Vestetuin Tholen
Wonen
#vrijesector - #gebiedsontwikkeling

Maarten Otten van Architecten aan de Maas is verantwoordelijk voor het ontwerp van de buurt
Vestetuin Tholen. Enthousiast vertelt hij over zijn visie op het ontwerp.

“We wilden graag verschillende sferen creëren in VesteTuin, zodat dit een prettig gevarieerde
buurt wordt en de nieuwbouw bij de bestaande stad aansluit. Zo hebben de huizen aan de haven
langs de Schansdijk een bastionachtige muur, wit gekeimd en gericht op het water. Hiermee
refereren wij aan de vestemuur. De Herenhuizen aan de Grindweg liggen aan de andere kant van
het plan. Hier ervaar je meer de tuinstedelijke sfeer van de jaren dertig. Passend bij de huizen
aan de rotonde. De stoere herenhuizen hebben een dieprode herfstachtige kleur die uitstraalt
‘kom binnen, hier is het behaaglijk en fijn’. De Noord Oudaan verbindt de haven met de

Grindweg. Het nostalgische straatje met Patiowoningen wordt aan beide zijdes ontsloten door
‘poortwachter’-woningen. Ze accentueren de entree naar de autovrije straat. De patiowoningen
hebben qua architectuur wat weg van de boerderijen die je langs het water in Tholen ziet staan.
De steen is warm genuanceerd en met het bloemraam hebben we de huizen een modern accent
gegeven.”

Een huis dat straks helemaal bij de bewoners past
“Voor beide woningtypes geldt dat ze zeer ruim zijn én dat er veel mogelijk is om het huis aan te
passen. Bij de herenhuizen kunnen de kopers bijvoorbeeld kiezen voor een bijzonder sfeervolle
kamer en suite en de patiowoningen bieden een compleet slaapprogramma op de begane grond.
Maar dat hoeft niet, je kunt hier ook gewoon boven slapen. Met ons ontwerp en de
optiemogelijkheden hopen we voor veel verschillende mensen een aantrekkelijk plan te hebben
neergezet. Wij zijn in ieder geval blij met het resultaat.”
uit : “Sanne schrijft”
Het appartementencomplex.
De sfeer van een “oud fabrieksgebouw jaren 30” met daarbij behorende details is het
uitgangspunt geweest voor het beeld van het appartementencomplex. Net zoals de bijzondere
patio’s in de sfeer van authentieke Zeeuwse huisjes, draagt het beeld bij aan het gewenste imago
voor het gebied ‘Vestetuin’. Ze spelen tevens in op de wens uit het masterplan om “Thoolse
elementen” op te nemen in de nieuwbouw. Het appartementenblok vormt ook de afronding van
het nieuwe winkelgebied dat oploopafstand is gelegen van de histoische kern van Tholen.
Ontwerp i.s.m. Grigory Majewski
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