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Appartementen F

Typologie Urban Villa die het begin cq. eindpunt vormt van de parkway.
Oriëntatie Alzijdige oriëntatie, waarbij de noordzijde georiënteerd is op de dijk en
  de fietsroute  van de Heinis en de zuid- en oostzijde het begin en eindpunt
  markeert van de parkway. De westzijde is georiënteerd op de Bruistensingel en
  vraagt voldoende waarborging van de transparantie van de gevel ondanks
  de invloed van de geluidshinder.
Arch. Expressie Het gebouw vormt als totaal een kop in het stedenbouwkundig plan en
  zal afwijkend vormgegeven moeten worden. Daarbij zijn plastiek en geleding
  van de gevel uitgangspunt in combinatie met een eigentijdse vormgeving.
Kleurstelling Uitstraling van het gebouw in lichte witte tinten.
Materiaal Het basismateriaal is baksteen in combinatie met stuc- of keimwerk. Glas zorgt
  voor de transparantie en hout wordt alleen ondergeschikt gebruikt.
  Overige toegevoegde materialen dienen bij te dragen aan een
  natuurlijke uitstraling en geven variatie aan het kleurenpallet.
Parkeren  Halfverdiept parkeren voor bewoners en maaiveld parkeren voor bezoekers aan
  de zuidzijde. De parkeerkelder en de parkeerplaatsen worden ontsloten
  vanaf de parkway.
Aansluiting Het gebouw wordt landschappelijk geïntegreerd in het glooiende maaiveld van
   maaiveld het park om sokkelvorming te voorkomen.

F



Appartementen A1 + A2

Typologie Appartementengebouw dat aan alle zijden aansluit op het landschapspark en
  een hoogteaccent heeft aan de parkway.
Oriëntatie Alzijdige oriëntatie, waarbij het hoogteaccent is georiënteerd op de parkway.
  Verder wordt aan de westzijde van het gebouw een groen scherm
  opgetrokken (grondlichaam in combinatie met boomopstanden) in verband met
  de visuele- en geluidshinder vanaf de Bruistensingel. De noordgevel
  vraagt dezelfde ruimtelijke kwaliteiten als de zuidgevel. De buitenruimtes
  zullen ondanks de geluidshinder voldoende transparantie van binnen naar
  buiten moeten bieden.
Arch. Expressie Het gebouw kent een heldere en klassieke opbouw (plint, gevel en lijst). Het
  gebouw heeft een kop aan de parkway en kent een horizontale geleding
  met verticale elementen. Daarbij zijn plastiek en geleding van de gevel
  uitgangspunt in combinatie met een eigentijdse vormgeving.
Kleurstelling Uitstraling van het gebouw in lichte witte tinten met donkere accenten.
Materiaal Het basismateriaal is baksteen in combinatie met stuc- of keimwerk. Glas zorgt
  voor de transparantie en hout wordt alleen ondergeschikt gebruikt.
  Overige toegevoegde materialen dienen bij te dragen aan een
  natuurlijke uitstraling en geven variatie aan het kleurenpallet.
Parkeren  Halfverdiept parkeren voor bewoners en maaiveld parkeren voor bezoekers
  ten zuiden van het gebouw in combinatie met gebouw B. De parkeerkelder en
  de parkeerplaatsen worden ontsloten vanaf de parkway.
Aansluiting Het gebouw wordt landschappelijk geïntegreerd in het glooiende maaiveld van
   maaiveld het park om sokkelvorming te voorkomen.

