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1 Inleiding

Gezien het feit dat de Cuypershof een van 
de weinige locaties is waar nieuwbouw kan
worden gerealiseerd zonder eerst woningen 
te moeten slopen en gezien de grote herhuis-
vestingsopgave heeft de stadsdeelraad op 
6 juli 2004 besloten om de bouwlocatie naar
voren te halen in de tijd. Opdracht is gegeven
op korte termijn een stedenbouwkundige 
uitwerking te maken voor deze locatie met 
als uitgangspunt de bouw van minimaal 
16 eengezinswoningen. Tevens heeft de stads-
deelraad het Dagelijks Bestuur opgedragen 
te onderzoeken of het mogelijk is om op 
deze locatie uitsluitend seniorenwoningen te
bouwen en de raad hierover te rapporteren.

Dit deeluitwerkingsplan voor de Cuypershof
bevat een voorstel voor de verkaveling en het
programma voor de Cuypershof. De voor-
gestelde stedenbouwkundige verkaveling 
is ontwikkeld in samenspraak met een klank-
bordgroep van 25 bewoners en er is overleg
geweest met de beoogd ontwikkelaar AWV.

5

Inleiding

Het bosje op de hoek van de Goeman Borgesiusstraat en Aalbersestraat
heeft in het Vernieuwingsplan Geuzenveld Zuid een woonbestemming
gekregen, met als voorlopige projectnaam “Cuypershof”.
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Huidige situatie

HUIDIGE SITUATIE



Dudokbuurt
De Dudokbuurt aan de westkant van het 
stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, is een 
door architect Dudok ontworpen woonbuurt.
De buurt valt in twee delen uiteen:

Deelgebied 1: Cort vd Lindenkade, 
Sam van Houtenstraat, Aalbersestraat en
Willem Kromhoutstraat: laagbouwmilieu met
eengezinswoningen en bejaardenwoningen: 
de buurt oogt als een tuindorp, een kleinschalige
buurt met hofjes, privé tuinen en een 
gevarieerde architectuur.

Deelgebied 2:  Aalbersestraat, Goeman
Borgesiusstraat, Nolensstraat, De Savornin
Lohmanstraat: middelhoogbouw met portiek-
flats: de buurt oogt als een echte tuinstad, een
gebied met open haken en stroken verkaveling
met grote collectieve grasvelden ertussen.

Als onderdeel van het vernieuwingsplan
Geuzenveld-Zuid wordt voor de Dudokbuurt
een ingrijpende vernieuwing voorgesteld 
waarbij de bouwtechnisch slechte portiek-
etagewoningen in deelgebied 2 tussen de 
De Savornin Lohmanstraat en Goeman Borgesius-
straat worden gesloopt en vervangen door een
mix van laagbouw en middelhoogbouw. 

In deelgebied 1 wordt een deel van de een-
gezinswoningen bij mutatie te koop aangeboden.
De relatief kleine bejaardenwoningen blijven in
ieder geval tot 2013 behouden.

Het gedeelte van de Dudokbuurt waar 
nieuwbouw wordt voorgesteld, wordt
begrensd door het Pierre Cuypershof (west- en
noordzijde), Aalbersestraat (oostzijde), 
Goeman Borgesiusstraat (zuidzijde). 
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Huidige situatie

2 Huidige situatie
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Huidige situatie
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Huidige situatie

Ruimtelijke kwaliteit
Het deelgebied 1 van de Dudokbuurt is een
stedenbouwkundig en architectonisch cultuur-
historisch waardevol gebied. In de Welstandsnota
is het gebied aangemerkt als “stedenbouwkundig
top en architectonisch hoog”. Het gebied
bestaat uit laagbouwwoningen (eengezins-
woningen en bejaardenwoningen) in een open
hofverkaveling. De hoven openen zich naar de
Goeman Borgesiusstraat waardoor deze straat
zich laat ervaren als groene verbindingszone
tussen het buitengebied en de Aalbersestraat.
De bebouwing van de Cuypershof dient op 
een goede manier in deze gewaardeerde 
verkaveling ingepast te worden.

