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Oosterheem Route
Afkortingen:

LA  = Linksaf • LAH = Links aanhouden • LZ = Linkerzijde
RD = Rechtdoor • RA = Rechtsaf • RZ = Rechterzijde • RAH = Rechts aanhouden

Info route Tuindorp en Buythen

Deze wandeling is bijzonder vanwege:

Jonge architectuur

Lengte: 4 km

Beginpunt: Randstadrailhalte Oosterheem

Eindpunt: Randstadrailhalte Oosterheem

Achtergrondinformatie wandeltocht

1 U staat hier bij halte Oosterheem voor de ‘Groene Loper’;

de laanverbinding tussen het uiterste noordoosten 

van Oosterheem en het Centrum. Het is een snelle en 

groene ontsluitingsroute voor snel en langzaam ver-

keer van het wijkdeel Tuindorp naar bijvoorbeeld 

scholen, winkels, en het Randstadrailstation. 

2 Wonen aan een hof in woningen in een traditionele 

tuindorpstijl, het kan in Oosterheem. Op meerdere plek-

ken in het wijkdeel Tuindorp zijn door Molenaar & Van 

Winden uit Delft huurwoningen gerealiseerd in opdracht

van Vestia Zoetermeer in 2004. U vindt de woningen met

blauwe sidings hier aan de Maasstroom en de Lekstroom,

elders aan de Lekstroom zijn de sidings groen en aan 

de Waalstroom zijn de gevels bedekt met rode sidings. 

Vrolijk en knus, is de uitstraling van deze woningen met

de oranje geknikte pannenkappen die doorlopen over de

eerste verdieping waar de ramen in dakkapellen zijn gevat.

Gekleurde ruitmotieven op de sidings sieren de achter-

gevels aan de tuinzijde. De diagonale rooilijnen zorgen 

voor driehoekige pleintjes en dragen bij aan het knusse

karakter. De tuinen zijn omzoomd door beukenhagen, 

helemaal passend bij het tuindorpkarakter.

3 Drie-onder-één-kap, dat zijn de Parkwoningen in wijkdeel

Buythen. Ze zijn ontworpen door Van der Waals en 

Zeinstra Architecten uit Amsterdam in 2003. Vijftien 

in totaal met een riant uitzicht op het Heemkanaal. De 

ruim opgezette woningen in twee woonlagen hebben door

het platte dak en de breedte van 7,5 meter een horizon-

taal karakter. De bovenbouw is bedekt met verticale 

betimmeringen van geïmpregneerd naaldhout. De raam-

partijen in de verdieping zijn bij ieder huis net even anders

geplaatst naar de gunstigste lichtinval. Het geheel heeft

hierdoor een heel natuurlijke moderne uitstraling. De 

woningen hebben terrassen aan het Heemkanaal.

4 Terra Verde, uit 2005-2006 aan de Adigestroom door 

architect Wilmink uit Den Haag bestaat uit twee los-

staande rechthoekige gebouwen waarvan één gebouw 

een hoek van 90 graden maakt. Samen vormen ze een

hoefijzer om een groot parkachtig binnenplein waarin 

aan een centraal diagonaal pad een apart fietsengebouw

staat. De kopgevels aan de zijde van het Bentwoud zijn

bijna geheel van glas en worden door horizontale houten

gevelpanelen in etages verdeeld. Beide gebouwen gaan

van vier, trapsgewijs over in zes woonlagen. Een mar-

kante witte daklijst met rechthoekige overkragingen 

waarin weer rechthoeken zijn uitgespaard bekronen het

gebouw op diverse hoeken. Het zijn overkappingen van

de dakterrassen van de hoogst gelegen woningen. De 

vorm is een herhaling van de vorm van de markant uit

kragende balkons, die steeds verspringend van elkaar 

of ver uit elkaar op de kopgevels geplaatst zijn. De 

gevel is in rode baksteen en haar horizontaliteit wordt 

aan het binnenplein door gevelhoge betonnen pilasters

met boven op een vlaggenstok, onderbroken. 

