
Ruimtelijke verkenning 

Transformatie Maria - Oord 
Luttenberg   

In opdracht van Stichting 

 

http://www.luttenbergwoont.nl/
http://www.luttenbergwoont.nl/


Transformatie Maria – Oord 
“een nieuwe toekomst” 

 
1. Verbouw bestaand hoofdgebouw (11 senioren 

appartementen) 

2. Nieuwbouw van senioren appartementsgebouw 

        (6 appartementen) met bijgebouw  

3.     Nieuwbouw van een twee onder een kap voor senioren   

http://www.luttenbergwoont.nl/


Kaart huidige bestemming  

http://www.luttenbergwoont.nl/


Luchtfoto  

http://www.luttenbergwoont.nl/


1. Maak geschiedenis, boots hem niet na 
2. Geen dorp zonder landschap 
3. Dorpsrand – dorpsgezicht 
4. De smaak van het eenmalige 
5. Geen straat is standaard 
6. Bevorder de traagheid 
7. Het huis heeft een kap 
8. Houdt bedrijven in het dorp 
9. Grote gebouwen respecteren de context 
10. Stop de kleinering van een boom 

Dorp als daad  



Kaart rond 1900 

Kaart 1965 



Vragen rondom de ruimtelijke 
verkenning 

1. Hoe gaan de nieuwe gebouwen er uitzien? 
Beeldkwaliteit 

2. Situeren van de nieuwe gebouwen? 

3. Ontsluiting van het terrein? 

4. Wijze van parkeren voor bewoners en bezoekers? 

5. Hoe wordt de nieuwe situatie landschappelijk ingepast 
(bestaand en nieuw)  

6. Wat zijn de randvoorwaarden voor de nieuwe 
ontwikkeling?  

 

 



Randvoorwaarden 

1. Behoud van hoofdgebouw en haar kenmerken 

2. Geschikt voor senioren, 55 plus 

3. Ontwikkelingen alleen op eigen terrein 

4. Parkeren zo weinig mogelijk langs de straat 

5. Behoud van beukenboom in de tuin 

6. Behoud van processie pad en haar laanbomen structuur  

 



Landschap en nieuwe gebouwen 

1. Nieuwbouw is ondergeschikt aan hoofdgebouw 

2. Nok- en goothoogte zijn gelijk of lager dan het hoofdgebouw 

3. Dakhelling nieuwbouw is gelijk aan bestaande 

4. Bouwrichting in samenhang met bestaande 

5. Beeldkwaliteit; nieuwbouw is ondergeschikt aan het 
bestaande 

6. Alle gebouwen hebben een dak 

7. Eén ‘stevig’ bijgebouw in plaats van veel kleintjes    



Landschappelijke inpassing  
Maria-Oord 

1. Zachte overgang maken tuin Maria-Oord en het pastoorsbos 

2. Wandel en fietsverbinding, geschikt voor senioren naar het 
hart van kerk, kerkhof en Elckerlyc 

3. Parkeren Maria-Oord niet langs de Harmelinkstraat 

4. Het ‘domein’ van de bestaande beuk in de tuin  respecteren, 
niet bebouwen 

5. Herstel van laanstructuur van het processie pad door 
verjonging 

6. Eenvoudige landschappelijk tuinaanleg 

7. Beukenhagen als sterke structuurelementen 

8. Verlichting parkeren; ‘zachte’ led verlichting   

9. Waterinfiltratie van hemelwater op eigen terrein (verdiept 
aangelegd gazon) 
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Nieuwe voetprint Maria Oord 



Overzicht van kenmerkende (bouw) eigenschappen van de bestaande bebouwing zijn: 
Klokgevel met glas in loodramen en dubbel voordeur, voordeur met zware deuromlijsting in franse steen; 
Kloktorentje gesitueerd in het midden, in de nok van de hoofdvleugel;
Kleine dakkapelletjes;
Figuratie in het metselwerk, gemetselde kruizen;
Uitkragend metselwerk in de kopse gevels;
Zijbeukje met halfrond kappelletje. Kappelletje met koperen dak en toogramen met glas in lood;
Kopgevels geheel uitgevoerd in metselwerk en met een gemetselde schoorsteen; 
Zichtbare betonnen lateien boven alle ramen
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Schaduweffecten bestaand bos en nieuwbouw Maria-Oord 

Bomen pastoorsbos

Hoogte ca. 22,50 m
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Maria-Oord april-sept 12.00 uur

Maria-Oord april-sept 16.00 uur

Schaduweffecten bestaand bos en nieuwbouw Maria-oord
Schaal 1:200 A2 formaat

Maria-Oord Luttenberg 
4,4 graden lengte graad en52,2 breedte graad, situatie 31graden afwijking noodr-zuid  
Berekeningen volgens declinariewaarden maandelijk april- september 



Schaduweffecten bestaand bos en nieuwbouw

Nieuwe appartementengebouw (zomertijd)

10.00 uur 13.00 uur 16.00 uur

m1 m1 m1

21-apr 13,89 7,17 9,19

21-mei 10,68 5,27 7,03

21-jun 9,38 4,65 6,37

21-jul 10,68 5,26 7,03

21-aug 13,89 7,17 9,18

21-sep 21,54 10,73 13,55

Bomen in het bos van de kerk (zomertijd)

10.00 uur 13.00 uur 16.00 uur

m1 m1 m1

21-apr 43,42 22,44 28,70

21-mei 33,37 16,46 21,98

21-jun 30,48 14,53 19,91

21-jul 33,36 16,45 21,97

21-aug 43,41 22,41 28,70

21-sep 67,31 33,54 42,43