A1
A2
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Appartementen B1 + B2

Typologie Appartementengebouw dat aan alle zijden aansluit op het landschapspark en
  een hoogteaccent heeft aan de Bruistensingel. Het gebouw bestaat uit twee
  losse delen en heeft een buitenruimte tussen de twee bouwdelen.
Oriëntatie Alzijdige oriëntatie, waarbij het hoogteaccent is georiënteerd op de
  Bruistensingel en het water. Verder wordt aan de westzijde van het gebouw
  een groen scherm opgetrokken (grondlichaam in combinatie met boomopstanden) 
  in verband met de visuele- en geluidshinder vanaf de Bruistensingel. De
  noordgevel vraagt dezelfde ruimtelijke kwaliteiten als de zuidgevel.
  De buitenruimtes zullen ondanks de geluidshinder voldoende transparantie
  van binnen naar buiten moeten bieden.
Arch. Expressie Het gebouw kent een heldere en klassieke opbouw (plint, gevel en lijst). Het
  gebouw heeft een kop aan de Bruistensingel en heeft een horizontale
  geleding met verticale elementen. Het gebouw bestaat uit twee losse delen,
  maar wordt gemeenschappelijk vormgegeven. Daarbij zijn plastiek en geleding 
  van de gevel uitgangspunt in combinatie met een eigentijdse vormgeving.
  Het gebouw heeft op lager schaalniveau ook een kop aan de parkway.
Kleurstelling Uitstraling van het gebouw in lichte witte tinten met donkere accenten.
Materiaal Het basismateriaal is baksteen in combinatie met stuc- of keimwerk. Glas zorgt
  voor de transparantie en hout wordt alleen ondergeschikt gebruikt.
  Overige toegevoegde materialen dienen bij te dragen aan een
  natuurlijke uitstraling en geven variatie aan het kleurenpallet.
Parkeren  Geheel verdiept parkeren voor bewoners en maaiveld parkeren voor
  bezoekers ten noorden van het gebouw in combinatie met gebouw A.
  De parkeerkelder en de parkeerplaatsen worden ontsloten vanaf de parkway.
Aansluiting Het gebouw wordt landschappelijk geïntegreerd in het glooiende maaiveld van
   maaiveld het park om sokkelvorming te voorkomen. De buitenruimte tussen de 
  appartementencomplexen is onderdeel van de gebouwde omgeving en vraagt
  een inrichting die aansluit bij de publieke functie van het landschapspark.

B1

B2



Appartementen C1 + C2

Typologie Appartementengebouw dat aan de westzijde aansluit op het water, aan de
  zuidzijde aan een opgetilde pleinruimte en ten noorden en oosten aan
  het landschapspark. Het gebouw heeft een kop aan de Bruistensingel en bestaat
  uit twee delen die met elkaar zijn verbonden.
Oriëntatie Alzijdige oriëntatie, waarbij het hoogteaccent is georiënteerd op de
  Bruistensingel en het water. De noordgevel vraagt dezelfde ruimtelijke
  kwaliteiten als de zuidgevel. De buitenruimtes zullen ondanks de
  geluidshinder voldoende transparantie van binnen naar buiten moeten bieden.
Arch. Expressie Het gebouw kent een heldere en klassieke opbouw (plint, gevel en lijst). Het
  gebouw heeft een kop aan de Bruistensingel en heeft een horizontale geleding
  met verticale elementen. Het gebouw bestaat uit twee delen, maar
  wordt gemeenschappelijk vormgegeven. Door de gezamenlijke buitenruimte
  zijn gebouwen C en D in architectonische expressie sterk met elkaar verbonden.
  Daarbij zijn plastiek en geleding van de gevel uitgangspunt in combinatie met
  een eigentijdse vormgeving. Het gebouw heeft op lager schaalniveau ook een
  kop aan de parkway.
Kleurstelling Uitstraling van het gebouw in lichte witte tinten met donkere accenten.
Materiaal Het basismateriaal is baksteen in combinatie met stuc- of keimwerk. Glas zorgt
  voor de transparantie en hout wordt alleen ondergeschikt gebruikt.
  Overige toegevoegde materialen dienen bij te dragen aan een natuurlijke
  uitstraling en geven variatie aan het kleurenpallet.
Parkeren  Halfverdiept parkeren voor bewoners gecombineerd met gebouw D en
  maaiveld parkeren voor bezoekers ten noorden van gebouw E. De parkeerkelder
  en de parkeerplaatsen worden ontsloten vanaf de parkway.
Aansluiting Het gebouw wordt landschappelijk geïntegreerd in het glooiende maaiveld van
   maaiveld het park om sokkelvorming te voorkomen. De buitenruimte tussen de 
  appartementencomplexen is onderdeel van de gebouwde omgeving en vraagt
  een inrichting die aansluit bij de publieke functie van het landschapspark.

