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        54 woningen De Hoef      Rosmalen 206



54 woningen De Hoef

De Hoef is gesitueerd op het voormalige 

voetbalcomplex van OJC, een centraal gelegen locatie 

in Rosmalen. Voor deze locatie is in samenwerking 

met bureau OSLO een nieuw stedenbouwkundig 

plan gemaakt waarbij de omringende woonwijken 

als inspiratie hebben gediend. Deze wijken, hoewel 

uit verschillende tijden, kenmerken zich allen door 

een hoge woonkwaliteit, aandacht voor de overgang 

privé en openbaar en veel groen. Diezelfde kwaliteiten 

hebben de basis gevormd voor de nieuwe woonwijk 

De Hoef. Om het groen voldoende ruimte te geven 

is uiteindelijk de voorgeschreven woningdichtheid 

verlaagd ten voordele van de meer ruimtelijke 

kwaliteit. Twee grote groene ruimtes, de inprikkers,  

doorsnijden De Hoef en vormen zo drie woonerven. 

Ook binnen de erven speelt het groen een grote rol. 

Alle woningen zijn op dezelfde manier georiënteerd, 

met de voordeur op het oosten en de tuin op het 

westen. Hierdoor ontstaan a-symmetrische straten 

waarin het groen van de achtertuinen meespeelt 

in het straatbeeld en nog wordt versterkt met het 

openbare groen. In de smalle woonstraten ontbreken 

doorgaande gevelwanden waardoor er een heel 

ruimtelijke en natuurlijke beleving gecreëerd wordt.

stedenbouwkundig plan / concept

1    bestaande groenstructuur
2    parkeren aan de singel
3     bouwen aan de randen
4    straat en uitzicht
5    groen hart
6     groenstroken met karakter
7     zichtlijnen vanuit bestaande straten

De groene tussenruimtes worden begrensd door lange, 

horizontale woonblokken. Erkers geven zicht op het 

openbare groen. Een smal voetpad loopt voor de 

woningen, iets verhoogd ten opzichte van het groen. 

Zo ontstaat een rustige en beschermde zone voor het 

spel van de kinderen. Aan de noordzijde grenst De Hoef 

aan het park met grotere, moderne gebouwen zoals het 

woon-zorgcomplex de Annenborch. De woningen op de 

koppen zijn dan ook gedraaid, hebben een plat dak en 

vormen zo een stevige rug naar de tegenoverliggende 

bebouwing. 

Ook in de architectuur is een aansluiting gezocht met 

de bestaande omgeving. Zo heeft de aangrenzende wijk 

Molenhoek een duidelijk herkenbare Bosscheschool-stijl 

die op een eigentijdse manier in De Hoef geïntegreerd 

is met aandacht voor specifieke detaillering in het 

metselwerk en de kozijnen.
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inrichtingsplan

LEGENDA

A    rijwoningen
B    tweekappers
C     parkwoningen
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groenzone loopt tussen de groene hagen van de achtertuinen en het verhoogde voetpad langs de voorgevels van de rijwoningen

Rijwoning
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LEGENDA

1  entree
2  woonkamer
3    keuken
4     schuur
5    slaapkamer
6     badkamer
7    zolder
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lange horizontale gevelwand aan de oostzijde van de groenzone



de groene inprikker als speelplek



de groene inprikker als speelplek



de inpassing van de achtertuinen aan de groen inprikkers



begroeide parkeerplaatsen langs de ontsluitingsweg



Tweekapper LEGENDA

1  entree
2  woonkamer
3    keuken
4     garage
5    slaapkamer
6     badkamer
7    zolder
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de kleine schaal van de asymmetrische twee onder een kap woning



smalle kronkelwegen met begroeiing omgeven 



rustige bouwblokken in een natuurlijke setting



Parkwoning

LEGENDA brede woning

1  entree
2  woonkamer
3    tuinkamer
4     eetkeuken
5    berging
6     terras
7    slaapkamer
8    techniek
9     badkamer
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LEGENDA hoge woning

1  entree
2  woonkamer
3    eetkeuken
4     slaapkamer
5    badkamer
6     techniek
7    berging
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module parkwoningen: drie hoge woningen, aansluitend drie brede woningen

hoge woning > < brede woning



overgang van het park naar een groene inprikker



hoekaccent aan het park  



woningen aan het park



brede lage en hoge smalle woningen aan het park



zicht op het plan
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