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  Opening en vaststelling van de agenda 
 

1  Opening en vaststelling van de agenda 

2  Notulen overleg d.d.  20 juli  2017 (bijgevoegd) 

3  3 Woningen in de Tuinen ivm verandering door kopers aan woning 

3  Blok 6 van Mooke architekten 

4  Bespreken wijziging van zink naar aluminium (zie plaatje bijlage) en alvast de vragen van 

Stef hieronder en de antwoorden van Dura in dat kader: 

 Kunnen we er van uit gaan dat de details van de dakranden en goten en 
de ritmiek van de felsen banen van de daken ongewijzigd blijven wat 
betreft maatvoering en dergelijke? 
Antwoord: De detaillering zal ongewijzigd blijven m.b.t. maatvoering en 

ritmiek 

 Is het bedoeling blank aluminium toe te passen of wordt er ge-poedercoat? 
Graag een plaatje van de beeldvorming / expressie laten aanleveren. 
Antwoord: Ik heb de vraag uitstaan bij onze leverancier m.b.t. 

beeldmateriaal, deze zijn weer aanwezig vanaf 28 augustus. 

Agendapunt 4 is vervallen aangezien monsters worden aangeleverd. 
 
5 Wvttk 
 
 

 Nogmaals wil FA meegeven: stuur de stukken en agenda op tijdzodat iedereen zich 
goed kan voorbereiden. 

 



1. Besluiten van het kwaliteitsteam 
 
- 
 

2. Adviezen van het kwaliteitsteam 
 
3 Woningen de Tuinen fase 1 
Kavel 14 ramen zijn verschoven. Wordt prima geacht. Akkoord 
Kavel 28 berging was eerst los van de woning en aan de linkerkant voor, nu geïntegreerd in 
het volume rechts achter de woning.  
Kavel 33 kozijn toegevoegd in achtergevel en 3 schuifpuien ipv 2. SV geeft aan het raar te 
vinden dat het spitse kapje naast een plat dak zit. Besluit KT dat als het een beter geheel 
wordt (zie kavel 17) het op voorhand goedkeuring kan vinden. 
 
Verzoek bouwnummer 30, MW: men wil de bestaande berging verdiepen naar 7 meter en 
verbreden naar 4 meter. SV geeft aan het grotere dakvlak op te pakken zodat deze overloopt 
in het lagere dakvlak en 1 geheel vormt. Dit kavel komt terug in het KT.  
Bouwnr 19: wil een raam in de kop van de gevel op de verdieping. Akkoord. 
Bouwnr 22: wil iets dichter naar de erfgrens, naar een plantsoen toe. Verplaatsen huis, niet 
vergroten. Akkoord. 
 
Dura en Mooke, Blok 6 
Dura  laat het ontwerp van Mooke zien waar we vorige keer over spraken en wat we daarin 
misten. Gianni van Mooke licht het ontwerp toe. Hij geeft aan dat het te grote blokken waren, 
ze een te horizontale uitstraling hadden en de plint teveel hetzelfde was. Dat is aan gewerkt, 
echter het beeld van de gevel sloeg niet aan vertelt hij. Het werd saai. 
Toen is weer een slag gemaakt. Een verticale strook is in de gevel teruggezet en geprobeerd 
is in het middendeel de balkons een dynamischere uitstraling te geven (half binnen- half  
buiten). Gevel is dan al interessanter. Hij laat het baksteenmonster (dikformaat) zien en de 
dakpan. Hij wil 2 soorten kleuren dikformaat. Het tussenblok een lichte steen en de 
zijblokken donker. In de plint is een bank extra gemaakt te onderscheid. Dakrand van het 
linker blok is verhoogd. 
PG vraagt wat de plafondhoogte is. Antwoord:  2.70. en op de begane grond 2.90m. SV is: 
blij met de  ingrepen die gedaan zijn. Het is heel goed dat het een soort van gevelwand 
wordt. Dat is goed want dan is er een link met het naastliggende blok van Faro. Het helpt dat 
er per gebouwdeel een oplossing aangereikt wordt in het openbaar gebied in de plint. In 
beide buitenste gebouwdelen de hoogte extra aanzetten is prima. Let op de beëindiging van 
het middenbouwdeel aan de bovenzijde. Hoe los je dat op. 
SV: opdeling in volumes van verschillende breedtes en hoogtes en de behandeling van de 
plint in combinatie met de knipoog naar Faro is goed. PG: er is nu ook een soort antivolume. 
Dat van Faro is een klassiek 19e eeuwse sfeer, dit blok is duidelijker een woongebouw. Dus 
er is wel een relatie maar er is een andere architectuur. Dus positief. SV: let op de hekjes 
voor de balkons. Dit per gebouwdeel goed oplossen. 
 