5 Via poortwoningen komt u op het binnengebied van het

Hollandsch Huis met zes rijtjes geschakelde villa’s, alle 

in een jaren dertig-Tuindorpstijl, voorzien van erkers en 

ruim overkragende witte daklijsten die mooi contrasteren

met de hoge grijze zadeldaken en paarsrode baksteen. 

Hier zijn de woningen op diagonale lijnen tegenover elkaar 

geplaatst waardoor een soort hof ontstaat. Het ontwerp 

van deze in totaal 27 woningen is uit 2003 en komt van 

de architecten Pieter Weeda en Paul van der Weijden uit 

Rotterdam. Heeft u overigens de nestkast voor de gier-

zwaluw in de dakpunt van de poortwoning ontdekt?

6 Aan de Tigrisstroom en de Tiberstroom ligt een project

van 140 huurwoningen in twee stroken, een hoge en een

lage die met elkaar verbonden zijn door een afgesloten

binnentuin over de gehele lengte. HTV architecten uit 

Den Haag ontwierp deze woningen in opdracht van 

woningcorporatie Vidomes; 46 eengezinswoningen, 

38 maisonnettes en 56 appartementen bestemd voor 

55+. Bijzonder is het materiaalgebruik van het lage 

bouwblok. Hier is de gevel van de verdieping geheel 

met leisteen bedekt. 

7 Het Welzijnscluster Oosterheem Centrum is ontworpen

door architect Jeanne Dekkers vanaf 2000. Dit gebou-

wencomplex omvat drie scholen, een bibliotheek en 

welzijnsvoorzieningen, een hooggelegen plein, een sport-

hal, een verlicht sportveld dat speciaal geschikt is voor

handbalcompetitie én deels op hoge pilaren; apparte-

menten. Door de pilaren die de hoogte hebben van twee

bouwlagen, hebben alle woningen een vrij uitzicht. Het 

geheel is in een warme levendige oranjerode baksteen 

opgetrokken, waartegen de lichte betondelen duidelijk 

afsteken, bijvoorbeeld de hoge steunpilaren en de 

trappartij die toegang geeft tot het Zanzibarplein. Het 

plein is een bezoekje waard. Hier staat een beeld van 

een staande betonnen mossel die openstaat waardoor 

‘het leven’ gemaakt van de oranjerode baksteen naar 

buiten komt. Alle gebouwen samen met de sportvelden

en de overige buitenruimten zijn opgevat als één een-

heid. Zowel de gevels van de gebouwen als de ‘vloer’ 

van de buitenruimte hebben dezelfde kleur. 

8 De Groene Kreek is ontwikkeld in opdracht van Bouwfonds

door BEAR Architecten uit Gouda, voor het autovrije 

buitengebied rondom de woningen is de Stijlgroep, land-

schap en stedelijke ruimte uit Rotterdam verantwoorde-

lijk. BEAR staat voor ‘Bureau voor Ecologie, Architectuur

en Renovatie’. Bij dit milieubewuste project stond bij het

ontwerp van de woningen de duurzaamheid én energie-

zuinigheid centraal. Zo zijn de drie typen woningen zeer

goed geïsoleerd, zijn er zonnepanelen op de daken 

aangebracht, en is het toegepaste hardhout voor de 

kozijnen bijvoorbeeld afkomstig uit duurzaam beheerde

bossen (FSC).  Fraai zichtbaar is de toepassing van de 

verschuifbare zonwering in de vorm van de buitenko-

zijnen (horizontale houten latten) bij de watervilla’s.

1 (U kijkt richting Willem Dreeslaan, grote weg) Steek RA

over en ga RD, rotonde half rond

2 Ga 1ste mogelijkheid RA, dan eind van het pad LA en ver-

volgens RA (Brandwijkstraat)

3 Ga LA Ameidestraat en RD tot Gouderakstraat

4 Ga RA (Gouderakstraat), bij Everdingenstraat RA en RD tot 

halverwege het park (1)

5 Ga LA tussen de huizen door en houd RD aan tot 

Benthuizenstraat

6 Ga RA (Benthuizenstraat) en houd steeds RD aan en steek 

bij de rotonde RD over (Hekendorpstraat in)

