
Ruimtelijke Uitgangspunten 
ontwikkeling locatie dorpsschool,  

Steenhoek te Rozendaal 



Ruimtelijke kenmerken situatie 
• Woongebied jaren 70 
• Architectuur gevarieerd 
• Vrijstaande huizen, ruime kavels  
• Geschakelde huizen 
• Oorspronkelijke reliëf + 

bosstroken  
• Hagen + informele paden 
• Benadering over de 

Jagermeesterlaan  
• Schoolgebouw; krent in pap 



 2018 Situatie dorpsschool                                     plan ca. 1973  



• Bijzonder gebouw op bijzondere plek 
• 1971-1973, architect Jan Verhoeven  
• Achthoekige bouwvolumes + 

paddenstoelvormige daken + 
lichtkoepels.  

• Zes achthoekige lokalen rond een 
achthoekige centrale ruimte.  

• Lichttoetreding en indeling van puien 
• Voorbeeld structuralistische 

architectuur 
• Reactie op functionalisme:  
• Sociale aspecten van de mens en de 

gemeenschap meer centraal 

Inspiratie Afrika  

Dakenlandschap 
Burgerweeshuis 
Amsterdam 

Plattegrond en foto entree dorpsschool ca. 1973  



Programmatische uitgangspunten 
• 6 tot 10 wooneenheden voor ouderen (55+), levensloopbestendig, bijvoorbeeld; 

• 9 appartementen of  
• 8 grondgebonden woningen. 

• Aanvullend op de bestaande woningvoorraad  
(niet meer van hetzelfde). 

• Prijscategorie ca. €400.000 - € 500.000. 
• Energieneutraal en maximaal duurzaam. 
• Parkeerdruk in de buurt verminderen.  

Parkeren voor de woningen op eigen terrein. 
• Buitenruimte toegevoegd aan de omgeving. 



Ruimtelijke uitgangspunten 
• Het unieke van de locatie en de recente geschiedenis als dorpsschool komen tot 

uitdrukking in een stedenbouwkundige opzet en een architectuur met een eigen 
identiteit, die zich onderscheid van de directe omgeving. Het is als het ware de krent 
in de pap. 

• De bebouwing en de inrichting van de onbebouwde ruimte op de locatie vormen 
daarom een sterk samenhangend geheel.  

• Hergebruik van bestaande opstallen is sympathiek maar vermoedelijk niet 
realistisch. Echter het wordt zeer gewaardeerd wanneer de nieuwbouw zichtbaar is 
geïnspireerd door de filosofie van de oorspronkelijke structuralistische architectuur. 

• Het ontwerp speelt in op de zichtlijn vanuit het zuiden over Jagermeesterlaan, 
zonder dat dit te expliciet wordt. 

• Inrichting buitenruimte versterkt landschappelijke karakter: 
• De bosstrook noordelijk langs de locatie wordt hersteld.  
• Het verbinden van paden op de locatie met een aan te leggen pad door de 

bosstrook ten noorden van de school. 
• Gebruik maken van het aanwezige reliëf. Het reliëf kan benut worden om 

parkeren aan het zicht te onttrekken. 
• De maximale bouwhoogte sluit aan bij de bouwhoogtes in de buurt: maximaal twee 

bouwlagen. Door creatief om te gaan met het maaiveld kan beleefde hoogte 
worden verlaagd. 



Model 1: Vrijstaand in park  
Principes: 
• 6 grondgebonden vrijstaande woningen á 2 bouwlagen, souterrain mogelijk. 
• 90-120m2 per woning (ca 55 m2 per laag) 
• individuele buitenruimte terras - collectieve tuin 
• 12 parkeerplaatsen op eigen terrein 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerkingen: 
• Niet alle woningen even aantrekkelijk gesitueerd. 
• Inspiratie architectuur dorpsschool is goed mogelijk, evenals herkenbare beleving in zichtas van 

Jagermeesterlaan. 
• Parkeren achter haag vormt scheiding met bestaande driekapper. Beter meer spreiden? 
• Risico is dat het te vol wordt. Voelt de ruimte tussen de woningen nog als openbaar park? 
• Concept biedt weinig of geen ruimte voor eventuele aan- en bijgebouwen. 



