-2019
OPDRACHTGEVER
Van Wijnen Projectontwikkeling Oost
PROGRAMMA
transformatie faculteitsgebouw tot 
studentenhuisvesting (445 eenheden) en 
conferentiehotel (72 kamers en 1000 m2 
conferentieruimten)
OPDRACHT
architect
FOTOGRAFIE
Laurens Kuipers

Enschede
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Erfgooiersstraat

stedenbouw/architectuur

PERIODE
2007-2011
OPDRACHTGEVER
De Alliantie Ontwikkeling
PROGRAMMA
99 appartementen, 20 woningen, stallings-
garage 124 auto’s, 120 m2 bedrijfsruimte
OPDRACHT
architect; alle fasen bouwproject
FOTOGRAFIE
Luuk Kramer

De stedelijke vernieuwing van deze 
bestaande woonbuurt bestaat uit 
een drietal bouwprojecten, waarvan 
de Erfgooiersstraat de eerste en 
omvangrijkste is. Naast de wens om 
veel van de stedenbouwkundige 
eigenschappen te behouden en nieuw 
te bouwen naar voorbeeld van Dudok’s 
bestaande portieketagewoningen, was 
het hard nodig om de woningvoorraad 
te verbeteren met vervangende 
nieuwbouw. Alle nieuwe woningen 
zijn kwalitatief flink vooruitgegaan ten 
opzichte van de bestaande voorraad: 
ruimer, comfortabeler en zuiniger. 
Dankzij een stallingsgarage kunnen 
de omliggende straten hun groene 
inrichting behouden. Daarnaast is veel 
aandacht besteed aan de geleding en 
materialisering van de gevels, met een 
karakteristiek gevelbeeld als gevolg. 

Hilversum
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FOTOGRAFIE 
Peter Elenbaas
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Westerdokseiland

stedenbouw

De opgave betreft het 
stedenbouwkundige ontwerp voor het 
Westerdokseiland in Amsterdam. De 
versmelting van het stedenbouwkundig 
plan en de architectonische uitwerking 
ervan stonden centraal in het ontwerp. 
Door de voor Nederlandse begrippen 
extreem hoge dichtheid voldeden de 
gebruikelijke typologieën niet. Gebaseerd 
op voorbeelden uit steden als Parijs, 
Wenen, Helsinki en Berlijn werd een 
concept ontwikkeld dat in staat was een 
eigen karakter te geven aan die mate 
van stedelijkheid. De ruimtelijke structuur 
van het ontwerp bestaat uit een vijftal 
bouwblokken met een stedelijke contour. 
Het van de openbare stedelijke ruimte 
afgescheiden interieur is georganiseerd 
rondom een of meerdere cours.

PERIODE
1997-2004
OPDRACHTGEVER
PMB, gemeente Amsterdam
PROGRAMMA
ca. 900 woningen, stedelijke voorzieningen 
en parkeergarages
OPDRACHT
stedenbouwkundig ontwerp en supervisie 
meervoudige opdracht
FOTOGRAFIE
Luuk Kramer

Amsterdam
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Lucentterrein

stedenbouw/architectuur

Met de transformatie van het Lucentterrein 
is het bestaande kolossale kantorencomplex 
omgetoverd tot een aangename woon- en 
werkbuurt voor verschillende doelgroepen. 
Het stedenbouwkundig plan geeft aan 
deze plek een open en groene kwaliteit 
terwijl de aansluiting op de woonbuurten 
in de omgeving sterk wordt verbeterd. Een 
tweetal bestaande kantoorgebouwen is 
getransformeerd; de overige bouwvolumen 
zijn gesloopt om plaats te maken voor een 
mix van huur- en koopwoningen aan een 
centraal gelegen openbare tuin. 
De nieuwe grondgebonden woningen 
vormen samen met de bestaande 
woningen een logisch, afgerond bouwblok 
dat door de groene inrichting een 
samenhangend geheel vormt. 