7 Ga bij Hoogvlietstraat RA en bij Heinenoordstraat LA

8 Ga vóór huizenrij Langerakstraat LA en loop deze straat uit (2)

9 RA Hekelingenstraat op

10 Ga bij Loosduinenstraat LA en RA Mathenessestraat

11 Steek RD het bruggetje over en RAH tot volgende bruggetje (3)

12 Ga dit bruggetje over en houd RD aan tot het Kortlandpad 

en ga hier LA (4)

13 Houd RD aan op Nieuwpoortstraat en ga vóór de groenstrook

LA over de Peursumstraat

14 Steek de Noordeloosstraat over en ga direct RA tot aan 

fiets- en voetpad langs het Heemkanaal

15 Ga RA en volg het voetpad langs de kade (5)

16 Ga na de tweede woontoren RA omhoog, steek de 

Poortugaalstraat over en ga LA

17 Ga bij Roxenissestraat RA en ga bij het speelterreintje LA

tussen de huizen door

18 Ga voorbij de huizen aan het eind RA (Rockanjestraat) en 

Piershilstraat LA

19 Ga bij Puttershoekstraat LA (na circa 100 meter (6))

20 Steek aan het einde de Poortugaalstraat over en ga terug 

naar de kade langs het Heemkanaal

21 Ga RA onder de Randstadrail door

22 Houd (paar honderd meter) RD over de kade aan en ga RA

Schipluidenpad (7)

23 Ga direct na de brug RA langs het water over de 

Streefkerkstraat

24 Ga bij de tweede brug LA, het Stolwijkpad in (bij de groen-

strook in het midden (8))

25 Ga na de groenstrook en na de huizen RA en ga LA bij 

Stellendamstraat

26 Steek RA over naar de Randstadrailhalte Willem Dreeslaan (9)

Route Het Veld, De Hoven, De Waterrand, De Wadi en Heemburgh

Route Tuindorp en Buythen
1 Vanaf Randstadrailhalte Oosterheem (1) (U kijkt richting 

Moldaustroom) RD via LZ Moldaustroom

2 Ga 1ste mogelijkheid LA (schelpenpad)

3 Ga aan het einde LA, bij het Randstadrailtalud RA en 

direct weer RA de Maasstroom op (2)

4 Houd RD aan tussen de huizen door

5 Steek bij IJsselstroom de Thomas Morelaan over en ga RD

(Berkelstroom) (3)

6 Ga bij het schelpenpad LA en ga bij het Heemkanaal RA

7 Ga aan het einde RA door het groen naar het trapje wat 

leidt naar de binnentuin van het appartementencomplex 

Terra Verde (4)

8 Steek de tuin diagonaal over en ga RA (Berkelstroom)

9 Ga aan het einde LA (Berkelstroom)

10 Ga de derde straat LA (Eufraatstroom) en eerste 

mogelijkheid RA

11 Houd RD aan en steek de Thomas Morelaan/IJsselstroom over

12 Ga RA bij Jordaanstroom

13 Ga de tweede straat LA, door poortwoningen (5)

14 Ga RD en ga aan het einde van het hofje tussen de huizen 

door, steek over, en ga RD naar het volgende hofje

15 Ga aan het einde van het hofje LA, de Lenastroom op, 

vervolgens na ca. 100 meter RA (fietspad) en steek de 

Moldaustroom over

16 Ga LA langs Moldaustroom

17 Ga bij Rijnstroom RA en ga LA Vechtstroom op 

18 Ga aan het einde RA (Scheldestroom)

19 Ga bij Waalstroom RA en vervolgens bij Rijnstroom LA

20 Ga bij de Tiberstroom (6) RA en ga bij de Rhonestroom LA

21 Ga bij de Florence Nightingalelaan RA en ga onder de

Randstadrail door

22 Steek aan het einde voetpad de weg over en ga direct RA

voor het Zanzibarplein langs

23 Ga bij het tweede gebouw LA de trap op van het 

Zanzibarplein

24 Loop rechtsom en onderlangs om het Welzijnscluster heen (7)

25 Ga dezelfde weg terug tot onder de Randstadrail door 

(zie punt 22)

26 Direct na de Randstadrail LA en bij Orinocostroom RA

27 Ga (let op) 1ste mogelijkheid LA (schelpenpad), ga over het 

bruggetje en RAH

28 Houd RD aan (8)

29 Ga bij de Moldaustroom LA richting Randstadrailhalte

Oosterheem



Ruimte om te wonen. U vindt het volop in de moder-

ne wijk Oosterheem. Vergeleken bij woonwijken die

in de jaren zeventig tot stand kwamen en zijn uitge-

rust met rustiek kronkelende toegangswegen die

eindigen in woonerven, is Oosterheem een wijk van

prachtige zichtassen door de directe rechte lanen.

