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Ilex. De Koepel
Romantiek tussen hulsthagen en eigentijdse architectuur
Hulsthagen, met hun diepglanzend donkergroene blad en

verschillende vrij liggende woonvelden. Deze woonvelden

rode bessen in de winter, omringen de architectuur in dit

zijn omringd door een publieke parkzone waar de auto niet

idyllische woonpark aan de rand van Vught. Geïnspireerd

aanwezig is. Hierdoor grenzen de velden altijd aan een

door het eikenhulstbos kreeg het project de naam Ilex (hulst).

autovrije groenzone en wordt sluipverkeer voorkomen. De

Een expliciete beeldregie van de openbare ruimte en de

velden tekenen zich scherp af van de openbare ruimte door

architectuur verzoent Ilex met de regionale traditie van de

hoogteverschillen te accenturen met schanskorven, door

baksteenarchitectuur. Een eigentijds schoolvoorbeeld van

gezichtbepalende hulst toe te passen in de vorm van hagen en

landschappelijk wonen.

struiken en door op de kavels huisbomen – de sierkers – aan
te planten. Daarnaast wordt de bestaande, overkoepelende

Het terrein De Koepel ligt aan de rand van Vught grenzend

bomenstructuur uitgebreid met meerstammige elzen, berken

aan het bos. Ingesloten tussen villawijken, de scouting, de

en eiken. Het robuuste landschappelijke raamwerk dat zo

tennisvereniging en de atletiekbaan, liggend in een landschap

ontstaat, zorgt uiteindelijk voor een samenhangend geheel.

bestaande uit monumentale lanen en bossages, is De Koepel
een groen en veelzijdig recreatiegebied. Buro Lubbers

Deze samenhang wordt versterkt door aan elk veld een

ontwierp een integraal stedenbouwkundig plan en formuleerde

specifieke bebouwingstypologie toe te wijzen: een hofstede,

een beeldkwaliteitsplan voor de ontwikkeling van een

veldschuren, een boerderij, villa’s. De maat en schaal van de

karaktervol woonpark in het gebied. Verankerd in een krachtig

grondgebonden en gestapelde woongebouwen reageren sterk

landschappelijk raamwerk stond zowel de stedenbouwkundige

hun omgeving. Zo staan er grotere bouwvolumes rond de

samenhang als een krachtige architectonische expressie

centrale groenzone en vormt een lineaire bebouwingsstructuur

centraal in de planvorming.

de overgang naar de tennisvelden. Een strikte beeldregie
bepaalt zowel de materialisatie als de wijze van detaillering;

De bestaande landschappelijke kwaliteiten vormen het

een

uitgangspunt

voor

de

ontwikkeling

van

het

kappenlandschap

van

keramische

pannen

wordt

ruimtelijk

afgewisseld met rieten daken. Zodoende ontstaat er een

raamwerk. Daarbij is het streven om het groene, natuurlijke

samenhangende en herkenbare stedenbouwkundige structuur

karakter van het gebied zoveel mogelijk te behouden en te

met karaktervolle woningen – eenheid in verscheidenheid.

versterken. De monumentale lanen, de robuuste bosbomen

Bovendien sluit het woonpark zo goed aan op de variatie van

en de onderbegroeiing van hulsten vormen daarom de basis

stijlen in de aangrenzende woonbuurten. Het zal lijken alsof

van het nieuwe landschappelijke raamwerk, dat bestaat uit

Ilex op natuurlijke wijze is ontwikkeld.

ontwerp 2008 | uitvoering stil gelegd | omvang 10 ha | locatie Vught | opdrachtgever Kalliste Woningbouwontwikkeling; Stichting
Trudo Woningcorporatie Eindhoven | in samenwerking met Marx Steketee Architecten, Rocha Tombal Architecten, Slangen Hulsker Architecten
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