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Op 18 mei 2022 heeft wederom een werkatelier voor de ontwikkeling van het Apolloveld in 110Morgen 

plaatsgevonden. Van 11:00 uur tot 12:30 uur is er onder begeleiding van Dura Vermeer stilgestaan bij de 

architectuurstijlen die zouden kunnen passen op de locatie. De sessie was drukbezocht. Er waren 5 

omwonenden aanwezig die interesse hebben om op de locatie te wonen, 3 omwonenden die naast het veld 

wonen en 2 omwonenden die uit interesse voor de sessie aanwezig waren.  

 

Dura Vermeer heeft tijdens deze sessie verschillende architectuurstijlen laten zien die aansluiten op de 

architectuur in de wijk en daarmee zouden kunnen passen op het Apolloveld. Na het tonen van de beelden 

konden de aanwezigen aangeven wat hen aanspreekt uit de beelden en wat zij graag zouden willen terugzien in 

het ontwerp. Dit is onder andere: 

- Het verspringen van balkons, in plaats van balkons recht onder elkaar, een speels beeld geeft. Hierbij 

is wel aangegeven dat er moet worden gekeken of dit toegepast kan worden in combinatie met onder 

andere de plattegronden.  

- Een lichte steenkleur, die aansluit bij de kleuren in de wijk. Geen rode steen.  

- Materiaalkeuze is belangrijk. Liever geen stucwerk > dat wordt vies.  

- Open balkons in plaats van dichtgemetselde balkons. Zo blijft er interactie mogelijk met de buren en 

straat.  

- Een pandsgewijze opzet spreekt aan. Hierbij lijkt het alsof er meerdere gebouwen zijn, maar achter de 

gevel zit één gebouw. Dit zien we nog niet terug in de wijk, maar met goede materialen en kleurkeuzes 

zou dit kunnen passen.  

- Het laten verspringen van de gevel, door bijvoorbeeld een deel van de gevel iets terug te leggen ten 

opzichte van de rest van de gevel. Zo ontstaat er diepte en lijkt het gebouw geen massaal blok.  

- Van het ontwerp moet niet af te lezen zijn dat het sociale huurwoningen zijn.  

 

Verder werd nog gevraagd om aandacht te geven aan de akoestiek op de galerij, met name aan de zijde van de 

Cassandrastraat. Eventuele toekomstige bewoners zouden graag siergroen zien, maar dat moet dan wel goed 

worden onderhouden.  

 

 
 

 

    

 

   

 