Vaak is het gemotoriseerde verkeer en het lang-

zaam verkeer van elkaar gescheiden waardoor de

toegankelijkheid op veel manieren groot én veilig is. 

Oosterheem ligt ten oosten van de Zegwaartseweg

en grenst direct aan het toekomstige Bentwoud.

Bezoekt u deze woonwijk in wording. Het is een

prachtig proces waarin veel te zien is en veel veran-

dert. De twee beschreven routes leiden u langs de

architectonische hoogtepunten van Oosterheem.

Wilt u de wijk bekijken vanuit een vogelvluchtper-

spectief? Dan is een bezoek aan projectbureau

Oosterheem met de maquette van de nieuwe woon-

wijk de moeite waard. U vindt het projectbureau op

de hoek Willem Dreeslaan/Stephensonstraat aan de

rotonde. De initiatiefnemers wensen u wandel- en

kijkplezier! Let u op de bestrating en de straatver-

lichting… zelfs hieraan ziet u dat u zich in 

een gloednieuwe wijk bevindt.

Frans Muijzers, 

wethouder wonen en architectuur

Info route Het Veld, De Hoven, 
De Waterrand, De Wadi en Heemburgh

Deze wandeling is bijzonder vanwege: 

Jonge architectuur

Lengte: 5,5 km

Beginpunt: Randstadrailhalte Willem Dreeslaan

Eindpunt: Randstadrailhalte Willem Dreeslaan

Achtergrondinformatie wandeltocht

1 Hier in het hart van het wijkdeel Het Veld en bungalow-

dorpje Berkenweide, lijkt u zich in een Drents zwerfkeien-

landschap te bevinden. De architectuur van de woningen

werkt hieraan mee. De huizen hebben maar twee ver-

diepingen en het meest zichtbare deel, de bruine houten

gevel van de bovenste verdieping heeft een sterk hori-

zontaal karakter. De bovenste verdieping kraagt uit over

de onderste, waardoor er overkapte entrees zijn ontstaan.

De rijtjes van zes geschakelde woningen worden verle-

vendigd door één verder naar voren springende gevel in

een afgeplatte punt met een witte uitkragende daklijst.

De 72 woningen zijn ontworpen door Wolbrand van der Vis

van PBV Architecten en zijn in 2001-2002 gebouwd.

2 Het wijkdeel De Hoven, waarin u zich nu bevindt, dankt 

zijn naam aan de setting die u hier ziet en die bij de 

Hillegersbergstraat nog eens herhaald is. Twee rijen huizen

zijn dwars op de richting van de overige rijen en straten

geplaatst waardoor hoven zijn ontstaan. Deze pleintjes

zijn autovrij en groen waardoor kinderen er ongehinderd

kunnen spelen. De huizen met glazen balkons en veran-

da’s nodigen uit tot buiten verblijven. De meeste wonin-

gen in De Hoven liggen steeds aan brede woonstraten, 

ze zijn gedekt met zadeldaken met royale dakoverstekken

en hebben afwisselend erkers of over de volle breedte 

uitgebouwde gevels. De hovenbuurt heeft een warme 

klassieke uitstraling. Aan de randen van dit wijkdeel 

vindt u huizen met een modernere uitstraling. Strak 

gehouden gevels die soms bedekt zijn met nieuwe 

bouwmaterialen, zoals singles; geperste panelen met 

een houtnerfprofiel. De gevels zijn vaak drie verdie-

pingen hoog en de daken veelal plat. De horizontale 

lijn van een huizenrij wordt steeds door een verticale 

lijn over de gevel van ieder individueel huis onderbroken.

