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Woningen ‘t Withof, Oirschot

Woningen ‘t Withof Oirschot
In het hart van Oirschot kwam plaats vrij voor wonen door het amoveren van een bouwmaterialenhandel.
De locatie valt onder Monumentenzorg en de opgave luidde om in de stijl van het dorp inclusief parkeren
op eigen terrein een plan te ontwerpen.
De kern van het plangebied wordt gevormd door een gesloten woonblok in de vorm van een hofje
met daaronder een parkeergarage. Daarboven grondgebonden woningen elk met een tuin en een
gezamenlijk hof.
De uitstraling van het plan is romantisch te noemen waarbij de straatwanden een aaneenschakeling
vormen van individuele panden. Er is een onderscheid gemaakt tussen de woningen rondom het hof en
de woningen aan de zijstraatjes. Laatstgenoemde woningen hebben ook een garage en opstelruimte
naast het huis waarbij er wel voor gezorgd is dat de straten als aaneengesloten wanden ervaren worden.
De rijzigheid van de architectuur wordt ondersteund door de bovendakse dakopstanden gecombineerd
met het vertand metselwerk en de zorgvuldige detaillering van HWA’s, profilering van de kozijnen,
ornamenten enz.
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De woningen zijn geKeimd, waarbij de uitbouwen van de begane grond in een afwijkende kleur steen zijn
opgetrokken. De uitbouwen zijn voorzien van stenen borstweringen met gematteerd glas en staalwerk.
De bergingen zijn in hout naturel gebeitst en dragen door hun vrolijke kleurstelling bij aan de charmante
uitstraling. Het straatprofiel is bewust smal en dorps gemaakt en de verharding loopt van gevel tot gevel.
Enkel de leilinden en een solitaire boom in het hof vormen de groene aankleding van het plan. Nu het
plan gerealiseerd is lijkt het alsof het plan er altijd al geweest is en is de relatie tussen het oude Klooster
en de kerk in het hart van Oirschot weer vanzelfsprekend zoals deze ooit was. Het plan blijkt daarnaast
onverwacht een gewaardeerde trekpleister voor de vele toeristen die Oirschot bezoeken.
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