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ambitie

Voor u ligt de stedenbouwkundige visie Arendsplein 
Oosterhout die in opdracht van de gemeente Oosterhout 
en in samenwerking met ontwikkelende partijen tot stand 
is gekomen. De visie is bedoeld om vanuit een collectieve 
ambities de potentie van dit deel van de binnenstad te duiden 
en de ruimtelijke impact van nieuwe bebouwing daarbinnen 
inzichtelijk te maken. In het licht van de nieuwe stadsvisie en 
de ambities van ontwikkelaars is onderzoek gedaan naar de 
transformatie van de plek, waarbij niet alleen de verandering 
in functie als uitgangspunt heeft gediend, maar met name een 
kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte en het groen 
leidend is geweest. 

Het wonen terug in de stad. Eén van de belangrijkste ambities 
die in de stadvisie van Oosterhout doorklinken. Door de impact 
van het winkeldomein is het wonen in de stad in de afgelopen 
decennia steeds verder teruggedrongen en is een monocultuur 
ontstaan. Deze trend kan doorbroken worden door het wonen 
in de binnenstad terug te brengen zodat er weer een nieuwe 
dynamiek ontstaat die past bij het historische centrum. Hierbij 
dient de woonbebouwing geschikt te zijn voor alle doelgroepen: 
jong, oud, één- en meerpersoonshuishoudens. Het wonen moet 
ook borgen dat straten en pleinen weer geactiveerd worden. 
Dat zal gaan leiden tot een levendige en dynamische openbare 
inrichting. 

Meer groen is een gemeentelijke ambitie als het gaat om 
de herontwikkeling van locaties en openbare ruimtes in de 
binnenstad van Oosterhout. Specifiek op de Arendsplein locatie, 
met de aanwezigheid van de monumentale bomen, is het 
evident dat het terugbrengen van meer groen op deze plek van 
belang is. Meer groen zorgt voor een betere verblijfskwaliteit en 
draagt bij aan een gezond en duurzaam stadsklimaat. 

Als gevolg van het verdwijnen van twee grote bankgebouwen 
met baliefunctie en een deel van het winkelcentrum vervalt ook 
een groot aantal parkeerplaatsen die volgens de parkeernorm 
noodzakelijk zijn voor deze functies. Hierdoor ontstaat de 
mogelijkheid opnieuw na te denken over het parkeren en 
een alternatieve invulling hiervan. Hier ligt een kans meer 
verblijfsruimte en groen op het Arendsplein over te houden. 

Bij de herontwikkeling van het Arendsplein wordt een 
hoogwaardige kwaliteit nagestreefd, zowel in de uitwerking en 
vormgeving van het woonprogramma, als in de kwaliteit van de 
openbare ruimte. Een grote ambitie die creativiteit, inleving en 
een collectieve aanpak vraagt van alle betrokken partijen.

impressie
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+

Een deel van het oorspronkelijk stedelijk weefsel terugbrengen 
in de stad vormt een belangrijk onderdeel van de 
stedenbouwkundige opgave. Hier ligt een kans om straten weer 
op een vanzelfsprekende manier met elkaar te verbinden en een 
kleine correctie op de logistiek in de binnenstad door te voeren, 
waardoor het verkeer minder krampachtig door dit gebied van 
de binnenstad beweegt. 

Daarnaast is het van belang met de nieuwe gebouwen aan 
te sluiten op de context. Het profiel van bestaande gebouwen 
uit de omgeving moet worden overgenomen door de nieuwe 
bebouwing, waardoor een vanzelfsprekende overgang tussen 
bestaand en nieuw ontstaat.  Daar waar mogelijk kan een 
accent worden gemaakt om de plek te markeren en tevens een 
ontwikkeling mogelijk te maken. 

Het resultaat moet leiden tot een nieuw soort stedelijk wonen in 
Oosterhout. Kloeke gebouwen van metselwerk in een groene 
omgeving waar het prettig verblijven is. De doelstelling is een 
stedelijk park te maken, waarin het wonen centraal staat.

Deze uitwerking van deze opgave en de daaruit voortkomende 
visie zijn een voortvloeisel van een eerdere studie die is 
opgesteld. In de afgelopen periode is in nauwe samenwerking 
met de gemeente Oosterhout en diverse marktpartijen, die op 
dit moment betrokkenheid hebben in het plangebied, de eerdere 
visie verder uitgewerkt en aangepast.

historische structuur

binnenstadsvisie

groen in openbare ruimte

aansluiting op huidige schaal/context

opgave
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A. Historie
De binnenstad van Oosterhout kent een historie die 
teruggaat tot in de 12de eeuw.  Het centrum is tot na 
de tweede wereldoorlog een organisch gegroeide 
kern waarbij de straten tussen de Heuvel en de 
Markt al eeuwenlang het stadsgezicht bepalen.  De 
hoofdontsluitingen van de stad liepen van Oost naar 
West ( van Kaatsheuvel-Dongen naar Dordrecht)  en voor 
een deel van Zuid naar Noord (van Breda naar Utrecht).  
Door stedelijke ontwikkelingen in de stad is een deel 
van deze oorspronkelijke straten verdwenen. Veel van 
de oorspronkelijke bebouwing aan deze straten heeft 
plaatsgemaakt voor commerciële ontwikkelingen van 
winkels en kantoren. 

context

situatie uit 1953, met daarop aangeduid het plangebied
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context

A. Historie
De meest evidente verandering in het verleden heeft 
plaatsgevonden bij de bouw van Arendshof. In de jaren 70 was 
als gevolg van de enorme groei van de bevolking in Oosterhout 
de urgentie van een uitgebreid winkelcentrum groot. Oude, 
historische straten als de Kegelstraat, de Gasthuisstraat 
en de Gasstraat kregen daardoor een andere betekenis of 
bestemming of verdwenen zelfs van de kaart.

In de jaren 90 hebben in de nabijheid van het Arendshof en 
het Arendsplein opnieuw transformaties plaatsgevonden. Twee 
bankgebouwen worden gerealiseerd en het oude Arendshof 
wordt overkapt en uitgebreid met een nieuwe winkelcentrum 
met een passage met winkels die aansluit op het tot dan toe 
aanwezige winkelcircuit.  De binnenstad bloeit op door deze 
uitbreiding en heeft tot de crisis een grote uitstraling naar de 
regio gehad. Keerzijde van deze ontwikkeling is dat er in een 
groot gedeelte van de binnenstad niet of nauwelijks meer 
gewoond wordt en veel straten na sluitingstijd een verlaten, 
anonieme indruk achterlaten.

De crisis enerzijds en de veranderende markt in relatie 
tot winkelen anderzijds heeft er toe geleid  dat er steeds 
meer leegstand is gekomen in de binnenstad en de 
bezoekersaantallen drastisch zijn teruglopen. Daarnaast zijn ook 
de banken in beweging gekomen. Was het vroeger gebruikelijk 
banken te huisvesten in voorname, statige panden in de 
binnenstad, tegenwoordig profileren banken zich steeds meer 
als een  dienstverlenende instantie en  zijn ze gebaat bij snelle 
service. Verdergaande centralisatie heeft er voor gezorgd dat de 
twee bankgebouwen het Arendsplein overbodig zijn geworden.

Kruisstraat

Gasstraat (1980)

Kegelstraat (1969)

nieuwbouw HEMA
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context

B. Huidige situatie
De huidige situatie van het Arendsplein laat zich beschrijven 
als een versteende ruimte met een aantal mooie, monumentale 
bomen. Grenzend aan het Arendsplein bevinden zich aan de 
noordzijde gebouwen van de woningbouwvereniging. Deze 
gebouwen zijn vier tot vijf lagen hoog. Aan de zuidzijde van het 
plein ligt het oude Arendshof waar de HEMA een groot deel van 
in beslag neemt. De expeditiestraat Arendshof doorkruist aan de 
zuidzijde het plein. De oostzijde wordt begrensd door Arendshof 
2 met de H&M als één van de belangrijkste winkels. Ten westen 
van het Arendsplein ligt een grote parkeerplaats die dienst doet 
als bezoekersparkeren voor de winkels, bankgebouwen en 
omwonenden.