Deze verticaal begint vaak bij de voordeur en loopt door

over de gevel van de eerste  verdieping in een venster-

partij of in éénzelfde andere kleur steen. Dit verticale 

accent in de gevel komt op veel Oosterheemse woningen

langs deze route voor. 

Wijkdelen 

De Hoven grenst aan de westzijde aan de Zegwaartseweg

en ademt een Engelse parkachtige sfeer met vier brede

woonstraten en twee ‘hoven’; groenpleinen aan Engelse

‘squares’. Het Veld iets zuidelijker grenst ook aan de

Zegwaartseweg en heeft een park dat bestaat uit gras-

heuvels met berken en zwerfkeien in de sfeer van een

Drents landschap. De Waterrand is een villawijk direct

aan de noordelijke buitenrand van wijkdelen De Hoven

en De Wadi. Waar nu nog polderland is wordt het

Bentwoud ontwikkeld door Staatsbosbeheer. Aan de

rand komt een brede natuurlijke oever; De Waterrand.

De Wadi gelegen ten oosten van De Hoven dankt haar

naam aan de droge rivierbedding die van zuid naar

noord de groene verbinding met het toekomstige

Bentwoud vormt. Heemburgh dat net als Het Veld ten

zuiden van de Randstadrail ligt,  heeft het kenmerk van

een moderne woonbuurt, met een veelkleurige architec-

tuur, waar de auto zoveel mogelijk uit het straatbeeld

geweerd wordt. Tuindorp ten noordoosten van het

Heemkanaal en de Randstadrail, roept met haar knusse

hofjes, traditionele geknikte kappen en groene beuken-

hagen de dorpse sfeer van tuindorpen anno 1930 op.

Huur- en koopwoningen zijn hier op een heel inventieve

wijze gecombineerd in een waaiervormig stratenplan.

Wijkdeel Buythen is een villawijk met luxe appartemen-

tencomplexen aan de noordrand, dat het groenst van

allemaal wordt. Zo worden de hier gebouwde villa’s

omringd door grote tuinen die compleet met zogenaam-

de houtwallen als erfafscheiding worden opgeleverd. Dit

wijkdeel grenst direct aan het toekomstige Bentwoud. 

Nog lang niet af!

Oosterheem begint vorm te krijgen maar is geen vol-

wassen wijk. Zo moeten nog veel voorzieningen gereali-

seerd worden. Scholen, een welzijnscentrum, sporthallen,

speelplekken, een noodwinkelcentrum en de Randstadrail

zijn onmisbare zaken die er al zijn. Maar dat is nog lang

niet alles. Een compleet centrum krijgt deze wijk in de

vorm van een kwart cirkel ten noordoosten van

Randstad-railhalte Oosterheem. Deelplan 3 voorziet in

nog veel meer woningen en een groot centraal park aan

het Heemkanaal. Het zal de wijk direct verbinden met

het huidige Van Tuyll-sportpark met al haar voorzienin-

gen. Kortom, houdt u deze wijk in de gaten want het

groeien van een nieuwe wijk is een boeiend proces

waarin mensen zélf de motoren zijn. Bent u één van die

motortjes die deze groene woonwijk vleugels geeft?

OOSTERHEEM

Oosterheem, een gevarieerde Vinex

Het is alweer een tijdje terug dat de Zoetermeerders uit-

genodigd werden om mee te denken over een naam voor

de nieuwe stadsuitbreiding ten oosten van Zoetermeer.

‘Oosterheem’ rolde toen uit de bus, een ‘heem’, een

thuis, een woonplaats ten oosten van de bestaande

stad. Oosterheem is een zogenaamde Vinex-locatie. Een

woonwijk die is ontstaan uit de Vierde Nota over de

Ruimtelijke Ordening (1988) en de Vierde Nota Extra

(Vinex, 1991). In die Vinex is de bouwopgave tot het jaar

2015 geformuleerd: ongeveer 750.000 woningen in de

stadsranden en de groeikernen in de stedenring van

centraal Nederland. Dit zijn veel woningen voor een

relatief klein gebied. Voor de stedenbouwkundigen een

uitdaging om voor iedereen prettige woonoplossingen

te creëren. Of dit in Oosterheem goed aan het lukken is

kunt u zelf gaan ontdekken. Zeker is wel dat er hard

gewerkt wordt in Oosterheem en dat er al veel mensen

naar tevredenheid wonen in deze gevarieerde woonwijk. 

