PLAN IN BEELD
PALAZZINO’S

in groene woonhoven

woonhoven met openbare ruimte
woonhoven met collectieve
buitenruimte (gemeenschappelijke tuin)

•

De palazzino’s zijn vrijstaande individuele woongebouwen in een groene, deels

•

openbare woonhof.
•

in een relatief rustig gebied.

De palazzino’s staan versprongen ten opzichte van elkaar zodat er zoveel mogelijk
vrij zicht is op het water van het Westelijk Marktkanaal of het Oostelijk Marktkanaal.

•

De palazzino’s worden omarmd door de wandgebouwen en bevinden zich daardoor

•

Een vrijstaand en individueel karakter van de palazzino’s wordt nagestreefd.
Een grote onderlinge diversiteit versterkt het idee van individuele gebouwen.

Toegang tot de waterkant vanuit de stad wordt geboden door openbare paden of
pleintjes tussen de palazzino’s.

PALAZZINO’S

Materialen

•

Karakteristiek voor de gebouwen is het gebruik
van natuurlijke/minerale materialen in overwegend
lichte tinten.

•

Het materiaalgebruik van de palazzino’s kent een
fijnere structuur dan het materiaalgebruik van de
wandgebouwen. Mogelijke materialen zijn beton,
natuursteen, metaal, hout of metselwerk.

Kleurenpallet gevelmaterialen: natuurlijke lichte aardetinten
•

Elke palazzino heeft een herkenbaar basismateriaal
voor het gevelvlak. Naast elkaar liggende

Voorbeelden van accentkleuren mogelijk bij poorten, lobby’s en entrees

palazzino’s verschillen in silhouet, materiaal en
kleurgebruik, gevelopeningen (60% van de gevel
is open) en typen buitenruimten (loggia’s, balkons,
terrassen etc).
•

De onderlinge afstemming van materialen en
kleuren vindt tijdens het ontwerpproces plaats
onder leiding van de coördinerend architect.

6. Diversiteit:
Naast elkaar liggende palazzino’s verschillen in:
- silhouet
- materiaal
- gevelopeningen (60% van de gevel is open)
- buitenruimten
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