Groentoets
Het gebied heeft nu een groenbestemming 
en bestaat uit bomen en struiken. De bomen
staan nog in de rijen zoals ze destijds geplant
zijn. Er is slechts licht gedund waardoor de
boomdichtheid hoog is. Hierdoor zijn de de
bomen smal en hoog opgaand met kleine
kroontjes. Er is veel dood hout aangetroffen.
Nu nog dunnen heeft weinig zin omdat herstel
van de bomen niet meer is te verwachten. 
De toekomstverwachting van de bomen is
matig en de slagingskans bij verplanten wordt
als kleiner dan 50% beoordeeld. De kruidlaag 
is redelijk ontwikkeld. In het bosje zijn zo'n 
20 soorten vogels waargenomen. In het
beleidsplan Groen en Water heeft het gebied
geen bijzondere status gekregen die bebouwing
in de weg staat.
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Programma

Technisch is de bouw van seniorenwoningen op
het Cuypershof geen probleem. Een belangrijk
aspect van een seniorenwoning is de rolstoel/-
rollatortoegankelijkheid. Ook is het belangrijk
dat binnen de woning alle ruimten gelijkvloers
aanwezig zijn. Het woningtype dat hier het
beste bij past zijn liftontsloten appartementen. 
Zowel vanuit ruimtelijk oogpunt als vanuit de
buurt wordt gepleit voor een verkaveling die
aansluit bij de omliggende bebouwing van
laagbouwwoningen. Tweelaagse liftontsloten
blokken met seniorenwoningen zijn mogelijk,
maar door het beperkt aantal woningen per lift
duur. Meer bouwlagen maken de haalbaarheid
groter, maar passen slecht in de stedenbouw-
kundige structuur van de buurt.

AWV bereidt momenteel een renovatieplan voor
voor de “Dudokhaken” aan de Strackestraat en
Leenhofstraat (tegenover het Cuypershof). In
dit plan doet AWV het voorstel om 45 wibo's
en een aantal rolstoelwoningen te realiseren. 

De conclusie van de studie naar de mogelijkheid
om seniorenwoningen te bouwen op de Cuypers-
hof is dat dit technisch geen probleem is.
Zowel vanuit de buurt als vanuit stedenbouw-
kundig oogpunt is er een sterke voorkeur voor
een laagbouwmilieu. Gezien het feit dat in de
directe nabijheid door AWV een groot aantal
wibo's en rolstoelwoningen gerealiseerd zal
gaan worden, is het minder urgent ook voor het
Cuypershof te kiezen voor seniorenwoningen.
In de herhuisvestingsopgave is het grote 
knelpunt de uitplaatsing van grote gezinnen.
Gezien bovenstaande overwegingen wordt
voorgesteld te kiezen voor de bouw van een-
gezinswoningen geschikt voor grotere gezinnen.
Bovenstaande conclusie betekent voor de
Cuypershof dat deze woningen constructief
kunnen bijdragen aan de herhuisvesting van
grotere gezinnen. Het programma bestaat uit
het realiseren van minimaal 16 woningen voor
grotere gezinnen. 70% van de woningen zal 
in de sociale huur worden gerealiseerd. 
De overige 30% is koop.

3 Programma

Het woningprogramma voor de nieuwe Cuypershof bestaat uit de 
bouw van minimaal 16 woningen. Conform de opdracht van de 
stadsdeelraad is eerst onderzocht of hier seniorenwoningen 
gerealiseerd kunnen worden.
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Programma
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Randvoorwaarden

(milieu)wetgeving

Bodem

Op basis van de Bodemkwaliteitskaart
Geuzenveld-Slotermeer is de verwachting dat
de bodem in het gebied schoon is. In opdracht
van het stadsdeel is door de Dienst Milieu en
Bouwtoezicht (DMB) een historisch onderzoek
“Geuzenveld-Zuid en Buurt 5” (Dienst Milieu 
en Bouwtoezicht, 2002) uitgevoerd. In dit
onderzoek zijn tevens de resultaten uit de
Actie Tankslag verwerkt. De conclusie van het
historisch onderzoek is, dat er geen indicaties
zijn aangetroffen voor een te verwachten 
vervuiling. 

Verkeerslawaai

Voor verkeerslawaai is de Aalbersestraat de
meest bepalende weg. De geluidsbelasting
direct langs deze wegen ligt tussen de 
50-59 dB(A). 

Industrielawaai

Het plangebied valt binnen de 50-55 dB(A)
zonegrens van het industrieterrein Westpoort.
Volgens artikel 47 van de Wet geluidhinder
geldt voor een dergelijke zone dat de gevel
van nieuw te bouwen woningen aan een voor-
keursgrenswaarde van 50 dB(A) moet voldoen.
Ontheffing kan worden verleend indien wordt
voldaan aan het gestelde in het “Besluit 
grenswaarden binnen zones rond industrie-
terreinen”. De maximale toegestane waarde 
bij een ontheffing bedraagt 55 dB(A). 