C1
C2
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Appartementen D1 + D2

Typologie Appartementengebouw dat aan de westzijde aansluit op het water, aan de
  noordzijde aan een opgetilde pleinruimte en ten zuiden en oosten aan
  het landschapspark. Het gebouw heeft een kop aan de Bruistensingel en bestaat
  uit twee losse delen.
Oriëntatie Alzijdige oriëntatie, waarbij het hoogteaccent is georiënteerd op de Bruistensingel 
  en het water. De noordgevel vraagt dezelfde ruimtelijke kwaliteiten als
  de zuidgevel. De buitenruimtes zullen ondanks de geluidshinder
  voldoende transparantie van binnen naar buiten moeten bieden.
Arch. Expressie Het gebouw kent een heldere en klassieke opbouw (plint, gevel en lijst). 
  Het gebouw heeft een kop aan de Bruistensingel en heeft een horizontale geleding 
  met verticale elementen. Het gebouw bestaat uit twee losse delen, maar
  wordt gemeenschappelijk vormgegeven. Door de gezamenlijke buitenruimte zijn 
  gebouwen C en D in architectonische expressie sterk met elkaar verbonden.
  Daarbij zijn plastiek en geleding van de gevel uitgangspunt in combinatie met
  een eigentijdse vormgeving. Het gebouw heeft op lager schaalniveau ook een
  kop aan de parkway.
Kleurstelling Uitstraling van het gebouw in lichte witte tinten met donkere accenten.
Materiaal Het basismateriaal is baksteen in combinatie met stuc- of keimwerk. Glas zorgt
  voor de transparantie en hout wordt alleen ondergeschikt gebruikt.
  Overige toegevoegde materialen dienen bij te dragen aan een natuurlijke
  uitstraling en geven variatie aan het kleurenpallet.
Parkeren  Halfverdiept parkeren voor bewoners gecombineerd met gebouw C en
  maaiveld parkeren voor bezoekers ten noorden van gebouw E. De parkeerkelder
  en de parkeerplaatsen worden ontsloten vanaf de parkway of de zuidelijke 
  ontsluitingsweg.
Aansluiting Het gebouw wordt landschappelijk geïntegreerd in het glooiende maaiveld van
   maaiveld het park om sokkelvorming te voorkomen. De buitenruimte tussen
  de appartementencomplexen is onderdeel van de gebouwde omgeving en
  vraagt een inrichting die aansluit bij de publieke functie van het landschapspark.

D1
D2



Appartementen E1 + E2

Typologie Appartementengebouwen die aan de westzijde en de zuidzijde aansluiten op het
  water en ten noorden aan een (langgerekte) pleinruimte. Aan de zijde van de  
  Bruistensingel heeft het gebouw in hoogte een kop.
Oriëntatie Alzijdige oriëntatie, waarbij het hoogteaccent is georiënteerd op de Bruistensingel
  en het water. Tussen gebouw E1 en E2 bevindt zich de entree (de poort) vanaf de
  Hervensebaan tot de nieuwe woonbuurt. De noordgevels vragen dezelfde 
  ruimtelijke kwaliteiten als de zuidgevels. De buitenruimtes dienen voldoende  
  transparant vormgegeven te worden en tegelijkertijd de geluidshinder vanaf de  
  Hervensebaan te verminderen.
Arch. Expressie De gebouwen kennen een heldere en klassieke opbouw (plint, gevel en lijst). Het
  gebouw heeft een kop aan de Bruistensingel en heeft een horizontale geleding 
  met verticale elementen. De gebouwen bestaan uit losse onderdelen, maar
  worden gemeenschappelijk vormgegeven.. De zuid-west georienteerde hoeken
  van alle gebouwen zijn beeldbepalend en moeten als accenten herkenbaar zijn.
  Door de gezamenlijke (langgerekte) buitenruimte aan de noordzijde zijn de
  gebouwen sterk met elkaar verbonden. Daarbij zijn plastiek en geleding van de
  gevel uitgangspunt in combinatie met een eigentijdse vormgeving.
Kleurstelling Uitstraling van de gebouwen in lichte witte tinten met donkere en rode accenten.
Materiaal Het basismateriaal is baksteen in combinatie met stuc- of keimwerk. Glas zorgt
  voor de transparantie en hout wordt alleen ondergeschikt gebruikt. Overige
  toegevoegde materialen dienen bij te dragen aan een natuurlijke uitstraling en
  geven variatie aan het kleurenpallet.
Parkeren    Halfverdiept parkeren voor bewoners en maaiveld parkeren voor bezoekers ten 
  noorden en oosten van gebouw E. De parkeerkelder en de parkeerplaatsen
  worden ontsloten vanaf de oost-westelijke ontsluitingsweg.
Aansluiting Gebouw E1 wordt aan de noordzijde landschappelijk geïntegreerd in het
   maaiveld glooiende maaiveld van het park om sokkelvorming te voorkomen. Aan de
  zuidzijde is de buitenruimte een architectonisch onderdeel van het gebouw,
  waarbij tegelijkertijd een natuurlijk duurzame begrenzing de overgang met
  het water markeert. De brug moet onderdeel uitmaken van de gekozen oplossing.