De zijgevel is hetzelfde gebleven. De voorkant is rustig en de zijkant dynamisch. SV: let op 
daar en realiseer je dat de balkons uitkragen daar. Daar sluit het blokje van Hoogeveen aan. 
PG: maak ze zo ijl mogelijk. SV we wilden dit eigenlijk niet aan de gracht, maar het wordt nu 
wel gemaakt. PG: het mag hier, want dit is geen grachtenpand waar balkons aanhangen. 
Moeten het bakjes aan de gevel worden of juist niet? Gianni vindt een spijlen hekwerk dat 
dun is heel mooi. 
MW vindt het een min dat de hoekwoning een balkon op oost heeft. De waarde van de 
woning stijgt bij een balkon op zuid. Willen we evt balkons aan de zuid/straatkant, nee liever 
niet. FA: als we hier de balkons veranderen dan moet dit wel overal in dezelfde ijlheid en 
materialisering gedaan worden, anders wordt het geheel te gefragmenteerd. 
 



Conclusie: de hoekoplossing en daarmee het effect op de zij- en voorgevel blijven een 
uitdaging. Hoe kunnen de balkons meer naar de zon toe georiënteerd worden? 
Een glazige hoek kan een oplossing zijn. 
 
Achtergevel. Daar is wat minder energie ingestoken volgens Gianni en Dura. FA: wat 
gebeurt er in de patio achter het blok? Dit is een binnenhof.  SV: het moet iets minder 
achtergevel worden. Je ziet het vrij goed en lang vanuit de ingang als je de binnenhof in 
komt. Gianni: meer met neggen doen is het idee. Sprekender maken. PG: wat worden de 
verschillen in de 3 bouwdelen? 3 verschillende delen maken. 
Er zijn nu borstweringen gekomen. Dit oogt te egaal, dit graag onderbreken door omkadering 
raampartijen (metselverband of neggen, kragen, randen). 
 
Losse woning tegen het blok aan. Een kleinschalige woning die de overgang maakt tussen 
het blok en de kleinschalige woningen om de hoek. Deze wordt verder uitgewerkt. 
 
Platte zijgevel blok heeft dezelfde baksteen maar met een bepaalde profilering. 
 
Grachten woningen 
Dura geeft aan dat deze geparkeerd moeten worden want hier zijn ze nog niet uit. Dit geldt 
ook voor de woningen aan het park en de villa. 
 
Dura: opties die wij verkopen, leggen wij die ook aan het Q-team voor? Ja, dat doen we 
meestal wel, in ieder geval als het te zien is vanaf de straat. 
 
HM geeft ter informatie aan dat een massastudie gemaakt moet worden voor de locatie waar 
het monument aan het Kruitpad wordt gesloopt om het de commissie van de gemeente 
Gooise Meren die gaat over cultuur en erfgoed te laten begrijpen dat het niet niet de 
bedoeling is hier teveel massa neer te gaan zetten. Maar juist een kleine korrel. 
 
Wat kunnen we verwachten op de agenda voor het komende half jaar: 
MW geeft aan: de gracht- west gaan we afronden. VO hebben we gezien en wordt nu verder 
ontwikkeld. Gracht oost komt langs 20 woningen plus nog 15. Woningen richting Westbatterij 
(Angie en Gianni). Het zijn allemaal VO producten. 
MW wijst ze op de kaart aan.  En het hele Vesteda deel (100 won). En evt de 13 M3H in het 
Vesteda deel. Dit is huur.  
Dan nog het hele bolwerkgebied met school en appartementen. We gaan het vosp afronden 
en dan een stedenbouwkundig plan afronden met schetsplannen. 
FA vraag hoe het met de school staat, de architectuur. SVP gaat u starten. Zijn bezig met het 
afronden van het programma van eisen en gaan dan met het schetsonderwerp aan de gang. 
Van alle genoemde opstallen is er een richtinggevend programma. Dat gaan we met Pepijn 
in een stedenbouwkundig plan gieten. 
De herziening van blok 1 komt nog dit jaar en fase 2 van de Tuinen. De Boerenhof. 
MW stuurt HM de agenda voor einde van dit jaar. HM doet een voorstel voor de nieuwe data 
van de KT’ s voor de rest van het jaar. 
 
Het verslag van 20 juli wordt goedgekeurd. 
 
OV komt uitleggen dat er volgende keer monsters zullen zijn van het aluminium ipv het zink. 
Want zink logent uit. 
Er zijn geen vragen meer. FA sluit de vergadering. 
 
4. Actiepunten 
 
Bouwnummer 30 van de Tuinen fase 1 komt terug in het Kwaliteitsteam. 
HM doet een voorstel voor de data van het KT in de rest van 2017. 



MW legt daar een planning bij. 
 

5.  Volgende bespreking 
 
Donderdag 28 september 14.00u en 17.00u infohuis de Krijgsman.       


