
In opdracht van Patrimonium heeft KvVa een 
studie gedaan naar het Titanium- en Platinaf-
lat aan de Platinalaan in Vinkhuizen. De directe 
aanleiding voor deze studie is de toekomstige 
aansluiting op Warmtestad en de benodigde 
verduurzaming van de bestaande gebouwen. De 
studie beperkt zich niet alleen tot deze vragen. 
De bredere opgave – de noodzaak om de besta-
ande woningvoorraad te verduurzamen - biedt 
een kans om de gebouwen én woonomgeving in-
tegraal te verbeteren. 

Wijkniveau 
Op de schaal van de wijk zien we een kans om de 
kenmerkende blinde kopgevels te gebruiken als 
thema voor de wijk. Verduurzaming vraagt vaak 
om aanpassingen aan deze gevels. Door hier op 
wijkniveau strategisch mee om te gaan ontstaat de 
mogelijkheid om de samenhang en herkenbaarheid 
van de wijk te verbeteren. Daarnaast ontdekten we 
de originele opzet en alle veraderingen van de wijk, 
het winkelcentrum en het plangebied. Vanuit waard-
ering voor de oorspronkelijke opzet stellen we voor 
om de bomenrij rondom het centrumgebied terug te 
brengen. In aansluiting op de veranderingen, wordt 
het idee van het bouwblok met een groene binnen-
ruimte omarmd in ons ontwerp. 

Actieve tuin voor buurt en bewoners
De gemeenschappelijke tuin krijgt weer een belan-
grijke rol in het plangebied. De tuin wordt een kwali-
tatief deel van de woonomgeving voor de bewoners 
en buurt, als plek voor ontmoeting en ontspanning. 
Verschillende vruchten- en notenbomen zorgen 
voor kleur en een afwisselend beeld door het jaar 
heen. Verschillende lagen inheemse beplanting 
en kruidenmengsels ten behoeve van insecten en 
andere dieren verhogen de biodiversiteit. De buur-
thuiskamer maakt deel uit van de tuin. Het ontwerp 
van de buitenruimte geeft een kader waar in samen-
spraak met de bewoners verdere invulling aan zal 
worden gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan plek-
ken om te tuinieren, te sporten, en rustig te kunnen 
verblijven. 

Ontmoeting 
In en rondom de gebouwen staat ontmoeting 
en beleving centraal. De entrees worden meer 
zichtbaar en krijgen meer kwaliteit. Ook de gan-
gen worden verbeterd, met meer ruimte voor ge-
meenschappelijke functies. Per verdieping komt 
er een gemeenschappelijke ruimte die in overleg 
met de bewoners kan worden ingevuld als keuken, 
woonkamer, bibliotheek of logeerruimte.

Wooncomfort - Relatie binnen-buiten
Het verbeteren van het wooncomfort is een be-
langrijk uitgangspunt.Zo worden bijvoorbeeld de 
isolatie en ventilatie van de gebouwen duurzaam 
verbeterd. De bestaande glazenwasbalkons worden 
toegankelijk gemaakt en worden daarmee deel van 
de woning. Zo krijgt iedere woning een eigen buiten-
ruimte. De balustrades zijnzo ontworpen dat ze kun-
nen dienen als vensterbank en zorgen voor een plek 
voor planten en bloemen. Daarnaast stellen we voor 
om op de begane grond de woningen direct toegang 
te geven tot de tuin, ook op de plekken waar zich nu 
bergingen en dichte gevels bevinden. Dit zorgt voor 
een betere relatie tussen binnen en buiten, en meer 
leven in de tuin. 

Divers woningaanbod
In de nieuwbouw naast de bestaande gebouwen aan 
de zuidzijde van het plangebied, voegen we nieuwe 
woningen en woningtypes toe te voegen. Grotere 
maisonnettewoningen worden in Vanuit een waard-
ering voor het bestaande zorgen materiaal en detail 
voor samenhang tussen oud en nieuw. De eenvoud-
ige en heldere grafische opbouw van de oorspron-
kelijke architectuur is karakteristiek voor de wijk. De 
ritmering, banden en horizontale en verticale repeti-
tie vormen de inspiratie voor de aanpassingen en 
toevoegingen aan het plangbied. 