Variatie

Deze term komt u in menige folder over Oosterheem

tegen. Niet voor niets. De nieuwe woonwijk biedt veel

verschillende woonmogelijkheden. Van eenvoudig klein

huren tot zeer luxe wonen in een vrijstaande villa of in

een prachtig appartement. Variatie in woonsferen is en

wordt gerealiseerd doordat de wijk in verschillende wijk-

delen is opgedeeld die ieder hun eigen karakter krijgen

en inmiddels hebben gekregen. De routes die in deze fol-

der staan beslaan deelplan 1 en 2 van Oosterheem en

hierin zijn de volgende wijkdelen opgenomen: De Hoven,

Het Veld, De Waterrand, De Wadi, Heemburgh, Tuindorp

en Buythen. Deze wijkdelen zijn al helemaal of bijna

helemaal klaar. Anno dit schrijven zijn inmiddels circa

5.000 woningen gerealiseerd! De Groene Kreek in Tuindorp,

een project met milieuvriendelijke energie-nulwoningen,

wordt bewoond door haar trotse eerste eigenaren.

VOORWOORD 3 Prachtig zicht heeft u hier op vrijstaande huizen van het

wijkdeel De Waterrand. Waar u nu loopt zal de rand 

van het Bentwoud zich ontwikkelen tot een natuurlijke 

oever aan het water. Verschillende architecten bouwden

hier kleine villaparkjes. Het eerste deel is door Inbo 

Architecten gebouwd onder de naam Idylle en zijn tra-

ditioneel Hollandse huizen met hoge speels geknikte 

kappen gedekt met een gevlekte oranje pan. Het tweede

is ontwikkeld door de architecten Waals, Zeinstra en 

Klunder; deze modernistische villa’s met een speelse 

blokverdeling zijn wit en hebben platte daken. De villa’s

Terra Nova door architect Nord hebben grijze wolfs-

kappen en hebben de meest zakelijke uitstraling. De 

villa’s Naardermeer van Karin Benraad doen denken 

aan Noord-Hollandse stolpboerderijen met de enorme 

hoge kappen gedekt met oranje pannen.

4 Hier aan de Leerbroekstraat, de Lexmondstraat en het

Kortlandpad passeert u twee mooie woningbouwprojec-

ten van één hand. Ten eerste de herenhuizen in diagonale

rijen van acht met de witte pilaar en steeds een andere

pastelkleur in de gevel. Ten tweede de koopappartemen-

ten aan het Kortlandpad, de Agora, ook wel het Ovaal 

genoemd. Projectarchitect Theo Verstralen van Akroplis

Architekten schreef hierover in Zoetermeer Magazine. 

“Het project van het Ovaal is bijzonder geslaagd; in de 

collectiviteit van het gebouw en de binnenplaats is er 

ook voldoende ruimte voor het individu. Het is fantastisch

om te zien dat de bewoners voor hun deur een kopje 

koffie drinken, genietend van de omgeving en dat de 

kinderen op de binnenplaats spelen.” Let u hier eens op

de transparantie van het trappenhuis en van de gezamen-

lijke fietsenstalling. Opvallend is de wijze waarop de 

laaggelegen balkons zijn ommuurd. Een metselverband

dat alleen op een niet dragend muurvlak mogelijk is.

5 Het Heemkanaal is het belangrijkste onderdeel van de 

centrale Parkzone van Oosterheem. Het kanaal wordt 

2 km lang en  circa 30 meter breed. Door de omvang 

geeft het nu al grandeur aan zijn omgeving. De kade 

grenst aan de woningen in de vijf appartementencom-

plexen Grand Canal. Deze woontorens vallen op door 

hun bijzondere vormgeving. Aan de voorzijde recht, 

hoekig én transparant door de strakke belijning van de 

balkons en veel glas in de gevel, aan de achterzijde 

rond en gesloten met relatief kleine vensters. Bovenop

een elegante driehoekige overkapping. Aan beide zijden

ziet u diagonale belijningen die de overgang van rond 

naar vierkant onopvallend maken. Iedere toren bevat 

24 woningen, die werden gebouwd door Mei Architecten

en Stedenbouwers in 2002-2004. 