PERIODE
2015-2017
OPDRACHT
stedenbouwkundig 
plan i.s.m. JAM 
architecten 
OPDRACHTGEVER
De Alliantie 
Ontwikkeling
PROGRAMMA
ca. 60 grondgebieden 
woningen, ca. 120 
gestapelde woningen, 
parkeergarage 140 

PERIODE
2016-2019 
OPDRACHT
architect 
OPDRACHTGEVER
Dura Vermeer 
Hengelo
PROGRAMMA
120 gestapelde 
woningen
FOTOGRAFIE
Roos Aldershoff

Hilversum
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Aan de kade

architectuur

Zoals Plantage de Sniep als geheel 
een verbindende schakel vormt in 
de plankaart van Diemen als geheel, 
vormt deze plek op kleinere schaal 
een belangrijke schakel tussen de 
nieuwe wijk en het centrum. Een plek 
waar intelligent omgegaan dient te 
worden met de schaalverschillen 
in de nabije omgeving zodat het 
uiteindelijke resultaat hier naadloos 
past. De oplossing die we op het 
niveau van de verkaveling aandragen 
is die van een stedelijk ensemble. Dat 
ensemble bestaat uit een viertal open 
en openbare ruimten en een tweetal 
gebouwen. Op deze manier ontstaat 
een structuur van openbare ruimten die 
het hele schiereiland toegankelijk maakt. 

PERIODE
2016
OPDRACHTGEVER
Kondor Wessels Projecten
PROGRAMMA
ca. 250 woningen, parkeergarage 300 
plaatsen, horeca
TEAM
Defesche Van den Putte (architect)
Vollmer & partners (ontwerp openbare 
ruimte)
BEELDEN
3D capacity

Diemen
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Villa San Martin de Valdeiglesias, 2008-2009

Particulier opdrachtgeverschap
FOTOGRAFIE
Luuk Kramer, Roos Aldershoff, dvdp

architectuur

Villa Scheerens de Wit, 2008-2010 Appartementen Buiksloterham, 2019-heden

Villa Touw, 2000-2003Vrije Kavel Zeeburgereiland, 2019-heden

Zorgwoning Weebosch, 2017-2020 Uitbreiding jaren ’30 woning Rotterdam, 2018-2020
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architectuur/interieur
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TechMed Centre UT

architectuur/interieur

Het nieuwe TechMed Centre is gevestigd 
in de voormalige proceshal van chemische 
technologie. De Universiteit heeft besloten 
dit kenmerkende gebouw te behouden 
en middels een casco-renovatie om te 
vormen tot een moderne en duurzame 
huisvesting voor de faculteit Health. Het 
ontwerp voorziet in een eigenzinnig, 
toegankelijk, open en modern gebouw 
op deze prominente plaats aan het 
Onderzoeks- en Onderwijsplein, waarbij 
het centrale atrium een middelpunt vormt 
voor de samenwerkingsambities van de 
UT. De technische uitstraling en de lichte 
en open structuur ondersteunen de sfeer 
van “leading Innovation Hub” en dragen 
bij aan de herkenbaarheid van het 
TechMed Centre.

PERIODE
2015-2019
OPDRACHTGEVER
Universiteit Twente, Facilitair Bedrijf
PROGRAMMA
flexibele kantoorruimte, onderwijsruimten
TEAM
Team T, bestaande uit:
Defesche Van den Putte
Bo2.Rotterdam
Bureau Bogaarts (interieur)
Aronsohn (constructeur)
FOTOGRAFIE
Roos Aldershoff, Laurens Kuipers

Enschede

27defesche van den putte26 onderwijs en cultuur



Universiteitsbibliotheek EUR

architectuur/interieur

PERIODE
2014-2017
OPDRACHTGEVER
Erasmus Universiteit Rotterdam, EFB
PROGRAMMA
ca. 9000 m2 bibliotheek, onderwijsruimte, 
flexibele kantoorruimte en archief
OPDRACHT
total engineering; i.s.m. ABT
FOTOGRAFIE
Roos Aldershoff

De Universiteitsbibliotheek van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam (1968, 
gemeentelijk monument) heeft een 
totale casco renovatie ondergaan. Het 
gebouw is aangepast aan de huidige 
en toekomstige manier van studeren en 
werken door een aantal grote ingrepen. 
Nieuwe vides, een nieuwe hoofdtrap 
en een nieuwe entree zorgen voor het 
open maken van het gebouw en het 
terugbrengen van licht, transparantie 
en ruimtelijkheid. Voor de materialisatie 
is gezocht naar sobere, natuurlijke 
materialen en kleurtinten die passen bij 
het oorspronkelijke gebouw. Daarnaast 
is er een grote duurzaamheids-slag 
gemaakt. De UB biedt onderdak 
aan 900 studiewerkplekken, flexibele 
werkplekken, en de collecties van de UB 
en het Rotterdamsch Leeskabinet.