E1a

E2

E1b



Appartementen E3

Typologie Appartementengebouw dat het eind cq. beginpunt vormt van de nieuwe
  zuidelijke watergang en van gebouw E als totaal.
Oriëntatie Alzijdige oriëntatie, waarbij het hoogteaccent aan de Bruistensingel en de tweede 
  entree tot het plangebied is georiënteerd. Het betreft een carré-vormig gebouw 
  met aan de westkant een open zijde aan het water, waardoor de binnenruimte
  op het water is georiënteerd.
Arch. Expressie Het gebouw vormt als totaal een kop in het stedenbouwkundig plan en zal
  afwijkend vormgegeven moeten worden. Het betreft een alzijdig gebouw met 
  een eigentijdse vormgeving dat een strakkere gevelindeling kent met minder
  plastiek en geleding. De gebouwdelen en de binnenruimte worden gezamenlijk 
  vormgegeven.
Kleurstelling Uitstraling van het gebouw in een donkere kleurstelling met lichte witte accenten. 
  De binnenkant wordt gekenmerkt door een lichtere witte binnenwereld.
Materiaal Het basismateriaal is baksteen. Glas zorgt voor de transparantie en hout en stuc-
  of keimwerk worden alleen ondergeschikt gebruikt. Overige toegevoegde
  materialen dienen bij te dragen aan een natuurlijke uitstraling en geven
  variatie aan het kleurenpallet.
Parkeren  Halfverdiept parkeren voor bewoners en maaiveld parkeren voor bezoekers
  ten noorden en oosten van gebouw E. De parkeerkelder en de parkeerplaatsen 
  worden ontsloten vanaf de oost-westelijke ontsluitingsweg.
Aansluiting Het gebouw wordt landschappelijk geïntegreerd in het glooiende maaiveld
   maaiveld van het park om sokkelvorming te voorkomen. De buitenruimte van het gebouw 
  sluit aan de zuidzijde aan op het water en vraagt een gebouwde oplossing die
  architectonisch onderdeel is van het gebouw, maar tevens onderdeel uitmaakt
  van het landschapspark.

E�



trappen als toegang tot opgetild plein

publiek houten dek met openingen

perspectief op glooiend maaiveld

aansluiting plein aan het water
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Beeldkwaliteit Gebouwde Buitenruimte Appartementen

De appartementengebouwen voegen zich in de landschappelijke groen-blauwe wereld die van 
noord naar zuid continue doorloopt een aansluit op het cultuurhistorisch erfgoed van de Heinis. Dit 
uitgangspunt maakt dat de appartementen als losse objecten in een glooiend grasveld met verspreide 
bomen staan, waarbij op een drietal plekken tussen de appartementen een stedelijke ruimte wordt 
vormgegeven middels een verhoogd plateau dat is gekoppeld aan de gebouwen.