Op het plein staan drie gebouwen: de Rabobank, de ABN AMRO 
bank en een uitloper van Arendshof 2. Stedenbouwkundig 
vertonen de drie gebouwen weinig tot geen samenhang. 
In architectonisch opzicht is er sprake van drie afwijkende, 
individuele gebouwen met een eigen architectuur. Door de 
onderlinge positie van de gebouwen, de inrichting van het 
maaiveld en de hoeveelheid parkeerplaatsen is er sprake van 
een ongedefinieerd en versteend gebied. Er is niet echt sprake 
van een plein maar van een gebied waar de route van auto’s en 
vrachtwagens de inrichting van de buitenruimte bepalen. Echte 
verblijfskwaliteit is er niet.
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context

B. Huidige situatie
De Rabobank en Arendshof 2 zijn samen de meest recente 
gebouwen op het Arendsplein. De Rabobank bestaat uit drie 
lagen, waarvan de bovenste laag is vormgegeven met een 
terugliggende dakverdieping. Het gebouw is opgetrokken uit 
rode baksteen. De entree van het gebouw bevindt zich aan 
de zuidzijde tegenover een strook met groene bomen. De 
kleurstelling van het gebouw sluit aan bij het kleurenpallet van 
Arendshof 2. Door de posities van beide gebouwen op het plein 
is er sprake van een doorsnijding van het historische weefsel. 
De Gasstraat loopt dood op de parkeervoorziening van het 
gebouw. Om door te rijden dient men om het gebouw heen te 
rijden wat gelijk verklaart dat het Arendsplein vanzelfsprekend 
op dit moment meer een functioneel verkeersplein is dan een 
verblijfsplein.De oorspronkelijke Kegelstraat is verdwenen door 
de bouw van Arendshof.
 
De ABN Amro bank staat aan de noordzijde van het plein en 
heeft een afwijkende architectuur ten opzichte van de andere 
gebouwen door de zakelijke, functionalistische uitstraling, 
de transparantie en de kleurstelling in de bedrijfskleuren van 
de gebruiker. Het gebouw zorgt net als de Rabobank dat het 
verkeer en de ruimte om het gebouw loopt. De belendingen 
van het gebouw worden gevormd door de woningen van de 
woningbouwvereniging waarbij het bankgebouw het gat tussen 
de twee woongebouwen opvult. Het sluit in maat schaal en 
ordening niet aan op de context.

De uitloper van het nieuwe Arendshof 2 zorgt voor een 
aansluiting op het bestaande winkelcircuit; van Arendshof naar 
de Nieuwstraat door middel van een passage met winkels. De 
uitloper legt een grote claim op het Arendsplein als je kijkt naar 
de afmetingen die de footprint inneemt. Stedenbouwkundig 
lijkt de oplossing geslaagd maar dan vooral om de logische 
aansluiting op het patroon van winkels van het oude Arendshof 
met Arendshof 2 en niet zozeer op de aansluiting op het 
Arendsplein en de relatie met de omgeving.  De expeditiestraat 
ten zuiden van het gebouw doorkruist het Arendsplein. 
Vrachtwagens gaan hier over het Arendsplein en rijden langs de 
bankgebouwen naar de uitsvalswegen en de ring.

Rabobank

Arendshof

ABN AMRO

woonblok noordzijde Kegelstraat
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een woongebied met sociale cohesie voortkomend uit de 
geboden kwaliteiten.

VITAAL
Het ontwerp voor het Arendsplein draagt bij aan een 
vitale ontwikkeling van Oosterhout. Door het bestaande 
winkelcentrum compacter te maken ontstaat er een 
condensatie van het commerciële programma. Hierdoor 
ontstaat ruimte voor woonprogramma. Deze hernieuwde 
balans brengt een andere soort vitaliteit en activiteiten 
terug in het centrum van Oosterhout. Niet alleen binnen 
de kaders van het plangebied, maar ook met een positief 
effect op de (directe) omgeving en het centrum van 
Oosterhout op een groter schaalniveau.

Dit wordt versterkt door het naleven van een 
hoogwaardige woonkwaliteit gericht op verschillende 
doelgroepen. Een divers woonaanbod draagt hierin 
bij aan een vitaal centrum en daarmee aan een vitale 
stad. Een gemengd programmatisch aanbod, een stad 
waarin wonen, winkelen, werken en ontspannen op een 
vanzelfsprekende manier bij elkaar komen en zorgen 
voor een dynamische wisselwerking.

TOEKOMSTBESTENDIG
Een stedenbouwkundig ontwerp dat in staat is 
ontwikkelingen in de toekomst op zich te nemen, zonder 
inbreuk te doen op de essentiële uitgangspunten van het 
plan, is essentieel bij een duurzaam ontwerp.

Toekomstbestendigheid wordt ook bereikt door de 
implementatie van duurzame concepten. In zowel de 
uitwerking van de openbare ruimte (het intensiveren 
van groen, natuurlijke afwatering, retentie, terugdringen 
verharde bestrating, hittebestendigheid, hergebruik van 
materialen) als in de uitwerking van de gebouwen.

Het stedenbouwkundig plan voor het Arendsplein 
is ontwikkeld vanuit een aantal kernwaarden. Deze 
kernwaarden vormen de basis en bieden een 
toetsingskader voor de planuitwerking.

LEEFBAAR
Het toevoegen van nieuwe kwaliteiten in Oosterhout 
geldt als een belangrijke kernwaarde. Kwaliteiten die 
gelden voor nieuwe gebruikers, maar die ook positief 
bijdragen aan de leefbaarheid van de omgeving. Door 
het bestaande groen aan te wenden, te versterken en als 
drager te maken van de nieuwe planvorming ontstaat een 
belangrijke basis voor een uitnodigend en veilig woon- en 
verblijfsgebied in relatie tot de nabijheid van commerciële 
en culturele functies.

Een lichte, ruim opgezette plek die verkeersluw is en 
waar voetgangers centraal staan. Een plek die ontworpen 
is vanuit zorgvuldig bepaalde verhoudingen tussen de 
gebouwvolumes en de openbare ruimte. Een deel in de 
stad dat staat voor een gezonde, frisse leefomgeving met 
duurzame materialen en een afgewogen relatie tussen 
groen en overige functionaliteiten.

VERBONDEN
Met de herontwikkeling van het Arendsplein wordt 
een sterke verbondenheid met de oorspronkelijke 
structuren van Oosterhout nagestreefd. Een goed 
stedenbouwkundig plan impliceert een uitgebalanceerde 
en vanzelfsprekende verweving met bestaande 
structuren, zowel op het gebied van verkeersstructuren, 
als ruimtelijk en in beeldkwaliteit. Er ontstaat een 
architectonisch geheel tussen de nieuwe inpassingen 
onderling in samenhang met de omliggende bebouwing, 
een doorwaadbaar ontwerp, alzijdig benaderbaar, alzijdig 
bruikbaar.

De mogelijkheid om historische structuren binnen 
Oosterhout te herstellen en daarmee te versterken biedt 
kansen om ook toekomstige verbindingen met andere 
(groen)structuren binnen Oosterhout aan te pakken.
Verbondenheid geldt niet alleen op ruimtelijke aspecten, 
maar ook op sociaal niveau. Het stedenbouwkundig 
ontwerp voor het Arendsplein dient ook te staan voor 

axonometrie stedenbouwkundig plan, oriëntatie vanuit de zuid-westzijde

kernwaarden

axonometrie stedenbouwkundig plan, oriëntatie vanuit de noord-oostzijde
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stedenbouwkundig concept

Door sloop van de gebouwen ontstaat een open ruimte met 
aan de noordzijde de bebouwing van de woningbouwvereniging 
in 4 tot 5 lagen en aan de oostzijde de zijkant van Arendshof 
2 met de passage die uitkomt op de open ruimte. Aan de 
zuidzijde komt de achterzijde van het oude Arendshof  in beeld. 
De expeditiestraat schuift op naar de zuidelijke en oostelijke 
kant van het plangebied.  De toegang tot Arendshof komt ook 
op de nieuwe ruimte uit. Aan de westzijde ligt de bestaande 
parkeerplaats. Deze kan in principe gehandhaafd blijven maar is 
wel onderdeel van de gebiedsvisie.

bestaande situatie sloop
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stedenbouwkundig concept

historische lijnen plein contour

De historische straten zoals de Gasstraat en de Kegelstraat zijn 
voor een deel nog zichtbaar in de huidige situatie. De Gasstraat 
is nu een éénrichtingsstraat van zuid naar noord. Door het 
slopen van de oorspronkelijke bebouwing op het Arendsplein 
ontstaat de mogelijkheid de Gasstraat weer te verbinden met 
de Rulstraat en de Kegelstraat, waardoor verkeer niet meer 
over het plein hoeft te rijden. De Kegelstraat is nauwelijks 
nog herkenbaar in de bestaande structuur. Ter plaatse van de 
aansluiting op de Heuvel is nog een klein deel zichtbaar om 
vervolgens volledig te verdwijnen voor het winkelcentrum. Bij 
sloop van de bebouwing kan een deel van deze historische 
lijnen die onder het plangebied liggen weer zichtbaar worden. 
Op dit moment wordt hier echter geen directe invulling aan 
gegeven.

