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fr is  & fruit ig

Frisse herenhuizen en fruitige villa’s 
Een vruchtbaar ontwerp met een verfrissende aanpak

Aan een groene singel waar hagen, fruitbomen en pergola’s met Wisteria 
(blauwe regen) de landschappelijke overgang vormen tussen woning 
en straat ontdek je deze 7 ‘fruitige villa’s’ haast bij toeval. Alles staat 
hier in het teken van mooie buitenplekken voor die eerste cappuccino 
in het vroege ochtendlicht of dat glas rosé bij zonsondergang. Juist 
daarom is de groene singel in de vorm van terugliggende begane grond 
ontworpen, vormen de pergola’s een romantisch bloesemdak en is er 
gekozen voor een landelijke bestrating van hout en gebakken klinkers. 
Deze fruitige singel is overduidelijk één architectonische familie, 
waarvan de individuele toevoegingen elke villa een geheel eigen 
karakter meegeven.

De 6 ‘frisse herenhuizen’ staan in 2 blokken van 3. Elk huis behoudt zijn 
individuele karakter aanvullend aan het carré van zelfbouwwoningen. 
Verschillende kleuren steen, terugvallende terrassen met bloembakken, 
maar ook toegevoegde houten geveldelen en afwisselende raampartijen 
voorzien de herenhuizen van een frisse uitstraling. De tuinmuur langs 
het Boreasplein wordt als houten gevel meegenomen in de architectuur 
en vormt zo de hoek met de Antigonestraat. Aangezien de herenhuizen 
met de voordeur meteen aan het Boreasplein en de Antigonestraat 
grenzen, zorgt een Wisteria (blauwe regen) voor een sfeervolle groene 
afbakening. Het geeft de gevels een natuurlijk karakter en zorgt 
tegelijkertijd voor een groene overgang naar het verharde plein. 
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situatie | 1:500

De 2 onder 1 kap villa’s zijn als 2 aparte woningen 
ontworpen maar vormen samen 1 blok. De 
drie blokken verspringen, zijn gespiegeld 
en vormen één familie met de vrijstaande 
poortvilla. Deze heeft een bijzondere status zo 
aan het begin van de straat. Er is meer hout 
in verwerkt om het nabijgelegen water en 
rietvegetatie een passende setting te geven. 

 Perzik  Appel  Kers  Pruim

fruitige singel als groene
overgang
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 Peer

Ook ontstaat hierdoor een natuurlijke relatie 
met de zelfbouwvilla’s aan de overkant van 
de brug en het water. Terugliggende terrassen 
en verticale langwerpige kozijnen verlenen de 
afzonderlijke villa’s een individueel karakter. De 
7 villa’s vormen samen een rijkgeschakeerde 
straatgevel die aansluit op de natuurlijke 
beleving van de groene singel.
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impressie   | Tantalusstraat

frisgroen van privé naar
openbaar

3/6 | fris & fruitig

Bereid u voor op schitterende bloesem en uw 
eigen oogst, want achter de hagen van elke villa 
worden diverse soorten fruitbomen geplant. 
De biodiversiteit van de groene singel wordt 
versterkt door een uitbundige bloesemperiode 
in het voorjaar, een gevarieerde fruitteelt in 
de zomer en het kleurenspel van de bladeren 
in het najaar. De terugliggende begane grond 
wordt uitgebouwd met een pergola die 
wordt doorgetrokken naar de naastgelegen 
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oprit. Bij de eindwoning en de overgang naar 
openbaar terrein wordt deze verlengd tot 
het talud naar het water en de overgang naar 
de rietbegroeiing. De open structuur van de 
pergola met snelgroeiende Wisteria (blauwe 
regen) biedt een weelderig groene afbakening 
tussen de tegenoverliggende woningen aan de 
Tantalusstraat. Met elk jaar in mei de hangende 
trossen met blauwe vlinderbloemen als 
florerend hoogtepunt. 
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van steen naar groen Aan het Boreasplein en de Antigonestraat staan 
de 6 frisse herenhuizen. Elk met een individueel 
karakter maar toch ook onmiskenbaar familie 
van elkaar. De verschillende kleuren van het 
metselwerk en de terugliggende terrassen 
met plantenbakken op de hoeken creëren een 
persoonlijke touch. Veel aandacht is besteed 
aan de overgang van gevel naar het stenen 

plein. Zo gaan de terugliggende houten delen 
vloeiend over in de ontworpen pergola als 
afscheiding met de tuin. Het weelderige groen 
en bloesem van de Wisteria (blauwe regen) 
zorgen voor een natuurlijke begrenzing met 
het verharde plein.   
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fris materiaal en fruitig
kleurgebruik

De woningen zijn gemetseld in handvorm 
baksteen en zijn genuanceerd van kleur 
met een natuurlijke en rijke structuur. De 
voegen worden in de kleur van de steen in 
wildverband gemetseld. Terwijl de 7 villa’s een 
gemeenschappelijke kleur hebben, verschillen 
de 6 herenhuizen juist van tint. Het hout voor 
de gevel en pergola is biobased hout van 
NobelWood van de innovatieve fabrikant 
Foreco. Het is duurzaam geproduceerd met 
een natuurlijke vergrijzing zonder noesten en 
een mooie tekening in de houtstructuur. De 
kaders van de diepliggende ramen zijn van 
gemoffeld aluminium en hebben de kleur 
van de steen. De hardhouten puien/kozijnen 
zijn dekkend gebeitst waarbij rekening is 
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Materialisatie

gehouden met de kleur van het metselwerk 
en de warme natuurlijke vergrijzing van het 
hout. De voortuin wordt meegenomen in 
het ontwerp aangezien de overgang naar 
de singel bepalend is voor het totale beeld. 
Bestrating van gebakken, getrommelde tegels 
wordt in natuurlijke grijs-beige tint uitgevoerd, 
passend bij het metselwerk. Het looppad 
naar voordeur, achteringang en terrassen zijn 
van grijs gemodificeerd, (antislip) hout. De 
balken van de pergola worden met passende, 
zichtbare aansluiting gedetailleerd. Borders 
op verschillende niveaus worden duurzaam 
van elkaar gescheiden met cortenstalen 
opsluitbanden.

 Metselwerk  NobelWood  Kleur kozijn

 Fruitbomen

 Houten vlonders

 Cortenstaal

 Gebakken klinkers



Opvallende bouwkundige onderdelen worden zorgvuldig en tot in detail uitgewerkt:

   Ventilatieroosters worden onzichtbaar boven de kozijnen verwerkt.
   Dakranden en waterslagen zijn van gezet aluminium, in de kleur van het metselwerk gemoffeld. 
   Bij de diepe negges worden gemoffeld aluminium dagkanten toegepast.
   De hardhouten kozijnen worden in 90x114 mm uitgevoerd.
   De pergola balken worden massief uitgevoerd, 50x300 mm.
   De woningen worden energiezuinig gerealiseerd met een EPC van 0,0.

detaillering en energie

Details  | 1:20
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overgang begane grond naar voortuin
Tantalusstraat