Deze drie plateaus zijn opgetild boven het maaiveld, gezien de verdiepte of halfverdiepte 
parkeervoorziening eronder. De plateaus zijn een onderdeel van het gebouw of gebouwensemble, 
maar worden specifiek vormgegeven. Om de openbare of semi-openbare functie te benadrukken 
kan zowel in kleur als materiaal worden afgeweken van de gebouwen. Het toepassen van 
grootformaat tegels, halfverharding of houtmaterialen zijn hier voorbeelden van. Accenten kunnen 
aangebracht worden met specifieke verlichtingsarmaturen en meubilair of een breed assortiment aan 
beplantingssoorten. Het hoogteverschil tussen het landschapspark (grasvlakken en waterspiegel) en 
de gebouwde buitenruimte benadrukt het reliëf in het plangebied en zullen geaccentueerd worden 
middels traptreden en/of grashellingen.

Ten aanzien van de boomopstanden is het uitgangspunt dat de nieuwe groenstructuur een 
substantieel deel van de openbare ruimte omvat om voldoende contrast te bieden met de 
bebouwing. Verder spelen de bruggen bij de nadere uitwerking van de openbare ruimte een cruciale 
rol; ze vormen markeringspunten in het verkeersnetwerk, zijn ontmoetingsplekken en kunnen 
beschouwd worden als beelddragers van de identiteit van het gebied.
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4
Uitgangspunt voor de bebouwing aan de parkway is het vormen van een voorname en statige 
bebouwingswand als ruggengraat voor de achtergelegen grondgebonden woningen en als ruimtelijke 
overgang naar de appartementen. De koppen van de stadswoningen aan de zuidzijde van de rijen 
worden verbijzonderd en vormen accenten in de straatwand.
 
Architectuurbeeld
De samenhang in de straatwand wordt verkregen door lichte witte tinten, baksteen te gebruiken als 
basismateriaal, eenvoudig en heldere detaillering, verbijzondering rondom entrees en raampartijen 
en transparantie richting de parkway. De woningen krijgen een duidelijke signatuur en ontleden hun 
status aan de positie aan de parkway.

Geleding van de wand
Er wordt gestreefd naar een eenheid per rijtje. De rijtjes in het noordelijk en zuidelijk deel worden 
ontworpen als één familie, maar hoeven derhalve niet identiek te zijn. De kopwoningen aan de 
zuidzijde van de rijtjes vormen de opmaat naar het achtergelegen rijtje; zij moeten verbijzonderd 
worden in bouwmassa en/of gevelindeling. De individuele woning moet herkenbaar zijn, maar passend 
binnen de totaalcompositie van de rij.

Oriëntatie
De woningen zijn georiënteerd op de parkway. De voordeuren bevinden zich dan ook aan de parkway 
en zijn ontsloten middels een wandelpad of éénrichtingsweg. De woningen op de hoeken hebben 
naast de west- ook een zuidoriëntatie als ondersteuning van de gebogen lijn van de parkway.

Rooilijnen
De stadswoningen staan per rij in dezelfde rooilijn en staan als totaal in dezelfde orthogonale richting 
(noord-zuid). De rijen stadswoningen liggen gestaffeld aan de parkway.

Kleur- en materiaalgebruik
De gevelvlakken hebben als basis lichte witte tinten met donkere accenten. Het basismateriaal is 
baksteen in combinatie met stuc- of keimwerk. Voor de daken is de dakpan uitgangspunt. Glas zorgt 
voor de transparantie en hout wordt alleen ondergeschikt gebruikt. Overige toegevoegde materialen 
dienen bij te dragen aan een warme uitstraling.

verspringende dakvlakken en bouwvolumes

BeelDKWalITeIT sTaDsWONINgeN



lichte kleurstelling en aansluiting maaiveld hoekoplossing en koppen
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Stadswoningen Noord

Bouwmassa en gevels
De stadswoningen aan de parkway, op het gebied van het verpleeghuis de Herven, bestaan uit drie rijen 
van minimaal 3 woningen (geschakelde vrijstaande woningen en/of twee-onder-één kapwoningen). 
De woningen vormen één bouwmassa ondanks de schakeling van bouwmassa’s en de verspringingen 
in de rooilijn.

Kapvorm
De kapvorm speelt een belangrijke rol bij de eenheid van de woningen langs de totale parkway. 
Ondanks het verschil in type woning dient de kapvorm bij het dragen aan de samenhang tussen noord 
en zuid. Bij de zuidelijke woning in de rij kan de dakbeëindiging bijdragen aan de verbijzondering van 
de kop.

