
Uitgangspunten

Het energieconcept; 
• meer PV panelen toepassen dan een schuine kap redelijkerwijs toelaat.
• Een dakvorm die de vorm van de panelen volgt. circa 80 tot 100 panelen 
• Het dakvlak ligt iets verhoogd zodat ook de liftuitloop onder het vlak komt.

Plasticiteit;
• Meer plasticiteit in de bouwmassa 
• Beter te reageren op de omgeving.
• De plattegrond van het gebouw trapeziumvormig; smaller naar het noorden en breder naar het zuiden. 
• De woonkamers worden daardoor breder. 

De gevelopbouw en keuzevrijheden individuele bewoners (CPO)
• De gevels openen zich meer naar de woonzijde, het uitzicht en het zuiden. 
• De gevels sluiten zich meer naar straatkant en het noorden waar de slaapvertrekken meestal zijn gesitueerd.
• Het trappenhuis scheidt de twee entrees (brandoverslag).
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Vouwdak ten behoeve van PV panelen

Trappenhuis met lichtkozijnen

Naar het noorden toe smallere kozijnen

Raamopeningen plaats nader te bepalen, 
keuzemogelijkheden vanuit raamprincipe;
• Vast glas
• Draaikiep
(rekening houden met brandoverslag)

Balkon afscheidingen naar keuze
Gesloten metselwerk
Geperforeerd metselwerk
Glas

Begroeide muurdammen
Groenblijvend met seizoensgebonden bloeiende
planten

Lichtkozijn aan einde van 
verkeersruimte oostelijke woningen

Overhead | roldeur parkeergarage



Vouwdak ten behoeve van PV panelen

Gevelbekleding lichtgewicht bijvoorbeeld 
verticale houten delen

Borstwering geperforeerd metselwerk

Raamopeningen plaats nader te bepalen, 
keuzemogelijkheden vanuit raamprincipe;
• Vast glas
• Draaikiep
(Aandacht voor glasbewassing)

Metselwerk in twee kleuren of richtingen
(verticaal en horizontaal) 

Begroeide muurdammen
Groenblijvend met seizoensgebonden bloeiende
planten



Vouwdak ten behoeve van PV panelen

Borstwering geperforeerd metselwerk
Of afgewisseld met glas

Raamopeningen plaats nader te bepalen, 
keuzemogelijkheden vanuit raamprincipe;
• Vast glas
• Draaikiep
(rekening houden met brandoverslag)

Balkon afscheidingen naar keuze
Gesloten metselwerk
Geperforeerd metselwerk
Glas

Begroeide muurdammen
Groenblijvend met seizoensgebonden bloeiende
planten



Vouwdak ten behoeve van PV panelen

Gevelbekleding lichtgewicht bijvoorbeeld 
verticale houten delen

Borstwering geperforeerd metselwerk

Raamopeningen plaats nader te bepalen, 
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