Rotterdam
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FOTOGRAFIE 
Roos Aldershoff
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Milieueducatiecentrum

architectuur

De Wingerd is een milieu- en 
educatiecentrum bij Natuurtuin ’t Loo, 
een prachtige natuurlijke tuin in Bergeijk 
(NB). Door de groeiende populariteit 
en de toename van educatieve taken 
en activiteiten werd een uitbreiding van 
het cursus- en ontmoetingscentrum 
noodzakelijk. In het ontwerp is het 
bestaande gebouwtje gehandhaafd en 
als een huis-in-een-huis opgenomen in 
de nieuwe structuur van houten spanten. 
Het paviljoen opent zich naar de tuin 
en voegt zich met haar grijze lariks 
gevelbekleding en dak van houten leien 
op natuurlijke wijze in de omgeving.

PERIODE
2010-2014
OPDRACHTGEVER
Stichting Natuurtuin ‘t Loo
PROGRAMMA
milieueducatiecentrum; 210 m2
OPDRACHT
architect
FOTOGRAFIE
Roos Aldershoff

Bergeijk
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stedenbouw/architectuur/interieur
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Intermax Cloudsourcing

architectuur/interieur

Intermax is een snelgroeiend bedrijf in 
Cloudsourcing. De nieuwe kantoorruimte 
aan het Schouwburgplein in Rotterdam 
moet niet alleen een prettige 
werkplek zijn voor de veelal jonge 
professionals die er werken, maar 
ook de transparantie, kwaliteit en 
professionaliteit waar het bedrijf voor 
staat beter zichtbaar laten zijn. dvdp 
heeft een lichte en open verdieping 
ontworpen waarin op een natuurlijke 
wijze een overgang is gemaakt tussen 
ruimtes met een verschillend karakter en 
gebruik. De grote “zitkamer” met open 
keuken vormt het sociale middelpunt 
van de verdieping; in het werkgebied 
zorgen grote meubels en stilteruimtes 
voor een afscherming en rust. 

PERIODE
2015-2016
OPDRACHTGEVER
Intermax Cloudsourcing
PROGRAMMA
flexibele kantoorruimte
OPDRACHT
architect; alle fasen bouwproject
FOTOGRAFIE
Roos Aldershoff

Rotterdam
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The Gallery UT

architectuur/interieur

Na een omvangrijke metamorfose 
vinden technische start-ups en groeiende 
kleine ondernemingen een inspirerende 
werkomgeving in de vroegere faculteit 
Chemische Technologie van de 
Universiteit Twente, The Gallery. Met 
een aantal doeltreffende ingrepen zijn 
de bestaande klassieke laboratoria 
getransformeerd tot een nieuwe 
werkomgeving, die op een aangename 
manier afwijkt van het typische Hollandse 
standaardkantoor. In zijn nieuwe 
gedaante stimuleert The Gallery de 
versmelting van de universiteitscampus 
en het bestaande bedrijventerrein tot één 
Kennispark, waarbij het gebouw – bijna 
letterlijk – de etalage is voor een keur aan 
nieuwe pioniers van de techniek.

PERIODE
2006-2013
OPDRACHTGEVER
KWP en The Gallery bv
PROGRAMMA
ca. 30.000 m2 bvo bedrijfs- en kantoorruim-
te, publieksfuncties, parkeergarage 250 
auto’s
OPDRACHT
conceptontwikkeling
architect; volledige opdracht
BEELDEN
Roos Aldershoff, A2Studio

Enschede
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FOTOGRAFIE 
Roos Aldershoff
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Tinbergen gebouw EUR

architectuur/interieur

Het Tinbergen gebouw is de 
hoogbouwtoren van het oorspronkelijke 
gebouw van de Erasmus Universiteit 
(gemeentelijk monument). De opgave 
betreft een volledige casco renovatie/
restauratie van o.a. de begane grond 
en de 3e verdieping, als pilotproject 
voor de rest van de toren. Voor de 3e 
verdieping is een ruimtelijk concept 
ontworpen voor de herhuisvesting van 
een aantal Shared Service Centers 
van de universiteit met het flexibele 
werken als uitgangspunt. Op de begane 
grond zijn voormalige werkplaatsen 
en logistieke ruimten omgebouwd 
tot studieruimten en collegezalen. 
Daarnaast zijn een aantal inpandige 
ruimtes omgebouwd tot hoogwaardig 
geklimatiseerde archieven voor de 
universiteitsbibliotheek. 

