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Tuinen 3 Gouda Verkavelingsstudie Woonpartners Midden-Holland
Verkavelingsstudie
In opdracht van Woonpartners

A12

Midden-Holland te Waddinxveen heeft
Ibelings van Tilburg architecten een
studie gedaan naar een verkaveling
van de Tuinen 3 in Westergouwe met
kleinere eengezinswoningen, gebaseerd
op het stedenbouwkundigplan van
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KuiperCompagnons. Tevens heeft ons
bureau spelregels voor het ontwerp
ontwikkeld voor dit gebied.

Gouda
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58 eengezinswoningen
In het totaal kunnen 58 kleinere
eengezinswoningen gerealiseerd worden
in het eerste deel van de Tuinen 3 dat
Woonpartners Midden-Holland
gaat realiseren. Van deze 58
eengezinswoningen zijn er 30 bestemt
voor sociale huur en 28 voor de vrije

e
uw

Go

huur .
Prijsvraag
Naar aanleiding van deze studie zijn

De Tuinen 3 is gelegen in Westergouwe langs de N207

wij door aannemer Van Wijnen uit
Stolwijk gevraagd om mee te doen aan
de woningbouw prijsvraag voor het
binnengebied van de Tuinen 3. Deze
uitwerking is vanaf pagina 5 te zien.
Helaas zijn we nipt tweede geworden.
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Tuinen 3 Gouda Verkavelingsstudie
Spelregels:
•

Bouwblokken verspringen
onderling door een afwisseling van
diepere en ondiepere voortuinen,
respectievelijk 3 en 1,5 m diep.

•

Woningen met een ondiepe voortuin
krijgen een lagere goot.

•

Kopwoningen die uitkijken over de
Dwarstocht hebben een zijtuin met
een breedte van 3 m.

•

Alle erfafscheidingen die grenzen
aan openbaar gebied, niet zijnde een
achterpad, zijn groen.

•

Geen ‘dode gevels’: hoekwoningen
hebben de entree in de kopgevel.

•

De woningen grenzend aan de
Warande en de groene binnen
gebieden richten zich met de
zijgevel ook op het openbaar gebied
en worden allen voorzien van een
erker aan de kopgevel.

•

Verkavelingsplan met verspringende bouwblokken en goothoogten.

Bergingen die grenzen aan
openbaargebied, niet zijnde een
achterpad zijn gemetseld in dezelfde
baksteen als de woning.

•

Alle woningen krijgen een
dakoverstek.

•

Parkeren in de straten direct
grenzend aan de woningen.

1800
8050

9200
Twee bouwlagen met
kap en een voortuin
van 3m diep.

Straatprofiel met wisselende goothoogten.
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Lage goot met dakkapel en een voortuin van 1.5m diep.
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Tuinen 3 Gouda Prijsvraag
Tuindorp
Uitgangspunt voor de
stedenbouwkundige opzet is het

Dwarstocht

tuindorp. Het thema met subtiel
verspringende bouwblokken met

ontstaat een speels gevarieerd beeld aan

Orangerie

krijgen een lagere goot, op deze wijze

Hortus

Woningen met een ondiepe voortuin

Rosarium

door ons uitgewerkt in de prijsvraag.

Plantage

wisselende goothoogten is verder

de staatzijde.
Architectuur
De architectuur van de woningen is
gebaseerd op de tuindorp architectuur
Warande

functioneel, eerlijk, verscheiden
en informeel. Ook de verschillende
kapvormen zijn kenmerkend;

Warande

uit de jaren twintig en dertig; tijdloos,

zadeldak, mansardekap en kruiskap.
Materiaalgebruik is traditioneel;
twee kleuren gemêleerde baksteen
en keramische pannen in een warme
terracotta tint.

Tussen de geclusterde parkeerplaatsen is extra ruimte gecreëerd om bomen te planten, om zo lange doorlopende parkeerstroken te voorkomen.

Studieschetsen kopwoning aan de Dwarstocht
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Tuinen 3 Gouda Een groene wijk
Bomen en hagen
De gehele wijk krijgt een groene
uitstraling door de groene openbare

Dwarstocht

ruimten en door de toepassing van
beukenhagen op alle erfafscheidingen,

bergingen, grenzend aan openbaar
gebied zijn teruggeplaatst ten opzichte

Hortus

voorzien van een zijtuin. Ook alle

Rosarium

Plantage

Bovendien worden alle kopwoningen

Orangerie

die grenzen aan openbaar gebied.

van de erfafscheiding.
Parkeren
Tussen de geclusterde parkeerplaatsen
in is extra ruimte gemaakt om bomen
Warande

een groene uitstraling in het gehele
gebied gewaarborgd en worden lange
doorlopende parkeerstroken voorkomen.
Spelen
Centraal in het groene openbare