Variatie
Om de statuur van de stadswoningen te onderstrepen dienen de woningen onderling herkenbaar te 
zijn, maar ondergeschikt te zijn aan het totaal. Deze variatie kan geboden worden door de gevelindeling 
en/of het kleurgebruik.

Erfscheiding
De stadswoningen kenmerken zich door een ontworpen erfscheiding als overgang tussen openbaar en 
privé om daarmee een eenduidige kwaliteit van de openbare ruimte te waarborgen. Aan de voorzijde 
van de woningen liggen ondiepe voortuinen en opritten naar de garages. De private achtertuinen in het 
noordelijk deel worden door een haag en beplanting op privé-terrein aangesloten op de aangrenzende 
bestaande woningen van de Herven.



Stadswoningen Zuid

Bouwmassa en gevels
De stadswoningen aan de parkway, op het gebied van het ziekenhuis Carolus, bestaan uit twee rijen 
van 9 stadswoningen. De woningen vormen één bouwmassa ondanks de mogelijke verspringingen in 
de rooilijn.

Kapvorm
De kapvorm speelt een belangrijke rol bij de eenheid van de woningen langs de totale parkway. 
Ondanks het verschil in type woning dient de kapvorm bij het dragen aan de samenhang tussen noord 
en zuid. Bij de zuidelijk woning in de rij kan de dakbeëindiging bijdragen aan de verbijzondering van 
de kop.

Variatie
Om de statuur van de stadswoningen te onderstrepen dienen de woningen onderling herkenbaar te 
zijn, maar ondergeschikt te zijn aan het totaal. Deze variatie kan geboden worden door de gevelindeling 
en/of het kleurgebruik.

Erfscheiding
De stadswoningen kenmerken zich door een ontworpen erfscheiding als overgang tussen openbaar en 
privé om daarmee een eenduidige kwaliteit van de openbare ruimte te waarborgen. Aan de voorzijde 
van de stadswoningen liggen ondiepe voortuinen. De private achtertuinen bieden plaats aan een 
garage/carport die samen met de erfscheiding wordt mee-ontworpen met de woningen.
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Beeldkwaliteit Openbare Ruimte Stadswoningen

De stadswoningen vormen in maat en schaal de overgang van de grondgebonden woningen in het 
oosten naar de appartementen in het westen. Daarnaast vormen ze de ruggengraat van het plan en 
ondersteunen de centrale hoofdroute van noord naar zuid. Om deze hoofdroute als onafhankelijke 
parkway te kunnen waarborgen zijn er voor de erfscheidingen, voortuinen en rooilijnen specifieke 
voorwaarden gesteld. Daarnaast is het van belang dat de parkway gevrijwaard blijft van geparkeerde 
auto’s en voldoende maat en schaal heeft om als groene ruggengraat te functioneren. Dit wordt 
ruimtelijk ingericht middels een glooiend maaiveld, lage hagen en in wild verband verspreide 
boomopstanden.

Wegprofiel en parkeren Noord
In het noordelijk deel worden de woningen ontsloten vanaf de westzijde. Zowel de voordeur als de 
garage is toegankelijk vanaf de éénrichtingsweg. Door de weg te begeleiden met een lage haag wordt 
parkeren in de centrale parkway voorkomen. Ook de parkeerplaatsen voor de bezoekers in de vorm van 
opstelplekken bevinden zich voor of tussen de woningen. De achterkanten van de woningen grenzen 
in het noordelijk deel rechtstreeks aan de achtertuinen van de woningen aan de Eerste Herven.

