N

50
0

H E I J D E PA R K , WA A L R E
Exclusief wonen in Brainport
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Heijde Park
Exclusief wonen in Brainport
Eindhoven Brainport is in trek en dat heeft gevolgen voor

De ontsluitingsweg heeft een royaal profiel en slingert als een

de woningmarkt. De gemeentes in het stedelijk gebied van

Parkway verrassend door de wijk. Rijk aangeplante taluds nemen

Eindhoven hebben hun krachten gebundeld om elk voor

de weg op in het bosrijke heidelandschap en ze creëren zachte

een andere doelgroep woningen met een onderscheidend

overgangen tussen openbaar en privé. Omdat de hoofdweg

karakter te ontwikkelen. De gemeente Waalre heeft de locatie

niet parallel loopt aan de ovalen, ontstaan riante overhoeken

Heistraat-Zuid Fase 2 aangewezen voor exclusief wonen.

die worden ingevuld met heidebermen, bomen, vennen en

Buro Lubbers ontwierp het stedenbouwkundig plan en

stuifduinen. Deze plekken voor gebiedseigen vegetatie en

beeldkwaliteitsplan met de wensen van de doelgroep, de

waterberging zijn ecologisch waardevol.

‘functionele familiemens’, scherp in het vizier.
Het vele groen wordt versterkt door hofjes en collectieve tuinen
Het resultaat is Heijde Park. De wijk onderscheidt zich door

binnen de ovalen. Achter- en zijgrenzen worden ingericht

een ongewone verkaveling van ovalen in een doorlopend

met losse hagen, wat eveneens zorgt voor coulissenwerking.

heideparkbos

De

Huisbomen in hetzelfde assortiment als bomen in de openbare

overmaat in de openbare ruimte etaleert luxe en vrijheid en

ruimte benadrukken het bosrijke karakter van de wijk. Binnen de

stimuleert tegelijkertijd collectieve voorzieningen.

groene profielen worden de opritten geaccentueerd. Parkeren is

met

gemengde

woningtypologieën.

nooit dominant aanwezig. Het vindt plaats op eigen terrein of in
Ovalen

het talud om auto’s uit het straatbeeld te houden.

De identiteit van Heijde Park is geënt op de landschappelijke
eigenschappen van de plek: bos en heide. De basis van de wijk

Informele wandel- en fietspaden verbinden Heijde Park met

is een doorlopend heideparkbos waaruit ovale woongebieden zijn

aangrenzende groen- en recreatiegebieden zoals waterplas De

gespaard. De ovale vormen, die telkens iets van elkaar verdraaid

Meeris en bos- en heidegebieden.

zijn, creëren een openbare ruimte met een wisselende maat en
vorm.

Profiel hoofdweg door heidelandschap
ontwerp 2017-2020

|

omvang 8,6 ha |

locatie Waalre

|

opdrachtgever Gemeente Waalre

Tiny houses
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Legenda
Verbijzondering op koppen
Ruimte voor bijzondere woonvormen

Ruimte voor bijzondere woonvormen

Heijde Park
Exclusief wonen in Brainport
Eigentijdse, eerlijke architectuur

gedekte tinten laten de woningen opgaan in het bos. Onder

De ovalen van Heijde Park krijgen een mix van verschillende

meer hernieuwbare materialen en de oriëntatie op de zon maken

woningtypologieën (vrijstaand, twee-onder-een-kap en korte

afleesbaar dat Heijde Park duurzaamheid hoog in het vaandel

rijtjes). Passend bij het exclusieve karakter worden rijwoningen

heeft.

en tweekappers ook op dure plekken ingepast. Elke bewoner kan
zo de bijzondere landschappelijke kwaliteiten van de wijk ervaren.

Bijzondere voorzieningen

De rijwoningen onderscheiden zich op een functionele manier,

Heijde

bijvoorbeeld door verspringingen ten behoeve van privacy of ze

voorzieningen

zijn voorzien van een veranda of speciale buitenruimte.

gemeenschapsvorming, het exclusieve karakter van de wijk

Park

biedt
die

ruimte

aan

uiteenlopende

tegelijkertijd

collectieve

bijdragen

aan

onderstrepen en invulling geven aan duurzaamheidsambities
Het stedenbouwkundig plan biedt mogelijkheden voor bijzondere

van de doelgroep. Deze bijzondere voorzieningen kunnen

(particuliere) wooninitiatieven, zoals een woonzorgvilla of tiny

een plek krijgen op een specifieke locatie (in een ovaal, op

houses, die ook andere, minder koopkrachtige doelgroepen zullen

een kavel, in de openbare ruimte), ze kunnen geïntegreerd

aanspreken. Wanneer deze woongebouwen gemengd worden

worden in het totale plan en ze betreffen dienstverlening door

met andere typologieën, wordt de interne samenhang en identiteit

personen. Voorbeelden van voorzieningen zijn: een collectief

van de wijk behouden. De wooninitiatieven bieden kansen om op

gastenverblijf, een zwemven, een uitkijkpunt, een klusschuur,

bepaalde plekken accenten te creëren; herkenningspunten die de

een flexwerkplek, sportvoorzieningen, een stadsboerderij, een

exclusiviteit van Heijde Park versterken.