LEGENDA
historische lijn Gasstraat
bestaande historische lijnen (onder plangebied)
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wonen in Arendspark

stedenbouwkundig concept

Het terugbrengen van (een deel van) de historische structuur, 
het maken van een groen plein (zoveel mogelijk bestaande 
bomen handhaven) en het aanhelen van de bestaande 
gebouwen ( ten noorden van het plangebied) vormen de 
essentie van de stedenbouwkundige visie. Twee gebouwen 
in een groen park die door hun onderlinge afstand en schaal 
ruimte bieden voor een stedelijk, groen stadspark. Een 
mogelijkheid die serieus moet worden onderzocht is het maken 
van een nieuwe verbinding vanuit het oude Arendshof naar 
het Arendsplein ter hoogte van de oorspronkelijke Kegelstraat. 
Hierdoor kan worden voorgesorteerd op een toekomstige 
ontwikkeling en kan het winkelcircuit significant condenseren 
terwijl de aansluiting op Arendshof 2 in de toekomstige situatie 
intact kan blijven.

LEGENDA
historische lijn Gasstraat
bestaande historische lijnen (onder plangebied)



1734 - stedenbouwkundige visie Arendsplein - 15 mei 2020 

13

bouwhoogtes

De nieuwe gebouwen sluiten met hun profiel aan op de 
bestaande context. Veel gebouwen uit de omgeving bestaan uit 
twee tot drie lagen met een kap, sommige gebouwen hebben 
vier lagen met een kap zoals de woongebouwen aan de 
noordzijde van het plangebied en de bebouwing aan de Prins 
Frederikstraat.  Opvallend is dat vanaf de derde laag de kap 
wordt aangezet om het profiel wat meer in balans te krijgen. In 
de geplande nieuwbouw wordt deze lijn opgepakt. Alle nieuwe 
gebouwen krijgen vanaf de derde laag een terugliggende laag 
tot twee meter om een wijkende bouwmassa te realiseren. Het 
ABN AMRO blok sluit aan op de vier lagen hoge bebouwing 
aan de Prins Frederikstraat en de vijf lagen hoge bebouwing 
aan de Kegelstraat. Het gebouw op de Rabobank locatie neemt 
de hoogte van de tegenoverliggende bebouwing over met drie 
lagen en een setback van twee lagen.  

Vanuit verschillende invalshoeken worden accenten voorgesteld 
om de karakteristiek van het plan te versterken. De optopping 
van het Alteragebouw keert zich van het plangebied af en richt 
zich over het winkelcentrum heen op het historische centrum en 
het park. De rest van het Altera gebouw volgt de hoogte op van 
de overige bebouwing: drie lagen met twee lagen terugliggend.

stedenbouwkundig concept

accenten

LEGENDA
historische lijn Gasstraat
bestaande historische lijnen (onder plangebied)
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gemotoriseerd verkeer voetgangers

Naast de nieuwe, doorgetrokken tweerichtingsweg tussen 
de Gasstraat en de Rulstraat zal er alleen nog sprake 
zijn van bestemmingsverkeer om de parkeerplaatsen 
van de woongebouwen en de expeditiestraat te kunnen 
ontsluiten. Alleen tijdens venstertijden zal er vrachtverkeer 
over de zuidzijde van het plangebied zijn. Vrachtwagens 
rijden vanaf de Gasstraat, via de expeditiestraat richting 
het oosten. De ontsluiting van de nieuwe parkeergarage 
in het Rabobankgebouw en de bestaande garage op het 
winkelcentrum worden aan de rand van het plangebied ontsloten 
zodat er geen auto’s meer over het Arendsplein rijden. De 
ontsluiting van het parkeerterrein grenzend aan de Willemstraat 
is vanaf de Gasstraat. Hier takt het private parkeerterrein van 
het Rabobankgebouw op aan. Parkeren van het ABN AMRO 
gebouw vindt achter de nieuwbouw plaats en wordt ontsloten via 
de huidige parkeerplaats aan de achterzijde van het terrein.

Doordat auto’s van het plangebied geweerd worden ontstaat 
een autovrij binnengebied.  Het binnengebied krijgt dus meer 
verblijfskwaliteit en er ontstaat de mogelijkheid substantieel 
meer groen te maken. Voetgangers kunnen gebruik maken 
van het ontstane dwaalmilieu, terwijl ook winkelend publiek 
hier onderdeel van wordt. Dit tesamen zorgt voor een meer 
doorwaadbaar gebied, waarbij de nieuwe, verlengde toegang tot 
Arendshof 2 nog steeds goed bereikbaar en zichtbaar blijft.

stedenbouwkundig concept
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stedenbouwkundig concept

De bestaande bomen geven de nieuwe openbare ruimte 
identiteit. Daarnaast staan de gebouwen zowel aan het plein als 
op het plein in een groen ingericht maaiveld. Door het gebied 
verder te intensiveren met nieuwe bomen en met een weelderig 
grasmilieu ontstaat een prettig leefklimaat voor bewoner en 
toevallige passant. 

Een belangrijke kwaliteit is de alzijdigheid van de gebouwen. 
Door de woningen in de gebouwen van binnenuit te ontsluiten 
ontstaat de mogelijkheid het wonen tot op het maaiveld door te 
trekken. De begane grond wordt daarmee geactiveerd en dat 
komt de leefbaarheid van het plangebied ten goede.

groene zoom rondom gebouwen alzijdige oriëntatie gebouwen
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axonometrie
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Het Arendsplein wordt een nieuwe, groene omgeving in het 
centrum van Oosterhout. Het stedenbouwkundig plan biedt 
nieuwe kwaliteiten en nieuwe programmatische invullingen binnen 
het relatief eenzijdige geprogrammeerde centrum van Oosterhout. 
Het terugbrengen van (een deel van) de historische structuur, 
het maken van een groen plein (zoveel mogelijk bestaande 
bomen handhaven) en het aansluiten op de bestaande gebouwen 
(ten noorden van het plangebied) vormen de essentie van de 
stedenbouwkundige visie. Drie gebouwen die door hun onderlinge 
afstand en schaal ruimte bieden aan een groene, binnenstedelijke 
plek. 

Door de positionering en dimensies van de gebouwen wordt 
aansluiting gevonden op verschillende schaalniveaus binnen 
Oosterhout en ontstaat tevens een openbare ruimte met de 
menselijke maat als basis. In het plan zullen daarbij geen privé 
tuinen worden opgenomen, ook gelet op het voorkomen van 
erfafscheidingen. Dit komt de inrichting van het gebied alszijnde 
een volledig openbaar gebied ten goede. 

Dit om te komen dat er een plan ontstaat dat voorziet in een 
gevarieerd verblijfsgebied in het groen en een nadrukkelijke 
samenhang kent met (aangrenzend) gelegen bestaande 
voorzieningen. En daar bovenop nieuwe kwaliteiten biedt en 
daarmee iets teruggeeft aan zijn omgeving.

stedenbouwkundig plan
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Om te komen tot een samenhangende invulling van 
het stedenbouwkundig plan, waarbinnen hoogwaardige 
verblijfskwaliteiten nagestreefd worden, zijn er afspraken 
omtrent dimensionering en onderlinge positionering vastgelegd. 
Binnen de ruimte die deze regels laten, geldt een vrijheid om te 
komen tot een uitwerking van de gebouwvolumes.

Inleiding hoogteprofielen
De nieuwe gebouwen sluiten met hun profiel aan op de 
bestaande context. Veel gebouwen uit de omgeving bestaan 
uit twee tot drie lagen met een kap. De woongebouwen aan de 
noordzijde van het plangebied, samen met de bebouwing aan 
de Prins Frederikstraat, aan tot vijf lagen hoog. Opvallend is dat 
vanaf de derde laag de kap wordt aangezet om het profiel wat 
meer in balans te krijgen. In de geplande nieuwbouw wordt deze 
lijn opgepakt. 

