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057        Sociaal plan     Schijndel



Sociaal plan

Op de overgang tussen het oude dorp en de nieuwe 

wijk Hulzebraak bevindt zich een open terrein. Het is 

begrensd door drie straten die elk een geheel eigen 

sfeeer en kwaliteit hebben.

In het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan zijn alle 

woningen naar deze straten gericht zonder rekenschap 

te geven van de omgeving. In dit nieuwe plan voor deze 

nieuwe buurt met 26 woningen is een identiteit gecreërd 

die zich verhoudt tot de kwaliteiten van de randen. Een 

grote veriëteit aan woningtypen waarborgt de sociale 

diversiteit.

Projectmatig

26 woningen

Poolster, Bethelgeuze e.o. Schijndel

Opdrachtgever:

Van Schijndel Vastgoed bv 

2000 - 2003

Architecten: Annemariken Hilberink, Geert Bosch 

in samenwerking met: Joep Mol [architect]n

Medewerkers: Rolf van Boxmeer, Bas Lavrijssen

Fotografie: René de Wit



de rust van de symmetrie in het hart van het plan



LEGENDA

1      entree
2      woonkamer
3      keuken / eetkamer
4      bergruimte
5      slaapkamer
6      werkruimte
7       buitenruimte
8      garage
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plattegrond rijwoningen
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de as van het plan sluit rondom aan op de bestaande infrastructuur, de heldere vormgeving zorgt voor een klare zichtlijn



entree naar de wonigen



de combinatie van donkergrijze stenen met houten bekleding en oranje deuren geven een warm beeld



de rijwonigen aan de speelplek hebben een voortuin



de kopwoningen aan de doorgaande weg
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