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robuuste uitstraling

Eenheid en verschil tussen binnen en buiten
De Vesting kenmerkt zich door een samenhangende
en stoere architectuur, de buurt wordt als één eenheid
gelezen. Alle volumes hebben platte daken, zowel de
grondgebonden woningen als de appartementen. De
gevels aan de buitenzijde van de bouwblokken hebben een donkere kleurstelling. De bouwblokken zijn
gesloten en begeleiden het openbaar gebied. Dat levert
bijzondere types op in de hoeken, extra bouwvolumes
in de achtertuinen en stenen erfafscheidingen. De
binnenzijde vormt een contrast met de buitenzijde, de
gevels hebben hier een witte uitstraling.
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Bouwmassa en accenten
De bebouwingsaccenten van de Vesting zitten op de
hoeken van het plan om de Vesting te accentueren en
te markeren in de omgeving. De hoeken zijn maximaal 5 woonlagen en de tussenliggende delen van
bebouwing zijn altijd lager dan de hoeken en maximaal 4 woonlagen. Deze woningen zijn niet alleen
lager, maar liggen ook in terug in de rooilijn met een
(gedeelde) privézone, zodat de accenten op de hoeken
er nog sterker uitkomen. Dakterrassen met uitzicht op
de Groote Wielenplas of het buurtpark worden gerealiseerd binnen het hoofdvolume en steken niet uit.
Aan de binnenzijde van de Vesting is het beeld gevarieerder door een variatie in woonprogramma en daarmee een grotere afwisseling in de volumes. De bouwmassa varieert van 2 tot 4 woonlagen. Ter hoogte van
de twee pleintjes in het hart van de Vesting wordt een
hoogte accent van 4 lagen gerealiseerd om de pleintjes
te markeren.
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baksteendetails
één basis baksteen haalbaar?
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Bouwmassa

landerijen

- different in height and typlogies

robuuste uitstralin
- open block in the park
- comunnal space/ garden in the interior

- different in height and typlogies
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één basis baksteen haalbaa
- long views to the water
- open block in the park
- comunnal space/ garden in the interior

- different in height and typlogies

Voorbeeld uitwerking woonblok

Waterplein in de vesting

verschillen in hoogte en typologie

open blok richting park
gezamenlijk binnenplein met tuin
- open block in the park
- comunnal space/ garden in the interior
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woonclusters:
verschillende hoogten
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open naar park
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- long views to the water
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Voorbeeld uitwerking wooncluster
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Zicht vanaf De Groote Wielenplas op het centrum

Zicht op de woongebouwen vanaf het waterpark
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TUINENRIjk BasIspRINCIpEs
Tuinenrijk

TuinenrijkBoulevard
landerijen
ontwikkelparticipatie: meedenken over de
opmaat voor de noordoost
hoek en de binnentuin achter de woningen
woningen
collectieve binnentuinen staan met elkaar in verbinding
centraal buurtparkje voor infiltratie water
parkeren groen ingepast
aandacht voor overgang openbaar- privé

menhang per buurt
als buurt dezelfde maat en schaal als
een opmaat voor de buurten in de
Voor de hele buurt wordt gekozen
bare architectonische stijl, duidelijk
ten opzichte van de Vesting. Het is
straks ook voor de Noordoostbuurt
epakt. De leesbaarheid van de grotere
zorgt voor een duidelijke herkenbaarn in het grotere geheel en wordt zo
arisch. Samenhang binnen de buurt
buurtjes waar je bij ontwikkeling inspraak hebt in de woning
door te kiezen voor een eenduidige
gevelindeling,plattegrond, op- en aanbouwen
en eigen kleurenplalet en kenmerkenDe woningen hebben kenmerkende
onderde entrees waardoor de indivirkenbaar is.

wikkelparticipatie
nen de buurt gaan ontstaan omdat
dt uitgewerkt op basis van ontwikMensen kunnen zelf opties kiezen aan
at de woning op maat is gemaakt voor
it in het toepassen van een dakkapel,
te woonkamer, carport tot aan een
ikkelaar ontwerpt samen met kopers
woning op maat. De stijl en de materi-

specials in de binnentuinen
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principe uitwerking van Tuinenrijk

Voorbeeld uitwerking wooncluster
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uitzichten over- long
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