Alle nieuwe gebouwen krijgen vanaf de derde laag een 
terugliggende laag om een wijkende bouwmassa te realiseren.  
Het ABN AMRO blok sluit aan op de vier lagen hoge bebouwing 
aan de Prins Frederikstraat en de vijf lagen hoge bebouwing 
aan de Kegelstraat. Het gebouw op de Rabobank locatie neemt 
de hoogte van  de tegenoverliggende bebouwing over met 
drie lagen en ook twee lagen terugliggend.  Ter plaatse van de 
nieuwe entrees en ter plaatse van bijzondere zichtlijnen worden 
accenten voorgesteld. Een optopping tot een maximum van 
zeven lagen komt bij het nieuwe blok van Altera (de voormalige 
uitloper van Arendshof 2). Deze optopping keert zich van het 
plangebied af en richt zich over het winkelcentrum heen op het 
historische centrum en het park. De rest van het Altera gebouw 
volgt de hoogte op van de overige bebouwing: drie lagen met 
twee lagen terugliggend.

Onderlinge afstand tussen de gebouwen.
De sfeer en leefbaarheid van de openbare ruimte wordt voor 
een groot deel bepaald door de maat van de openbare ruimtes. 
Deze openbare ruimte(s) ontstaan tussen de wanden van 
nieuwe en bestaande gebouwen. In de dimensionering hiervan 
is een zorgvuldige balans tussen de onderlinge afstanden van 
de gebouwen en de hoogtes van deze gebouwen essentieel. 
De minimale afstand tussen de gebouwen - en daarmee de 
maximale footprint van de drie nieuwe gebouwen - is vastgelegd 
in het stedenbouwkundig plan.
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bouwregels

Gebouwhoogtes 
Vaststelling van de maximale gebouwhoogtes in relatie tot de 
context, omliggende bebouwing en openbare ruimte. 

Uitgangspunt is een verdiepingshoogte met een standaardmaat 
van 3m (gemeten bovenkant vloer tot bovenkant vloer). Daar 
bovenop geldt dat binnen ieder gebouw 1,5m extra hoogte 
gegeven is ten behoeve van de uitwerking van een hogere plint, 
een afwijkende verdiepingshoogte en het oplossen van het 
dakranddetail. 

Setback
Binnen de maximale hoogte van de gebouwen gelden uniforme 
afspraken over het terugspringen van de gebouwvolumes om 
daglichttoetreding en gevoel van openheid in de openbare 
tussenruimte(n) te waarborgen. Ieder gebouwvolume zal vanaf 
de 3e verdieping een vastgelegd aantal meters terugspringen. 
Wanneer een gebouwvolume hoger dan vijf bouwlagen is, zal dit 
vanaf de 5e verdieping nogmaals gebeuren.

Accenten
Binnen de grotere stedenbouwkundige context vervullen de 
nieuwe gebouwvolumes een belangrijke rol als markeerpunten. 
Om dit te ondersteunen is er bij ieder volume ruimte tot een 
accent. Dit vindt plaats op gedefineerde, markante punten, 
zodanig dat dit geen negatieve consequenties heeft voor de 
bezonning van bestaande gebouwen. Binnen de vastgestelde 
gebouwhoogte en binnen een vastgestelde zone zal er 
daar geen verplichting tot setback gelden, waardoor op een 
eenduidige wijze een accent binnen het volume ontstaat.

Invulling plint (begane grond)
Voor de begane grond bestaat de mogelijkheid een hogere 
verdieping hoogte te maken (tot 4 meter hoog). De extra 
maat van  kan ook worden ingezet als plint, waardoor private 
buitenruimten  vrij boven het maaiveld komen.De openbare 
ruimte loopt door tot tegen de gevel en de buitenruimten zijn 
onderdeel van de openbare ruimte.

Balkons
Balkons maken onderdeel uit van de architectuur van de 
gebouwen en steken maximaal 2 meter buiten de vastgestelde 
gevellijnen in het plangebied en maximaal 1 meter aan de 
(nieuwe) Gasstraat. De balkons zijn altijd gecombineerd met 
een inpandig deel van de buitenruimte voor de privacy van de 
bewoner en om plastiek in de gevel te krijgen. Uitzondering 
hierop zijn de balkons die zich aan de noordzijde van gebouwen 
bevinden. Deze mogen 100% uit de gevel steken tot een 
maximum van 2 meter. Maximaal 50% van de gevelomtrek per 
verdieping mag ingevuld zijn met balkons. 
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impressie gezien vanuit het Arendsplein, komend vanuit de Prins Frederikstraat, zicht gericht op het Altera-gebouw (voor), de ABN-locatie (rechts) en de nieuwe gevel van het Arendshof (links)
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Wonen en eigendomsgrenzen
De nieuwe inrichting van het plangebied bestaat uit drie 
woongebouwen. Deze vallen bijna geheel binnen de 
bestaande grenzen van de afzonderlijke eigendommen. 
De stedenbouwkundige visie maakt het dus mogelijk de 
ontwikkeling gefaseerd uit te voeren. De zuidgevel van het 
nieuwe gebouw ter plaatse van het oorspronkelijke ABN-Amro 
gebouw staat beduidend noordelijker, waardoor er meer afstand 
ontstaat tot het Alteragebouw. Daarnaast is goed zichtbaar dat 
het Rabobankgebouw min of meer op dezelfde locatie wordt 
teruggebouwd waarbij de Gasstraat nu tussen het gebouw en 
de nieuwe private parkeerplaats loopt.

Het gebouw op de Rabobanklocatie bestaat uit een 
appartementengebouw met een gebouwde parkeervoorziening 
op begane grondniveau. Het gebouw is alzijdig door een 
interne ontsluiting van de circa 38 woningen, zodat er aan de 
gevel geen achterkantsituatie ontstaat. De woningen vallen 
in zijn algemeenheid in het middel en dure koopsegment. Het 
ABN AMRO gebouw bestaat uit circa 30 appartementen in 
het middeldure en dure koopsegment. Het parkeren van deze 
woningen vindt grotendeels plaats op het maaiveld achter 
het gebouw. De ontsluiting van dit gebouw is via een galerij 
aan de binnenzijde van het plan, waardoor alle woningen zelf 
zijn georiënteerd op de openbare ruimte. Het Alteragebouw 
heeft circa 70 wooneenheden in het middeldure huur- en/
of koopsegment, waarbij het parkeren op het dak van het 
winkelcentrum wordt opgelost. Ook dit gebouw kent een 
alzijdige oriëntatie door een interne ontsluiting van de woningen.

plananalyse

schema eigendomsgrenzen
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schema verkeersbewegingen

Verkeersstromen
De huidige verkeerskundige opzet van het Arendsplein kenmerkt 
zich door gemotoriseerde verkeersstromen over het plangebied. 
Hierdoor is een vertroebeling in de openbare ruimte ontstaan, 
waarbij verblijfskwaliteiten ondergeschikt zijn gebleven.

In het nieuwe plan wordt de historische verbinding tussen 
de Gasstraat en de Kegelstraat hersteld. Dit vormt de 
hoofdontsluiting van het gebied, verbindingen door het centrum 
van Oosterhout en de ontsluiting van bestaande en nieuwe, 
private en publieke parkeergelegenheden. Met deze interventie 
is de mogelijkheidontstaan om te komen tot een autovrij 
Arendsplein. Het laden en lossen van bestemmingsverkeer 
zal via de Gasstraat aan de zuidzijde van het groene plein 
gefaciliteerd word en is ondergeschikt aan de groene 
inrichting en het gebruik door voetgangers. De noordzijde 
van het plangebied zal dusdanig ingericht worden, dat deze 
afgesloten en onbenaderbaar is voor gemotoriseerd verkeer. 
De uitloper van de verkeersbeweging in de Prins Frederikstraat 
zal enkel nog in dienst staan van de bereikbaarheid van de 
parkeergarage.

Het autovrij maken zorgt voor een verblijfsgebied waarbij 
voetgangers centraal staan. Door de wijze waarop de 
groenstructuren binnen het stedenbouwkundig plan 
gepositioneerd en vormgegeven zijn, ontstaat een natuurlijke 
geleiding van informele verkeersstromen. De balans tussen 
(half)verharding en groen in het binnengebied zorgt voor een 
natuurlijk, doorwaadbaar gebied. Entrees tot het winkelcentrum 
en het nieuwe woonprogramma worden op natuurlijke wijze 
ingebed in het ontwerp. 