Verduurzaming 
De verduurzamingsopgave wordt op de schaal van 
de gebouwen en woningen aangegrepen als kans 
om het  plangebied integraal te verbeteren. De ver-
duurzamingsopgave zou niet alleen een technisch 
vraagstuk moeten zijn. Juist ook de kwaliteit van de 
woonomgeving, woningtypes, betaalbaarheid en het 
wooncomfort zouden hierbij centraal moeten staan. 

Platinalaan
opdrachtgever: Patrimonium 
ontwerp: Koen van Velsen architecten                                                                                                
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Het ontwerp van de tuin 
biedt een sterk kader, 
waarbinnen initiatieven 
van (buurt)bewoners een 
plek kunnen krijgen. De 
tuin is ontworpen als deel 
van de woonomgeving, 
waarin ontmoeting en 
verblijf mogelijk wordt ge-
maakt. —p.22

Publieke en collectieve 
functies krijgen een acti-
eve relatie met de tuin. De 
buurthuiskamer krijgt een 
plek in de tuin en verbon-
den met de Siersteenlaan, 
een tweede publieke func-
tie zorgt voor activiteit 
midden in het plangebied. 
—p.26

Van een nadruk op 
gebouwen in de ruimte, 
is de nadruk verscho-
ven naar het bouwblok 
en de randen van het 
gebied met een bin-
nengebied. Dit plan 
sluit hier op aan. 
—p.12

De entrees en gangen krij-
gen een meer uitnodigend 
kwaliteit. De centrale 
zone rondom de liften is 
ingericht voor verschillen-
de collectieve functies: 
een keuken, logeerkamer, 
bibliotheek, werkplek, of 
gedeelde woonkamer. 
—p.36

Fietsparkeren  krijgt een 
volwaardig plek in de 
gebouwen. De fietsen-
stallingen zijn transparant, 
eenvoudig te bereiken en 
krijgen een kwaliteit die 
past bij het interieur.
—p.34 

De bestaande woningen 
worden beter geisoleerd 
en voorzien van duurzame  
ventilatie en vewarming. 
De bestaande balkons 
worden toegankelijk ge-
maakt en worden daar-
mee deel van de woning. 
—p.34

De bestaande woningen 
worden beter geisoleerd 
en voorzien van duurzame  
ventilatie en vewarming. 
De bestaande balkons 
worden toegankelijk ge-
maakt en worden daar-
mee deel van de woning. 

De bestaande zeembal-
kons voor het wassen van 
de ramen worden toegan-
kelijk gemaakt. Door deze 
nieuwe franse balkons 
krijgt iedere woning een 
kwalitatieve gebouwge-
bonden buitenruimte. 
—p.28

Nieuwe woningen worden 
rondom de bestaande 
gebouwen geplaatst. 
De bestaande woningen 
worden verbeterd. Op en-
kele plekken worden mai-
sonettes toegevoegd om 
een meer divers aanbod 
aan woningen te creeren. 
—p.38

De blinde en gesloten 
gevels op het maaiveld 
worden vervangen door 
woningen met een directe 
ingang aan de tuin. Ter-
rassen en bloembakken 
zorgen voor een levendige 
gevel aan de tuin. —p.28

Blinde kopgevels zijn 
kenmerkend voor de 
wijk Vinkhuizen.als idee 
voor de gebouwen in ons 
plangebied, maar ook als 
strategie voor de gehele 
wijk. —p.10

De randen van het win-
kelcentrum en het plange-
bied werden gedefinieerd 
door een groene rand met 
hoge beplating en bomen. 
Wij stellen voor om deze 
omzoming weer terug te 
brengen, om deze centrale 
plek in de wijk te mark-
eren. —p.14
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