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Atelier PRO is binnen het stedenbouwkundig plan van
het GHP-terrein van De Zwarte Hond verantwoordelijk
voor het ontwerp van twee stadsstraten: de invulling
aan de St. Andreasstraat met 12 woningen en de
invulling aan de Bisschop van Zoesstraat met 31
woningen. Het gaat in beide gevallen om een mix van
huur- en koopwoningen.
Beide blokken worden in dezelfde oranje kleurige
strakke steen uitgevoerd. De weggedetailleerde
kozijnen zijn wit, de vlakke pannen en afdekkers
kleuren mee met het metselwerk (rood/bruin). De
keukenpuien en de entreedeuren liggen terug ten
opzichte van de straat. De ventilatie van de keuken
geschiedt door een luik achter een geprofileerde
beplating.
De witte kleur vormt een fris element in het rode
metselwerk. Deels worden de penanten in het
metselwerk met terug liggende lagen (om en om)
uitgevoerd.
De raamplaatsing van de eerste verdieping is
eigenzinnig en verrassend, zodat er een lichte
verwarring ontstaat over waar zich de grens tussen de
verschillende woningen bevindt. De ene zijde van de St.
Andreasstraat heeft een 2-laags blokje met een schuin
dak en een hoge dakrand aan de straatzijde. De
overzijde kent een zekere
rijzigheid,
doordat
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dakkapellen in het metselvlak zijn doorgetrokken.

Het ontwerp voor de Bisschop van Zoesstraat kent
enkele verschillen ten opzichte van de St.
Andreasstraat. De vlakke keramische dakpan is in deze
blokken zwart en de dakkappelen (optie) van gezet
aluminium bevinden zich aan de tuinzijde.
In de knik tussen beide blokken geeft een hek toegang
tot de tuinen.
Mijlpaal in grote herstructurering Groeseind,
Architectenweb
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