Vliegtuiglawaai

Het plangebied valt buiten de vrijwaringszone
en 35 KE-zone van Schiphol. 

Spoorweglawaai

De spoorlijn Amsterdam-Haarlem is de dichtst-
bijgelegen spoorverbinding. Het plangebied 
ligt buiten de geluidszone van deze spoorlijn.

4 Randvoorwaarden
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Randvoorwaarden

Watertoets

De uitvoering van het bebouwingsplan voor
het Cuypershof leidt tot een toename van het
verhard oppervlakte. Deze toename van verhar-
ding dient voor 10% gecompenseerd te worden
door de toevoeging van oppervlaktewater. 

Huidige situatie 0 m2 verharding
Nieuwe situatie 800 m2 verharding
Toename 800 m2 verharding
De noodzakelijke compensatie voor dit plan
bedraagt 80 m2.

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit is berekend in de “Verkeers- &
Milieukaarten Amsterdam”. Op basis hiervan is
in het vernieuwingsplan Geuzenveld-Zuid
geconcludeerd, dat de luchtkwaliteit voldoet
aan de normen. Onlangs heeft het stadsdeel
aanvullende luchtkwaliteitsmetingen laten uit-
voeren voor het bouwproject "Deelgebied 4
Geuzenbaan" bij de drukke Haarlemmerweg
door het Ingenieursbureau Amsterdam (IBA). 
In het onderzoek zijn met het CAR-model 
de concentraties stikstofdioxide en fijn stof
berekend. In 2010 dient het fijn stof- en 
stikstofdioxidegehalte te voldoen aan de eisen
uit het Besluit Luchtkwaliteit, te weten maxi-
maal 40 ug/m3. De berekende waarden ter
plaatse van de Haarlemmerweg bedragen
maximaal 33 en 34 ug/m3 en voldoen daarmee
aan de gestelde eisen. Gezien de geringe
afstand van het plangebied tot de Haarlemmer-
weg wordt er vooralsnog vanuit gegaan dat
ook de luchtkwaliteit in het plangebied aan 
de gestelde eisen zal voldoen. In het licht van
de recente ontwikkelingen rond luchtkwaliteit
wordt nagegaan of nader onderzoek noodzake-
lijk is. Overigens neemt in het kader van de
vernieuwing van Geuzenveld-Zuid het woning-
aantal af met ruim 200 woningen.

Luchthavenindelingsbesluit Schiphol

Op 26 november 2002 is het Luchthavenindelings-
besluit Schiphol vastgesteld waarmee binnen
een aangewezen “beperkingengebied” beper-
kingen gelden ten aanzien vogelaantrekkende
functies, toegestane functies en maximale bouw-
hoogten. Dit besluit is in werking getreden op
20 februari 2003. Het plangebied valt binnen het
beperkingengebied. Bebouwing mag de vastge-
legde maximale bouwhoogte niet overschrijden,
de inrichting van het gebied mag niet dusdanig
zijn dat het een sterk vogelaantrekkende werking
heeft en er gelden regels met betrekking tot
nieuwbouw. Voor het plangebied geldt een
maximale bouwhoogte van 70 meter. Het voor-
liggende bouwplan heeft een maximale bouw-
hoogte van 10 meter en blijft hiermee ruim-
schoots binnen de gestelde regels.

Kabels en leidingen

Door het Cuypershof lopen geen kabels en lei-
dingen. Door de Aalbersestraat loopt een water-
transportleiding en door de Goeman Borgesius-
straat loopt een onderheid transportriool.

parkeren
De parkeernorm is 1,0 parkeerplaats per
woning. Deze parkeerplaatsen worden 
gerealiseerd op maaiveld.
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Stedenbouwkundige 
verkaveling

Kenmerkend voor het gebied is de opbouw
met drie groene hoven die tot aan de Goeman
Borgesiusstraat doorlopen. De hoven worden
gevormd door blokjes laagbouwwoningen
bestaande uit twee bouwlagen met een kap,
met aan de kant van de G. Borgesiusstraat vier
kortere blokjes bestaande uit drie bouwlagen
met een kap. 

De bouwlocatie zelf is onbebouwd en begroeid
met bomen (vroeger stond hier een school). 
De G. Borgesiusstraat vormt een groene 
verbinding vanaf de Aalbersestraat naar het
'buitengebied'.