* De bestaande en nieuwe verkeerssituatie rondom het 
Arendsplein is aanvullend vastgelegd in het document 
'Verkeerscirculatie Arendsplein, dd. 18.12.2019; XTNT.

plananalyse



1734 - stedenbouwkundige visie Arendsplein - 15 mei 2020 

24

schema parkeren

Parkeren + parkeerbalans

plananalyse

Parkeercapaciteit
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bezonningsstudie
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Duurzaamheid vormt een belangrijke ambitie binnen de 
totstandkoming van het hernieuwde Arendsplein. Het is evident 
dat nieuwe stadsontwikkelingen bij moeten dragen aan een 
toekomstbestendige en klimaatbewuste invulling. Binnen het 
stedenbouwkundig plan is dit vastgelegd middels een aantal 
hoofdthema’s:

Waterretentie
Bij een duurzaam ontwerp in een binnenstedelijke context is 
waterretentie, het zolang mogelijk vasthouden van hemelwater 
op de locatie zelf, zonder versnelde afvoer via de riolering, een 
belangrijke ambitie. Om hierop in te spelen wordt een balans 
voorgesteld tussen onverharde delen in relatie tot verharde delen.

De basisbestrating zal daarbij bestaan uit een half-open 
verharding, met als uitgangspunt het hergebruik van de bestaande 
bestratingsstenen. Dit laat ruimte voor spontaan groen en schept 
de voorwaarde tot een directe wateropname van de ondergrond. 
Vanzelfsprekend dient de exacte uitvoering hiervan gedurende 
het ontwerpproces, waarin inhoud wordt gegeven aan deze 
visie, nader uitgewerkt worden. Tevens kent het plan een hoge 
mate aan onverharde groenzones waar het water direct in de 
ondergrond komt ten dienste van begroeiing. Door deze aanpak 
wordt de belasting op het huidige riool beperkt en kan het 
plangebied worden ontkoppeld. Ook ter plaatse van de gebouwen 
is het doel om zoveel mogelijk hemelwater vast te houden. 
Groene daken ter plaatse van de dakterrassen en de top van de 
gebouwen zorgen voor een gebufferde afvoer naar het maaiveld. 

Hitte mitigatie
Hitte in steden vormt in toenemende mate een probleem. Voor 
een gezond stadsklimaat is het wenselijk dit te beperken, zowel 
voor het terugbrengen van temperaturen op hete dagen, als voor 
de ervaring van hitte. De toepassing van groen, door de royale 
invulling met bomen, grassen, struiken is de schaduwwerking 
in het plangebied opgevoerd. Verder wordt gezorgd voor goede 
groeiomstandigheden voor de vegetatie en wordt – middels een 
zorgvuldige waterhuishouding - gelet op het voorkomen van 
uitdroging.

duurzaamheid

schema duurzaamheid
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Biodiversiteit
Binnen het plangebied zijn verschillende groenstructuren  
opgenomen. Door verschillen in positionering en oriëntatie 
ontstaan groengebieden met ieder hun eigen karakteristiek 
en kwaliteit, leidend tot biodiversiteit. Aan de schaduwzijde 
van het plangebied komen andersoortige beplanting dan aan 
zongerichte plantvakken.

In de openbare ruimte wordt voor biodiversiteit ingezet op een 
gelaagd pakket aan begroeiing. Dit betreft een combinatie 
van bomen, (hoge) grassen en heesters en planten die 
in de verschillende seizoenen bloeien. Dit leidt tot fraaie 
seizoensbeelden en is aantrekkelijk voor stedelijke microfauna. 
De boombeplanting zal evenals de overige vegetatie gevarieerd 
worden, met de bestaande bomen als basis, aangevuld met 
enkel- en meerstammige bomen.

Groene daken bieden daarnaast een extra kans voor het 
vergroten van de biodiversiteit, ter plaatse van de bovenste 
daken, maar ook op de tussenliggende terrassen bij de 
setbacks, liggen kansen om natuurlijke daken te maken. Deze 
kunnen een leefomgeving bieden voor insecten, vlinders en 
vogels, dat ondersteund kan worden door ingrepen in de 
gebouwen zelf, die zorgen dat dieren zich daar kunnen nestelen.

Gebouwuitwerkingen
Niet enkel in de openbare inrichting, maar ook intrinsiek 
in de gebouwen zal uiting worden gegeven aan de 
duurzaamheidsambities. Enerzijds wordt dit geborgd in 
architectonische en bouwkundige elementen, variërend van 
compacte gebouwvolumes, gunstige vormfactoren, duurzame 
materiaalkeuzes en hoge isolatiewaarden. Dit wordt ondersteund 
met (installatietechnische) duurzaamheidsconcepten in de 
gebouwen. 

Sociale duurzaamheid
De levens- en toekomstbestendigheid van een 
stedenbouwkundig plan is ook afhankelijk van de sociale 
duurzaamheid van een plangebied. Door te voorzien in 
een woonaanbod voor uiteenlopende doelgroepen, diverse 
woningtypologieën en een verbindende, sociale openbare 
inrichting met hoge (verblijfs)kwaliteit wordt sociale 
duurzaamheid gestimuleerd. Betrokkenheid en verbondenheid 
tussen de bewoners (en gebruikers) van het stedenbouwkundig 
plan wordt op deze wijze bevorderd. Hierbij is er tevens de 
mogelijkheid tot doorstroom naar een andere woning, wanneer 
een verandering in levensfase daar om vraagt.

biodiversiteit

waterretentie hitte mitigratie duurzame gebouwuitwerkingen
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openbare ruimte

De inrichting van de openbare ruimte weerspiegelt de ambities 
die gedefinieerd zijn voor het Arendsplein. Het stedenbouwkundig 
plan en de invulling daarvan is gericht op het bieden van nieuwe 
kwaliteiten binnen het centrum van Oosterhout. Kwaliteiten die 
uiting geven aan een groen, leefbaar woonklimaat in de nabijheid 
van centrumfuncties. Voor de bewoners van de woongebouwen 
in directe zin, maar ook kwaliteiten voor gebruikers uit een 
grotere context; bewoners van Oosterhout, gebruikers van het 
winkelcentrum, passanten.
 
Leefbaarheid en het creëren van een hoogwaardig stedelijk 
verblijfsgebied ontstaat bij een uitwerking van de openbare 
ruimte die invulling geeft aan een duurzame, milieu- en 
omgevingsbewuste ontwikkeling. Klimaatadaptief, gericht op 
waterretentie, hittebestendig, met een rijke biodiversiteit en 
daardoor toekomstgericht.

De uitwerking van de openbare ruimte wordt in dit document 
nader toegelicht op het niveau van verschillende lagen. Deze 
zijn complementair aan elkaar en geven gezamenlijk inhoud 
aan het plangebied, waarbij bovenstaande thema’s onderdeel 
vormen van de uitwerking. In de uitwerking worden de volgende 
lagen onderscheiden: bomen, groene zones, verhoogde zones, 
bestrating en openbare inrichtingselementen.

referentiebeeld van een reeds gerealiseerd project dat een indicatie van het sfeerbeeld van de openbare inrichting geeft
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Openbare ruimte - 1ste verdieping - 1:200
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impressie gezien vanuit de tussenruimte tussen de gebouwen op de Rabobank-locatie en Altera, zicht gericht op de ABN-locatie (rechtsmidden) en bestaande bebouwing (links achter)
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Openbare ruimte - maaiveld - 1:200
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situatie  1:200

Bomen
De handhaving van de bestaande bomen geldt als basis 
voor de groene uitwerking van het plan en de inrichting 
van de openbare ruimte. Deze bomen bieden veel 
kwaliteit, bijvoorbeeld in schaduwwerking, maar ook in 
uitstraling, die versterkt wordt door de aanvulling van 
nieuw te planten bomen. Binnen het plangebied worden 
verschillende zones onderscheiden, waarbinnen bomen 
vanuit een bepaalde typologie toegepast worden.

