
Eendrachtig 
samenleven
in het centrum van Berghem

De Eendracht
33 appartementen aan het Meester Gielenplein te Berghem

Tweede verdieping

Eerste verdieping

Begane grond

Voorgevel Meester Gielenplein

Voorgevel Kapelaan Kitslaarstraat

Linker Zijgevel

Doorsnede

Rechter Zijgevel



De Eendracht versterkt het centrum van Berghem 

Het Bergse Veld krijgt een beslotener en aangenamer karakter. En een bijzonder moderne natuurlijke 

uitstraling door de in het oog springende lavasteen. 

Gebouw ‘De Eendracht’ staat op historische grond. In 1929 werd de club DES Gement (Door Eendracht 

Sterk) opgericht. In juli 1939 werd Berghem Sport opgericht. Op deze plek is decennialang gevoetbald. 

Een pilaar getuigt nog van de vele dorpsverhalen.  

De E van DES stond voor Eendracht. 

 

De Eendracht is een appartementencomplex waar mensen met een verschillende achtergrond 

eendrachtig samenleven. Er komen 33 appartementen, waarvan 12 voor de sociale verhuur, 

11 voor de vrije-sectorverhuur en 10 voor de vrije-sector-koop. De Eendracht heeft 2 

voorzijdes. De zuidzijde is zeer levendig doordat hier de buitenruimtes zijn gesitueerd. De 

noordzijde kent een opbouw waarmee een galerijaanzicht 

is vermeden. Er zijn op eigen terrein 33 parkeerplaatsen opgenomen bedoeld voor de 

bewoners. 

 

Wij hebben gekozen voor een roodbruine steen en balkons met een balustrade van schanskorven gevuld 

met lavastenen. De lavastenen zorgen voor absorptie en verstrooiing van het geluid van de activiteiten 

op het plein en geven het plan een eigen karakter en beleving. 

 

Bij een modern gebouw hoort een kleine footprint qua milieubelasting op de aarde. Daarom zorgt een 

individuele warmtepomp voor de verwarming en warmwatervoorziening. De ventilatie-wtw zorgt voor 

continue verse lucht en een gezond binnenklimaat. We maken gebruik van circulaire beton en citumen 

dakbedekking.  

 

Om regenwater te bufferen, verhitting tegen te gaan en om te zorgen voor meer groen in de omgeving, 

is De Eendracht grotendeels voorzien van een mos-sedumdak. Dit betekent dat het dak bestaat uit 

kleine, sterke vetplantjes in een vegetatielaag die regenwater opneemt en vertraagd doorgeeft. Op het 

overige gedeelte van het dak plaatsen we zonnepanelen. 

 

We planten bomen en ‘vogel-lantaarnpalen’. Onder de open bestrating nemen we infiltratiekratten op, 

zodat het regenwater langzaam de bodem infiltreert. Ook nemen we een bijenhotel en vleermuiskasten 

op. Hiermee stimuleren we de biodiversiteit in het centrum van Berghem en versterken we de 

ecologische structuur. 

 

Circa 2 maanden voor de start van de bouw organiseren we een inloopavond voor omwonenden en 

geïnteresseerden. Tijdens die avond lichten we toe hoe we de bouw aanvliegen en wat dit betekent voor 

de omgeving. Mensen krijgen inzicht in het project en de manier waarop we communiceren. Dit doen we 

via de BouwApp. Iedereen kan de BouwApp gratis downloaden. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Team De Eendracht 


