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De Oude Ambachtsschool
Een bijzonder object in de wijk. Herontwikkeling belangrijke impuls voor de buurt.



De Oude Ambachtsschool
Een bijzonder object in de wijk. Herontwikkeling belangrijke impuls voor de buurt.



Bouwdelen: behoud en sloop
behoud monumentale schoolgebouw en aanbouw 1955



Structuur

structuur gebouw structuur garage



Een nieuw ensemble
Nieuwbouwvolume

aansluiting nieuw - bestaand gymzaal markeert de entree 
van het hof

hof met informeel karakter



Een nieuw ensemble
hoofdontsluiting en adressering



Een nieuw ensemble
ontsluiting vanuit parkeergarage



Een nieuw ensemble
een accent op de hoek



Een nieuw ensemble
begane grond (peil = 0)



Een nieuw ensemble
tussenverdieping (3167+P)



Een nieuw ensemble
eerste verdieping (4750+P)



Een nieuw ensemble
tweede verdieping (9480+P)



Een nieuw ensemble
dakverdieping (13596+P)
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Een nieuw ensemble
parkeerkelder (3700-P)



Een nieuw ensemble
bebouwingspercentage 50%

orde 1



Studie opbouw hoofdopzet volume Brakenburghstraat

4-laags

A

4-laags + opbouw

B

mogelijkheid bijzonder volume op hoek

C

aansluiten op kleinere schaal
en versterken bijzonder volume

definitief



1922 1955 2018

Ritmiek oude en nieuwe gevels



Impressies
hoek mr. Cornelisweg - Brakenburghstraat

5 lagen op de hoek maakt markant kopgebouw

bestaande kozijnen in kopgevel vrij

entree appartementengebouw bij overgang oud-nieuw

bijzondere toplaag: dakopbouw met dakterrassen

bebouwing in de schaal van Brakenburghstraat



entree parkeergarage in het gebouw
(centraal tegenover entree parkeren overzijde)

terugliggende dakopbouw met dakterrassen

Impressies
Brakenburghstraat



inrichting informeel hof

dakopbouw met buitenruimte bij dakwoningen

Impressies
woonhof oostzijde



entree naar fietsenkelder en verbinding met stijgpunt

bovenwoningen met balkon

tussenlid afwijkend materiaal (staal met grote puien)

atelierwoningen op begane grond in bestaande bouw

Impressies
woonhof oostzijde



Architectuur en materiaal



Een nieuw ensemble
hoven



Een nieuw ensemble
doorsnede hoven en parkeerprincipe

1

Pa
rk

lif
t 4

02
 · 

09
.2

00
7 

· C
ar

 P
ar

ke
rs

 N
ed

er
la

nd

Car Parkers Nederland b.v.

Waalreseweg 4 Telefoon 040 - 20 40 358 info@carparkers.nl www.woehr.de
5554 HC Valkenswaard Fax  040 - 204 61 61 www.carparkers.nl www.parklift402.nl

Enkel systeem    = 2 parkeerplaatsen      
Dubbel systeem = 4 parkeerplaatsen      Het systeem is alleen geschikt voor vaste gebruikers.*

 Standaard type Parklift 402-185/180

 Profiel voor standaardvoertuigen

 Opmerkingen

 Compact type Parklift 402-170/165

1.  Maximale autobreedte 190 cm. Voor grotere luxe-auto's en auto's met twee buitenspiegels adviseren wij het toepassen van bredere platformen,  
zie breedtematen op pagina 2. 

2. Volgens ISO 3864 dient een geel – zwart markering van 10 cm breedte te worden aangebracht aan de inrijdzijde op de putrand.
3.  Wijzigingen in de constructie voorbehouden. Kleine wijzigingen in de uitvoering zijn voorbehouden.

1.  Onder voor personenauto's en station- 
wagons tot 165 cm hoogte (bijv. Mercedes  
A-klasse, E-klasse stationwagons; Opel 
Omega, Astra).

 Platformafstand h = 170 cm.
2.  Boven voor personenauto's tot 165 cm 

hoogte (bijv. Mercedes A-klasse, Fiat Tempra, 
VW New Beatle, Smart).

3. Boven voor stationwagons tot 150 cm hoogte.
4.  Als boven uitsluitend personenauto's tot een 

hoogte van maximaal 150 cm hoogte gepar-
keerd worden, mag de vrije hoogte tot 310 cm 
worden beperkt.

Alle afmetingen in cm.

* Met aanpassingen zijn de bovenste 
parkeerplaatsen ook geschikt voor 
wisselende gebruikers.

Beide platformen zijn horizontaal berijdbaar.
Belasting per staanplaats max. 2000 kg 
(max. wieldruk 500 kg).

Het systeem is ook leverbaar met een 
hogere gewichtsbelasting per parkeerplaats.

= Alleen vereist bij garages 
   met deuren x = 10/15 cm.
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 Wöhr Autoparksysteme wordt in Nederland vertegenwoordigd door:

1.  Onder voor personenauto's en station- 
wagons tot 150 cm hoogte (bijv. Audi Avant; 
BMW Touring; Opel Caravan; VW Variant, 
zonder dakrailing).

 Platformafstand h = 155 cm.
2.  Boven uitsluitend voor personenauto's tot 

150 cm hoogte.
3.  Als boven stationwagons met een hoogte tot 

maximaal 150 cm geparkeerd worden, is een 
vrije hoogte van 305 cm vereist.

Attentie: Nieuwe VW-Golf V is hoger dan 150 cm. 
Kan bij Compact type alleen boven geparkeerd 
worden.

 Comfort type Parklift 402-200/195
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1.  Onder voor auto's tot 180 cm hoogte en max. 
2000 kg (bijv. Ford Galaxy; Mazda MPV; Opel 
Sintra, Zafira; Renault Espace; VW Sharan).

 Platformafstand h = 185 cm.
2.  Boven voor personenauto's tot 165 cm. 
3. Boven voor stationwagons tot 150 cm hoogte.
4.    Als boven uitsluitend personenauto's tot 150 

cm hoogte worden geparkeerd, mag de vrije 
hoogte tot 325 cm worden beperkt.

5.  Als boven auto’s tot een hoogte tot maximaal 
180 cm geparkeerd worden, is een vrije 
hoogte van 365 cm vereist.

6. Parkeerputlengte minstens 540 cm.

   * Gegeven maximale hoogtemaatvoering is inclusief antennes, dakrailingen etc.
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Buitenruimte
principes buitenruimten woningen

woningen gelegen aan het hof 
aan Verspronckwegzijde 
zonder aangehangen balkons

buitenruimte op maaiveld en 
balkons op verdieping

nieuwe tuinmuur

woningen op de 2e verdieping 
krijgen een patio op het dak



Buitenruimte



Buitenruimte



Buitenruimte
principe begane grond



inrichting formeel hof

Buitenruimte
hof Verspronckweg



balkons op eerste verdieping

buitenruimte op maaiveld

Buitenruimte
mr. Cornelisweg



balkons op eerste verdieping

buitenruimte op maaiveld

Buitenruimte
Begaweg



Buitenruimte
daklandschap



Buitenruimte Verspronckhof
hof voorzijde: principe hoofdvleugel



Buitenruimte Verspronckhof
hof voorzijde: principe hoofdvleugel
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Buitenruimte Verspronckhof
hof voorzijde: principe zijvleugel



Buitenruimte Verspronckhof
hof voorzijde: principe zijvleugel
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