1. Bestaande bomen
De status van de huidige bomen dient onderzocht 
te worden, ook in het kader van de voorgenomen 
bouwactiviteiten die zal gaan plaatsvinden in de nabijheid 
van deze bomen. In relatie tot de bestaande bomen is 
het verdwijnen van de bestaande plataan aan de Prins 
Frederikstraat, vanwege de positie van de nieuwbouw 
op de ABN-locatie, onvermijdelijk. Deze plataan zal 
vervangen worden door een nieuw te planten eerste orde 
bomen in het gehele plangebied en in het bijzonder door 
het planten van twee grote bomen op strategische locatie 
in het plangebied (lichtgroen)

2. Bomen in groene gebouwomzooming
Naast de bestaande bomen vormen de nieuwe 
bomen, als onderdeel van de gebouw omzoomende 
groenzones, de meest beeldbepalende toevoeging. 
Deze groenstroken worden ingevuld met een diversiteit 
aan (volwassen) boomsoorten, zowel enkel- als 
meerstammige. Dit geeft een rijke en gelaagde beleving 
en maakt de bomenpopulatie tevens ook minder 
kwetsbaar voor bijvoorbeeld ziekten. De bomen in de 
groenzones worden speels en ogenschijnlijk willekeurig 
gepositioneerd, zodat ze bijdragen aan de natuurlijke 
uitstraling van het plan. In de exacte keuze voor bomen 
zal schaduwwerking op en daglichttoetreding tot de 
woongebouwen zorgvuldig meegewogen worden. 
(donkergroen)

3. Bomen Gasstraat/Kegelstraat
Met de hernieuwde verbinding tussen de Gasstraat en 
de Kegelstraat/Rulstraat wordt een historische verbinding 
hersteld. Deze samenhang wordt bekrachtigd door 
het doortrekken van de bestaande boomsoorten in 
deze zone. Hierdoor ontstaat eenduidigheid langs de 
doorlopende, stedelijke verbinding. (oranje)

positieduiding bomen, inclusief zonering per type boom
paars: bestaande bomen, oranje: voortzetting bestaande bomen aan de Gassstraat, lichtgroen: beeldbepalende nieuwe bomen,
donkergroen: nieuwe bomen

referentiebeelden nieuwe bomen binnen plangebied;
links: meerstammige bomen, rechts: volwassen plataan

voortzetting bomen aan de Gasstraat

bestaande bomen binnen plangebied
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Openbare ruimte - maaiveld - 1:200
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Gebouw omzoomend groen
De gebouw omzoomde groenzones hebben een 
belangrijke structurerende werking binnen de openbare 
ruimte. Ze vormen als het ware drie enorme groenvlakken 
waar de gebouwen op staan. De groenvakken dragen bij 
aan de interactie tussen het groen en de woonfuncties. 
Feitelijk komt deze benadering voort uit een principe at al 
op meerder plekken in de stad en in de directe omgeving 
van het plangebied voorkomt.

Zowel in de uitwerking van de plinten, daar waar 
gebouwen de relatie met het maaiveld aangaan, als ter 
plaatse van de nieuwe gevelzone van het winkelcentrum 
(aan de oostzijde van het plangebied) schept dit 
voorwaarden voor de verdere vormgeving hiervan. Dit 
geldt tevens voor het principe van de zwevende balkons, 
die zich circa 1m boven het maaiveld bevinden en de 
private buitenruimtes van het Rabobank gebouw en het 
ABN Amrogebouw

De groenzones zullen ingevuld worden met een rijke 
variatie aan vaste planten die een grote mate aan 

biodiversiteit verzorgen. Zowel in bloeitijden, kleuren, 
texturen, geuren als in aantrekkingskracht op (micro)
fauna. De planten zullen in hoogte tot circa 1 meter 
reiken, om op die wijze de plinten van de gebouwen 
daadwerkelijk visueel met groen te omsluiten. Bij de 
keuze voor plantsoorten speelt eveneens de oriëntatie 
een belangrijke rol. Groenzones bevinden zich, 
afhankelijk van hun situering, in meer of mindere mate 
in een zon- cq. schaduwrijke omgeving. Dit vraagt om 
gedegen aandacht voor juiste soortkeuzes, die passen bij 
de eigenschappen van deze zones.

Vanuit praktisch en realistisch oogpunt zullen de zones 
onder de zwevende balkons binnen deze groenstructuren 
ingevuld worden met halfverharding, waarbinnen ruimte 
ligt voor spontane begroeiing. Vanuit hier kan tevens (in 
combinatie met gebouw gebonden voorzieningen) de 
bewassing van de gevels voorzien worden.

positieduiding gebouw omzoomend groenreferentiebeelden gebouw omzoomend groen
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Openbare ruimte - maaiveld - 1:200
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Verhoogde zones
Naast de bomen en de groenstructuren dragen de 
verhoogde, landschappelijke elementen bij aan een 
geleiding van de (informele) routing door het plangebied. 
Op strategische posities zijn deze elementen ingezet om 
verkeersstromen te geleiden of juist om het plangebied 
heen te leiden. Daarnaast geven ze invulling aan het 
informele karakter binnen het plangebied, hetgeen 
naar voren komt in het feit dat ze ingericht worden met 
zitelementen.

De basis voor de materialisatie van deze zones is 
beton. Een natuurlijk, robuust materiaal dat uitstekend 
toepasbaar is in het publieke domein. Daarbij is het niet 
uitgesloten dat er in de opbouw en uitstraling (deels) 
gebruik gemaakt zal worden van herbruikbare materialen, 
die zich nu in het plangebied bevinden.

De begroeiing in deze zones zal bestaan uit een 
diverse, laagblijvende begroeiing van grassen en 
bodembedekkers, geënt op het creëren van een grote 
biodiversiteit en een rijke inrichting van de openbare 
ruimte.

positieduiding verhoogde groenzones

referentiebeelden verhoogde groenzones met geïntegreerde zitelementen
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Bestrating
Als ruimte tussen de structurerende groenstructuren 
tekenen zich de zones voor de bestrating af. Vanuit het 
oogpunt van duurzaamheid zal dit primair bestaan uit 
het hergebruik van bestaande materialen binnen het 
plangebied, toegepast in een ander verband.

Basisbestrating als verbindend tapijt
Als ontwerpuitgangspunt voor de bestrating geldt een 
doorlopende, consequente uitvoering. Een tapijt dat 
de samenhang en uniformiteit binnen het plangebied 
benadrukt. De basisbestrating zal bestaan uit een (half)
open klinkerbestrating waartussen spontaan groen kan 
groeien en de groenzones met elkaar verbindt. In deze 
bestrating kan hemelwater direct tot in de ondergrond 
doordringen. Daar waar dit ontoereikend is, zal de 
afwatering richting de groenzones zijn.

Om het groene karakter van het stedenbouwkundig plan 
te onderstrepen zullen ook de in het gebied aanwezige 
parkeervakken in een halfopen, groendoorlatende opzet 
(in een nuancering met de overige bestrating) uitgevoerd 
worden. Uiteraard zal bij het hergebruik van de huidige

bestrating de status en exacte bruikbaarheid bekeken 
moeten worden. De uitwerking en toepassing hiervan 
naar een (half)open bestrating vormt een belangrijk 
ontwerpthema in het vervolgproces. Ook in het licht van 
beloopbaarheid en algemene toegankelijkheid.

Stepping stones
Binnen de weelderig begroeide omzoming van de 
woongebouwen zullen de hoofd- en individuele entrees 
bereikbaar zijn via zogenaamde stapstenen in het groen 
om het groene karakter zo min mogelijk onder druk 
te zetten. In deze zones wordt het hergebruik van de 
bestaande natuursteenstroken, aanwezig in de huidige 
bestrating, voorgesteld.

Bestrating Gasstraat - Kegelstraat/Rulstraat
Binnen het concept van het stedenbouwkundig plan 
wordt de historische verbinding tussen de Gasstraat en 
de Kegelstraat/Rulsstraat hersteld. Om de samenhang 
met de bestaande omgeving te waarborgen zal de 
bestrating en het toegepaste visgraadpatroon van de  
bestaande Kegelstraat doorgezet worden.

referentiebeelden halfopen (klinker)bestrating in een natuurlijke overgang naar groenstructuren

Openbare ruimte - maaiveld - 1:200
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situatie  1:200

positieduiding bestrating

hergebruik bestaande bestrating;
links: hoofdbestrating toe te passen in halfopen vorm, rechts: natuursteenstroken toegepast als stepping stones
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Openbare ruimte - maaiveld - 1:200
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Openbare inrichtingselementen
De openbare inrichtingselementen dragen bij aan 
een praktische invulling en gebruik van de openbare 
ruimte. Ook hier zal, vanuit het oogpunt van duurzaam 
materiaalgebruik, gebruik gemaakt worden van 
bestaande inrichtingselementen. Een inventarisatie van 
het huidige aanbod zal de exacte status en bruikbaarheid 
van deze onderdelen moeten uitwijzen.

Binnen het huidige plangebied worden verschillende 
typen straatlantaarns toegepast. Het idee is om een 
type lantaarnpaal te hergebruiken en deze in het hele 
plangebied in te zetten. De lantaarns zijn zodanig 
gepositioneerd dat ze volgend zijn op de karakteristiek 
en layout van de groenstructuren. Daarbij verspringen 
ze van posities waardoor het gevoel van een niet-rigide 
verdeling ontstaat, terwijl de lichtspreiding zorgvuldig 
uitgelegd is.

