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OVER 
VENHOEVENCS

VenhoevenCS is een innovatief bureau voor duurzame 
architectuur, stedelijke ontwikkeling en infrastructuur, 
afgestemd op de uitdagingen die onze tijd met zich meebrengt. 
Het Amsterdamse bedrijf werd in 1995 opgericht door Ton 
Venhoeven en is inmiddels uitgegroeid tot een gerenommeerd 
ontwerp- en adviesbureau met vijf partners en een 
internationaal team van architecten, stedenbouwkundigen en 
technisch ingenieurs.

We geloven in de kracht van architectuur en ruimtelijke 
ordening als instrumenten om een betere en duurzamere 
wereld mee te creëren. Ons hechte team biedt de oplossingen 
voor uiteenlopende urgente uitdagingen waar samenlevingen 
vandaag de dag mee geconfronteerd worden. Op het gebied 

van architectuur ontwerpen we gebouwen voor sport & vrije 
tijd, cultuur & onderwijs, gezondheidszorg, multifunctioneel 
gebruik, residentieel, kantoren & openbare voorzieningen, 
renovaties, interieurs en producten. Op het vlak van 
infrastructuur ontwerpen we stations, bruggen, tunnels en 
fietsenstallingen. Op een grotere schaal ontwerpen we plannen 
voor stedelijke ontwikkeling, stationsgebieden en ruimtelijke 
strategieën. In samenwerking met onze partners onderzoeken 
we een breed scala aan onderwerpen met betrekking tot de 
circulariteit in steden en de planningscultuur van de toekomst.

We zijn gespecialiseerd in het vinden van integrale, ruimtelijke 
oplossingen voor maatschappelijke en milieutechnische 
kwesties, op elke mogelijke schaal. En hoewel we soms 
betrokken zijn bij plattelands- en landschapsprojecten, blijft 
onze hoofdfocus gericht op de grotere metropool met al zijn 
bijbehorende facetten: zelfvoorzienende wijken en emissievrije 
gebouwen, micronetwerken ter bevordering van recycling en 
een gezonde levensstijl, natuurinclusieve steden, transformatie 
en revitalisering, gemengd landgebruik, stadslandbouw, 
verdichting, compacte gebouwen en innovatieve gevels. Het 
gaat echter niet alleen puur om techniek en ontwerp. Culturele 
en sociale aspecten spelen een minstens zo belangrijke rol. Dat 
is dan ook waar de CS in onze naam voor staat.

Ton Venhoeven Danny Esselman Cécilia Gross

Jos-Willem van Oorschot Manfred Wansink



Een campus is een knooppunt van kennis, een voortdurend ‘living 
lab’ voor de crossovers van onderzoek en onderwijs, leefbaarheid 
en ondernemerschap. Het toekomstbestendig (her)ontwerpen 
van zo’n innovatiedistrict vraagt dan ook om een adaptieve 
strategie en een dynamisch proces met alle stakeholders, 
gebaseerd op flexibiliteit, participatie en circulariteit. 

De aanpak van VenhoevenCS draait om het creëren van  
connecties. Idealiter wordt een campusbestemming ontwikkeld 
op een kruispunt van hoogwaardig openbaar vervoer, in 
een energie- en informatie-infrastructuur en midden in 
internationale, regionale en lokale netwerken. Essentieel is 

CAMPUS
PROJECTEN

vervolgens een centrale mobiliteitshub. Zo’n hub ontsluit de 
campus, concentreert alle vormen van vervoer en faciliteert 
de overstap naar het lopen en fietsen op de campus zelf. 
Ruimte voor langzaam verkeer impliceert actief gebruik van 
het openbaar gebied. Daarmee is de hub een pragmatisch, 
ruimtelijk en sociaal onderdeel van een campus. Zoals iedere 
15-minutenstad, functioneert een innovatiedistrict als een 
compacte, intensief gemengde en aantrekkelijke wijk. In zo’n 
stuk stad is een community manager onmisbaar. Deze persoon 
is de spin in het campusweb die er het materiële en immateriële 
op dagelijkse basis linkt.

