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Adres: Oaseplein e.o.
Wijk: Bospolder (postcode 3025)
Bouwjaar: 2007
Typologie, aantal: 103 eengezinswoningen
Architect: Geurst & Schulze Architecten
Opdrachtgever: Com.Wonen, Woonbron
Aannemer: ERA Bouw
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2010 hoekwoningen Schippersstraat/Medinastraat

2010 woningen binnenplaats
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woonopp.:
110 m2  

exl. garage
optioneel:
145 m2

1:200 eerste verdieping

tweede verdieping

situatie, 1:5000

begane grond

doorsnede 1:500

Bouwgeschiedenis: Voortbouwend op de ideeën van de uit Marokko 
afkomstige Nederlander Hassani Idrissi is een complex woningen 
tot stand gebracht voor mensen die houden van een multiculturele 
sfeer die aan het Middellandse zeegebied doet denken, ook dus 
voor autochtone bewoners. Een belangrijk ander aspect betreft de 
groeimogelijkheden voor de woningen die zowel naar achteren als 
naar boven uitbreidbaar zijn.
Stedenbouwkundig: Uitgangspunt was een drietal gesloten 
bouwblokken in het bestaande stratenplan. Het project vat deze drie 
samen in één gesloten bouwblok, met poorten naar een binnenwereld 
met drie hoven en een plein. Hierdoor is sprake van een buitenkant 
die in vormgeving is opgevat als een soort gemeenschappelijke 
stadsmuur die zich voegt naar de bestaande straten, en een 
binnenkant waarin veel van de woningen  in vorm en kleur individueel 
zijn vormgegeven. Enkele zijn ontworpen door bureau Korteknie 
en Stuhlmacher; deze hebben een ruime entreekamer en zijn 
herkenbaar aan de erker en de witte gevel. Betonnen pergola’s 
zorgen voor samenhang.
Ontsluiting: De meeste woningen grenzen met de achterkant aan 
een drietal parkeergarages op maaiveld; ze hebben vanaf die kant 
een ingang met berging. De hoofdingang ligt aan de straat of aan 
een binnenhof. Een deel van de woningen heeft een tuin. De meeste 
woonkamers liggen op de eerste verdieping, met een groot terras 
op het dak van de garage. Bij bijna alle woningen bevindt zich op 
straatniveau een eetkeuken.
Voorzieningen: De drie parkeergarages hebben totaal vier ingangen, 
op een vanzelfsprekende manier gespreid over meerdere straten. 
Behalve de garages is een interessante voorziening een fontein met 
een waterloop op het centrale plein.
Aantal kamers: De basiswoning heeft drie kamers en een eetkeuken; 
de maximum woning heeft zeven kamers.

Woonoppervlakte: Deze varieert van 119 m2 voor de 
basiswoning tot 175 m2 voor de maximum woning.
Constructie: het complex is gebouwd van gewapend 
beton, deels geprefabriceerd. De buitengevels zijn 
van baksteen, vaak in decoratief metselwerk met witte 
omlijstingen; de binnengevels zijn in verschillende kleuren 
gesausd. Hekken en deuren zijn van een moderne vorm 
van siersmeedwerk voorzien.

2010 poortwoningen
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