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Tweede verdieping

Schaal: 1/250

Noordgevel Kapelaan Kitslaarstraat
Schaal: 1/250

Zuidgevel Meester Gielenplein
Schaal: 1/250

Scootmobielruimte

P

32 privé-parkeerplaatsen

de r g
n
r
O

t oe

g

orla
o
t
D

Veldstraat

P

oene

sn

or

Do

10 koopappartementen

id

10 middeldure huurappartementen

32 appartementen

he

12 sociale huurappartementen

ainer

Eerste verdieping

nt

P

Meester Gielenplein

Po

di u m

ten

P

P

ter o o
a
w

gs

container

W a di

lu i d s b
e
g

riere

Ondergrondse

k e li j k
n
a

ar

Begane grond

V

dse c
n
o
o

pa n e l e
n

“De auto op bezoek, het evenement te gast …”

Kapelaan Kitslaarstraat
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ambachtelijke dorpse karakter te ondersteunen. Waar mogelijk wordt voor een
verticale kozijnpositie gekozen. De kozijnen, in een donkere grijsbruine kleur,
zorgen voor een optimale lichttoetreding
en maximaal contact tussen binnen en
buiten. De grote balkons en loggia’s worden voorzien van verduurzaamd houten
balustrades en veel plantenbakken. Ook
op maaiveldniveau zorgen bloembakken
voor een prettige overgang van privé naar
openbaar. In onze ideeën zien we zoveel
mogelijk begroeide gevels.
Aan de entreezijde wordt dit groene
karakter verder uitgewerkt middels de
genoemde bloembakken op de eerste
verdieping, waarin bijvoorbeeld met verschillende soorten weegbree en andere
schaduwplanten een mooi groen beeld
kan worden gevormd. Om het verticale
karakter van het gebouw te ondersteunen en de dorpse uitstraling te
benadrukken is hier gekozen voor
een serie van houtenspanten die
de PV-panelen dragen. Het duurzame karakter van het gebouw
wordt zo zichtbaar gemaakt en
het groen krijgt de mogelijkheid
om zijn weg naar de tweede verdieping te vinden.
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De gekozen naam verwijst naar de tijd
en omstandigheden van meester Gielen,
maar ook naar het groene en duurzame
karakter van het plan. Onze ambitie is om
het ontwerp zoveel mogelijk te laten landen in de omgeving. De stedenbouwkundige verschijningsvorm ligt grotendeels
vast in het ontwerpbestemmingsplan en is
mede gekoppeld aan de programmatische
uitgangspunten. Hierdoor ontstaat een
lang gebouw in drie lagen.
We kiezen voor een leesbare architectuur in een dorpse kleur. Ontworpen in
een sterk genuanceerde Brabantse handvormsteen in verschillende metselverbanden om het
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De Groene Griffel
Onze ambitie is helder en concreet: een appartementengebouw realiseren dat aansluit bij de
huidige wensen van de consument en op de omgeving, waarbij rekening is gehouden met de
evenementen op het plein en de duurzaamheidsambitie van zowel de gemeente Oss als onszelf.
Eén van de belangrijkste onderdelen in dit traject zal de participatie van de omwonenden en
het dorp zijn. Hierin is het voor ons vanzelfsprekend om samen met hen ons voorlopig ontwerp
verder uit te werken naar een definitief ontwerp.
Gezien we in de vele kerkdorpen die Oss rijk is projecten naar volle tevredenheid van bewoners,
omwonenden en de gemeente hebben ontwikkeld, zal dat ook op deze mooie locatie tot een goed
resultaat leiden.
In ons ontwerp is veel groen aanwezig, zowel aan de gevel als op het dak van het complex. Het
groen aan de gevel zal niet alleen een prachtig beeld opleveren, maar ook van invloed zijn op de
geluidsabsorptie tijdens evenementen.
Het groen op het dak, sedum genaamd, zal zorgen voor een goede waterhuishouding. Voor de
parkeerplaatsen is gekozen voor een half-verharding, zodat het hemelwater ter plekke kan
infiltreren. De waterhuishouding wordt compleet gemaakt met waterpartijen (wadi’s), die het
overtollige hemelwater afvoeren in het nog aan te leggen openbaar gebied.
Binnen het plangebied zijn 32 parkeerplaatsen voorzien, elk appartement beschikt daarmee over 1
parkeerplaats op eigen terrein. Bij het aanleggen van de parkeerplaatsen zullen de reeds
aanwezige bomen zoveel als mogelijk behouden blijven.
Boven de fraai ontworpen galerijen zullen PV-panelen een dak creëren, waardoor zij niet alleen
energie opleveren, maar ook functioneel zijn in het ontwerp.
Voor het openbaar gebied aan de zijde van het Meester Gielenplein zijn we uitgegaan van een fraai
vormgegeven wandelrouting door het groen, waarin aandacht is besteed aan het verwerken van
een podium, zodat daarmee de functionaliteiten van de voorheen aanwezige kiosk weer terug zijn
op het plein. Daarnaast is er voldoende ruimte voor de jaarlijkse evenementen, gezien
de parkeerkoffer aan deze zijde multifunctioneel inzetbaar is.
“Vraag naar het bidbook om de volledige toelichting op onze ideeën te lezen.”

