
Opdrachtgever: Woningstichting Vooruitgang
Aannemer: Roos Bouw 
Status: plangebied A: 2002
 plangebied B: 2009 
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Oranjebuurt
te Sassenheim
Dit grote woningbouwproject bestaat uit twee 
gebieden. Plangebied A is een woonwijk uit de 
jaren ‘30 die is geamoveerd. Voor de bestaande 
woningen werden in dit plandeel in totaal 102 
eengezinswoningen teruggebouwd.

Plangebied B, rond de Hein Baderstraat, bestaat uit 
een viertal appartemententorens aan het water, een 
appartementencomplex met daarin geïntegreerd 
een aantal zorgunits van de stichting ‘s Heeren 
Loo en, ten slotte, een aantal eengezinswoningen. 
Dit plandeel beslaat in totaal 130 woningen. 

Dat betekent dat er voor dit plan in totaal 232 
nieuwe woningen zijn gerealiseerd. 
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plandeel B

plandeel A

Oude woningen

Bewoners kiezen zelf de grootte van hun woning

Keuze varianten

Nieuwe situatie
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Plangebied A

Plangebied A is een woonwijk uit de jaren ‘30 die 
wordt geamoveerd, maar waarvan de hoofdstructuur 
(het stratenpatroon) gehandhaafd blijft. In deze 
buurt zijn in 2004 als proef reeds negen woningen 
gerealiseerd. 

Deze woningen maakten bewoners in de buurt echter 
zo enthousiast voor nieuwbouw, dat de planvorming 
in een stroomversnelling kwam. Een wens die 
daarbij naar voren kwam was het behouden van 
het bestaande karakter van de buurt. Als voorbeeld 
daarvoor werden de negen gerealiseerde woningen 
als zeer geschikt bevonden. 

Uitgangspunt was dan ook het ontwerp als 
keuzemogelijkheid voor de terugkerende bewoners.
Om variatie in het gevelbeeld te creëren en om de 
brandgangen (met name de brede, doorlopende 
brandgang richting de Mottiger Vaart) te benadrukken, 
werd een groot aantal topgevels toegepast. Wat een 
levendig en gevarieerd straatbeeld oplevert.



O
ra

nj
eb

uu
rt 

te
 S

as
se

nh
ei

m

Plangebied B

Het tweede deel van het plan beslaat een gedeelte 
van de Hein Baderstraat, voormalige volkstuintjes, 
een weilandje en een speeltuin. Deze speeltuin is 
in het plangebied verplaatst in Zuidelijke richting. 
De eengezinswoningen in dit gebied hebben ten 
opzichte van Plangebied A een vernieuwende 
uitstraling en vormen ter plaatse van de Hein 
Baderstraat en de speeltuin één geheel met de 
appartementen in dit gebied. Om de appartementen 
en de eengezinswoningen goed op elkaar aan te 
laten sluiten loopt de gevel van de setbackverdieping 
door, met volumes daarvoor geplaatst om de 
individualiteit van de woningen of appartementen te 
benadrukken. 
Langs de Mottiger Vaart zijn vier 
appartementencomplexen gebouwd, die qua 
woningaantal variëren per verdieping en daarmee 
een grote woningdifferentiatie bieden. De gevels 
verspringen op diverse plaatsen en hebben daarmee 
een grote plasticiteit. 
Door verschillende kleuren metselwerk toe te passen 
en houten (of houtachtige) delen toe te passen ter 
plaatse van de entreegevel, wordt dat nog eens 
benadrukt. 
De balkons zijn zoveel mogelijk op de hoeken van 
het gebouw geplaatst, waardoor het gebouw slanker 
wordt en meer doorkijk biedt vanaf de straat richting 
de weilanden c.q. bollenvelden.


