
Tuindorp

Zoetermeer





Groene woonbuurt

Oosterheem is een grote Vinex-locatie 

aan de oostkant van Zoetermeer. De 

wijk kent een aantal deelgebieden die 

zich van elkaar onderscheiden in opzet  

en architectuur. Tuindorp Oosterheem 

is opgezet als een woonbuurt met veel 

groen, gebogen straten en een losse 

bebouwing. De daken van de huizen 

spelen een belangrijke rol in het 

architectonische beeld.

De koopwoningen die zijn ontworpen 

door Ibelings van Tilburg architecten, 

betreffen twee-onder-één kapwoningen 

en rijtjeswoningen. De twee-onder-

één kapwoningen bevinden zich 

langs de parkrand, aan de singel en in 

woonhofjes. De rijtjeswoningen zijn 

gesitueerd  aan de dwarsstraten.

De verscheidenheid wordt versterkt door 

het materiaalgebruik. Twee kleuren 

gevelsteen en twee kleuren dakpannen, 

zorgen in verschillende combinaties 

voor een gevarieerd beeld. De kozijnen, 

gevelbetimmering en goten zijn 

crèmewit van kleur en dragen bij aan 

een vriendelijke uitstraling en heldere 

belijning van de architectuur.

Twee-onder-één kapwoningen
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Tuindorp Oosterheem, Zoetermeer Situatie

Geschakelde woningen
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Tuindorp Oosterheem, Zoetermeer Twee onder één kap

Twee onder één kapwoning

Vrije sector 

Oppervlakte 161 m2 gbo 

Aantal kamers: 4 excl. zolder 

Woningbreedte 5.80 m

Woningdiepte 11.80 m

Begane grond 1e  verdieping 2e verdieping Doorsnede

Twee-onder-één kapwoningen september 2006
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De twee-onder-één kapwoningen zijn 

karakteristiek vormgegeven als over-

hoekse villa. De twee woningen hebben 

de uitstraling van één groot huis met 

twee voorgevels. Om een gevarieerd 

straatbeeld te creëren zijn naast het 

overhoekse type, ook symmetrische twee-

onder-één kapwoningen ontworpen.
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Tuindorp Oosterheem, Zoetermeer Geschakelde woningen

Geschakelde woningen

Vrije sector 

Oppervlakte 113-124 m2 gbo 

Aantal kamers: 4 excl. zolder 

Woningbreedte 5.40 m

Woningdiepte 10.00 m Geschakelde woningen juli 2006

Begane grond 1e  verdieping 2e verdieping

B

SWk

K

S

H
S

Zldr

De rijtjeswoningen hebben een zelfde 

karakteristiek als de twee-onder-één 

kapwoningen. De goothoogte varieert 

en een markante kopgevel zorgt voor 

een plastisch gevelbeeld.

De basisplattegronden van alle wonin-

gen zijn helder van opzet en bieden 

voor hun prijsklasse een ruime woning. 

Een groot aantal opties voor uitbrei-

dingen en wijziging van de plattegrond 

zijn ontworpen en aan de kopers aan-

geboden. De consument kan hierdoor 

volgens eigen inzicht een bij haar/zijn 

levensstijl en budget passende woning 

samenstellen.
                



Tuindorp Oosterheem, Zoetermeer Impressies in rode baksteen

6



7

Tuindorp Oosterheem, Zoetermeer Impressies in rode baksteen



Tuindorp Oosterheem, Zoetermeer Colofon

Locatie:
Tuindorp Oosterheem, Zoetermeer

Opdrachtgever:
Bouwfonds MAB Ontwikkeling BV, Delft

Ontwerp:
2003, ir. Florian von Behr BNA

Medewerkers:
Hans van Rinkem, Rob Grauwmeijer

Start bouw en oplevering:
Januari 2005
April 2006 - gefaseerd

Aant. woningen:
111 woningen:
- 88 twee-onder-één kap en
- 23 geschakelde woningen

Aannemer:
Era Bouw, Zoetermeer

Constructeur:
Grontmij Van Ruitenburg, Rotterdam

Artist’s impressions:
Jan Barten, Breda

Fotografie:
Petra Appelhof, Nijmegen
Ibelings van Tilburg architecten

Werknummer:
1600                          
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www.ibelingsvantilburg.nl


