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Woningbouwplan de Gaarden te Deest voor 
Bouwfonds Ontwikkeling: 
 
In het Gelderse plaatsje Deest, gemeente Druten, 
wordt in fasen een nieuw woningbouwplan 
ontwikkeld. De omgeving rondom Deest zal in de 
komende jaren een ingrijpende verandering 
ondergaan. In het kader van de ontzandingen 
ontstaat er een grote plas ten zuiden van het dorp. 
Deze waterpartij krijgt in de toekomst een 
recreatieve functie en zal een belangrijke rol voor 
het dorp gaan spelen. Tussen het huidige dorp en 
de waterplas is een nieuwe uitbreidingswijk 
gepland. 
 
In opdracht van Bouwfonds Ontwikkeling heeft ons 
bureau een ontwerp gemaakt voor de eerste fase, 
bestaande uit 32 woningen. Deze woningen zijn 
onlangs opgeleverd. Voor fase 2, bestaande uit 15 
woningen is door ons reeds het ontwerp en de 
uitwerking vervaardigd. Dit wacht momenteel op 
goedkeuring voor verkoop. 
 

 
 
Het ontwerp 
Dorpse architectuur, helder, fris en herkenbaar in 
stijl zijn de sleutelwoorden voor het ontwerp van 
de woningen.  
Vanuit het stedenbouwkundige plan en het 
beeldkwaliteitsplan van gemeente zijn de 
uitgangspunten gedefinieerd om te komen tot een 
ontwerp, goed aansluitend op de bestaande 
kwaliteiten van het dorp Deest.  
 
Wij hebben beoogd het ontwerp kracht mee te 
geven door op een heldere wijze met de daken te 
spelen. Grote dakvlakken en dwarskappen vormen 
het heldere en rustige beeld. De dakvlakken 
worden ondersteund door de heldere kleuren van 
de gevels, afwisselend in rood en wit uitgevoerd. 

 
 
 
Het ontwerp wordt nog eens bekrachtigd door 
een uiterst zorgvuldig en eenduidig gedetailleerde 
uitwerking. 
 

 
 
Het woningbouwplan kent acht twee onder een 
kapwoningen, zes multi generatiewoningen en 
achttien rijwoningen. Verdeeld over zes 
bouwblokken. 
De architectuur van de verschillende 
woningvarianten zijn op elkaar afgestemd, maar 
kennen wel hun differentiatie. 
 
Materialen: 
Een bijzonder verhaal, het bouwplan in Deest. Met 
een prachtige steen-en pannenindustrie in het 
dorp, op steenworp afstand van deze locatie spelen 
de fabrikanten Vogelensangh en Koramic een 
belangrijke rol in de steen –en pankeuze. Beide 
fabrikanten hebben hun uiterste best gedaan om 
samen met ons bureau een pallet van kleuren en 
texturen mogelijk te maken, die wij ook wensten. 
Bijzonder is het te noemen, dat een gevelsteen 
vervaardigd volgens oud receptuur en met een 
prachtig doorleefd karakter is toegepast binnen dit 
project. Krachtig en in helder rood, met veel 
karakter. Aangevuld met wit keimwerk 
gevelvlakken en betonnen banden levert dit ons het 
beeld, wat we willen bereiken. 
Met de keramische pannen van Koramic kunnen 
we dat heldere beeld vervolmaken. 
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Detaillering 
Er is veel aandacht gegaan naar het zorgvuldig 
esthetisch detailleren van het ontwerp. Aandacht 
voor goot-en overstekdetails. Detaillering van het 
metselwerk, bij de betonbanden, het voegwerk en 
de overgangen tussen gevelvlakken. Detaillering van 
de dakdetails tot op de dakdoorvoeren, hun 
plaatsing en ritmiek.  
Uiteindelijk levert dat de vervolmaking van de 
architectonische kwaliteit. 
 

 
 

 
 
Veel aandacht is ook uitgegaan naar 
kopersbehoeften. Er zijn voor dit plan veel opties 
en varianten opgesteld, waardoor kopers naar 
eigen wens de woning in kunnen delen en uit 
kunnen breiden.  
 

 

 
De woningen hebben een score verkregen voor 
energiezuinigheid en materiaaltoepassing GPR 7,0. 
Daarbij kon geen waarde toegekend worden aan 
het lokaal betrekken van materialen. 
 

 
 
Bouw 
De uitvoering is ter hand genomen door Klok 
Bouw Nijmegen. Verwerking van het metselwerk 
en dak heeft veel aandacht gevergd, vanwege de 
grilligheid van de toegepaste gevelstenen en 
gewenste strakheid van het dak. 
 
Onze werkzaamheden: 
Bij deze opdracht hebben wij de navolgende 
werkzaamheden verricht: 
- inpassing binnen de stedenbouwkundige kaders 
- ontwerp van de woningen 
- uitwerking bouwkundig voor de 

omgevingsvergunning en bestek 
- verkooptekeningen 
- advisering op energiezuinig gebied 
- GPR berekeningen 
- esthetische begeleiding 

 
Kerngegevens: 
Bouwplan: De Gaarden te Deest 
Woningen: 18  rijwoningen (+15 fase 2) 
  8 twee onder een kapwoningen 
  6 seniorenwoningen 
Ontwikkelaar: Bouwfonds Ontwikkeling bv 


