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gegroeid ensemble
gebouwen aan elkaar gegroeid in de tijd
vertroebeling van structuur en overzicht
aanbouwen beperkt flexibel en toekomstbestendig

• 
unieke locatie
in het dommelplantsoen
ingebed in groen
overgang van woonwijk naar park

bestaand complex
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behoud van wat goed is overzichtelijke hoofdstructuur compact en contrastrijk

ruimtelijk concept
schetsontwerp
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compact 
& vriendelijk

centrale nieuwe 
entree as

behoud bestaande 
gevels uit 1957

groen op 
zichtbare 

daken

pv op 
hoogste 
daken

entree
sportcluster

behouden oude 
entree
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ensemble van 
blokken

centrale nieuwe 
entree as

op bestaande 
gevellijn

behoud bestaande 
gevels uit 1957
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heldere routing

ingebed in groene omgeving
• 
vriendelijk groen front naar 
de wijk
• 
fietsen uit het zicht op 
halfverharding
• 
heldere lopers naar de 
toegangen
• 
meerdere ingangen mogelijk

route fietsen
route voetgangers

koppeling met park

fietsen op halfverharding

positie
parkeer-
plaats



gebouw in het park
materiaal en sfeer 

Loper in gebakken klinkers geel-grijswaterdoorlatende bestrating met passend lijnenspel

Bomen in plein van halfverharding

Bloeiende meerstammige boom als accent

fietsparkeren ‘hangprincipe’bloemrijke border bij gevel Haagblok als stevig kader naar openbare ruimtefietsparkeren ‘leunprincipe’

-   3Van Maerlantlyceum Eindhoven3 - BoschSlabbers
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Van Maerlantlyceum
advisering inrichting buitenruimte

natuurlijke kleuren afgestemd 
op het monument
• 
balans in (her)gebruik
• 
hagen naar de straat
• 
bloemen nabij gebouw
• 
functioneel en waterbergend
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van Maerlantlyceum

11 parkeerplekken

parkeerplaats
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verduurzamen 
monument
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oud en nieuw
goed verbonden
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goed verbonden

verticale verbinding
in de oksel van het monument verbindt een trap de 
onderste lagen van bestaand en nieuw

• 
koppeling op tweede 
verdieping
naast de begane grond is een koppeling op de tweede 
verdieping toegevoegd voor korte looplijnen tussen 
bestaand en nieuw

• 
horizontale programmering
extra koppeling maakt het mogelijk om clusters ook 
horizontaal tussen bestaand en nieuw te ontsluiten

• 
centrale as
is het hart van het gebouw en verbindt oud en nieuw 
gelijkwaardig
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centrale entree
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etalages

LAB

ART
DRAMA
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A&T lokaal
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mediatheek
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groen geïntegreerd
de houten meubels kunnen tussen de groenbakken 
geplaatst worden . de inhammen in de groenbakken 
zorgen voor een uitnodigende en afwisslende plek.

• 
hergebruik
hergebruik balken bestaande mediatheek entresol  in 
meubilair

hergebruik met hoge 
verblijfskwaliteit

hergebruik balken in meubels
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monumentale hal
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inspiratie uit fresco’s
• 
(multi)functioneel
• 
modulair systeem

functioneel gebruik
monumentale hal
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