Wegprofiel en parkeren Zuid
In het zuidelijk deel zijn de woningen ook vanaf de westzijde toegankelijk. Echter hier wordt de lage 
haag begeleid door een wandelpad om de entree tot de woningen bereikbaar te maken vanaf de 
parkway. De garage/carport is in het zuidelijk deel vanaf de oostzijde bereikbaar middels een straat met 
extra opstelplekken voor auto’s op eigen terrein.

verspreide bomen en ontsluitingsweg

overgang openbaar-privé

brug als markante plek
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5 grONDgeBONDeN WONINgeN
Uitgangspunt voor de grondgebonden woonbebouwing aan de zijde van de Herven is het vormen 
van een ontspannen, stijlvol, elegant, beschut, riant en informeel woonbuurtje met veel variatie 
binnen een samenhangend geheel. De woningen vormen enerzijds een overgang tussen de 
appartementen aan de westzijde en de Herven aan de noord- en oostzijde en sluiten anderzijds in 
architectuur aan bij woonwijk de Herven. De woonbuurt kenmerkt zich door een afwisseling van 
vrijstaande woningen, twee-onder-één kapwoningen en een rij geschakelde woningen.

Algemeen architectuurbeeld
Het algemene architectonische beeld is te typeren als klassieke huizen met een eigentijdse uitstraling. 
Baksteen en dakpannen dienen als basismateriaal voor de individueel ontworpen woningen. Voor 
de totale buurt dient een samenhangend beeld ontworpen te worden met voldoende variatie tussen 
de individuele woningen. Er is sprake van een verfijnde, subtiele en zorgvuldige detaillering. Het 
verbijzonderen van de entrees, het gebruik van raamsparingen en dakvorm en het toepassen van 
erkers zijn middelen om de woningen te verbijzonderen en de individualiteit te benadrukken.

Bouwmassa en rooilijnen
Elke woning, zijnde een vrijstaande woning of een twee-onder-één kapwoning, wordt ontworpen 
als één villa. Er is geen sprake van spiegeling of copy; elke woning staat op zichzelf. Daarbij is de 
basisopzet het archetype van de woning, namelijk het huis met een kap. De straatwand is luchtig met 
voldoende maat tussen de hoofdbouwmassa’s. De lange oost-west lijnen zijn dominant ten opzichte 
van de korte noord-zuid straatjes. De vrijheid in bouwmassa en rooilijnen zorgen voor voldoende 
variatie in de straat, maar vragen wel onderlinge afstemming tussen de verschillende bouwkavels. 
Door de onderlinge verspringing ontstaat een informeel straatbeeld en wordt de individualiteit 
benadrukt.

Oriëntatie
De woningen zijn georiënteerd op de woonstraten. De woningen op de hoeken (twee zijden 
begrensd door een woonstraat) dienen een dubbele oriëntatie te hebben. De garages zijn nooit op de 
hoek gelegen, maar geschakeld aan de hoofdbouwmassa, inpandig of los op de achterzijde van het 
erf.

variatie in baksteen en dakopbouw



donkere en lichte kleuren

eenheid in verscheidenheid combinatie modern en klassiek



BKP Carolus De Herven ��

Kapvorm
De kappen zorgen in de woonbuurt voor een belangrijk deel voor de gewenste samenhang. De 
kapvorm heeft een traditionele opbouw. Alle woningen hebben als basis een symmetrisch zadeldak 
(of een afgeleide daarvan) dat afhankelijk van de bouwmassa op verschillende manieren kan worden 
gebruikt. Het zadeldak ligt parallel aan de straat of haaks op de straat, zodat variatie ontstaat in de 
straatwand. Indien dakkapellen wenselijk zijn dienen deze te worden mee-ontworpen.

Kleur- en materiaalgebruik
Ten aanzien van het materiaalgebruik is meer variatie wenselijk en toegestaan ten opzichte van de 
stadswoningen en de appartementen. Baksteen is het basismateriaal, maar kan (ondergeschikt) 
aangevuld worden met stuc- of keimwerk en/of andere duurzame materialen. Het basismateriaal 
voor de daken is de dakpan. Deze materialen garanderen de eenheid in het woonbuurtje, maar 
bieden tegelijkertijd voldoende variatiemogelijkheden. 

Geleding van de gevels
Ontwerpen vanuit 3-dimensionale en niet vanuit 2-dimensionale vlakken met nadruk op de begane 
grond in de vorm van de entree, de woonkamerramen en de erkers. De gevelfronten zijn niet 
identiek, zodat smalle en brede fronten afwisselend voorkomen in de straat.

