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Zorginstelling ‘De Hoge Hof’  gelegen aan de Hoge 
Hof 2 te Herveld in 1974. De instelling werd gebouwd 
in 1974. De naam ‘De Hoge Hof’ werd afgeleid van de 
gelijknamige perceelsnaam. Op de ansichtkaart links 
zien we, vanaf de Binnenstraat, de voorzijde van het 
zorgcentrum.

Op de linksgelegen luchtfoto uit 1982 is te zien dat het 
complex een andere verschijninsvorm heeft dan in de 
huidige staat. De lage ‘uitbouw’ aan de noordzijde van de 
kavel (links op de foto) is in de huidige staat twee lagen 
hoog. De losse woonblokken aan de oostzijde van het 
hoofdvolume zijn in de huidige staat allen verdwenen. 



ANALYSE  - OUDE PLAN



ANALYSE  - DORPSE KORREL  



ANALYSE  - ERVARING BOUWBLOK & ORIËNTATIE



•••••
ARCHITECTONISCH EN STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP

In het parkachtige hofje kun 
je dwalen, ontdekken en 
ontmoeten

"
"

De projectlocatie vormt een 
overgangsgebied tussen 
rand-dorp en centrum-
dorp

"

"
Het ontwerp balanceert tussen 
moderniteit en traditie" "

Er zijn meerdere zichtlijnen die in 
het nieuwe stedenbouwkundige 
plan de locatie doorkruisen

"
"

De woonblokken vormen 
een duidelijk ensemble, ook 
al kent de architectuur een 
onderlinge differentiatie

"

"



DORPSE STRAATBEELDEN

Wijk bij Duurstede, Utrecht Waspik, Noord Brabant

Gorssel, Gelderland Montfort, Limburg 





HERVELD - MORFOLOGIE
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1. Zicht over de velden en boomgaarden aan de zuidzijde van de  
    locatie

2. Zicht op de appartementenblokken grenzend aan
    de oostzijde van de locatie



ANALYSE  - PLANGEBIED - OVERGANGSZONE
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westzijde locatie - dorpse korrel oostzijde locatie - appartementenblokken





Overgang stedenbouw
In ons plan proberen we aan alle zijden aan te sluiten 
op de context om zo een overgang te creëren van de 
kleinschalige dorpse korrel aan de noord, west en 
zuidzijde en de appartementen blokken (3 en 4 lagen 
hoog) aan de oostzijde. Dit hebben we gedaan op de 
volgende wijze: 

•	 De  blokken (A en B) in ons plangebied die 
gelegen zijn aan de Binnenstraat hebben we laten 
corresponderen met de maat en schaal van de 
bebouwing van de overzijde van de straat

•	 De blokken aan de Hoofdstraat (C en D) kennen een 
opbouw in hoogte en schaal. Het blok (C) dat het 
dichtst ligt bij de kruising van de Binnenstraat is door 
een hogere verdiepingshoogte en steilere kap een 
stuk hoger dan de westelijk gelegen aangrenzende 
bebouwing. Hier wordt de eerste stap richting het 
meer grootschalige centrum geïntroduceerd. 

•	 Het appartementen blok (D), dat we aan de 
oostzijde aan de Hoofdstraat en de Hoge Hof 
hebben gepositioneerd, is 3 lagen hoog en is hoger 
dan het blok (C) dat we in het vorige punt hebben 
beschreven, maar lager dan het oostelijk gelegen 
appartementengebouw. Zo groeien nu stapsgewijs bij 
het volgen van de Hoofdstraat de stedenbouwkundige 
volumes.

•	 De eengezinswoningen (E) aan de Hoge Hof zijn 
twee lagen hoog met een kap en correspondeert 
qua schaal met het appartementen blok van 3 lagen 
hoog aan de overzijde van de straat , hier wordt in 
afmetingen van de goothoogtes ook weer duidelijk 
een overgang gerealiseerd 
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Zichtlijnen

Hoewel de blokken rond een (open) hof 
zijn gepositioneerd hebben we de ruimtes 
tussen de blokken voldoende maat gegeven. 
Hierdoor zijn er meerdere zichtlijnen die het 
plangebied doorkruisen, waardoor de locatie 
voor bewoner en bezoeker gekoppeld wordt 
aan het dorp. Tevens is de groenbeleving die 
in ruime mate aanwezig is op de locatie niet 
enkel voor de bewoners maar voor het gehele 
dorp goed zichtbaar. Vanaf de Hoofdstraat 
krijg je bijvoorbeeld een doorkijk die doorloopt 
over de gehele diepte van de locatie, waar 
de parkachtige beleving (met fruitbomen 
die refereren aan de Betuwe en de fruitteelt 
geschiedenis van Herveld) zich aan het dorp 
openbaart. 
 