6 Dit complex van sociale woningbouw valt beslist op door

haar vormgeving. De grijsrode baksteen is verwerkt in 

een decoratief gemetselde uitkragende gevel. De gemet-

selde vierkanten worden steeds kleiner en hebben in het

midden signaalrode accenten. Deze kleur komt terug in

de zijwanden van de entrees van het gebouw. De centrale

entree op de hoek van de Puttershoekstraat en de Poortu-

gaalstraat wordt gemarkeerd door een enorme ‘Y’ van 

stalen I-profielen die de ondersteuning van de overkraging

vormen. Deze stalen I-profielen zijn ook in de rest van de 

uitkragende gevels goed zichtbaar en laten zien dat 

de muren alleen een decoratieve afdichting  kunnen zijn;

ze hebben immers geen dragende functie. Het gebouw 

is ontworpen door Marlies Rohmer in opdracht van 

woningcorporatie De Goede Woning.

7 Een vogel in het logo van Oosterheem… dat is natuurlijk

niet voor niets. Behalve mensen zijn vogels hier van 

harte welkom. In het project van eengezinswoningen 

Splinter, aan de Waarderstraat en Streefkerkstraat, in 

onder andere donkerrode baksteen (hoekwoningen) 

vindt u op de kopgevels nestkasten voor gierzwaluwen.

Mini-architectuur voor zomergasten! In wijkdeel Tuindorp

zijn dergelijke nestkasten vaker toegepast. Een wandel-

route langs deze nestkasten is verkrijgbaar bij het pro-

jectbureau Oosterheem en de wijkpost. Opmerkelijk hier

is de oplossing voor het parkeren van auto’s. Aan de voor-

zijde is steeds een autovrije speel- en pleinzone en aan de

achterzijde van de woning de tuin met hierachter parkeer-

ruimte met voor iedere woning twee parkeerplaatsen. 

8 Veelkleurigheid typeert de gevels in het binnendeel 

van Heemburgh. De huizen waarin diverse kleuren bak-

steen willekeurig lijken te zijn gebruikt, nu weer voor 

een individueel huis en dan weer voor een paar huizen 

naast elkaar zijn de Singelwoningen van het project De

Symphonie. Bij de veelkleurige Singelwoningen horen 

60 loftappartementen. Deze zijn verdeeld over vijf klein-

schalige in het groen gesitueerde lichtgekleurde woon-

gebouwen. De benedenwoning in een lichte steen aan de

zijde van de woonstraat heeft een terras aan de groene

kant. De bovenwoning heeft twee verdiepingen met een

vide en een terras aan de woonstraat, hiervan is de 

gevelbekleding aan de voorzijde in crèmekleurige 

horizontale stroken. Op de hoeken van de woongebouwen

zijn gezamenlijke fietsenstallingen. Alle woningen van 

De Symphonie hebben donkergrijze lessenaarsdaken. 

Dit  project is ontwikkeld door de architecten Omme & 

de Groot bv. in 2005-2006. 

9 Appartementen Hodenpijl en St. Maartensrecht zijn 

twee kloeke woontorens in wijkdeel De Hoven. Ze zijn 

in 2001-2002 gerealiseerd door Mn Services 98. Vanaf

het station zijn de twee goed zichtbaar als een oranje 

staande rechthoek met een wapenschild in rode en 

gele diagonale banen (Hodenpijl) én een liggende witte

rechthoek met grote staande rechthoekige raampar-

tijen (St. Maartensrecht). Alle appartementen (drie- en

vierkamer) beschikken over een balkon. De identieke 

gebouwen zijn haaks ten opzichte van elkaar geplaatst

en geven hierdoor én door de verschillende gevelkleuren

de illusie dat ze uiterlijk zeer van elkaar verschillen. 

Hodenpijl is een buitenplaats aan de Gaag nabij 

Schipluiden. Al in de dertiende  eeuw stond hier een 

kasteeltje. St. Maartensrecht is een soortgelijke buiten-

plaats in Schipluiden zelf. 


