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uitgangspunt

Broekland is na de Watertuinen de tweede wijk die in het belangrijke uitbre-

idingsgebied van ’s-Hertogenbosch, De Groote Wielen, wordt gerealiseerd. 

Het Voorzieningencluster in Broekland Noord omvat naast onderwijs- en 

zorgvoorzieningen een flink aantal woningen. In het oostelijke gedeelte van 

het cluster hebben we een plan ontworpen voor  37 appartementen en 47 

grondgebonden woningen.

Het Voorzieningencluster wordt aan drie zijden omsloten door de centrale plas 

en aan de zuidzijde begrensd door de ruim opgezette Groote Wielenlaan. Het 

hart van de buurt wordt gevormd door een parkgebied met een waterloop. Dit 

contrast tussen de weidsheid van de waterplas en de Groote Wielenlaan en de 

beslotenheid van het park is door ons opgevat als het belangrijkste architecto-

nische concept van de buurt. 

Dit contrast hebben we in de ontwerpen van de woningen verder uitgewerkt. 

De herenhuizen en het appartementengebouw aan de buitenranden van de 

buurt zijn hoog met strak ontworpen gevels, in donker metselwerk,  gericht 

op het uitzicht en een beleving van veraf. Het beeld is stevig en enigszins 

defensief.

De parkwoningen aan het groene binnengebied zijn laag, tastbaar, ontworpen 

naar een menselijke maat, gericht op hun groene omgeving en uitgevoerd in 

licht geschilderd metselwerk met houten accenten. Ze hebben een uitgespro-

ken open karakter.

De waterwoningen nemen in dit geheel een speciale plaats in. Deze woningen 

staan niet alleen op de overgang tussen water en land, ook komt het contrast 

tussen de harde buitenrand en het milde binnengebied samen in deze won-

ingen. Enerzijds een hoge woning in een strak vormgegeven blok met weidse 

uitzichten, anderzijds een besloten en lichte patiowoning.

Tezamen wordt er een buurt gecreëerd waar de weidsheid van de Hollandse 

luchten wordt gecombineerd met besloten gevoel van de dorpsbrink.
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