Referentiebeelden
De getoonde foto’s laten zien dat ondanks de mogelijke variatie in bouwmassa, rooilijnen, 
dakopbouw, kleur- en materiaalgebruik en detaillering er toch een ensemble ontstaat van woningen 
en een echte woonbuurt kan worden vormgegeven. Verschillende klassieke stijlkenmerken zijn 
uitermate geschikt om op een hedendaagse wijze toegepast te worden om tot een eenduidige 
architectuurstijl te komen met voldoende verscheidenheid.

overstekken en dakpannen

geleding van de wand

rijk aan details



Geschakelde woningen

Algemeen architectuurbeeld
De geschakelde woningen ten noorden van blok E vormen ruimtelijk de overgang tussen de 
appartementen in het zuiden en de vrijstaande woningen en twee-onder-één kapwoningen in het 
noorden. Uitgangspunt voor de architectuur van de woningen is klassiek met een eigentijdse uitstraling. 
Baksteen en dakpannen dienen als basismateriaal. De geschakelde woningen dienen in samenhang 
ontworpen te worden (familie), maar zullen onderling herkenbaar blijven. Er is sprake van een verfijnde, 
subtiele en zorgvuldige detaillering.
Bouwmassa en rooilijnen
De bouwmassa is geleed op een zodanige wijze dat er een ruimtelijke overgang tussen het 
appartementencomplex E2 en E3 en de grondgebonden woningen ontstaat. Daarbij is deze geleding 
ook van belang om de noordelijk gelegen private tuin van voldoende lichtinval te voorzien. De geleding 
speelt ook een rol in het profiel van de oost-westelijke ontsluitingsweg. Er is sprake van een eenduidige 
rooilijn met beperkte verspringingen.
Oriëntatie
De woningen zijn georiënteerd op de zuidelijke ontsluitingsweg. De woningen op de hoeken (twee 
zijden begrensd door een woonstraat) dienen een dubbele oriëntatie te hebben. De entree tot de 
woningen is op het zuiden georiënteerd, terwijl de private tuin op het noorden is georiënteerd. Door 
deze noord-zuid oriëntatie van de woningen is speciale aandacht gewenst voor de noordgevel.
Kapvorm
De kap zorgt voor de samenhang met de achtergelegen woonbuurt.
Kleur- en materiaalgebruik
Ten aanzien van het materiaalgebruik is meer variatie wenselijk en toegestaan ten opzichte van de 
stadswoningen en de appartementen. Baksteen is het basismateriaal, maar kan (ondergeschikt) 
aangevuld worden met stuc- of keimwerk en/of andere duurzame materialen. Het basismateriaal voor 
de daken is de dakpan.
Parkeren
Het parkeren vindt plaats op eigen terrein. De ontsluiting van het kavel is vanaf de zuidelijke 
ontsluitingsweg. De auto krijgt een opstelplek voor, tussen of in de bouwmassa.
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Beeldkwaliteit Openbare Ruimte Grondgebonden Woningen

De grondgebonden woningen zijn een combinatie van vrijstaande woningen, twee-onder-een-
kapwoningen en geschakelde woningen, waarmee ze in maat en schaal aansluiten bij de Herven. 

Wegprofiel
Ook de profielen zijn daar een afgeleide van, aangezien is gekozen voor eenduidige profielen met 
elementenverharding en informele bermen waarin geparkeerd kan worden. In het profiel is ruimte 
voor een informele bomenstructuur die opgezet wordt in combinatie met de bestaande bomen. De 
aansluiting op de noordelijke watergang wordt vormgegeven door beplanting te kiezen die beter past 
bij de eigenschappen van een oever en daarmee een duurzame grens laat ontstaan.

Parkeren
Het parkeren voor de bewoners geschiedt op eigen terrein. Het bezoekersparkeren vindt in de 
woonstraten plaats.

Erfscheiding
De erfafscheiding speelt een cruciale rol in de beleving van de straat. Door regie te voeren op het type 
erfscheiding kan het beoogde kwaliteitsniveau worden gewaarborgd. In combinatie met de diepere 
voortuinen krijgt de straat van voorgevel tot voorgevel een groene en kleurrijke uitstraling die aansluit 
bij de Herven.

groene bermen en informele parkeerplaatsen

groene profielen en een rijk assortiment beplanting

overhoeken en hagen




