
nieuwbouw albert heijn brielle



analyse locatie
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locatie ligt tussen de oude vestingstad en de 20e eeuwse 
uitbreiding in een groene zone

historisch centrum

20e eeuwse uitbreiding

agrarisch gebied

analyse locatie
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groene zone loopt door de stad tussen het historisch 
centrum en de 20e eeuwse uitbreiding

analyse locatie
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beplanting en waterpartijen staan in streng ritme

analyse locatie

15

vesting en schootsveld:
de locatie ligt binnen de ‘kleine kring’ volgens de kringenwet van 1853
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Albert Heijn Brielle wilde verhuizen uit de oude binnenstad van Brielle naar een beter bereikbare locatie met meer ruimte. Het 
voornemen was om te verhuizen naar een locatie net buiten de stad. De nieuwbouw is gerealiseerd op een locatie tussen het 
oude stadscentrum en de 20e eeuwse uitbreiding, net buiten de stadspoort. Het ligt in een groen gebied: het oorspronkelijke 
schootsveld.

Het concept komt voort uit een grondige analyse van de locatie. Ter plaatse van de winkel is het landschap opgetild, over de 
winkel heen. De winkel wordt hierdoor opgenomen in het groene landschap. De vier houten ‘huisjes’ op het dak refereren aan 
de oorspronkelijke kleinschalige gebouwen die in het schootsveld toegestaan waren, maar alleen wanneer brandbare materialen 
(zoals hout) waren toegepast. De vier houten huisjes geven het gebouw een zeer herkenbare uitstraling.

De gebogen glazen voorgevel van de winkel opent zich naar de weg en de parkeerplaats, maar door het grasdak is het pand juist 
veel minder zichtbaar vanaf de vesting. Doordat de zijgevel (van cortenstaal) doorloopt tot aan de weg, is het parkeerterrein 
vanuit de stad ook slechts minimaal zichtbaar. Er zit een aantal openingen in de zijgevel, waardoor vanaf het parkeerterrein wel 
zichtlijnen naar de stad zijn.

concept
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concept & schetsen
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plattegrond begane grond/terrein
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