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Gebruik historische relicten zoals de gieterij, de hal en het spoor

Twee woonsferen: De Klokkengieterij en het Parkbos Stedenbouwkundige opzet
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Trots bekroont het monumentale pand van Klokkengieterij Petit 
& Fritsen de entree van Aarle-Rixtel. Verscholen achter het 
imposante poortgebouw ligt een terrein waar vanaf 1906 vele 
klinkende, blinkende klokken werden geproduceerd voor een 
internationale markt. Niet voor niets is de Klokkengieterij voor 
de bewoners van Aarle-Rixtel onderdeel van het geheugen en 
de identiteit. Nu er niet langer klokken worden gegoten, vraagt 
het gebied om een nieuwe toekomst. Juist de bestaande 
kwaliteiten van de plek en de gebouwen bieden unieke kansen 
om het te herontwikkelen tot een eigentijds woongebied met 
industriële allure dat het historische karakter, het aanwezige 
groen en de dorpse intimiteit koestert. Sloop van het industriële 
erfgoed is niet nodig, aldus het winnende ontwikkel- en 
ontwerpteam.

Ambachtsterrein: industrieel en veelzijdig
In vogelvlucht lijkt de Klokkengieterij een enclave begrensd 
door de lintbebouwing aan de doorgaande weg enerzijds 
en een groene rand richting de Kanaaldijk anderzijds. Het 
stedenbouwkundig plan benut de strikte tweedeling in de 
ruimtelijke structuur voor twee leefsferen: het industriële 
Ambachtsterrein en het groene Dorpsbos. Door de geest 
van deze twee verschillende plekken te bewaren, creëren 
we een milieu dat zowel past bij de historische identiteit van 
de Klokkengieterij als woonruimte biedt aan een diverse 
dorpsgemeenschap.
 Het Ambachtsterrein begint achter de poorten van de 
monumentale bebouwing aan het lint en onthult een wereld 
van eeuwenoud vakmanschap. Zie de relicten: een oven, 
een gietkuil, zandbakken, mallen, markante hallen en een 
spoorlijntje. Het zijn de sporen die de plek zo’n uniek karakter 
geven. Reden dus om ze te behouden. De hallen, vernoemd 
naar Petit en Fritsen, worden herbestemd tot appartementen 
met daaromheen een rand van nieuwe grondgebonden 
woningen. Ook het spoorlijntje, dat dwars over het terrein trekt 
en zijn kenmerkende lineaire structuur bepaalt, blijft bewaard. 
Het dient als het organiserende principe voor de nieuwbouw 
waardoor een ruimtelijke sequentie ontstaat van steegjes, 
pleintjes en een buurtparkje.
 De sfeer op het Ambachtsterrein is warm én industrieel. 
Het overheersende ‘rood’ van bakstenen en verharding wordt 
verzacht door stedelijk groen zoals beukenhagen en pergola’s 
met blauwe regen. In harmonie met het industriële erfgoed leidt 
nieuwbouw aan weerszijden van de hallen tot intieme straatjes 
met een menselijke maat. Onderbrekingen in de hoogte van de 
gevels alsook een wisselende dakrichting dragen bij aan een 
dorpse schaal. Een prettig ritme in het publiek domein ontstaat 
door groene spaties in de bebouwing, bijvoorbeeld een 
parkje rondom de oude treurwilg en paardenkastanje. Talloze 
bestaande en nieuwe poorten en onderdoorgangen vormen 
interessante, afwisselende routes langs en door de gebouwen 
en verder over het terrein. 
 De oude hallen bieden onderdak aan moderne loft-
achtige appartementen; de voordeuren bevinden zich aan 
de oorspronkelijke binnenstraat, die niet-afgesloten een 
halfklimaat vormt. Het is een boeiende binnen-buitenwereld 
waarin het spoorlijntje een verbindende rol speelt. De originele 
trolley, waarmee ooit de klokken over het spoor werden 
verplaatst, krijgt een groene invulling. De verrijdbare beplanting 
geeft de binnenstraat de sfeer van een industriële orangerie.

Dorpsbos: groen voor gezinnen
Aan het einde van het spoorlijntje gaan de straatklinkers over in 
een bodem van groene bosklokjes. Waar het Ambachtsterrein 
stedelijker van aard is en het (woon)programma gevarieerd, 
onderscheidt het Dorpsbos zich door typisch dorpsgroen en een 
kleinschalig karakter. Landelijke elementen, zoals de talloze 
bomen, de omzoomde sloot en een beukenhaagje, maken het 
een geschikte plek voor clusters van driekappers in villastijl, 
verborgen in het groen. De woningclusters vormen her en der 
verspreide eilandjes, omringd door veranda-achtige terrassen 
die aan alle zijden achterom toegang bieden. Als cluster doen 
de gezinswoningen knus aan; hun open, op het groen gerichte 
gevels maken ze ook statig als villa’s. Terwijl de terrassen vrij 
zicht bieden op het bos, omlijsten riante raampartijen het vele 
groen. Tussen de bomen glooit het landschap, slingert een 
weggetje en kunnen kinderen vrij spelen in het collectieve 
parkbos. 
 De woningen bieden ook de passant op de 
Kanaalkade een sfeervol uitzicht dat past bij de stijl van Aarle-
Rixtel. De villa’s in het groen kenmerken de entree van het dorp 
en vormen door hun landschappelijke uitstraling een zachte 
dorpsrand.

