
APPARTEMENTEN 

JUVENAATLAAN | 

ETTEN-LEUR | DE JUISTE 

PLEK VOOR ONTMOETING EN 

GEBORGENHEID

Het ensemble voor 74 levensloopbestendige 
woningen bestaat uit 3 compacte alzijdi-
ge gebouwen. Zorgvuldig ingebed in een 
wadilandschap en samenhangend ontwor-
pen met grote gevelopeningen en robuust 
metselwerk met accenten. Half inpandige 
royale balkons versterken de verbinding 
tussen binnen en buiten. De juiste plek voor 
ontmoeting én geborgenheid.
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LOCATIE

Etten-Leur 

 PROGRAMMA

74 levensloopbestendige 

seniorenappartementen

LANDSCHAPSONTWERP

VLUGP

DESIGN & BUILD

OPDRACHTGEVER & 

AANNEMER

Hazenberg Bouw  

PARTNER

Woningcorporatie Alwel

Wonen is meer dan een fijn thuis. Echt fijn 
wonen begint bij een leefbare buurt, waarin 
mensen prettig met elkaar samenleven. De 
groep vitale ouderen in de gemeente Et-
ten-Leur zal de komende jaren alleen maar 
groeien. Dankzij de opzet en indeling van 
de drie appartementengebouwen aan de 
Juvenaatlaan kan woningcorporatie Alwel 
op deze plek langdurig voorzien in passende 
woonruime voor deze doelgroep. De gebou-
wen zijn ontworpen om een ideale woon- en 
leefomgeving te creëren: een vriendelijke, 
herkenbare architectuur in een parkachtige 
omgeving om elkaar te ontmoeten in com-
binatie met genoeg privacy en ruimte voor 
geborgenheid. 

Wandelpaden lopen erdoorheen

Zorgvuldig ingebed in landschap. Voormalig klooster aan de Juvenaatlaan
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Het ontwerp voor 74 levensloopbestendige 
seniorenappartementen langs de Juve-
naatlaan in Etten-Leur is, anders dan in de 
uitvraag omschreven, bewust geen aaneen-
gesloten gebouw met lange gangen. Het is 
een ensemble van drie compacte, alzijdige 
appartementengebouwen die zorgvuldig 
ingebed zijn in een wadilandschap. Paden 
lopen straks erdoorheen en sluiten aan 
op de oude wegen langs het naastgelegen 
kloostergebouw. Zo ontmoet je voor de deur 
niet alleen je directe buren maar ook andere 
wijkbewoners op hun weg van of naar het 
station of de aangrenzende school. 

Volume uitvraag wordt opgeknipt Doorwaadbaarheid van het plan Aanknopen op het netwerk op wijkniveau

Soms heb je uitzicht op een wei 

van wilde grassen, soms op een 

waterbiotoop.



De drie gebouwen zijn samenhangend 
ontworpen met grote gevelopeningen en ro-
buust metselwerk met bijzondere accenten. 

De ligging van de gebouwen is zodanig dat 
er een goede bezonning is voor bijna elke 
woning. Daarbij zorgen de half inpandi-
ge balkons en grote hoekramen voor een 
verbinding van binnen en buiten. Privacy en 
geborgenheid voor wie dat wil, in combina-
tie met genieten van het omliggende groen, 
en contact met de omgeving voor wie juist 
contact zoekt. 

Betere bezonning en ontsluiting

De gevels zijn in samenhang 

ontworpen 4



Vides en daklichten

Ook binnen nodigen zithoekjes aan het raam 
uit tot een praatje met de buren. De algeme-
ne ruimtes zijn via vides verlicht met daglicht 
en hebben een vriendelijke sfeer. 

Dankzij de compacte opzet van de drie appar-
tementengebouwen wordt het gebruiksgemak 
voor de bewoners vergroot. Ze hebben korte 
looplijnen vanaf de centrale entree tot aan 
hun woning. 

Korte looplijnen vanaf de entreehal

Vriendelijke  sfeer in de algemene 

ruimte door zithoekjes en veel daglicht 
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6Mogelijke indeling 1e verdiepingFlexibele woningtypes

De twee- en driekamerwoningen zijn flexibel 
en toekomstbestendig en kunnen eenvoudig 
aangepast worden, bijvoorbeeld tot zorgap-
partement.

De reacties van de bewoners laten zien, dat 
ons doel gehaald is. “De architect heeft iets 
moois neergezet als je kijkt naar de variatie 
in gevels en ramen”, vertelt een van hen. 
“Het appartement is mooi en ruimer dan 
verwacht.” Een andere constateerde tevre-
den dat hij een mooi uitzicht op de hoek 
heeft met veel licht. En: “Het grote balkon 
is fijn, we kunnen er onze hele tuinset kwijt. 
En er is buiten genoeg leven en beweging te 
zien, wat wij gezellig vinden.” 



Verticale geveldoorsnede, detail A-A’ Detail A-A’ 7

Grote gevelopeningen, robuust 

metselwerk met bijzondere 

accenten, half inpandige 

balkons en grote hoekramen
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LEVS ARCHITECTEN

Postbus 2182

1000 CD Amsterdam

020-6735762
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www.levs.nl