Ook de bestaande fietsbeugels worden hergebruikt. 
Vanuit het oogpunt van bruikbaarheid en bereikbaarheid 
zijn deze in drie zones nabij de entrees van de 
verschillende woongebouwen – als onderdeel van de 
groenzones - gepositioneerd.

Het huidige plangebied voorziet in één 
gemeenschappelijke container. In het nieuwe plangebied 
zal voorzien worden in (tenminste) drie afvalcontainers, 
samenhangend met de drie woongebouwen. Deze zullen 
in de nabijheid van de entrees gepositioneerd worden. 
Zodanig dat ze goed bereikbaar zijn voor de bewoners 
in het plangebied en geserviced kunnen worden met 
vrachtwagens, gepositioneerd buiten het bereik van 
kabels en leidingen in het ondergrondsprofiel. 

positieduiding openbare inrichtingselementeninventarisatie bestaande openbare inrichtingselementen
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Inleiding
De relatie tussen de openbare ruimte en de gebouwen zijn 
binnen het stedenbouwkundig plan voor het Arendsplein 
weloverwogen op elkaar afgestemd. Om tot een kwalitatief 
hoogwaardige stadsontwikkeling binnen Oosterhout te komen 
gelden hoge ambities ten aanzien van de uitstraling en inrichting 
van de openbare ruimte, maar ook de samenhang hiervan tot 
de architectuur van de gebouwen. Deze relatie heeft als doel 
synergie te bereiken in de totale uitstraling van het plan. Dit vraagt 
om creativiteit en inzicht bij zowel de uitwerking van de openbare 
ruimte, alsmede bij de architecten van de drie woongebouwen.

Om te komen tot een samenhangende invulling van het 
stedenbouwkundig plan zijn in dit hoofdstuk de richtlijnen voor 
de architectuur vertaald in verschillende deelthema’s ten aanzien 
van de beeldkwaliteit. Deze thema’s gaan in op de verschillende 
aspecten van de gebouwarchitectuur en zorgen voor eenduidige 
uitgangspunten en consistentie in de uitwerking van het plan 
geborgd. Binnen de thema's is er ruimte voor nuancering en 
onderscheiding.

De volgende thema’s worden nader toegelicht: structuur en 
plastiek, gebouwvolumes, setback en accenten, de relatie met 
het maaiveld, entreemotieven, balkons en buitenruimten en het 
overkoepelende materialen- en kleurpalet.

beeldkwaliteit

impressie gezien vanuit de parkeerplaatsen aan de Kegelstraat, zicht gericht op ABN-locatie (links), RABO-locatie (rechts) en Altera (midden) 
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Structuur en plastiek
Als blauwdruk voor de structuur van de drie woongebouwen in 
het plangebied wordt een eenduidig principe voorgesteld; lichte 
baksteen als basismateriaal. Een robuust materiaal dat uiting 
geeft aan het gegeven van hoogwaardige woongebouwen, 
uiteenlopende variaties in plasticiteit biedt en zorgt voor 
aansluiting op de karakteristiek van gebouwen uit de (directe) 
context. Tevens zorgt een lichte uitstraling van de gebouwen 
daadwerkelijk voor een lichtere beleving van deze gebouwen naar 
omwonenden toe. 

Samenhang tussen de gebouwen binnen de planontwikkeling 
wordt bereikt door bij ieder gebouw het principe van een duidelijk 
afleesbare bakstenen draagstructuur toe te passen. Binnen 
deze aanpak is ruimte voor een ondergeschikte invulling van 
(transparante) geveldelen, inpandige buitenruimten en balkons.

De toepassing van baksteen biedt in de uiteindelijke 
gebouwdetaillering allerlei mogelijkheden tot verfijning. Detaillering 
waarin de aandacht en een zorgvuldige toepassing afleesbaar 
is en waarmee uiting wordt gegeven aan de hoogwaardige, 
bestendige kwaliteit van de woongebouwen.

beeldkwaliteit

referentiebeelden bakstenen gebouwstructuren in combinatie met een wisselwerking in gevelritmiek

axonometrie gebouwmassa's met duiding structuur en plastiek in de gevelvlakken
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basisstructuur van de gevel als prominente, beeldbepalende 
drager. Ter plaatse van de setback is de uitstraling en 
beeldkwaliteit van de gebouwen afwijkend. Om kracht bij te 
zetten aan de bewerking van de hoofdmassa’s dienen de 
setbacks een subtiele afwijking te vormen op de regelmaat van de 
hoofdstructuur van de gebouwen. Een consequente ingreep die 
hiërarchie aanbrengt in de leesbaarheid van de gebouwvolumes 
en daarmee ook daadwerkelijk afleesbaar maakt waar de 
gebouwvolumes ruimte maken in dienst van de kwaliteit van het 
openbare domein.

Om te komen tot een dergelijke verfijning in de gebouwmassa 
zijn verschillende uitwerkingsvormen denkbaar. Baksteen geldt 
als het meest dominante materiaal in de gehele bouwmassa, 
maar binnen de setback is een variatie en verfijning op het ritme 
van de hoofdstructuur denkbaar, alsmede de inpassing van een 
ondergeschikte, andersoortige materialisatie.

beeldkwaliteit

referentiebeelden gebouwvolumes met setback en geleding

axonometrie gebouwmassa's met duiding setbacks en accenten

Gebouwvolumes, setback en accenten
Om te zorgen dat de openbare ruimte en gebouwde massa’s 
zich binnen het stedenbouwkundig plan in de juiste verhouding 
tot elkaar bevinden zijn richtlijnen opgesteld. Deze zijn 
omschreven in het hoofdstuk ‘Bouwregels’ en scheppen 
de voorwaarden voor een consequente geleding van de 
gebouwvolumes binnen het plangebied. Ten aanzien van de 
gebouwmassa’s zijn twee hoofdprincipes vastgelegd. Enerzijds 
is vastgelegd waar en hoe gebouwen terugspringen, in de 
vorm van een zogenaamde setback, om extra licht en ruimte te 
scheppen in (de beleving) van het openbare gebied. Anderzijds 
is vanuit het oogpunt van aansluiting en oriëntatie binnen 
de stedelijke context bepaald waar een gebouw een accent 
richting zijn omgeving mag vormen, juist door ter plaatse in het 
gebouwvolume géén setback te realiseren.

Gelijk met de invulling van de basisgevelvlakken van 
de gebouwen geldt ter plaatse van de accenten ook de 
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gebouwen), kan de woonkwaliteit maximaal profiteren van de 
kwaliteiten van dit groen.

In de specifieke uitwerking van de plint worden wonen en het 
groene maaiveld ook daadwerkelijk op elkaar betrokken. Binnen 
de bouwregels is ruimte tot extra hoogte gelaten om kwaliteiten 
toe te voegen in de plint. Dit geeft de vrijheid om de interactie 
tussen woningen en (openbare) buitenruimte zorgvuldig te 
ontwerpen en vorm te geven.

Naast de plint bevinden de balkons zich op het overgangsgebied 
tussen publiek en privé. De balkons op de begane grond zweven 
circa 1m boven het maaiveld of zijn zorgvuldig vormgegeven als 
onderdeel van de architectuur en zorgen daarmee voor interactie 
tussen de woningen en de openbare ruimte, gelegen ten midden 
van de weelderige begroeiing rondom de gebouwen.

beeldkwaliteit

referentiebeelden relatie gebouwen tot het maaiveld

referentiebeelden toevoegen

Relatie met maaiveld
Binnen de planvorming is bijzondere aandacht besteed aan 
(een grote mate en hoeveelheid) aan groene, openbare ruimte 
en de verhouding en interactie tot de gebouwen in deze ruimte. 
De relatie met het maaiveld spitst zich hierin in hoofdlijnen toe 
op twee zaken, enerzijds de positionering van de gebouwen in 
het maaiveld, anderzijds de uitwerking van de plinten van deze 
gebouwen. 

