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Studieopdracht voor de opmaak van een masterplan 
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Historische ontwikkeling NieuwmunsterWatersysteem Uitkerkse polder

HiStOriScHe ONtWiKKeliNG



Hoofdstraat met zijtakken

liNtDOrp



Zichten op het landschap vanaf de hoofdstraat

liNtDOrp



Groenstructuur

liNtDOrp



SteDeNBOUWKUNDiGe StrUctUUr



pUBlieK DOmeiN
Variatie in straatmaterialisatie

rode betonklinkers
Kasseien 

Beton



plein
Begraafplaats 

Openbaar groen (speelplein) 
Grot

Versnipperde openbare ruimte 

pUBlieK DOmeiN



Voetpad

Onderscheid voetpaden en rijweg

pUBlieK DOmeiN



Kopse gevels
langse gevels

Afwisseling kopse en langse gevels

priVAAt DOmeiN



Bruine baksteenrode baksteen
Grijs gepleisterdBeige gepleisterd

Zwart/orange dakenWit gepleisterd

+3 Bouwlagen

1 bouwlaag
2 bouwlagen

Variatie in bouwhoogtes

eenheid in materialisatie

priVAAt DOmeiN



Voortuinen achter een muur
Voortuinen aan de straat

Hagen versus tuinmuren

pUBlieK/priVAAt DOmeiN



tuinmuren

Hagen

pUBlieK/priVAAt DOmeiN



ViSie



1. Driedelig lintdorp

prOBlemAtieK



2. Belemmering zichten op landschap

prOBlemAtieK



3. Ontoegankelijk landschap

prOBlemAtieK



4. Versnipperde openbare ruimtes

prOBlemAtieK



ViSie



1. Herlokaliseren woonuitbreidingsgebied en buurtpark

rUimtelijKe priNcipeS



2. eén langgerekt lintdorp i.p.v. een driedelig lintdorp

rUimtelijKe priNcipeS



3. Aaneengesloten wandelpadenstructuur

rUimtelijKe priNcipeS



4. Openwerken noord en zuidzijde inkapselen oost en westzijde

rUimtelijKe priNcipeS



5. Afwisseling kopse en langse gevels

rUimtelijKe priNcipeS



6. Afwisseling tuinmuren en hagen

rUimtelijKe priNcipeS



mASterplAN





GlAVieHOf



polyvalente

     zaal

seniorenwoningen

eengezinswoningen
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(senioren)woningen
polyvalente zaal

school

programma

Opeenvolging van ruimteschalen

GlAVieHOf



referentie publiek park: Begijnhof Bruggereferentie polyvalente zaal: erf Overmeen Heeten 
(Happel-cornelisse-Verhoeven Architecten)

referentie seniorenwoningen: merelhof, 
Bergen  (j.H. roggeveen)



NieUWe WOONWijK
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Kopse gevel

langse gevel2 bouwlagen

1,5 bouwlagen

1 bouwlaag

Bouwlagen Stegen en doorsteken Gevelwanden

Aanhechten aan historische centrum

NieUWe WOONWijK



Doorzichteninterne ruimtemaat tuinmuren

NieUWe WOONWijK



Begijnhof lier Bosrijk eindhoven (architect thomas Bedaux) Oude Goirleseweg tilburg



ScHOOlSite



toekomstvisie bij krimp toekomstvisie bij groei

ScHOOlSite



De BOmmel



Bestaande situatie toekomstvisie

De BOmmel
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Aantal nieuwe wooneenheden



Kerkplein
Wandelpaden

Speelplein

Openbaar groen
tuinen

Openbare ruimtes



Betonklinkers
Grind

rode betonklinkers

Kasseien
Kleiklinkers

Verhardingsmaterialen



Waterstructuur



Nieuwe groenstructuur



Fase 1

Fase 2

Fase 3

fasering
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