Publieke ruimte
Evenals stedenbouw en architectuur benut de inrichting van 
de openbare ruimte de historische en groene kwaliteiten van 
de plek. Het onderscheid tussen het rode Ambachtsterrein en 
het groene Dorpsbos wordt benadrukt door een afwijkende 
beplanting en detaillering. Op het Ambachtsterrein scheiden 
(beuken)hagen private van openbare ruimtes en zorgen ze voor 
eenheid in de bebouwing. Bewoners kunnen de groenstroken 
collectief onderhouden terwijl het gevoel van een eigen voortuin 
in stand blijft. Pergola’s vergroenen de straten, ze zorgen 
voor schaduw, ze schermen het parkeren af, ze integreren de 
verlichting en ze zijn een kapstok voor biodiversiteit. Achter hal 
Fritsen zijn een zandbak en speelelement gesitueerd; subtiele 
verwijzingen naar het ambacht van klokken gieten.
 In het Dorpsbos heeft natuurlijk groen de overhand 
door de talrijke bomen en bodembedekkers. Het bos 
functioneert als collectieve tuin voor de bewoners. De hoofdweg 
is waterdoorlatend; sloten, greppels en vijvers bergen het 
water. 
 Zowel op het Ambachtsterrein als in het Dorpsbos is 
de publieke ruimte gericht op ontmoeting en flexibel gebruik. 
Pleinen, parkjes en parkeerterreinen zijn adaptief en multi-
functioneel ingericht evenals de hergebruikte spantenstructuur 
die kunnen dienen als groene overkappingen voor buurtfeesten, 
barbecues, markten en andere gezamenlijke evenementen. 
Ook de fruitboomgaard aan het dorpslint, het Dorpsbos en de 
speelplek achter de hallen nodigen uit tot diverse activiteiten 
van ‘biergarten’ tot trouwlocatie of natuurspeurtocht. In die zin 
bevordert de openbare ruimte de gemeenschapszin passend bij 
de dorpse sfeer van het woongebied en de familiegeschiedenis 
van de Klokkengieterij.
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Sfeer parkbos

Sfeer Klokkengieterij
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1. Vlinder- vogel en      
    bijenlokkende beplanting
    zorgen voor geur, kleur,  
    vruchten en nectar

6. Poelen en natuurspeelplaats 7. Inheemse bomen en 
    struiken voor nest- en 
    schuilgelegenheden

8. Takkenrillen vormen 
    schuilplaatsen voor
    vogels en kleine zoogdieren

9. Begroeide pergola’s 
    en spanten

10. Begroeide kademuren

2. Inbouwsteen voor vleermuis 3. Hagen en begroeide 
    gevels voor bijen, hommels, 
    vogels en egels

4. Groene daken op 
    kangoeroewoning 

5. Nestkast gierzwaluw 
    en huismus
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Toepassing van vogellokkende beplanting

Parkeerplaatsen worden omzoomd door hagen met bloeiende bomen

Pergola’s en planten krijgen een klimbeplanting

In het bos zorgen poelen voor waterberging

Duurzaamheid kent geen tijd
Stevig verankerd in het verleden gaat de Klokkengieterij op 
alle fronten een duurzame toekomst tegemoet: ruimtelijk, 
ecologisch en sociaal.
 We gaan zorgvuldig om met het erfgoed en 
koesteren de fysieke elementen die de herinnering aan de 
ambachtshistorie ook bij volgende generaties in het collectief 
geheugen verankeren. De footprint van de Klokkengieterij en het 
Dorpsbos in het bijzonder is zo klein mogelijk. We creëren een 
voedingsbodem en infrastructuur voor een rijke biodiversiteit 
en maken gebruik van slimme duurzame materialen en 
oplossingen. Zo breken we de bestaande hallen niet af, maar 
geven ze een nieuwe bestemming waardoor onnodige sloop 
van materialen wordt voorkomen en de Klokkengieterij haar 
eigen karakter behoudt.
 Het vuile water en het regenwater in het gebied worden 
gescheiden afgevoerd. De verharding van de parkeerplaatsen 
en de wegen in het Dorpsbos zijn open en waterdoorlatend. 
Regenwater infiltreert direct waar het valt. Het hemelwater 
van de villa’s wordt via architectonisch geïntegreerde goten 
zichtbaar afgevoerd naar bospoelen. Deze wadi’s zijn een 
aantrekkelijk milieu voor insecten en kleine amfibieën. De 
diepte van de wadi’s zorgt dat het water wordt vastgehouden 
en langzaam infiltreert in de ondergrond. Een overstort 
brengt overtollig water bij uitzonderlijke regenval naar een 
bergingsvijver aan de noordzijde van het terrein.
 Ook de begroeide kopgevels van de rijwoningen 
spelen een rol in het duurzame watersysteem. Bovendien 
beperken ze hittestress en dragen ze bij aan de biodiversiteit, 
geluidsisolatie en de opvang van fijnstof.
 Natuur-inclusieve toepassingen in de bebouwing, 
bijvoorbeeld nestasten voor vleermuizen en zwaluwen, 
creëren ook voor fauna een aantrekkelijke plek. Gebiedseigen 
beplanting, takkenrillen, poelen, groene gevels en daken 
trekken vogels en vlinders. Het zijn ingrepen die een duurzame 
toekomst van de Klokkengieterij verder bekrachtigen.