In het stedenbouwkundig plan is verankerd dat ieder 
gebouw geplaatst is op én ten midden van een groen veld. 
Ieder woonvolume wordt hiermee alzijdig omzoomd door 
hoogwaardig groen. Dit ontwerpuitgangspunt waarborgt het 
groene karakter van het plan en biedt kwaliteiten in de relatie 
tussen de woningen en het groen. Door binnen de volumes 
het woonprogramma rondom langs de gevels te oriënteren 
(met verkeers- en ondersteunende functies in de kern van de 

axonometrie gebouwmassa's met duiding relatie tot het maaiveld
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Uitgangspunt is dat de entreemotieven steeds vanuit dezelfde 
waarden ontworpen zijn. Hierbij is het hoofddoel te komen 
tot bijzondere kwaliteiten die aansluiten bij de verfijning en 
hoogwaardig uitstraling van de woongebouwen. Hier gelden 
niet-standaard, onderscheidende motieven, voortkomend uit de 
gebouwstructuur als uitgangspunt. Hierdoor geven de entrees 
– en daarmee de gebouwen - ook iets terug aan de openbare 
ruimte en de beleving daarvan. Zodanig dat ze staan voor een 
zorgvuldige balans tussen openbaar en privé, tussen groen en 
gebouwen.

beeldkwaliteit

referentiebeelden entreemotieven

Entreemotieven
Vanuit de openbare ruimte wordt de route naar iedere 
gebouwentree begeleidt door staptegels binnen de groene 
omzooming. Op deze wijze komt een geleidelijke overgang 
tussen de groene openbare ruimte en het interieur tot stand en 
ontstaan uitnodigende entrees die de verbinding leggen tussen 
de private gebouwen en het publieke domein.

Binnen de woongebouwen vormen de hoofdentrees de plekken 
waar de gebouwen bereikbaar en betreedbaar zijn vanuit de 
openbare ruimte. Deze relatie en de zeggingskracht hiervan 
is een belangrijk, samenhangend thema in de beeldkwaliteit 
binnen het plangebied. Binnen sommige gebouwen bestaat 
ook de mogelijkheid tot een directe ontsluiting van individuele 
woningen tot het maaiveld. Vanzelfsprekend vragen ook deze 
een zorgvuldige maar ook eenduidige benadering.

axonometrie gebouwmassa's met duiding hoofdentrees



1734 - stedenbouwkundige visie Arendsplein - 15 mei 2020 

41

de architectuur. Door de buitenruimten deels inpandig en 
deels uitkragend te maken is hun intrinsieke samenhang op 
een consequente wijze vanuit (de hoofdstructuur) van de 
architectuur geborgd. Met dit gegeven wordt in de vormgeving 
en detaillering vrijheid gelaten voor de definitieve uitwerking 
van deze balkons. De balkons zijn onderdeel van de bakstenen 
architectuur en vormen een zorgvuldige toevoeging vormen op 
het gebouwvolume.

Naast de balkons bieden de setbacks en dakterrassen 
de mogelijkheid tot buitenruimten. Ook hier geldt dat een 
zorgvuldige uitwerking in relatie tot de algehele uitstraling van 
het gebouwvolume evident is, zodanig dat de structuur van het 
hoofdvolume prominent afleesbaar blijft.

beeldkwaliteit

referentiebeelden balkons en buitenruimten

Balkons en buitenruimten
Vanuit de hoofdstructuur van de woongebouwen vormen de 
balkons en daarmee samenhangend de buitenruimten van 
de wooneenheden de posities waar de gebouwen letterlijk en 
figuurlijk naar buiten treden. Hier wordt invulling gegeven aan 
de mate waarin de architectuur ruimte schept in ontmoetingen 
tussen openbaar en privé. Dit kan plaatsvinden in de 
overkragende balkons op de begane grond, die 1m boven het 
maaiveld de privé buitenruimten daadwerkelijk ten midden van 
de groene invulling van het openbare domein brengen. Alsmede 
door het uitbreken van de gevel op maaiveldniveau door middel 
van een laag muurtje als afscheiding tussen balkon en openbaar 
groen.

Belangrijk uitgangspunt in de beeldkwaliteit van de balkons 
is het feit dat ze vormgegeven worden als onderdeel van 

axonometrie gebouwmassa's met duiding balkons en buitenruimten
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betreffen, maar kan ook gevonden worden in een 
onderscheidende detaillering (ter plaatse van (transparante 
of afwijkende) gevelinvullingen of de overgangen met andere 
materialen). Materialen afwijkend aan baksteen zijn toegestaan 
binnen de uniforme ontwerpprincipes die vastgesteld voor het 
stedenbouwkundig plan. Ter plaatse van de setbacks en de 
insneden voor de deels inpandige buitenruimten is ruimte voor 
materialen die complementair zijn aan baksteen of bestaan uit 
baksteen en zich daarbij bevinden aan de donkere zijde van het 
voorgestelde kleurenspectrum. 

Naast de materialisatie van de gevels vormen de (dak)
terrassen een aanvulling. Om inhoud te geven aan de ambities 
ten aanzien van duurzaamheid behoren groen daken tot het 
onderzoeksspectrum. Deze kunnen enerzijds zorgen voor een 
groene uitstraling en scheppen aan de andere kant voorwaarden 
tot een natuurlijke opvang en buffering van het hemelwater.

beeldkwaliteit

referentiebeelden metselwerkdetaillering in combinatie met andere materialen

Kleuren en materialen
Het kleur- en materiaalgebruik binnen het stedenbouwkundig 
plan voor het Arendsplein is er specifiek op gericht samenhang 
te bewerkstelligen binnen het plangebied enerzijds, maar 
ook met de (directe) context anderzijds. Door binnen een 
overkoepelend palet ruimte te laten voor verfijning, wordt de 
mogelijkheid geboden om onderscheid tussen de individuele 
gebouwen vorm te geven.

Als basis voor de materialisatie vormt naast duurzaam 
materiaalgebruik, een sterke samenhang en interactie tussen 
de gebouwen en zijn groene context het uitgangspunt. Primair 
zal hierin baksteen toegepast worden. Hierbij wordt een 
kleurenspectrum voorgeschreven, waarbij uitgegaan wordt van 
een bandbreedte van lichte (nagenoeg witte) tot taupé-kleurige 
stenen. Stenen met een hoogwaardige uitstraling die aansluiten 
bij de hoge ambities die uitgelegd zijn op het plangebied.

Mogelijkheden tot nuancering wordt geboden in de keuze 
voor detaillering. Dit kan zowel afwijkende metselverbanden 
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staalkaart; materialen, kleuren en sfeerbeelden
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impressie gezien vanuit de tussenruimte tussen het Altera-gebouw (links) en de ABN-locatie (rechts), met zicht op de RABO-locatie (midden voor)
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De stedenbouwkundige visie reageert op een treffende
wijze op de huidige problematiek in de Oosterhoutse
binnenstad: de leegstand van winkels gekoppeld aan de wens 
tot functiemenging met woonfuncties in het centrum.

Door in te gaan op de historische gelaagdheid van de stad 
en deze te incorporeren in het plan ontstaat een nieuw stuk 
stad met een stedelijk en groen karakter dat zich op een 
natuurlijke wijze voegt in de bestaande context. De visie geeft 
ook een doorkijk om de oostzijde van de binnenstad verder 
te vergroenen. Herontwikkeling van het Arendsplein zal een 
vliegwieleffect hebben. Juist omdat midden in het centrum het 
wonen substantieel terugkomt ontstaat er aan deze zijde van 
de stad veel meer dynamiek en levendigheid, wat de stad ook 
buiten sluitingstijd een ander karakter zal geven.

De stedenbouwkundige visie is geen uitgewerkt plan. Het is een 
ambitiedocument dat gaat bijdragen aan de verdere uitwerking 
van het plan en vormt een leidraad voor het wijzigen van het 
bestemmingsplan, het ontwerpen en technisch uitwerken van de 
inrichting openbare ruimte en het ontwerpen van de gebouwen.

We zijn trots op de visie, omdat het bijdraagt aan de vitaliteit 
van de binnenstad van Oosterhout en de start kan betekenen 
voor een vergaande transformatie van het centrum en het 
winkeldomein in het bijzonder. 

Deze visie komt voort uit een eerdere studie die in 
samenwerking met Bedaux de Brouwer Architecten en Rijnboutt 
Architecten is gemaakt. In de afgelopen periode is in nauwe 
samenwerking met de gemeente Oosterhout en diverse 
marktpartijen, die op dit moment betrokkenheid hebben in het 
gebied, de eerdere visie verder uitgewerkt en aangepast. Wij 
danken partijen voor hun commentaar en positieve inbreng. 

nawoord

impressie gezien vanuit de tussenruimte tussen de gebouwen op de Rabobank-locatie en Altera, zicht gericht op de ABN-locatie (rechtsmidden) en bestaande bebouwing (links achter)
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