
1. Stedenbouwkundige inpassing  - Behoud groen karakter, eenvoudige volumes/heldere opzet, alzijdig georienteerd.

12m hoogkleedkamer + barop- of onder hal
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12m hoogkleedkamer + barop- of onder hal

Blokken volgens de uitvraag

plankaart 1:1000

NOORD

Bewerking blokvorm & verbindingen /  vrije 
zichtlijnen.

Verbinden in de vloeiende groene ruimte

BLOK A
40 WONINGEN

&Gymzaal BLOK B
51 WONINGEN

LEGENDA

1. Nieuwe Bomen laan
2. Bestaande bomengroep
3. Bezoekers parkeren
4. Speel- en natuureiland
5. Sportveld
6. Ontmoetingsplek / Luifel
7. Tafeltennis tafels
8. Groene plint (doorzetten 
dijkstructuur)
9. Rietoevers
10. Grastuinen
11. Bushalte
12. Gymzaal

BLOK C
28 WONINGEN

64 parkeerplaatsen

80 parkeerplaatsen

42 parkeerplaatsen

34 bestaande 
parkeerplaatsen

9 bezoekers
parkeerplaatsen

16 bezoekers
parkeerplaatsen

12 bezoekers
18 sport parkeren

overgang openbaar-prive door veranda en 
dubbelhoge verdieping!

sportveld + luifel in nabijheid van gymzaalverkaveling woningen
geel (appartement) 
blauw (grond gebonden)

entrees rondom blokken

De nieuwe hoofdopzet voor “Driehoek 
Het Zand” behoudt en versterkt het 
open en groene karakter van de locatie. 
Drie alzijdige gebouwen geven vorm 
aan een vloeiende ruimte die het 
omliggende park, de twee dijken, de 
twee lanen en de singel met elkaar 
verbindt. Het park blijft zo een groen 
scharnier tussen de bestaande wijken. 
Wijkende gevelwanden geven zicht op 
het omliggende groen, versterken de 
doorzichten en maken plaats voor 
bestaande boomgroepen. Met deze 
opzet wordt 1.500 m2 minder 
uitgeefbare bebouwing gerealiseerd 
dan in de uitvraag is gesteld en 
teruggegeven aan het park.
Het sportveld wordt samen met de 
hekwerken, de ballenvangers en een 
luifel op het centraal gelegen pleintje 
in één vormgeving voorgesteld. De 
bloemen van de Blauwe Regen en rode 
herfstkleuren van de Wilde Wingerd 
versieren de constructie rond het 
sportveld en zijn sfeerbepalend op de 
centraal gelegen ontmoetingsplek. 

De sporthal zit als vanzelfsprekend 
ingeklemd op de kop van bouwblok A, 
recht tegenover het sportveld. Om de 
gymzaal logisch in het blok te laten 
passen zijn de functies gestapeld, met 
de sportzaal boven. We kunnen ons 
voorstellen dat blok A wordt 
opgehoogd naar 4,5 laag aan de 
Vlietlaan (van 119 naar 129 woningen). 
De groene ruimte blijft gehandhaafd en 
het extra bewonersparkeren past in het 
blok. Extra bezoekersparkeren kan dan 
worden gerealiseerd met een beperkte 
toepassing van dubbelgebruik (nu niet 
gebruikt) Het laankarakter van de 
Vlietlaan wordt daarmee versterkt en 
het blok krijgt zo nog meer 
hoogtesprongen.
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