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Je hebt een weiland en daar moet je wat mee. Dat is wat kort door de bocht, maar feitelijk
komt het hier wel op neer. De nieuwbouw van Winkelcentrum Terwijde in Utrecht, Leidsche
Rijn met zo’n veertig winkels, horecagelegenheden, appartementen en parkeergelegenheid
vond plaats in voormalig landbouwgebied, waardoor de architect zelf de context moest
creëren. Het totale project, dat goed aansluit op de laagbouw in de omgeving, omvat diverse
blokken, waarvan twee blokken met huurwoningen met daaronder winkels ontworpen zijn
door Dana Ponec en Katja de Winter van het Amsterdamse architectenbureau Ponec De
Winter. Veel aandacht is besteed aan de functionaliteit van het complex, kleurstelling in
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combinatie met lichtinval en materialisatie, zoals de toepassing van een lichte en roodbruine
gevelsteen en aluminium detailleringen.
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