Voor de bouwlocatie zijn drie modellen 
ontwikkeld:

Model a laagbouw, 16 woningen
Model b middelhoogbouw, 24-32 woningen
Model c combinatie middelhoogbouw en 

laagbouw, 19 woningen

5 Stedenbouwkundige 
Verkaveling

De bouwlocatie Cuypershof ligt in een gebied dat in de Welstandsnota
Geuzenveld-Slotermeer is aangemerkt als “stedenbouwkundig top en 
architectonisch hoog”. Gezien deze waardering is het belangrijk de 
nieuwe bebouwing op een goede manier te laten aansluiten bij deze 
hoog gewaardeerde omgeving. 
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Stedenbouwkundige 
verkaveling

Model A: Laagbouw

Drie blokjes eengezinswoningen waarvan twee
(verspringende) blokjes aan de Aalbersestraat en
een loodrecht op de Goeman Borgesiusstraat.
Alle blokjes tellen twee bouwlagen met een
kap. Aantal woningen: 16. Parkeren vindt
plaats aan de Goeman Borgesiusstraat

Model B: Middelhoogbouw

Een blok aan de Aalbersestraat (bestaande uit
twee verspringende delen) van drie of vier
bouwlagen met plat dak. Aantal woningen: 
24 (bij drie bouwlagen) of 32 (bij vier bouwlagen).
De hof blijft open.

Model C: Mix van laagbouw en 
middelhoogbouw (etagewoningen)

Twee blokjes eengezinswoningen met tien
woningen aan de Aalbersestraat (zoals in
model A) en een kubusvormig volume aan de
G. Borgesiusstraat bestaande uit vier bouwlagen
met negen woningen (op de beganegrond
geen woningen). De hoogte is ca. 12 meter. 
Het zicht op de hof verdwijnt grotendeels.
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Stedenbouwkundige 
verkaveling

Model A sluit het beste aan bij de omliggende
verkaveling. Tijdens de participatie-avonden
met de buurt hebben de aanwezigen zich 
vrijwel unaniem uitgesproken voor dit model.
De andere twee modellen vindt men niet 
passen bij het karakter van de buurt. 
Het model A is vervolgens op basis van de
participatiebijeenkomsten verder uitgewerkt 
tot het voorkeursmodel, waarbij 12 eengezins-
woningen langs de Aalbersestraat worden
geplaatst en 4 eengezinswoningen haaks op 
de Goeman Borgiusstraat
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Welstandscriteria
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Welstandscriteria

Het merendeel van de woningen bestaat uit
eengezinswoningen van twee lagen met een
langskap. De verkaveling is daarnaast gelardeerd
met haken ouderenwoningen van één verdieping
met een kap en winkel/bergingblokjes met
daarop één grote woning van één verdieping
met een kap. Door verschuivingen en versprin-
gingen in de verkaveling oogt de buurt klein-
schalig, nergens is de gehele buurt te overzien.
Doorgaande wegen ontbreken ook nagenoeg.
De meeste straten lopen dood in een hofje. 
De enige uitzondering is de Goeman Borgesius-
straat in het hart van de buurt. Deze verbindt
de Aalbersestraat met de rand van Geuzenveld.
Langs deze straat staan vier afwijkende woning-
blokken met garages op de begane grond met
daarboven eengezinswoningen die via een galerij
ontsloten worden. Met drie bouwlagen en een
kap zijn deze blokken de hoogste in de buurt. 

Kenmerkend voor de bebouwing in Geuzenveld-
Zuid is de open bouwvorm. Deze open bouw-
vorm is samengesteld uit losse gebouwen met

eenvoudige, rechte hoofdmassa's, waaraan toe-
gevoegde elementen duidelijk ondergeschikt
zijn. Door herhaling van bouwblokken ontstaan
ensembles met een eigen ruimtelijke en archi-
tectonische karakteristiek. Karakteristiek voor
deze jaren'50 architectuur is het gebruik van
duidelijke en eenvoudige gebaren, waarbij
veelvuldig gebruik wordt gemaakt van ritmi-
sche herhaling van elementen. De materiaal-
keuze is sober, de detaillering direct. Kleur is
met mate toegepast. De architectonische
karakteristiek kan neutraal genoemd worden.

Bij de vernieuwing is een harmonieus even-
wicht tussen bestaande en nieuwe ensembles
het doel. Differentiatie kan worden bereikt
door verrijking van deze neutraliteit, enerzijds
door gebruik te maken van het principe van
meerlagigheid, anderzijds door de verhoging
van de uitstraling en kwaliteit van het materi-
aal. Met deze architectonische karakteristiek
wordt gestreefd naar een kwalitatief hoog-
waardige, maar 'rustige' achtergrond ter
ondersteuning van de ruimtelijke differentiatie
van de openbare ruimte. 