Centraal in het groene openbare middengebied komt een speeltuin voor kinderen.

middengebied komt een speeltuin voor
kinderen.
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openbaar groen
bomen en beukenhaag

Groene openbare ruimten en beukenhagen op de erfafscheidingen
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Warande

te planten. Op deze manier wordt

Tuinen 3 Gouda 58 eengezinswoningen
Sociale- en markthuurwoningen
Er worden 58 grondgebonden
huurwoningen gerealiseerd. Van deze 58
huurwoningen zijn er 30 bestemd voor
sociale huur. Van deze woningen hebben
er 28 een beukmaat van 4800 mm en 2
een beukmaat van 5100mm. De overige
28 zijn markthuurwoningen en hebben
een beukmaat van 5100mm.
Compact en efficiënt
De plattegronden zijn compact en
9200

ontworpen dat ze aan de achterzijde wel

9200

een lage goot aan straatzijde zijn zo

9200

efficiënt van opzet. De woningen met

twee volledige bouwlagen hebben.
Optimale daglichttoetreding
De badkamer is bij alle woningen
in het midden van de plattegrond
opgenomen, zodat altijd aan de eis
van drie slaapkamers met goede
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Begane grond

5.100

5.100

1 Verdieping

2 Verdieping

e

e

daglichttoetreding voldaan kan worden.
Techniek geïntegreerd
Zonnepanelen worden geïntegreerd in
de schuine daken van de bergingen. zo

IX

blijven de daken van de woningen vrij
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van ontsierende zonnepanelen. Ook
transformatorkasten en verdeelunits
in het openbaar gebied worden in
het stedenbouwkundig ontwerp
geïntegreerd.

X

X

sociale huurwoning

beukmaat 4800

markthuurwoning

beukmaat 5100

Verdeling sociale huurwoningen en markthuurwoningen

Verdeling woningen met een beukmaat van 4800mm en 5100mm
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Tuinen 3 Gouda Kopwoningen langs de Dwarstocht
Vijf bijzondere kopwoningen
Bijzonder zijn de vijf kopwoningen
aan de Dwarstocht die uitkijken over
het water. Ze zijn goed zichtbaar vanaf
de Provinciale weg en zijn daarom
mede beeldbepalend voor de nieuwe
wijk. Deze woningen krijgen conform
het stedenbouwkundig plan een
verbijzonderde kap.
Alle 5 woningen worden uitgevoerd met
een kruiskap, waarbij de woningen om
en om een lage en een hoge goot krijgen.
Op deze wijze ontstaat een gevarieerd
beeld langs het water van de Dwarstocht.
Overhoeks vormgegeven
De 5 woningen hebben een zijtuin
met een breedte van 3 meter en
hebben de entree en 2 grote ramen
in de kopgevel. Aan de zijde van de
woonstraat hebben deze woningen de

Kopwoningen wisselen een mansardekap af met een zadeldak.

keuken. Ze zijn hierdoor als overhoekse
woning vormgegeven met beide gevels
georiënteerd op het openbaar gebied.

IX

tussenwoning
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kopwoning
bijzondere kopwoning

Alle kopwoningen hebben de entree op de kop gesitueerd
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Tuinen 3 Gouda Hoekwoningen aan de Warande
Levendigheid en sociale veiligheid
De hoekwoningen grenzend aan de
Warande en de groene binnengebieden
hebben ook de entree en een groot raam
in de kopgevel. Op deze manier wordt op
een zelfsprekende manier bijgedragen
aan de levendigheid en de sociale
veiligheid in de buurt.
Mansardekap met dakkapel
De slaapkamers achter de mansardekap
krijgen geen schuin dakraam, maar
een dakkapel. Behalve dat dit een fraai
architectonisch accent geeft is de ruimte
in de slaapkamer zo ook optimaal te
benutten en kunnen gordijnen of een
luxaflex op een eenvoudige manier
opgehangen worden.

De hoekwoningen grenzend aan de groene binnengebieden hebben de entree en een groot raam in de kopgevel.
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lage goot
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woning met lage goot
woning met hoge goot

Wisselende goothoogten - ondiepe voortuin geeft een lage goot
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Tuinen 3 Gouda Colofon
Locatie:
Tuinen 3, Westergouwe, Gouda
Opdrachtgever verkavelingsstudie:
Woonpartners Midden-Holland, Waddinxveen
Opdrachtgever selectie:
Van Wijnen Stolwijk B.V.
Ontwerp:
2015 juni		

ir. Marc Ibelings BNA

Ontwerpteam:
ir. Tim Schuijt
Aant. woningen:
58 eengezinswoningen
Werknummer:
1817

Typisch straatbeeld met variatie in kapvorm, voortuin diepte en goothoogte.
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