
	 	 24 woningen op het Simontjesveld
	 	 Oegstgeest

	 plangebied	 Het ontwikkelingsplan Poelgeest is een integraal ontwerp van 
Kuiper Compagnons te Rotterdam. Het Simontjesveld is een 
deelgebied binnen het ontwikkelingsplan dat wordt gekenmerkt 
door een reeks van objectmatige gebouwen en geschakelde of 
vrijstaande woningen, met als doel de "stad in het landschap" en 
het "landschap in de stad" te brengen.

	
	 concept	 De 24 eengezinswoningen zijn twee-aan-twee geschakeld als 

een variant op het type 'twee-onder-een-kap'. Om de gewenste 
stedelijke transparantie te bereiken is het programma van de 
twee geschakelde woningen in respectievelijk twee en drie 
bouwlagen georganiseerd en grenzen de woningen alleen op het 
niveau van de begane grond aan elkaar. Door de ritmiek van 
woningen met twee en drie bouwlagen krijgt de straat een 
stedelijke kwaliteit. Ter plaatse van de hoeken zijn varianten 
ontwikkeld waarbij de entree aan de dwarsstraat ligt.

	 	 	
	 architectuur	 Het objectmatige karakter en de individualiteit van elke woning 

wordt versterkt door elk dubbelhuis op te bouwen uit een 
sculpturale hoofdvorm van metselwerk met daarin opgenomen 
twee  uitkragende  houten volumes die ten opzichte van elkaar en 
de onderbouw verspringen. Deze voorhuizen zijn aan de 
straatzijde terugliggend afgewerkt met wit pleisterwerk. 

	 	 Een strook donker pleisterwerk vormt samen met de kozijnen van 
de trappenhuizen een intermediair tussen de houten volumen en 
het metselwerk.

	 	 Voor-, zij- en achtergevels  foto's Luuk Kramer

	 duurzaam bouwen	 Alle woningen zijn voorzien van een grote lichtkoepel boven in het 
trappenhuis. De ingestraalde warmte komt door middel van het 
gebalanceerd ventilatiesysteem ten goede aan de verwarming 
van de verblijfsruimten. De kamers zijn voorzien van 
binnenramen, waardoor zij extra daglicht ontvangen via de 
lichtkoepels en de kozijnen van het trappenhuis. Door trapgaten 
en vides dringt dit daglicht door tot op de begane grond.

afbeeldingen volgende bladzijde	 	 Straatgevel  foto Luuk Kramer, Amsterdam
	 	 Plattegronden  schaal 1:400
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	 opdrachtgever	 Eurowoningen bv, Rotterdam	
	 	 www.blauwhoed.nl
	 ontwerp	 Kruunenberg Van der Erve Architecten, Amsterdam
	 	 www.2xU.nl
	 stedenbouwkundig ontwerp	 Kuiper Compagnons, Rotterdam	
	 	 www.kuiper.nl
	 adviseur constructie	 Construktie-adviesbureau Steens b.v., Zoetermeer
	 	 www.burosteens.nl
	 adviseur bouwfysica	 W/E adviseurs duurzaam bouwen, Gouda
	 	 www.w-e.nl
	 adviseur installaties	 Eurotechniek b.v., Rotterdam
	 realisatie	 Slokker Bouwgroep bv, Zoetermeer	
	 	 www.slokker.com
	 status	 Bouwplan opgeleverd 07.1999
 foto's Luuk Kramer ©, Amsterdam
	 	 www.luukkramer.nl
	 fotoalbum	 http://flic.kr/s/aHsjyEnQwW
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