De welstandscriteria voor dit gebied sluiten
aan bij de criteria voor het omliggend gebied
en zijn als bijlage opgenomen bij dit deel-
uitwerkingsplan.

6 Welstandscriteria

De laagbouw rondom het Pierre Cuypershof vormt een duidelijke 
eenheid binnen Geuzenveld. De buurt bestaat uit een geraffineerde 
haken- en hovenverkaveling met verschillende woningtypen en 
openbaar groen. De kwaliteit van de buurt ontstaat door de sterke 
samenhang tussen de stedenbouw en architectuur. 



20

Welstandscriteria
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Openbare ruimteNa oplevering van de woningen zal de openbare
ruimte opnieuw worden ingericht. Conform de
wensen van de buurt zal hierbij gekozen worden
voor een inrichting analoog aan de inrichting
van de andere hofjes: groen, lage bomen met
gras en struiken. Een groot deel van de bomen
zal worden gekapt. Om de huidige sfeer enigs-
zins vast te houden is onderzocht of enkele
bomen uit het bosje behouden kunnen blijven.
De kwaliteit van de bomen is echter dusdanig
matig, dat slechts een boom hiervoor in aan-
merking komt.

7 Openbare ruimte
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Participatie

Het plan is ontwikkeld en besproken met de
bewoners in twee bijeenkomsten (26 april en
19 mei 2005). Tijdens de eerste bijeenkomst 
is een viertal modellen voor de bebouwing 
van het Cuypershof voorgelegd variërend van
laagbouw tot middelhoogbouw. Tevens is
gesproken over de programmatische invulling
ervan. Al snel bleek er een grote mate van
eensluidendheid te bestaan onder bewoners:
de laagbouwvariant past het beste binnen de
structuur en het karakter van de buurt.
Verschillende suggesties zijn gedaan om met
name deze variant te verbeteren. Deze suggesties
zijn verwerkt in een nieuw model en gepresen-
teerd op de tweede bijeenkomst. Het model is
met bewoners verder ingevuld. Bij de slotpeiling
bleek deze variant op groot draagvlak te

mogen rekenen onder de aanwezigen. 
Afsluitend is door de klankbordgroep gesproken
over het gewenste karakter van de hof. Deze
zou volgens de bewoners moeten aansluiten
bij de overige hoven in de omgeving. 

De verslagen van de participatiebijeenkomsten
zijn opgenomen als bijlage bij dit deeluitwer-
kingsplan.

8 Participatie

Het deeluitwerkingsplan Cuypershof is opgesteld in overleg met de 
participatiegroep Cuypershof. Bewoners in het gebied zijn schriftelijk 
uitgenodigd deel te nemen aan de participatiegroep. Tevens zijn er 
oproepen geplaatst in de Westerpost. De betrokkenheid bij de buurt 
blijkt uit het grote aantal bewoners dat zich heeft aangemeld voor de 
planontwikkeling en de inzet van hen tijdens de bijeenkomsten. In totaal
hebben zo'n 25 bewoners aan de participatiebijeenkomsten meegedaan.
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Inspraak
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Inspraak

Er zijn geen schriftelijke inspraakreacties binnen
gekomen. Tijdens de inloopbijeenkomst waren
5 bewoners aanwezig. Twee van hen waren
geïnteresseerd in het kopen van een woning
op de locatie. De andere bewoners gaven aan 
-als er gekozen wordt voor bebouwing- een
voorkeur te hebben voor de laagbouwvariant
zoals voorgesteld in het concept-deeluitwer-
kingsplan. Men vroeg hierbij aandacht voor het
voorkomen van alleen maar hele grote gezin-
nen in de nieuwbouw wat mogelijk grote druk
zou kunnen leggen op het gebruik van de
openbare ruimte en tot overlast zou kunnen
leiden. Bij de inrichting van het hof pleit 
men voor een inrichting die niet uitnodigt 
tot “hangen”.

9 Inspraak

Het concept-deeluitwerkingsplan heeft van 5 oktober tot en met 
15 november ter inspraak gelegen. Op maandag 24 oktober is er een
inloopbijeenkomst georganiseerd waar bewoners en geinteresseerden
kennis konden nemen van het concept-plan en in gesprek gaan met de
portefeuillehouder en projectmedewerkers.
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Inspraak



Ligging

Nieuwe gebouwen worden 
toegevoegd aan de bestaande
bebouwingsstructuur van woon-
blokken en straatwanden en vormen
nieuwe ensembles waar de stede-
bouwkundige structuur wordt 
aangevuld.