VenhoevenCS maakt de betekenisvolle interactie, het flexibel 
gebruik en de kennisuitwisseling op de campus zichtbaar door 
er werk- en onderwijsgebouwen met een publieke basis te 
ontwerpen; open plinten met een netwerk van uitnodigende, 
gedeelde ruimtes. Een kennis-ecosysteem behelst immers meer 
dan studie en werk, dus ontwerpen we een klimaatadaptief 
landschap mét wonen en sporten, horeca en events en ruimte 
voor experiment en expositie als onlosmakelijke onderdelen van 
het bruisende campusleven.



LEIDEN

BIOSCIENCE PARK 

BIOSCIENCE PARK
Leiden | NL | 2017 - 2023

programma
Studentenwoningen, short-stay appartementen, vrije sector 
huurwoningen, SoHo (Social office Home office), horeca, 
winkels en collectieve voorzieningen.
oppervlakte
65.000 m2 BVO
opdrachtgevers
Yisheng Development, Lingotto Development
partners
Ontwikkelteam: Yisheng, Lingotto, RED+, Realnomics
Ontwerpteam: VenhoevenCS, Paul de Ruiter, Landlab
IMd (constructeur), Traject (installatieadviseur), Peutz 
(Bouwfysisch advies), RHDHV (kostenadviseur), Goudappel 
(mobiliteitsadviseur)

Park MORE wordt het kloppende hart van Leiden Bio Science 
Park, een campus waar sociale interactie en kennisuitwisseling 
worden gestimuleerd. Hier ontstaat een nieuw stedelijk 
ecosysteem waarin bestaande en nieuwe gebouwen en 
infrastructuur, mensen, dieren, het landschap en daaraan 
gerelateerde duurzame processen optimaal en in samenhang 
functioneren. Dankzij de toepassing van het ontwerpconcept 
MicroCity wordt MORE voor een aanzienlijk deel zelfvoorzienend, 
waarmee de druk op grootschalige infrastructuur en het milieu 
zoveel mogelijk wordt beperkt.



EXPO LUIK 2017
Luik | BE | 2010-2011

Het Masterplan voor de Liège Expo 2017 werd gemaakt voor de 
stad Luik in België; niet alleen als een aantrekkelijk op zichzelf 
staand evenement, maar eerder als het begin van een duurzame 
transformatie van site en stad voor een milieuvriendelijke 
toekomst. De voorgestelde ontwikkeling aan beide oevers 
van de Maas, inclusief een nieuw station en multimodale 
knooppuntontwikkeling in Bessoux, zal nieuwe toegangen 
tot de rivier creëren, de kwaliteit van leven verbeteren en de 
milieuvriendelijke beweging in de stad bevorderen.

programma
Tijdens expo: paviljoenen (91 000 m2), diensten 
(20 000 m2), entertainment (15 000 m2), thema paviljoenen 
(17 500 m2)
Na Expo: huisvesting (130 000 m2), hotel (7 500 m2), faciliteiten 
(25 000 m2), kantoren(35 000 m2), congress centrum (20 000 
m2)
oppervlakte
Coronmeuse 25 ha en 8 ha entreegebied, Bressoux 29 ha
opdrachtgever
McKinsey & Company voor Liège Expo 2017
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HILVERSUM

ARENAPARK

ARENAPARK
Hilversum | NL | 2021-2023

programma
Wonen, werken sportvoorziening, duurzame 
energievoorziening.
oppervlakte
85.000 m2
opdrachtgever
Gemeente Hilversum

Het masterplan voor de stedenbouwkundige doorontwikkeling 
van het Arenapark in Hilversum zal zich focussen op een 
duurzame verdichting en verlevendiging van het onvoltooide 
bedrijventerrein door menging van wonen, werken, onderwijs 
en sport met slimme mobiliteit en versterking van natuur. 
De scenario’s voorzien van een compact en gezond stuk stad 
voor bewoners, ondernemers, studenten en sporters. Alle 
voorzieningen op het terrein zijn er op loopafstand, de OV-
bereikbaarheid wordt er geoptimaliseerd door verbeterde 
inpassing van Station Hilversum Sportpark aangevuld met een 
verfijnde voetgangers- en fietsstructuur. Daarbij onderzoekt het 
bureau het aantal en type woningen en bedrijven dat er extra 
kan worden gerealiseerd en de versterking met het naastgelegen 
Goois Natuurreservaat Laapersheide. Ook worden alternatieven 
verkend voor biomassa als warmtebron voor het park evenals 
de komst van de internationale school en het nieuwe Evert 
Kroonzwembad.

VenhoevenCS bespreekt momenteel de impact van deze wensen 
van de gemeente met betrokkenen. De uitkomsten worden 
geïntegreerd en vertaald tot ruimtelijke scenario’s die het 
Arenapark als stedelijke en duurzame bestemming versterken. 



PARIJS

OLYMPISCH STADION-
GEBIED 2024

OLYMPISCH STADION-
GEBIED 2024

Parijs | FR | 2018-2025

programma
Openbaar sportcomplex met een 50m zwembad 50m, zwembad met 
duiktoren, instructiebad 25m, recreatiebad, geschikt voor wedstrijden 
niveau 1-4,  tribune met 5000 plaatsen (2500 vaste zitplaatsen en 
2500 demontabele zitplaatsen) boulderhal, restaurant, basketball 3x3, 
padel tennis, fitness, football 5x5
oppervlakte
Ca. 20.000 m2

Opdrachtgever
Bouygues Bâtiment Ile de France (La Métropole du Grand Paris)
Bouwkosten
126M € 
Partners
Ateliers 2/3/4/ (partner architect & landschapsarchitect), 
Bouygues Bâtiment Ile de France (hoofdaannemer), SBP schlaich 
bergermann partner (constructeur), INEX (installatieadvies), Katene 
(waterbehandeling), Mazet & Associes (kostenadviseur), RECREA 
(beheer), Dalkia (onderhoud)

Het nieuwe zwemstadion in  Saint-Denis, Parijs is ontworpen 
voor multifunctioneel gebruik. Tijdens de Olympische Spelen in 
2024 zullen hier de wedstrijden voor waterpolo, schoonspringen 
en synchroonzwemmen plaatsvinden. De afmetingen van het 
zwembassin zijn aanpasbaar; een technisch hoogstandje dat 
het gebouw extra flexibel en duurzaam maakt. Het gebouw 
zal na de spelen worden omgetoverd tot sportgebouw voor de 
wijk. Samen met de groene inrichting van de publieke ruimte 
en de nieuwe verbindingsbrug met het grootste stadion van 
Frankrijk, het ‘Stade de France’, is het nieuwe zwemstadion een 
belangrijke investering in de toekomst van Saint-Denis.



HASSELT

CORDA CAMPUS

CORDA CAMPUS 
Hasselt | BE | 2021 

programma
Masterplan 2.0 Tech campus voor studenten, start-ups en 
bedrijven. Nieuwe Event Arena, mobiliteitsHUB, Groene 
buitenruimte.
opdrachtgever
Corda Campus
Partners
GeoSted

COMMUNITY HOST
(Student Experience)
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P

De Corda Campus is een dynamische Tech-Campus voor 
studenten, start-ups en bedrijven. Het Masterplan 2.0, een 
tender gewonnen door VenhoevenCS en GeoSted, zal de campus 
aantrekkelijker maken en haar verbindingskracht verder doen 
groeien. De Corda Campus heeft de ambitie te bouwen aan een 
sterke gemeenschap voor studenten, professionelen, academici, 
expats, onderzoekers en ondernemers. De ambitie is dit niet te 
beperken tot de campus zelf, maar ook in de nabije omgeving 
en daarbuiten. Het masterplan zal zich daarom ook richten op 
sociale ambities, zoals duurzaamheid en integratie om zo een 
groene en gezonde campus te realiseren.

Het Masterplan 2.0 zal worden gebaseerd op innovatie, 
adaptiviteit, ervaring en het principe van transparantie om 
zo ontmoeting en innovatie tussen verschillende sectoren te 
stimuleren. Het wordt een campus waar de voetganger centraal 
staat, met veel ruimte voor groen en voorzieningen. 

BEWONERS 
CAMPUS

COMMUNITY HOST
Corda Campus



GENK

ZOL MASTERPLAN

ZOL MASTERPLAN
Genk | BE | 2021 

programma
Masterplan, mobiliteitsplan, nieuwe Entree-As.
Oppervlakte
21.4 ha
opdrachtgever
Ziekenhuis Oost-Limburg

Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), locatie Sint Jan, ligt in Genk, 
België. Rond dit ziekenhuis is een groot aantal instellingen op 
het gebied van gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg en 
zorgonderwijs geconcentreerd en de zo ontstane campus draagt 
inmiddels de naam Synaps Park. Synaps Park heeft recent extra 
grond verworven voor verdere uitbreiding tot een brede zorg- 
en innovatiecampus rond ZOL.

VenhoevenCS maakt een masterplan voor de campus. Drager 
daarvan is een landschapsontwerp; daarbovenop ontwikkelen 
we de stedenbouwkundige lagen tot een stevig fundament 
waarop de campus duurzaam kan doorgroeien: een robuust 
natuurlijk ecosysteem met ruimte voor groen en water; een 
raamwerk voor duurzame mobiliteit voor optimale verknoping 
van de modaliteiten; vitale mixed-use wijken voor een gezonde 
en leefbare campus; en inclusieve economische groei voor 
een adaptief groeimodel. Het masterplan biedt daarmee geen 
vastomlijnd eindbeeld, wel een adaptief raamwerk dat ruimte 
biedt aan toekomstige ontwikkelingen.



DELFT

STATION DELFT CAMPUS

programma
Ontwikkelperspectief en modellenstudie voor stationsgebied.
Opdrachtgever
Gemeente Delft
Partners
NS, TU Delft, Provincie Zuid Holland, ProRail, MRDH, MinBiZ

De stad Delft en de TU Delft ontwikkelen zich in hoog tempo 
tot knooppunt van technologie en innovatie. Bovendien wil 
Delft de grote woningbouwopgave vernieuwend en integrale 
aanpakken met inbegrip van mobiliteit, gebiedsontwikkeling en 
innovatie. Het belang van samenwerking en snelle verbindingen 
binnen het regionale kennis- en innovatienetwerk Leiden-
Delft-Rotterdam groeit. Dit biedt kansen om Stationsgebied 
Delft Campus, stad en regio met elkaar te integreren tot een 
compleet en duurzaam ecosysteem.

STATION DELFT CAMPUS 
DELFT | NL | 2020

2020-2025

2025-2030

2030-2035

PIJLER 1 GEBIEDSONTWIKKELING
GEBIEDSVISIE BPD en Gemeente

PIJLER 2 MOBILITEIT & INFRA
PVA MOBILITEIT & INFRASTRUCTUUR publieke werkgroep o.l.v. 

PIJLER 3 KENNIS & INNOVATIE
PROGRAMMAPLAN DUCC werkgroep o.l.v. innovatie aanjager

COÖRDINATIE & SAMENHANG
programma-overleg o.l.v. kwartiermaker



EINDHOVEN

CAMPUS TU/E

CAMPUS TU/E
Eindhoven | NL | 2019 - 2023

programma
735 nieuwe studentenwoningen en voorzieningen: ‘Circle of 
stuff’ kringloopwinkel, Woonkeukens, een Mobility hub en een 
Makerspace.
oppervlakte
29.000 m2 BVO
opdrachtgever
Heijmans & Woonbedrijf, Technische Universiteit  Eindhoven
Partners
Heijmans (aannemer), Lievense (constructeur), Van Hoften 
installatietechniek + Van Hees elektrotechniek, Cauberg Huygen 
(bouwfysisch adviseur), Vestide / Woonbedrijf (), B1 design 
(renders)

Het ontwerp voor een levendige campus op de Tu/e is bedacht 
als een plek waar (internationale) studenten en onderzoekers 
zich thuis kunnen voelen. Verschillende functies zijn in een 
aantrekkelijke setting dicht bij elkaar gesitueerd om activiteit 
en ontmoeting te stimuleren. Het plan bestaat uit een 
landschappelijk stadspark met daarin twee hoogbouwschijven 
en een laagbouw oftewel ‘studentendorp’ ertussen. Dit 
studentendorp vormt het sociale hart van de nieuwe campus. Het 
bestaat uit een veld van aaneengeschakelde éénlaagse woningen 
en kan gefaseerd groeien. In samenwerking met de TU/e worden 
hier ook verschillende andere voorzieningen gerealiseerd, zoals 
de ‘Circle of stuff’ kringloopwinkel, Woonkeukens, een Mobility 
hub en een Makerspace.
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