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Overhoeks is het sluitstuk van Overmaas, 
dat laat zien dat CPO (Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap) ook ‘volwassen’ 
projecten mogelijk maakt met een 
ongekende variatie aan plattegronden 
achter een stedelijke neutrale gevel. De 
opvatting heerst dat CPO ingewikkeld, 
tijdrovend en kleinschalig is. Maar onze 
methodiek is gestoeld op jarenlange 
ervaring in het slim organiseren van 
ontwerp en proces op relevante indelings- 
en uitbreidingsmogelijkheden. 

De open oproep ‘Gezinsappartementen’ 
van Architectuur Lokaal in 2015 trok de 
aandacht van ontwerpend Nederland. 
Uit deze prijsvraaginzendingen kwamen 
een aantal generieke kwaliteiten naar 
voren die nodig of gewenst zijn voor 
gezinsappartementen in de stad. Om de 
belangrijkste te noemen: gezamenlijke 
buitenruimte naast een eigen buitenruimte, 
gezamenlijke fietsenstalling, royale entrees, 
flexibele plattegrondindeling, mogelijkheid 
om gemeenschappelijke ruimte te delen. In 
Overhoeks hebben we al deze kwaliteiten 

benut en gekozen voor grote appartementen 
voor gezinnen als uitgangspunt met ruimte 
voor variatie. Door de overmaat zijn veel 
verschillende indelingen mogelijk, en dat 
maakt dat ook naast gezinnen andere typen 
huishoudens hun plek kunnen vinden. 

Een vrije indeelbaarheid van de 
plattegronden is gebaat bij een regelmatige 
reeks penanten in de gevel. Hierdoor zijn 
op vrijwel alle posities kamers mogelijk. 
Vanuit deze kwaliteit is een neutrale 
rastergevel de logische keuze, waarmee 
een eigentijds stevig stadsblok gecreëerd 
wordt. Een beeld dat wellicht niet direct 
met CPO geassocieerd wordt, maar wel 
recht doet aan de essentie van wat CPO zou 
moeten zijn: een collectief blok waarbinnen 
particuliere vrijheid geoptimaliseerd is. 

Het bakstenen raster bestaat uit een 
weefsel met vlak en gestructureerd 
metselwerk. De nadruk wordt hiermee  
gelegd op de dubbele maat, ongeveer 6 
meter. De penanten van de extra hoge plint 
hebben om en om een hoogte van 9 meter.
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Het casco is voorbereid en getest 
op vele plattegronden en vanuit 
dat onderzoek zijn de meest 
gunstigste posities van penanten, 
leidingkokers, meterkasten en 
woningentrees bepaald. Daarmee is 
een optimaal speelveld gecreëerd 
om samen met de leden de eigen 
woning vorm te geven.

Er zijn twee typen appartementen; 
de hoekwoning en de tussenwoning. 
De tussenwoningen hebben een 
breed panoramisch front naar 
de stad en beide appartementen 
op de kop hebben met hun 
overhoekse oriëntatie een weids 
uitzicht rondom. Bovenin zijn 
vier penthouses gesitueerd. Deze 
appartementen hebben een 
opbouw met een riant dakterras. 
Op straatniveau is een commerciële 
plint voorzien die ruimte biedt voor 
een gemeenschappelijke ruimte en/
of een levendige, stadse invulling.

+ +

Inspiratieplattegronden
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zonnige terrassen aan leefgalerij

Aan de binnenzijde van het blok 
creëren we ruimte voor ontmoeting: 
boven de parkeerplaatsen 
ligt een ingericht dek met 
terrassen, plantvakken en een 
gemeenschappelijk middengebied.

Aan de galerijzijde wordt een 
houten gevel toegepast die een 
meer interieure, zachtere sfeer 
geeft aan het thuiskomen. Hieraan 
gekoppeld is een korte leefgalerij 
waarmee de appartementen 
ontsloten worden, zodat alle 
woningen vrij zicht hebben op de 
stad. De appartementen hebben 
privé terrassen, gelegen aan de 
galerij op het zuidoosten. Deze zijn 
voorzien van plantenbakken, zodat 
met bloeiend groen de privacy 
geregeld kan worden. Aan de Paul 
Krugerstraat zijn optionele loggia’s 
mogelijk waarmee een strikt privé 
buitenruimte aangeboden wordt.
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