Gebouwen zijn per ensemble in
onderlinge samenhang geplaatst 
volgens een ritmische compositie. 

De ritmische compositie vormt een
samenspel met het grijze, groene 
en blauwe netwerk (op schaalniveau
van het woonblok gaat het daarbij
om ontsluitingswegen en paden als-
mede (binnen)tuinen en overgangen
naar buurtparken en pleinen).

Verbijzonderingen op hoeken 
is mogelijk mits het past in de 
compositie van het geheel. Vooral 
de koppen langs de Goeman
Borgesiusstraat komen in aanmerking
voor verbijzondering, waarbij blinde
gevels voorkomen dienen te worden.
Eventuele aan- of uitbouwen en 
bijgebouwen zijn ondergeschikt

Bijlage: 
Welstandscriteria Nieuwbouwlocatie Cuypershof

Massa

Massaopbouw is eenduidig en zorgvuldig gecomponeerd. Rust en regelmaat
is opnieuw het uitgangspunt, waarbij gezocht wordt naar een harmonieus
evenwicht tussen bestaande en nieuwe bebouwing.

Bij de gevels langs de Aalbersestraat en de Goeman Borgesiusstraat zijn 
dakopbouwen niet toegestaan.  Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en 
dakopbouwen zijn, indien van toepassing, ondergeschikt en meeontworpen
door de architect en passen in de architectuur van het hoofdgebouw.
Blinde gevels aan de Goeman Borgesiusstraat dienen te worden voorkomen.
Aan deze zijde is verbijzondering van de gevel mogelijk door het plaatsen
van de hoofdentree, erker, enz.

De woningen worden met hun hoofdtoegang ontsloten vanaf de straatzijde.

Het onderscheid tussen openbare en private ruimten wordt geformaliseerd
door het aanbrengen van overgangs-elementen. Zij worden in samenhang
met de bebouwing en het straatbeeld ontworpen. Uitgangspunt is een 
hiërarchische geleding van bouwvolumes. Er moet een duidelijk afleesbaar
verschil zijn tussen de hoofdmassa van de stroken en de overgangselementen.

De bouwblokken krijgen twee bouwlagen met een langskap. Voor alle langs-
kappen geldt dat dakramen en dakkapellen toegestaan zijn (met uitzondering
van de dakvlakken langs de Goeman Borgesiusstraat en de Aalbersestraat)
mits deze meeontworpen zijn als onderdeel van het totaalconcept en de 
continuïteit van het dakvlak niet aangetast wordt.

Bergingen dienen te worden opgenomen in het bouwvolume dan wel 
op een aparte locatie te worden gerealiseerd (bijv. in de hoek tussen de 
oud- en nieuwbouw).

De bebouwing wordt ontworpen door één architect. 

Detaillering

Gestreefd wordt naar een kwalitatief
hoogwaardige, maar 'rustige' 
architectonisch beeld dat als 
achtergrond dient ter ondersteuning
van de ruimtelijke differentiatie in 
de openbare ruimte.

Differentiatie van het architectonische
beeld kan worden bereikt door een
sterk geometrische gevelcompositie
met aandacht voor verbijzonderingen
in de vorm van erkers, balkons, 
trappenhuizen, entreepartijen 
waarmee ook uitdrukking gegeven
kan worden aan de verschillende
woningtypologieën in de bouwblokken.

Ritmiek door middel van patroon 
van repeterende kozijnindelingen,
balkons, schoorstenen, entreepartijen,
trappenhuizen, hijsbalken etc.

De detaillering is sober en zakelijk.

Materiaalgebruik

De materialen van de bebouwing
moeten afgestemd worden op de
gebruikte materialen bij de overige
bebouwing langs de Goeman
Borgesiusstraat. Rood metselwerk 
en langskappen met rode dakpannen
zijn daarbij de twee belangrijkste
visuele karakteristieken.

Waar mogelijk dienen aan de achter-
zijde hagen of iets gelijksoortigs 
toegepast te worden als afscheiding
tussen de achterzijden van de tuinen
met achterpaden en het openbare
groen.

Overige

GSM-installaties, schotelantennes,
KTA schakelkasten etc. worden
zoveel mogelijk geïntegreerd in 
het ontwerp.
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