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Het ontwerp haalt zijn inspiratie uit de 
eenvoudige huizen uit het oorspronkelijke 
gebied, en brengt met zijn kleine huizen, 
intieme sfeer en vele ambachtelijke details een 
ode aan de historie. Tegelijkertijd is met het 
plan de Laan van Chartroise getransformeerd 
tot een straat met stedelijke allure. Oud en 
nieuw versmelten hier op een natuurlijke 
manier.
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LOCATIE

Utrecht

 PROGRAMMA

136 eengezinswoningen, 

64 appartementen

OPDRACHTGEVER

Deelgebied 1 | Bloom

Mitros, Belegger: MN

Deelgebied 3 | Bloesemhof

Mitros (huur), Ontwikkelaar 

koop: Zondag Ontwikkeling

In het Utrechtse Ondiep, een typische voor-
oorlogse volkswijk, ligt Fruitbuurt-Noord, 
een buurt die gefaseerd wordt opgeknapt, 
deels door renovatie, deels met nieuwbouw. 
LEVS heeft voor de twee nieuwbouwplande-
len (deelgebied I en III) een samenhangend 
ontwerp gemaakt met in totaal 200 wonin-
gen, waarvan 64 appartementen. Het betreft 
een mix van sociale huur, vrije sector huur 
en koop.

De stedenbouwkundige en architectoni-
sche samenhang tussen beide deelgebieden 
is groot. Beide voegen ze zich binnen de 
bestaande karakteristieken van de wijk met 
samenhangende gevels langs de straten als 
uitgangspunt van het ontwerp. 

Het plan werd in twee 

bouwfases gebouwd met telkens 

verschillende aannemers en 

verschillende bouwtechnieken. 

Deelgebied 1: Van Wijnen

Deelgebied 3: BAM Wonen
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De twee appartementengebouwen sluiten 
met de architectuur aan op de al gereali-
seerde nieuwbouw en vormen de nieuwe 
begeleiding van de doorgaande hoofdweg. 
Ze hebben uitkragende gemetselde balkons, 
glazen hoekramen en witte bloemkozijnen 
als accenten. 

De bebouwing in de straten erachter de 
appartementen wordt gekenmerkt door een 
kleine schaal die aansluiting zoekt bij de be-
staande bebouwing en het dorpse karakter 
van deze straten. Twee lagen met kap is hier 
leidend waarbij de lengte van de blokken 
wordt onderbroken doordat metselwerk 
naar boven dan wel pannen naar beneden 
worden doorgetrokken.

De Laan van Chartroise 

wordt gezoomd door nieuwe 

appartementengebouwen

De eengezinswoningen sluiten 

aan bij de bestaande bebouwing



Eenvoudig volume

Accenten / Breken van de 

bloklengte

Eenvoudige gevelopeningen

Verbijzondering door twee typen 

metselwerkverbanden

Kenmerkend is de horizontale 

geleding door staand en liggend 

metselwerk
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De materialisering van de projecten past bij 
het tuindorp karakter en is robuust gede-
tailleerd. Kenmerkend is de horizontale 
geleding door staand en liggend metselwerk. 
Deze banden verbinden de verschillende 
planonderdelen. Er is veel aandacht besteed 
aan hoeken, ingangen, de overgang open-
baar-privé, tuinmuren en een zorgvuldige 
ambachtelijke detaillering.

Er is veel aandacht besteed aan 

hoeken, ingangen, de overgang 

openbaar-privé, tuinmuren



Het ontwerp haalt zijn inspiratie 

uit de eenvoudige huizen uit het 

oorspronkelijke gebied

De twee appartementen-

gebouwen sluiten met de 

architectuur aan op de al 

gerealiseerde nieuwbouw en 

vormen de nieuwe begeleiding 

van de doorgaande hoofdweg
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LEVS ARCHITECTEN

Postbus 2182

1000 CD Amsterdam

020-6735762

post@levs.nl

www.levs.nl