PERIODE
2011-2013
OPDRACHTGEVER
Erasmus Universiteit Rotterdam, EFB
PROGRAMMA
ca. 3.200 m2 bvo onderwijsruimte, flexibele 
kantoorruimte en archiefruimte
OPDRACHT
architect
FOTOGRAFIE
Roos Aldershoff

Rotterdam
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Oostenburg

stedenbouw/architectuur

Het plan voor Oostenburg is gericht op het 
genereren van diversiteit. In combinatie 
met de wens een gevarieerd, “spontaan” 
en quasi gegroeid beeld te laten ontstaan, 
is er gezocht naar een subtiele vorm van 
samenhang. Die samenhang is zichtbaar 
in de gemeenschappelijke inspiratiebron 
bij het uitwerken van de gebouwen: 
industriële architectuur. Zowel de 
schaalsprongen, de plotselinge overgangen 
van materialen als het robuuste uiterlijk 
en de directheid van de architectonische 
beeldtaal van gebouwen uit die tijd 
hebben de ideevorming voor dit project 
ondersteund. Het plan laat zien dat ook 
waar constructieve uitgangspunten en 
ideeën over comfortabel wonen in de stad 
allemaal vergelijkbaar zijn, er toch een rijk 
gevarieerd en verrassend totaalontwerp 
kan ontstaan.

PERIODE
2017
OPDRACHTGEVER
Luchtplaats C.V. Wonam, Zadelhoff en 
Rinkelberg
PROGRAMMA
236 woningen, 36 parkeerplaatsen, ca. 330 
m2 horeca en ca. 3700 m2 werkruimte
OPDRACHT
Meervoudige opdracht i.sm. Korth Tielens 
Architecten B.V.
BEELDEN
3D Capacity (3D-beelden) 
Defesche Van den Putte (maquette)

Amsterdam
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architectuur/interieur
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Emma Kinderziekenhuis AMC

architectuur/interieur

De basis voor het ontwerp van het 
Emma Kinderziekenhuis is de ruimtelijke 
kwaliteit van de tussenruimten: alle 
afdelingsgangen bieden uitzicht op de 
buitenwereld en zijn voorzien van direct 
of indirect daglicht. De hele structuur 
van verbindingen is overzichtelijk en 
begrijpelijk gemaakt en biedt een 
belangrijke oriëntatie-mogelijkheid 
voor zowel voor de kinderen die 
er verpleegd worden, als voor de 
bezoeker. Richtinggevend in de nieuwe 
infrastructuur is een hoofdstraat die 
alle afdelingen met elkaar verbindt: 
het grote interieur als kleine stad. Er 
is een ambiance ontworpen die door 
de kinderen als een thuis kan worden 
gezien. 

PERIODE
2005-2015
OPDRACHTGEVER
AMC, Directoraat Huisvesting, 
Emma Kinderziekenhuis
PROGRAMMA
Alle verpleegafdelingen, stafgebied en 
algemene voorzieningen van het EKZ
OPDRACHT
architect; volledige opdracht
FOTOGRAFIE
Mike Bink

Amsterdam
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FOTOGRAFIE 
Mike Bink
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Woonzorgvoorziening Slotervaart

architectuur/interieur

De opgave betreft de verbouwing van 
het bestaande verpleeghuis Slotervaart. 
Een belangrijke stedenbouwkundige 
verandering is het verleggen van de 
hoofdentree naar de noordzijde van 
het gebouw, waarmee een zo direct 
mogelijke toegang ontstaat tot alle delen 
van het gebouw. Deze publieke entree 
is bereikbaar via een nieuw ingericht 
voorplein. Binnen afzienbare tijd zullen 
de gevels zijn begroeid met planten, en 
krijgt deze hof een aangenaam groen 
karakter. Tussen dit voorplein en de 
zuidelijke binnenhof bevindt zich het 
publieke deel van het gebouw: ruim 
en licht met een verzameling van alle 
sociale functies.
 

PERIODE
2012-2015
OPDRACHTGEVER
Stichting Cordaan
PROGRAMMA
revalidatieafdelingen met 66 kamers en ca. 
7.500 m2 bvo zorgcentrum
OPDRACHT
architect
FOTOGRAFIE
Roos Aldershoff

Amsterdam
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colofon

PUBLICATIE
2020
DRUKWERK
Zwaan Printmedia
FOTOGRAFIE EN BEELDEN
Roos Aldershoff
Luuk Kramer
Laurens Kuipers
Mike Bink 
3D Capacity 
Peter Elenbaas
A2Studio

ADRES
KNSM-laan 139 (Loods 6)
1019 LB Amsterdam
TELEFOON
+31 (0)20 789 23 92
MAIL
info@dvdp.nl
WEBSITE
www.dvdp.nl 




