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onderdeel

onderdeel
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A3

schaal

1:200
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23 juni 2020
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1815.40.201

FAAM architects

formaat

schaal

1:200

datum

23 juni 2020

tekeningnummer
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bestand

bestand
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VO
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onderdeel
formaat
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formaat
schaal
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1:500
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1:500
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situatie

TOEKOMSTIGE
SITUATIE
situatie

minimaal 50 parkeerplaatsen

FAAM
architects
FAAM
architects

VO
fase- situatie
VO

FAAM
architects
FAAM
architects

Dopperstraat
lis at
erstra
pprne
Cornelis DoCo

onderdeel

minimaal 50 parkeerplaatsen

De bestaande parkeerplaats naast de
Brockenflat wordt uitgebreid naar circa 50
parkeerplaatsen. Dan zijn er genoeg plaatsen
voor de Brockenflat en het nieuwe gebouw.
Er is onderzoek gedaan naar de parkeerdruk in
dit gebied. Aan de hand van het gemeentelijke
parkeerbeleid is het aantal plaatsen bepaald.

N
N

oppervlaktes
bebouwd: 919m2
verhard: 392m2
oppervlaktes
groen:
1103m2
2
2
bebouwd:
919m
totaal:
2414m
2
verhard: 392m
2
groen:
1103m
wadi:
138
m2
totaal:
2414m2
(in
m2 groen)
wadi: 138 m2
(in m2 groen)
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PARKEERBALANS

Huidige functie:
Nieuwe functie:

maatschappelijk & groen
wonen

BVO gebouw		
BVO woningen
GO woningen		

3.172 m2
2.455 m2
2.185 m2

Appartementen		aantal		GO(m2)
BVO(m2)
type 5a woonbedrijf		36		60,7		68,2
totaal aantal woningen
36
individuele bergingen
berging papiercontainer

36
1

Parkeernorm gemeente Eindhoven									aandeel
wonen									eenheid
min. max. bezoekers
niet-grondgebonden woningen midden (60 t/m 120m2 bvo)
per woning 1,20
1,90
0,3
parkeerbehoefte
36 appartementen midden		
32,4 parkeerplaatsen bewoners
					10,8 parkeerplaatsen bezoekers
parkeerterrein achtergebied
totaal aantal plaatsen na uitbreiding		
50
maximale bezetting van de huidige parkeerplaats 17
toegevoegde plaatsen				33
Het aantal autoparkeerplaatsen wat nodig is voor een ontwikkeling wordt bepaald aan de hand van de actuele
parkeernormen van de gemeente Eindhoven., Hiervoor kan de rekentool van de gemeente worden gebruikt. In dit geval zijn
er, na aftrek van 4 plaatsen in verband met dubbeltelling, in totaal 38 plaatsen nodig.
Er wordt ook rekening gehouden met fietsparkeren. Bewoners parkeren de fiets in de eigen berging, bezoek buiten in een
stalling.
Er is onderzoek gedaan naar de parkeerdruk in de wijk en daaruit blijkt dat er nog voldoende capaciteit is om de
parkeerplaatsen voor bezoekers op te vangen. Kortom maximaal 10 plaatsen voor bezoek kunnen worden opgevangen in het
openbaar gebied.
Op het terrein moeten derhalve nog minimaal 28 plaatsen beschikbaar zijn voor de ontwikkeling. In de bovenstaande tabel
ziet u dat er 33 plaatsen beschikbaar zijn op het nieuwe parkeerterrein.
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GROENPLAN
Rondom het gebouw is volop ruimte voor groen. Daarbij besteden we
aandacht aan een goede waterhuishouding en een mooie uitstraling.
bestaande bomen
blijven behouden

Alle grote bomen in het plan zullen worden behouden. Buiten het
plangebied staan enkele bomen die door de herinrichting van het
parkeerterrein aanvullende voorzieningen nodig hebben.

