
GEÏNTEGREERD 
ONTWERPEN 
MET BAKSTEEN

Het gebouw krijgt een gevel 
van  baksteen en is qua hoogte 
afgestemd op de gebouwen in 
 de directe omgeving die drie tot 
vijf bouwlagen tellen.

BAKSTEEN
De keuze voor de baksteen kwam tot 
stand met architect Jouwert Bosma 
en projectmanager Tim Schregardus. 
Gebouw Zuider breedte vormt de 

Keramia, het snelste pad naar de hoogste kwaliteit www.keramia.nl

In het centrum van Sliedrecht, op het Burgemeester 
 Winklerplein, wordt project Windroos gerealiseerd, bestaand 
uit woonruimten, parkeervoorzieningen en commerciële 
units. Onderdeel van het masterplan voor de uitgebreide 
 herontwikkeling van Burgemeester Winklerplein is gebouw 
Zuiderbreedte. Dit bestaat uit een commerciële plint met 
daarboven vier stadswoningen met ieder een eigen riante 
zon-georiënteerde daktuin op het zuiden.

PROJECT
4 stadswoningen Zuiderbreedte 
in het plan Windroos

OPDRACHTGEVER
Windroos Bouwgroep VOF

ONTWERP
Van Aken Architecten te 
Eindhoven

REALISATIE
Bouwbedrijf Visser BV  
te Sliedrecht

WEBSITE
www.windroos-sliedrecht.nl

entree voor de  uitgebreide heront-
wikkeling van het Burgemeester 
Winklerplein. De wens van alle partijen 
was om direct een hoog kwaliteits-
niveau neer te zetten. Daarbij was 
het van belang aan te sluiten bij 
de uitstraling van de omgeving, maar 
met de frisheid van een nieuwe 
ontwikkeling. Tijdens de materialisatie-
sessie passeerden een aantal kleur-
stellingen de revue. Hierbij werd 
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al rekening gehouden met het 
kleurverloop van de volgende 
bouwdelen in de herontwikkeling 
van het Burgemeester Winklerplein. 
Uiteindelijk werd gekozen voor 
een rood genuanceerde handvorm 
met sinteringen. Fris oranje  accenten 
lichten op in de over wegend rode 
gevel. Een fris en tegelijk chique 
gevelbeeld is het  resultaat. 

INZET
Vrijwel direct na de baksteenkeuze 
werd de vastgestelde materialisatie 
uitgewerkt tot twee VisuWalls. Bij 
de realisatie wordt gewerkt met de 
mortels van producent Cantillana. 
Deze zijn daarom op verzoek 
 opgenomen in onze database van 
voegmortels. Ter bepaling van de 
optimale  baksteen-voeg-combinatie 

werd een cementgrijze en een 
antraciet uitvoering uitgewerkt.

In verband met een snel naderende 
start-verkoopdatum dienden de 
VisuWalls vertaald te worden naar 
gemaatvoerde texturen. Deze 

VisuWall #140157, voeg cementgrijs VisuWall #140157, voeg antraciet

‘ VISUWALLS 
PRESENTEREN HET 
GEWENSTE EINDBEELD 
VAN EEN GEVEL, DE 
AFGELEIDE TEXTUREN 
BRENGEN DIT NAAR UW 
3D-MODEL. DOOR DEZE 
INTEGRATIE KUN JE DE 
BAKSTEEN NAAST EEN 
ARTIST IMPRESSION 
HOUDEN.’

 texturen zijn door van Aken 
 Architecten gebruikt voor het maken 
van de Artist Impressions van 
gebouw Zuiderbreedte. Bij de start 
verkoop zijn geprinte één-op-één 
VisuWalls gebruikt om de gevel-
beleving optimaal te uiten.


