EEMNES De Hilt beeld van de openbare ruimte

gemetseld muurtje
langs de singel

zitten aan het water
inrichtingselementen
volgens standaard Eemnes

landschappelijke heesterborders
met inheemse soorten

elke plek zijn eigen haag:
de ligusterhaag centraal

bloemrijk grasland, aantrekkelijk
ekkelijk voor mens en natuur

achterpad als onderdeel van
het voetgangersnetwerk

elke plek zijn eigen haag:
de beukenhaag in de as

ontmoetingsplek

theatertuin
rijwegen in gebakken klinkers

garages en bergingen
voorzien van groendak

meestammige heesters voor een
jaarrond aantrekkelijk beeld
pergola rond appartement:
goed voor mens en dier

schaal 1:250
laanbomen versterken
de groenstructuur

lage heesters voor biodiverstiteit
en beleefbaarheid

elke plek zijn eigen haag:
de veldesdoornhaag langs het lint
parkeerhavens in
waterdoorlatende verharding
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projecteren van een alzĳdig appartementengebouw en de
verdeling van de opgegeven woningcategoriën.
Als uitgangspunt voor zowel de rĳ- als de seniorenwoningen
kiezen we steeds dezelfde basiswoning (categorie 2 en 3).

EEMNES De Hilt beeld van de architectuur

Het lĳkt daardoor alsof er een vreemd prĳsverschil ontstaat
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Legenda
seniorenwoning - tussen
seniorenwoning - hoek
rĳwoningen - tussen
rĳwoningen - hoek
twee-onder-een-kapwoning
vrĳstaande woning
appartement - penthouse
appartement - tussen
appartement - hoek
appartement - hoek tuin

vanwĳnen

appartementen

knarrenhof

ontmoetingsplek

rijwoningen

vrijstaande woniningen

schaal 1:250

twee-onder-één-kapwoningen
seniorenwoningen
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EEMNES De Hilt toneeltuin & ontmoetingsplek
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toneeltuin

ontmoetingsplek

schaal 1:100

schaal 1:100
picknickplek in het groen

doorsnede A-A’ de toneeltuin

tribune voor buitenvoorstellingen

bloemrijk gras om te plukken

bloesembomen voor seizoensbeleving

zitten en ontmoeten in het groen

natuurlijke speelelementen

bestaande bomen behouden

doorsnede B-B’ de ontmoetingsplek
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nieuwe bomen toevoegen