datum

29 mei 2020

wadi ten behoeve van 46m3
29 mei 2020
waterberging

29 mei 2020

bestand

1815.20.100.pln
Nachtegaallaan 13m
5613 CM Eindhoven
T 040 296 33 96

info@faamarchitects.nl
www.faamarchitects.nl

at

1815.20.001
bestand

1815.20.100.pln

Nachtegaallaan 13m
5613 CM Eindhoven
T 040 296 33 96

info@faamarchitects.nl
www.faamarchitects.nl

plastic
rest
rest
papier

datum

Cornelis Dopperstra

1815.20.001

ers
bestaande contain

plastic

1:500
wadi ten behoeve van 46m3
waterberging

tekeningnummer
tekeningnummer

P

schaal

P

Noorse esdoorns buiten
plangebied ook behouden of
datum
herplanten
29 mei 2020

tekeningnummer

tekeningnummer

1815.20.001
groene gevel: trappenhuizen
voorzien van klimop (groen
blijvend)

bestand

1:500

FAAM architects

datum

schaal

at
Cornelis Dopperstra

1:500

FAAM architects

schaal

noordhelling wadi flauwer
formaat
ten behoeve A3
van oeverbeplanting:
talud 1:5/1:6

noordhelling wadi
flauwer
schaal
ten behoeve
1:500
van oeverbeplanting:
talud 1:5/1:6

bestrating in verharde delen
en paden

situatie
bestrating in verharde delen
en paden formaat
A3

situatie

FAAM architects

A3

onderdeel

onderdeel

A3

formaat

rest

fase

natuurlijk speelelement VO
in
wadi

formaat

vogelhuisjes
vleermuizen
insektenhotels

groene gevel: trappenhuizen
voorzien van klimop

groene gevel: trappenhuizen
fase
voorzien van klimop
VO

Tinelstraat

natuurlijk speelelement in
wadi

project

Tinelstraat

project

VO aan fauna.
Bij het ontwerp fase
van het gebouw besteden we ook aandacht
onderdeel
Aan en om het gebouw
worden voorzieningen getroffensituatie
voor -vogels,
VO
situatie
vleermuizen en onderdeel
insecten.
situatie - situatie

Bedrijf opdrachtgever

fase

groene gevel: dichte gevels
bergingen voorzien van
vuurdoorn en vogelkasten

vogelhuisjes
opdrachtgever
vleermuizen
insektenhotels
Bedrijf opdrachtgever

opdrachtgever

Tinelstraat

Faunavoorzieningen
Tinelstraat

groene gevel: dichte gevels
bergingen voorzien van
vuurdoorn en vogelkasten

dak voorzien van
zonnepanelen

opdrachtgever
Gevelgroen:
Bedrijf opdrachtgever
Op de begane grond
worden de dichte gevels vandak
devoorzien
bergingen
in het
van
opdrachtgever
noordoosten voorzien
van
gevelgroen
in
de
vorm
van
vuurdoorn.
zonnepanelen
Bedrijf opdrachtgever
project
De beide trappenhuizen zullen worden voorzien van klimop.
project

rest

Wadi:
hoogwaardig bestemd groen
In het maaiveld wordt een wadi met voldoende
capaciteit.
De noord en
ligt buiten
perceel en blijft
oost helling krijgen een flauw talud, hierdoor kanbehouden
een natuurlijke oever
ontstaan die mooie kansen biedt voor biodiversiteit.

hoogwaardig bestemd groen
ligt buiten perceel en blijft
behouden

papier

Maaiveld:
Het groen wordt gekozen op basis van inheems, structuurrijk, bloem- en
besdragend. Hierdoor kan de biodiversiteit sterk worden verhoogd.

traat
Tinels

ers
bestaande contain

traat

Tinels

Canadese populier
1815.20.100.pln
uiteraard behouden en
goed verzorgen tijdens de
Nachtegaallaan 13m
uitvoering
5613 CM Eindhoven
T 040 296 33 96

info@faamarchitects.nl
www.faamarchitects.nl

1815.20.001
groene gevel: trappenhuizen
voorzien van klimop (groen
blijvend)

bestand

Canadese populier
1815.20.100.pln
uiteraard behouden en
goed verzorgen tijdens de
Nachtegaallaan 13m
uitvoering
5613 CM Eindhoven
T 040 296 33 96

info@faamarchitects.nl
www.faamarchitects.nl
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Type beplanting

bestaande bomen
blijven behouden

Noorse esdoorns buiten
plangebied ook behouden of
herplanten

N
schaal 1:500