Andersom geredeneerd is het ook prettig dat  
bewoners en bezoekers in het hof niet volledig 
geïsoleerd zijn van het dorp, maar duidelijk de 
zichtbare connectie voelen met de gebouwde 
omgeving. Het stedenbouwkundig plan is een 
spel tussen gesloten en open.



Oriëntatie 
bouwblokken
Ook de oriëntatie (en hiermee een groot 
deel van de vormgeving) komt voort uit de 
studie naar het Nederlandse dorp. Zo zijn de 
bouwblokken met een wisselende oriëntatie 
op de locatie gepositioneerd. Hierdoor ontstaat 
een afwisselend beeld van voorgevels en 
zijgevels. Door de blokken een duidelijke kopse 
kant te geven (allen uitgevoerd met kappen, 
ook de appartementen bouwdelen) krijgen 
ze allen een duidelijk richting op de locatie. 
Hierdoor presenteren de blokken zich sterk in 
diverse richtingen en wordt gefragmenteerd 
de aandacht op de verschillende bouwdelen 
gevestigd. 

Voorbeeld hiervan is het appartementen 
blok. Deze is in twee blokken opgedeeld die 
gedraaid van elkaar zijn gepositioneerd. De 
kopse kant van het meest noordelijke blok 
markeert het gebouw aan de Hoofdstraat. 
Het blok gelegen aan de straat de Hoge Hof 
markeert met de kopse kant de hoofdentree 
vanaf de parkeerplaatsen, maar is ook 
georiënteerd op de doorgang (Hofstaete) 
aan de overzijde van de straat. Dit is een 
veelgebruikte wandelroute die de locatie met 
het winkelcentrum verbindt. 



Dwalen, ontdekken  
en ontmoeten
Een uitgangspunt dat in veel van onze 
ontwerpen terugkomt. We zetten architectuur 
en stedenbouw in om beweging uit te lokken, 
door het welkom heten van de wandelaar. We 
willen niet alleen de kwaliteit en beleving van 
de locatie optimaal maken voor de bewoners 
maar ook voor de omwonenden en bezoekers. 

De locatie met de open hof structuur nodigt 
uit om het te betreden en te ontdekken. De 
padenstructuur haakt op diverse plekken in 
op de bestaande structuur van het dorp. Van 
verschillende kanten is er de mogelijkheid het 
open hof te betreden.
Het wordt een plek waar bewoners van de 
locatie (ouderen, gezinnen en Driestroom 
bewoners) en mensen uit het dorp elkaar 
kunnen ontmoeten.



Voor het landschapsplan worden bij deze indiening 
twee scenario’s voorgesteld:

Scenario 1:
Dit is het scenario dat in de plankaarten en impressies 
in dit document aan u gepresenteerd is. Dit scenario 
is ontwikkeld gezamenlijk met landschapsarchitecten 
Houtman en Sander uit Den Dungen. In dit scenario 
krijgt het hof een duidelijk andere atmosfeer dan 
groene graszoom aan de buitenzijde (de kant van 
het dorp). Het idee is dat binnen het hof er ‘pluk- en 
nutstuinen’ worden gesitueerd. Door de nutstuin 
(groente/kruiden) te combineren met een pluktuin 
(bloemen) en deze bijvoorbeeld te voorzien van randen/
bodembedekkers van wintergroene grassen, kun je een 
onderhouds luw en biodivers parkje maken waarbij de 
bewoners als VVE het onderhoud op zich nemen.
Houtman en Sander heeft dit al bij meerdere 
gelijksoortige projecten toegepast en kan hier bij 
volgende stappen het projectteam goed van advies 
voorzien.
Doordat het hof op een duidelijk andere manier 
landschappelijk is ingericht dan groene graszoom 
aan de buitenranden van het project worden 
stedenbouwkundige relatie van de bouwblokken 
sterk aangezet, hetgeen de kracht van het ensemble 
duidelijk versterkt.

