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SCULPTURAAL APPARTEMENTENCOMPLEX DANKZIJ INSPIRERENDE SAMENWERKING

LANDMARK IN DE POLDER
Aan de boorden van de Oostvaardersplassen in Almere is onlangs een prachtige nieuwe ‘landmark’ verrezen: apparte-
mentencomplex Madrona. Dankzij het gezamenlijke project van woningcorporatie GoedeStede, ontwikkelend bouwer 
Trebbe en architectenbureau Inbo kunnen veel woningzoekenden in Almere hun ultieme woonwens realiseren. Christian 
Schuurman, projectleider bij Trebbe en architecten Olof Schonewille en Trude de Vroomen van Inbo vertellen over het 
bijzondere project.
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‘Landmark’ Madrona werd gerealiseerd op basis van het HoogWonen-concept van Trebbe.
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Wie wil er nu niet wonen op een markante plek 
met een dito uitzicht? In Almere is dit sinds kort 
mogelijk voor woningzoekenden in de sociale 
huursector. Met het 40 meter hoge appartemen-
tencomplex Madrona brengt woningcorporatie 
GoedeStede het wonen op een prachtige locatie 
aan de rand van de Oostervaardersplassen binnen 
het bereik van deze doelgroep. Het complex om-
vat 95 appartementen, waarvan 74 tweekamer-
woningen en 21 driekamerwoningen. Madrona 
werd gerealiseerd in nauwe samenwerking met 
onder meer architectenbureau Inbo en ontwik-
kelend bouwer Trebbe. “We werken vaker samen 
met GoedeStede”, vertelt Schuurman. “Dit project 
is een vervolg op de goede samenwerking die we 
in het verleden hebben opgebouwd.” Ook bij Inbo 
is men tevreden met de wijze waarop het project 
verliep. “Madrona is een ‘landmark’ geworden 
met een prachtige uitstraling, die heel bijzonder 
is voor een project in de sociale woningbouw”, 
aldus De Vroomen. 

PUZZELSTUKKEN
De basisplattegrond van de appartementen is ge-
baseerd op het HoogWonen-concept van Trebbe. 
“Dit is een uitgewerkt concept dat ons in staat 
stelt snel te bouwen bij een hoge kwaliteit”, legt 
Schuurman uit. “Bij HoogWonen maken we ge-
bruik van een aantal vaste ‘puzzelstukken’ waar-
mee we een plattegrond kunnen maken. Binnen 
dit project is gekozen voor de variant met centrale 
ontsluiting; in Madrona bevinden de appartemen-
ten zich rondom een centrale kern.”

hebben”, zegt Schuurman. “Daarnaast is het 
één van de eerste projecten die we gerealiseerd 
hebben op basis van een prefab casco, geleverd 
door Bestcon uit Best. Door met een prefab casco 
te werken, kunnen we nog sneller en efficiënter 
bouwen. En doordat Bestcon de balkons aan de 
vloerplaten gestort heeft, zijn er geen ondersteu-
ningsconstructies nodig. Dit scheelt enorm in de 
bouwtijd en bouwkosten.” Schonewille benadrukt 
dat vormidee hier samenvalt met bouwtechniek. 
“De sculpturale opzet hield in dat de balkons deels 
verspringen ten opzicht van elkaar. Het tijdens de 
bouw ondersteunen van een balkon was hierdoor 
bijzonder lastig. Doordat Bestcon de balkons van 
tevoren aan de voerplaten vast stortte, werd dit 
probleem omzeild.”

Terugkijkend is men bij Trebbe en Inbo zeer te 
spreken over het gezamenlijke project. “Als er iets 
is dat dit project kenmerkt, dan is het de goede sa-
menwerking”, zegt De Vroomen. “Het naar elkaar 
luisteren en stapelen van ideeën heeft geleid tot 
dit markante gebouw: rijk aan detaillering en met 
mooi materiaalgebruik en een dubbelhoge entree. 
Zonder de goede samenwerking – met Trebbe, 
GoedeStede én de gemeente – was het niet gelukt 
zo’n mooi project te realiseren.”   ❚

Madrona valt onder meer op door de rijke 
detaillering, het mooie materiaalgebruik 
en de dubbelhoge entree.

Madrona ziet er dankzij het ontwerp van Inbo van alle kanten aantrekkelijk uit.

'Van welke kant je het gebouw 
ook bekijkt, Madrona ziet er van 
alle kanten aantrekkelijk uit'

Bij Inbo kon men uitstekend uit de voeten met 
HoogWonen. In relatief korte tijd werd het ont-
werp gemaakt en gerealiseerd, waarbij is gekozen 
voor een variant met per verdieping acht appar-
tementen rond een kern met trappen en lift. “De 
plattegronden zaten goed in elkaar en gaven ons 
een goede richting in het ontwerpproces”, aldus 
Schonewille. “Uit de vormstudie bleek dat het naar 
boven toe ‘verjongen’ van het volume nodig was 
om de toren verticaler te laten ogen. Binnen het 
HoogWonen-concept was dit mogelijk door op de 
hoeken de kleine tweekamerwoningen te leggen 
bovenop de grotere driekamerwoningen. Dit ver-
jongen gebeurt steeds op een andere laag, zodat 
een licht asymmetrisch en sculpturaal beeld ont-
staat. Deze asymmetrie is doorgezet in het laten 
verspringen van de balkons.” Voorts is Madrona 
een alzijdig volume geworden. “Van welke kant 
je het gebouw ook bekijkt, Madrona ziet er van 
alle kanten aantrekkelijk uit”, aldus De Vroomen.

PREFAB CASCO
Volgens de betrokkenen is het in baksteen uitge-
voerde Madrona in verschillende opzichten een 
bijzonder project. “Ten eerste is het met 40 meter 
tot nog toe het hoogste appartementencomplex 
dat we voor GoedeStede ontwikkeld en gebouwd 
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