Cuijkse Canthelen Hof V
Wonen
#woningstichting - #gebiedsontwikkeling

Hof 5 vormt in feite de eerste stap naar dit nieuwe gebied voor Cuijk. Het is uitdagend omdat de
grote bouwblokken zorgvuldig in de kleine dorpse schaal van Cuijk ingepast horen te worden.
Het is spannend om zo’n ontwikkeling van een masterplan op papier via talloze discussies te zien
groeien tot de eerste daadwerkelijk gerealiseerde gebouwen en dat alles van dichtbij te kunnen
volgen. Waarbij het voor ons als ontwerpers bijzonder boeiend is de sfeer die in het masterplan
beschreven wordt om te vormen tot een concreet plan.

Als architect zijn wij natuurlijk verantwoordelijk voor de verschijningsvorm van de gebouwen
ofwel hoe alles eruitziet. Dan is het ook belangrijk te bestuderen hoe de bestaande structuur van
Cuijk is om daar het nieuwe deel Cuijkse Canthelen goed op aan te laten sluiten. Omdat we graag
willen dat nieuwe gebouwen niet enkel als leuke gevels gezien worden, vinden we het belangrijk
dat ook praktische zaken als o.a. parkeren, een goede toegankelijkheid van gebouwen en
openbare ruimte en veiligheid (bijvoorbeeld goede verlichting ’s avonds) aan de orde komen. Het
inpassen van de gebouwen betekent ook dat je oog hebt voor hoe alles goed op elkaar aansluit
(een integraal ontwerp van gebouwen en openbare ruimte), zodat van groot (stedebouwkundig)
naar klein dit nieuwe buurtje een aanwinst voor Cuijk wordt.
Hof 5 vormt qua ligging ook de schakel tussen de binnenstad van Cuijk en het grote gebied van
de Cuijkse Canthelen. Het gebied vraagt eigenlijk om twee voorzijden : langs de straten en
binnenin het Hof. Omdat ook het parkeren voor een deel in dit Hof gedacht is, is het specifieke
aan de opgave hier een slim voorstel voor te bedenken waarbij toch een fraaie, sfeervolle en
intieme ruimte gevormd wordt.
De gebouwen zijn zo ontworpen dat de appartementen gericht zijn op de straten rondom en
eigenlijk contact zoeken met de stad, maar tegelijkertijd ook een mooi binnenhof met groen
omsluiten. Op deze wijze kan zowel genoten worden van de levendigheid dichtbij het centrum
maar ook van de rust binnenin dit Hof. Het zou fantastisch zijn als er een mooie volwassen grote
boom middenin het hart van dit Hof geplant kan worden als sfeerrijk middelpunt voor de
toekomstige bewoners.
Claudia Bosseler en Maarten Otten, Architecten aan de Maas
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