amfitheater… Exclusieve service kan bijvoorbeeld bestaan uit
een wijkconciërge, een wasserij, een hondenuitlaatservice,

Een exclusief woonmilieu moet duidelijk verschillen van andere

kinderopvang, schoonmaakdiensten, een tuinman…

woonmilieus. Naast het landschap en de openbare ruimte
speelt de architectuur hierin een grote rol. Waar de meeste

Ook kunnen er collectieve voorzieningen worden getroffen voor

uitbreidingslocaties in de regio Waalre zijn geïnspireerd op lokale

de opwekking van energie en warmtewinning. Buitenshuis kunnen

en historiserende architectuur, onderscheidt Heijde Park zich

slimme energiesystemen geïntegreerd worden in straatmeubilair;

met zijn hedendaagse, duurzame identiteit. Binnen een krachtig

binnenshuis in de vorm van domotica. Duurzaam gedrag wordt

en herkenbaar totaalbeeld krijgt eigentijdse architectuur een

gestimuleerd door faciliteiten voor auto-delen en e-mobility.

plek. Verschillende handschriften zorgen voor differentiatie. De
verschijningsvorm van de gemengde woningtypes speelt in op

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor de doelgroep.

de kwaliteiten van het landschap en de openbare ruimte. Eerlijke

Klimaatadaptief bouwen ligt daarom ten grondslag aan de wijk.

en natuurlijke materialen (baksteen, hout, glas) evenals aardse,

Woningen worden gebouwd van hernieuwbare materialen,

Profiel woonhofje

Collectieve voorzieningen

Parkeren ingepast in groen

Heijde Park
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geoogst in de omgeving, en voorzien van systemen om

doelgroep heeft geresulteerd in een exclusief woonmilieu voor de

vervuilende stoffen af te vangen. Groene daken, waterberging

‘functionele familiemens’.

en gebiedseigen beplanting in de openbare ruimte bevorderen
de biodiversiteit. Door duurzaamheidsmaatregelen zichtbaar

De functionele familiemens is een diverse doelgroep en

te maken, worden bewoners er bewust van en worden zij

accepteert wooninitiatieven en diversiteit in prijsklassen. Dit sluit

gemotiveerd om ook zelf een steentje bij te dragen aan hun

aan op het uitgangspunt om in Heijde Park een gedifferentieerd

duurzame wijk.

woonprogramma

te

ontwikkelen.

Bovendien

woont

de

functionele familiemens graag in de nabijheid van de natuur om
Duurzaamheid betekent ook flexibiliteit. Daarom kan het

er te recreëren. Heijde Park ligt nabij Waterplas De Meeris, het

stedenbouwkundig plan inspelen op veranderingen in de markt.

Dommeldal, de bossen en de hei. Verder houdt deze doelgroep

Tweekappers en rijwoningen zijn inwisselbaar zonder dat de wijk

van een functionele woning met een eigentijdse uitstraling, eerlijke

inboet aan kwaliteit. Lege kavels kunnen flexibel worden ingevuld

materialen en een natuurlijke tuin. De krachtige openbare ruimte in

en bijvoorbeeld worden ingezet voor placemaking. De openbare

Heijde Park zorgt ervoor dat zijn woning op een vanzelfsprekende

ruimte is in die zin flexibel dat hij op verschillende manieren en

manier wordt opgenomen in het groene parklandschap. De

momenten en voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden:

riante, groene overhoeken in de wijk zijn uitstekend geschikt als

van waterberging tot kinderspel.

speelruimte voor de kinderen van de functionele familiemens
en als ontmoetingsplek in de buurt. Tot slot gaat de functionele

Exclusief wonen
Exclusief

wonen

familiemens graag op de fiets naar het werk. Heijde Park heeft
deze

wat dat betreft een strategische positie ten opzichte van grote

woningbouwontwikkeling in Waalre. Maar wat is exclusief

was

het

uitgangspunt

van

werklocaties in de regio (ASML, High Tech Campus en Maxima

wonen? Hoe kunnen exclusieve woningen landschappelijk en

Medisch Centrum).

stedenbouwkundig worden ingepast? Voor welke doelgroep
ontwikkel je een exclusieve wijk? Alvorens het stedenbouwkundig

Kortom, exclusief wonen in Heijde Park heeft alles in zich om uit

plan te ontwerpen heeft Buro Lubbers de ruimtelijke betekenis

te groeien tot een gewilde wijk voor de functionele familiemens.

van exclusief wonen onderzocht; Adviesbureau Companen

Daarmee voorziet het plan in een specifieke woonbehoefte van

verkende mogelijke doelgroepen, leefstijlen en woonmilieus voor

Brainport Eindhoven.

het plangebied. De integrale benadering van stedenbouw en

12 kenmerken exclusief woonmilieu
1. Ruimtelijke en/of visuele grens

2. Dragende openbare ruimte (intern)

3. Verbonden met landschap (extern)

4. Homogene doelgroep

5. (Top)architectuur

6. Bewonersvrijheid

7. Beperkte omvang

8. Lage dichtheid

9. Bijzondere voorzieningen

10. Autoafhankelijk

11. Hoge prijscategorie

12. Kernwaarden bepalen imago
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