Model 2: Vierling woningen in park 
Principes: 
• 8 grondgebonden woningen á 2 bouwlagen; geschakeld in twee bouwvolumes; sousterrain mogelijk. 
• 90-120m2 per woning (ca 75 m2 per laag) 
• Openbaar groen rond nieuwe woningen vormt met bestaand plantsoen + bosstrook één openbaar park; 

padennetwerk verbindt; toegang park in zichlijn Jagermeesterlaan. 
• individuele buitenruimte terras en/of voortuin. 
• 16 parkeerplaatsen op eigen terrein (niet getekend) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerkingen: 
• Alle woningen aantrekkelijk gesitueerd. 
• Inspiratie architectuur dorpsschool is goed mogelijk. 
• Parkeren spreiden; bijvoorbeeld langs Steenhoek (model 3) en bosstrook (model 5) 
• Concept biedt weinig ruimte voor eventuele aan- en bijgebouwen. 



Model 3: Doorborduren op omgeving 
Principes: 
• 8 grondgebonden woningen á 2 bouwlagen; twee rijtjes van drie + één dubbele woning; in plaats van 

dubbele woning is ook een enkele denkbaar; souterrain mogelijk. 
• 90-120m2 per woning (ca 55 m2 per laag); grotere woningdiepte mogelijk. 
• Voortuinen en ruime achtertuinen. 
• Aansluitend op bestaand plantsoen openbaar groen toegevoegd aan Steenhoek en Jagermeesterlaan. 

Paden verbonden met bosstrook.  
• 6 parkeerplaatsen op eigen terrein en 10 in parkeerkoffer aan de Steenhoek. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerkingen: 
• De locatie wordt minder bijzonder, tenzij de architectuur van driekapper op de hoek inspeelt op zichtas 

Jagermeesterlaan. 
• Concept is flexibel m.b.t. aan- en bijgebouwen etc. 



Model 4: Drie maal twee 
Principes: 
• 6  grondgebonden twee-onder-één-kap woningen a 1 bouwlaag met kap. 
• ca 100-150m2 per woning (ca 100m2 op begane grond). 
• kavel ca 160-180m2; gehele kavel is eigen grond (voortuin en achtertuin). 
• 12 parkeerplaatsen op eigen terrein. 
• Voortuinen en ruime achtertuinen. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerkingen: 
• Niet alle woningen even aantrekkelijk gesitueerd. 
• Inspiratie architectuur dorpsschool is mogelijk; contouren vergelijkbaar. 
• Parkeren achter haag vormt scheiding met bestaande driekapper. Beter op eigen erf? 
• Geen openbaar groen toegevoegd.  
• Concept is flexibel m.b.t. aan- en bijgebouwen etc. 



Model 5: Appartementengebouw in park 
Principes: 
• 8 appartementen in twee bouwlagen; plus eventueel 1 of 2 penthouses in kap; parkeerplaatsen en 

berging in souterrain mogelijk. 
• Ca. 120-150m2 per woning. 
• Individuele buitenruimte terras en/of voortuin op begane grond + balkons op verdieping. 
• 16 parkeerplaatsen op eigen terrein; parkeerkoffer langs bosstrook en/of in souterrain. 
• Openbaar groen rond nieuw gebouw vormt met bestaand plantsoen + bosrand één openbaar park; 

padennetwerk verbindt; toegang park in zichtlijn Jagermeesterlaan. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerkingen: 
• Niet alle woningen even aantrekkelijk gesitueerd. 
• Inspiratie architectuur dorpsschool is mogelijk; Ligt in zichtas over Jagermeesterlaan.  
• Concept is niet flexibel m.b.t. aan- en bijgebouwen etc.  



Model 6: Woningen in schoolgebouw 
Principes: 
• Behoud/ reconstructie schoolgebouw; 
• Lokalen transformeren tot appartementen in één bouwlaag; 
• Toegang woningen vanuit gemeenschappelijke hal; 
• 8 appartementen van ca. 100-120m2 per woning (evt. 2 samenvoegen tot één van ca. 200 m2); 
• Individuele buitenruimtes (privé terrassen) in gemeenschappelijke tuin; 
• Gemeenschappelijke tuin vormt met bestaand plantsoen + bosrand één openbaar park; 
• 16 parkeerplaatsen op eigen terrein; 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerkingen: 
• Dorpsschool krijgt tweede leven; 
• Collectief particulier opdrachtgeverschap (C.P.O.) is een optie; 
• Niet alle woningen even aantrekkelijk gesitueerd (wel bovenlicht); 
• Concept is niet flexibel m.b.t. aan- en bijgebouwen etc. 




