
Architectuurstijl:  
 

De Veste, deelgebied west; voorzieningen met appartementen 

 

Situering van 

het bouwwerk 

 2 bouwblokken/appartementencomplexen met een 

detailhandel en/of zorgfunctie in de plint en 

gestapeld wonen op de verdiepingen. 

 Beide bouwblokken worden gesitueerd aan 

weerszijden van een parkeerplaats ten zuiden van de 

school De Veste.  

 Om de ruimtelijke samenhang binnen De Veste te 

versterken, worden beide bouwblokken in de gelijke 

richting (of haaks erop) gebouwd als die van het 

school- en sportcomplex De Veste (eis).  

 Langs de Bornsche Beeklaan, aan de zuidwest zijde van het 

westelijke bouwblok, dient een ruimtelijk accent te worden 

gerealiseerd, in zicht gelegen van de Bornsche Beeklaan en 

het Watertorenpark. De accentwerking op de hoek in de 

vorm van een dubbelzijdige oriëntatie op de Bornsche 

Beeklaan en de Deurningerweg en/of verbijzondering van 

de gevel is daarbij een eis. Het accentueren van deze plek 

mag ook door het toe passen van een hoogte accent tot 

maximaal 28 meter hoog. Dit hoogte accent is een wens.  

 De voorzieningenplint van het complex langs de 

Bornsche Beeklaan krijgt zowel langs deze laan, als 

de achterliggende parkeerplaats en/of de zuidelijke 

kopgevel voordeuren.  

 Het oostelijk gesitueerde bouwblok krijgt een 

primaire oriëntatie op de parkeerplaats en/of de 

zuidelijke kopgevel.  

Hoofdvorm van 

het bouwwerk 

 De architectuur sluit aan bij de architectuur van de 

school/sporthal De Veste met een hoogwaardige 

architectonische uitstraling. 

 De architectuur wijkt af van de aangrenzende 

woonbuurten. 

 Met name het appartementencomplex grenzend aan 

de Bornsche Beeklaan dient voorzien te worden van 

balkons en/of loggia’s (georiënteerd op het 

Beekpark) ten behoeve van de plastiek van de 

gevelwand. Ook de lange en zon-georiënteerde 

zuidgevel vraagt om reliëf en plastiek. 

 Beide complexen worden zonder kap (dus ‘plat’) 

uitgevoerd.  



Materialisatie en 

detaillering 

 Er dient een kleur baksteen te worden toegepast die 

overeenkomt met de baksteen die gehanteerd is bij 

het school- en sportcomplex De Veste (eis). De bij 

deze school toegepaste witten vlakken dienen 

daarbij als mogelijkheid accenten toe te voegen aan 

het architectuur beeld van de woningen. De 

Stadsbouwmeester beschikt over informatie met 

betrekking tot de juiste kleuren.  

Erfafscheidingen  Er is geen sprake van een privé-zone rond beide 

complexen.  

 De openbare ruimte grenst tot aan de gevel van 

beide complexen.  

 Aan de noordzijde van het meest westelijk 

gesitueerde complex wordt naast het parkeren ook 

een fietsenstalling (en of andere buitenvoorzieningen 

voor de school) ontwikkeld. In de gevel en 

plattegrond van dit complex dient hier rekening mee 

gehouden te worden.  

Verbouw  Bij verbouw is gewenst dat de eenheid en 

samenhang tussen de stedenbouwkundige opbouw 

en bebouwingskarakteristiek gehandhaafd blijft 

en/of versterkt wordt. Geleding en materialisatie 

dienen aan te sluiten bij het oorspronkelijke 

ontwerp. 

  

 
 