Scenario 2:
Dit is het scenario waar er minder contrast zit 
tussen de buitenzoom en het hof. Het graslandschap 
wordt doorgezet tot in het hof, hetgeen de bewoners 
mogelijkheid biedt om binnen het hof tot verschillende 
activiteiten te komen. Zo kunnen de kinderen die 
wonen in de eengezinswoningen er voetballen, kan er 
eenvoudig een buurtfeest met tent plaatvinden, enfin, 
alles wat je kunt bedenken in een multifunctionele 
buitenruimte.

Landschapsplan

scenario 1 (VOORLOPIG ONTWERP)

scenario 2 (VOORLOPIG ONTWERP)







De nieuwe woonblokken die gelegen zijn aan de 
Binnenstraat vormen qua maat en schaal een 
duidelijke eenheid met de bestaande bebouwing (aan 
de overkant van de straat). In naastliggende afbeelding 
komen de volgende uitgangspunten van het ontwerp 
naar voren:

•	 De architectuur is sterk gerelateerd aan de dorpse 
typologie

•	 Door de diversiteit aan te brengen in de 
metselwerktinten en door de oriëntatie van de 
woonblokken van elkaar af te wisselen ontstaat 
de gevarieerde architectonische beleving die het 
Nederlandse dorp zo kenmerkt.

•	 De ruimtes tussen de woonblokken hebben 
voldoende maat gekregen waardoor de groene 
structuur van het hof op diverse plekken vanuit het 
dorp te ervaren is. Ook kan tussen de blokken het 
open groene hof betreden worden. 

 
 

De Binnenstraat

*aan de artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend





Aan de Hoofdstraat en De Hoge Hof is het 
hoofdvolume, het appartementengebouw (drie lagen 
hoog) gesitueerd die in maat en schaal een directe 
relatie heeft in met het appartemencomplex aan de 
overzijde van De Hoge Hof (die vier bouwlagen hoog is).
In naastliggende afbeelding komen de volgende 
uitgangspunten van het ontwerp naar voren:

•	 De architectuur is gebaseerd op de menselijke 
maat; de afmetingen van de vlakken in de gevel, de 
kozijnen, de kolonnades bij de entrees, allen zorgen 
voor schaalverkleining van het complex. 

•	 Het appartementenprogramma op de locatie is 
in twee bouwvolumes opgedeeld en gedraaid van 
elkaar. Omdat de blokken ook qua metselwerktinten 
zich van elkaar onderscheiden (maar wel bij 
elkaar passen) is de schaalverkleining ook op 
stedenbouwkundig niveau doorgevoerd.

•	 Doordat de oriëntatie van de bouwblokken 
afwisselend is manifesteert het gebouw zich met de 
kopse kanten op diverse plaatsen naar de omgeving 
toe. Op de afbeelding zie je dat het gebouw  zowel 
statig naar de Hoofdstraat is georiënteerd als naar 
de Hoge Hof waar het de entree markeert. 
 

De Hoofdstraat  
en Hoge Hof

*aan de artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend





De plek waar het goed toeven zal zijn voor de bewoners 
en bezoekers. Een plek dat door het ensemble van 
gebouwen wordt gemarkeerd en waar geen auto’s 
kunnen komen. Waar je, als voorbeeld, in alle rust 
op een bankje kunt gaan zitten om een praatje aan te 
knopen met een bewoner van de stichting Driestroom 
die de moestuin en pluktuin aan het onderhouden is. 
In naastliggende afbeelding komen de volgende 
uitgangspunten van het ontwerp naar voren:

•	 Het hof is een oase van rust en groen binnen het 
ensemble van de nieuwe woonblokken 

•	 De woonblokken zijn afwisselend van kleur 
vormgegeven, doordat ze echter overeenkomstige 
detaillering hebben, dezelfde daken van 
zonnepanelen en gekenmerkt worden door sterk 
gerelateerde metselverfijningen, vormen ze samen 
wel een duidelijk ensemble.

•	 Bij de entree kan Stichting Driestroom (bij 
projectparticipatie) haar gezamenlijke woonkamer 
en kantoor aan het hof situeren. Hierdoor ontstaat 
er een mooie dynamiek tussen het binnen- en 
buitenleven van de bewoners van de Driestroom. 
Tevens vergroot het de sociale veiligheid van het hof 
door deze rechtstreekse visuele verbinding.

 
 

Het Hof

*aan de artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend






