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“First life, then spaces, then 
buildings

the other way around never 
works.”

Jan Gehl
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Wij zijn iCAREnext

iCAREnext is een samenwerking tussen architecten, stedenbouwkundigen en zorgverleners.
Wij vonden elkaar in de behoefte een wezenlijke bijdrage te leveren aan de inclusieve 
samenleving. Een samenleving die mensen (weer) in verbinding brengt met elkaar.
Samen werken wij aan een toekomstbestendige leefomgeving. Wij ontwikkelen buurten, 
wijken en gebouwen die een volwaardig en betekenisvol leven mogelijk maken. Voor 
iedereen! 

Maatschappelijke urgentie
Wij hebben een probleem en dat probleem groeit. Als we nu niets doen dan wonen wij 
straks in wijken en buurten met allemaal min of meer dezelfde mensen, in min of meer 
dezelfde woning. Mensen die, ook al wonen ze naast ons, wij niet kennen. Individualisering, 
uitsluiting, vereenzaming, armoede, we lopen tegen de grenzen aan van wat je nog een 
‘gezonde’ samenleving kunt noemen. Met alle gevolgen van dien.  

Onze visie 
Wij geloven dat iedereen ertoe doet. Dat iedereen de kans moet krijgen om de regie over 
zijn of haar leven te voeren. Van jong tot oud, van gezond tot ziek, van onafhankelijk tot 
hulpbehoevend en van werkend tot niet-werkend. Om dit te bereiken moeten we over de 
eigen grenzen heen kijken en samenwerken aan integrale oplossingen. 
Inclusie draait voor ons om ontmoeting, want vanuit ontmoeting ontstaat verbinding. 
Sociale contacten en de wederkerigheid die daaruit voortvloeit, voorkomen dat levens 
(verder) ontwricht raken en er een zware of zwaardere zorgbehoefte ontstaat. 
Ontmoeting als motor voor wijkvernieuwing, dat is onze visie. Wijken waarin allerlei mensen 
door elkaar, maar vooral met elkaar wonen, waar zij elkaar op een natuurlijke manier 
tegenkomen en elkaar leren waarderen. Eerst de mensen, dan de plekken en dan de 
gebouwen!



uitsluiting segregatie integratie aanpassing

inclusie
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“Wij willen een samenleving die 
ruimte en kansen biedt aan iedereen. 
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Onze aanpak
Slechts een op de drie gemeenten heeft momenteel een woonzorg-
visie. Hardnekkige vraagstukken en dilemma’s vormen voor veel 
gemeenten een struikelblok. Vragen die bijvoorbeeld gaan over de 
financiering van voorzieningen en ontmoetingsplekken, het initiëren 
van burgerinitiatieven en participatietrajecten, de verbinding  van 
sociaal en ruimtelijk, rollen en taakverdeling van betrokken partijen 
etc. iCAREnext kan hierin een sleutelrol vervullen. Door de kennis en 
expertise die wij gezamenlijk in huis hebben, zijn wij in staat op alle 
terreinen mee te denken, te adviseren, te organiseren én bovenal te 
verbinden.  

Hoe? 
Door de randvoorwaarden voor ontmoeting te creëren, zowel on-
line als offline. Wij maken de koppeling tussen maatschappelijke én 
ruimtelijke vernieuwing. Dat doen wij aan de hand van 7 concrete 
bouwstenen. Deze bouwstenen staan niet op zichzelf, maar sluiten 
aan op aanwezige kennis en informatie, lokale initiatieven en ontwik-
kelingen. Expertise die wij niet zelf in huis hebben, halen wij uit ons 
netwerk. Zo werken wij onder meer samen met een aantal partners 
gespecialiseerd in slimme woon- en leefomgevingen. 

Wat doet iCAREnext



WELKE BOUWSTENEN

plek voor ontmoeting, zorgen voor nieuwe netwerken en 
maken het mogelijk om langer in de wijk te blijven wonen. 
Initiatieven en organisaties worden vanaf de start door ons 
bij de planvorming betrokken. 

Veelzijdig woningaanbod
Een inclusieve wijk biedt plek aan iedereen. Door een 
veelzijdig woningaanbod te ontwikkelen ontstaat er een 
grote mate aan diversiteit onder buurtbewoners. Juist deze 
gezonde verhouding van verschillende mensen die elkaar 
ontmoeten en van betekenis kunnen zijn voor elkaar maakt 
een wijk vitaal en toekomstbestendig.

Toegankelijke buitenruimte
Plezierig lang thuis wonen kan alleen als de wijk een 
toegankelijke openbare ruimte is. 
Wij ontwikkelen een dynamische buitenruimte die met 
iedereen rekening houdt, die uitnodigt om naar buiten te 
gaan en die door iedereen gebruikt kan worden, daar waar 
mogelijk met de toepassing van slimme technologie. 

Gevarieerde openbare ruimte
Genoeg ruimte voor spontane en georganiseerde 
ontmoeting zijn een voorwaarde voor inclusie. Dat geldt 
ook voor de buitenruimte. In onze ontwerpen houden wij 
rekening met verschillende en wisselende behoeftes. Zo 
ontstaat er een mooie en gevarieerde mix van parken, 
sport & spel voorzieningen, pleinen, wandelroutes en 
zitgelegenheden.

Bewonersnetwerk
De wijk van morgen maak je samen met de bewoners en 
de bewoners met elkaar. Wij betrekken de bewoners bij de 
transformatie van een gebouw of wijk en leggen hiermee de 
basis voor een actief sociaal netwerk. Een netwerk waarin 
mensen elkaar zowel fysiek al digtaal kunnen ontmoeten, 
voor elkaar klaar staan en elkaar ondersteunen vanuit de 
eigen talenten, eventueel ondersteunt door een vrijwilliger 
of coach.  

Flexibel wonen
Wij (her)ontwerpen woningen die adaptief en flexibel zijn 
zodat ze gemakkelijk aangepast kunnen worden aan de 
levensfase en behoeften van (toekomstige) bewoners. Zo 
kunnen bewoners zo lang mogelijk in hun eigen wijk én 
huis blijven wonen. 

Zorg dichtbij
De wijk is dé omgeving, waar we integraal en dichtbij 
het juiste aanbod van zorg moeten organiseren met 
de individuele zorgbehoefte als uitgangspunt. Wij 
maken hiervoor de verbinding tussen specialistische 
zorg, faciliterende organisaties als gemeenten en 
woningcorporaties en informele sociale netwerken. Waar 
nodig en mogelijk passen we zorgtechnologie toe. 

Voorzieningen in de buurt
Wij realiseren een aantrekkelijke omgeving voor winkels, 
sport en andere faciliteiten. Deze voorzieningen zijn een 
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Iedere opgave is uniek en daarmee bepalend voor onze aanpak én onze 
rol in het traject. Of het nu gaat om een complete (her)ontwikkeling of 
een kleinschalige ingreep in de wijk, het opzetten en begeleiden van een 
participatietraject of een analyse van reeds verrichte onderzoeken, het tot 
stand brengen van een actief sociaal netwerk of het samenbrengen van 
bestaande initiatieven, wij zorgen voor een passende oplossing voor ieder 
vraagstuk. In algemene zin bestaat onze aanpak uit de volgende onderdelen:

Onderzoek
• bundelen bestaande kennis en onderzoeken
• analyse van de ruimtelijk en sociale context
• gesprekken met (toekomstige) bewoners en stakeholders
• gezamenlijk programma van eisen opstellen

Ontwikkeling
• concept en strategie
• ontwerpfases
• continuering van dialoog met bewoners en stakeholders

Realisatie
• begeleiden van traject vergunningen en aanbestedingen
• begeleiden bouwfase
• opzetten en verbinden van sociale programma’s, netwerken en   
 voorzieningen
• terugkoppeling naar bewoners en stakeholders

Borging
• monitoring 
• kwaliteitsverbeteringen
• vitaal houden van samenwerking tussen betrokken organisaties
• vitaal houden van sociale netwerken

Voor wie?
Wij zoeken de samenwerking op met gemeenten, woningcorporaties, 
projectontwikkelaars, zorg- en welzijnorganisaties en investeerders die, 
samen met ons, deze aanpak in de praktijk willen brengen. 

Aan de slag met iCAREnext



ERVARING







Ervaar WALDECK

Aanleiding
De Haagse wijk Nieuw Waldeck is aangewezen als één van de wijken 
waar de gemeente Den Haag gaat investeren in de openbare ruimte. 
En dat is hard nodig ook. 
In de wijk is de vergrijzingstrend duidelijk zichtbaar, terwijl deze 
op dit moment helemaal niet op ouderen is ingericht. Losliggende 
stoeptegels, slecht onderhouden groen, onoverzichtelijke doorsteken 
voor voetgangers en fietsers, tekort aan zebrapaden of verlaagde 
stoepen, slechte verlichting ’s avonds en auto’s geparkeerd op de 
stoep: het zijn slechts een aantal van de concrete problemen in de 
wijk. Kortom de wijk dient toegankelijker te worden voor de steeds 
ouder wordende bevolking. 

Aanpak
Om allereerst duidelijkheid te krijgen over de wensen en behoeften 
van de oudere doelgroep, kozen wij voor een persoonlijke aanpak. 
Wij namen de bewoners mee uit wandelen naar plekken in de wijk 
waar zij graag komen. Door hen de route te laten kiezen en met hen 
te spreken over de plussen en minnen van de wijk ontstond er een 
duidelijke agenda voor de herstucturering.  Vervolgens zijn we via 
workshops en filmpjes in gesprek gegaan met de bewoners over de 
toekomst. Wat is er in de wijk voor nodig om ook in de toekomst te 
voldoen aan de behoeftes van de ouder wordende bewoners?

Resultaat 
Een concreet idee voor de herstructurering van 
de wijk gebaseerd op de actuele en lange termijn 
behoeften van de mensen die er wonen en willen 
blijven wonen. Bewoners voelen zich hierdoor 
gehoord, zijn betrokken bij de grote beslissingen 
over hun wijk en zien hun inbreng ook terug bij de 
ontwikkeling van de plannen van de gemeente. Op 
naar de volgende stap!



Sluit aan bij BUURTCIRKELS

Aanleiding
Er zijn veel mensen met een zeer klein sociaal netwerk. Sommigen 
hebben bijvoorbeeld door het bereiken van een hoge leeftijd al 
familie en vrienden verloren, anderen worden belemmerd doordat 
zij niet in staat zijn zelfstandig een sociaal netwerk op te bouwen 
en te onderhouden.
Om ervoor te zorgen dat deze mensen niet vereenzamen, wel van 
betekenis zijn en op een natuurlijke manier aan andere mensen 
verbonden worden, is gerichte ondersteuning noodzakelijk. 
Ondersteuning die ertoe leidt dat deze mensen zo veel mogelijk 
regie over hun eigen leven hebben en zo min mogelijk afhankelijk 
zijn van instituties of professionele zorg.

Aanpak
Wij ontwikkelden een sociaal programma dat mensen met een 
hulpvraag, in de meest brede zin van het woord, in een buurt of 
wijk met elkaar verbindt. 
Iedereen in een Buurtcirkel helpt elkaar vanuit zijn eigen 
talenten, ondersteunt door een vrijwilliger en een professionele 
Buurtcirkelcoach. In plaats van structurele zorg wordt er binnen 
een Buurtcirkel meer zorg op maat geboden op die momenten dat 
het nodig is. Zodra er geen ondersteuning meer nodig is, stopt in 
principe ook de deelname aan Buurtcirkel. 



Sluit aan bij BUURTCIRKELS

Resultaat
Inmiddels zijn er verspreid over het hele land een substantieel 
aantal Buurtcirkels actief. De methodiek wordt continue 
geoptimaliseerd, uitgebreid en doorontwikkeld waardoor nieuwe 
werkwijzen, partnerships en oplossingen tot stand komen. 

Onderzoek onder Buurtcirkels wijst verder uit dat:
• deelname aan een Buurtcirkel leidt tot actieve sociale 

netwerken, waardoor deelnemers zich veiliger en meer 
gewaardeerd voelen. Dit leidt tot een hogere kwaliteit van 
leven.

• er minder druk ligt op mantelzorgers en er minder sprake is 
van vereenzaming doordat de Buurtcirkel zorgt voor een actief 
sociaal netwerk. 

• de tevredenheid onder deelnemers hoog is. Gemiddeld geven 
zij een 8.7.

• deelnemers vooruit gaan in zelfvertrouwen, ze krijgen steun 
van vrienden en kennissen en kunnen zichzelf hierdoor beter 
redden, en doen minder appel op professionele ondersteuning

Buurtcirkel is een initiatief van Pameijer.
www.buurtcirkel.nl





Katalysator ’T RONDE SANT

Aanleiding
In ’t Ronde Sant, een woonlocatie van zorgorganisatie Aafje in 
Ridderkerk, wonen mensen met verschillende vormen van dementie. 
Gezien de nationale vergrijzing zal het aantal bewoners vermoedelijk 
binnen 20 jaar verdubbelen. ’t Ronde Sant heeft nu echter niet 
de capaciteit om meer bewoners op te vangen, bovendien is het 
vastgoed verouderd. Herlokaliseren in Ridderkerk behoort niet 
tot de mogelijkheden. Aafje staat hierdoor, net als vele andere 
zorgaanbieders, voor een grote transitieopgave. Het belangrijkste 
vraagstuk hierin is hoe de bewoners een integraal onderdeel kunnen 
worden van hun omgeving met ’t Ronde Sant als aantrekkelijke 
ontmoetingsplek.

Aanpak 
Samen met een grote groep stakeholders - bestuurders, eerste 
lijn zorg, wooncorporatie, gemeente, cliëntenraad, wijkideeteam, 
mantelzorgers - hebben wij door middel van workshops gezocht 
naar de verbindingen tussen de ambities, wensen, beperkingen en 
mogelijkheden voor de toekomst van ’t Ronde Sant: een leefomgeving 
waar de bewoners van ’t Ronde Sant onderdeel zijn van de 
samenleving. Voor een aantal stakeholders betekende dit een eerste 
ontmoeting met elkaar. Door middel van plattegronden, sfeerkaarten, 
spel en uiteraard veel gesprek is er een verbinding gelegd tussen de 
belangrijkste spelers in de wijk en heel veel informatie opgehaald en 
uitgewisseld.  

Resultaat 
De sessies hebben een duidelijk toekomstbeeld 
geschetst. De droom is dat ‘t Ronde Sant in 2040 
zowel sociaal als ruimtelijk een integraal onderdeel 
van de wijk is. Met dit als ijkpunt is er een realistisch 
plan van aanpak opgesteld voor de transformatie van 
’t Ronde Sant en de verbinding met de wijk. Met een 
kernfunctie van ’t Ronde Sant als katalysator voor 
een complete wijkvernieuwing. 



Veilig in de SCHIETBAANSTRAAT

Aanleiding
GGZ Delfland, voorheen Bavo, is gespecialiseerd in psychiatrie en 
verslaving en richt zich op het herstel van volwassenen en ouderen. 
Vanwege deze doelgroep is juist de grens tussen afzondering en 
in contact staan zeer belangrijk. Ze hebben een veilige plek nodig, 
maar leren ook om in de maatschappij mee te kunnen draaien. De 
Schietbaanstraat in Rotterdam, dicht op het leven, bleek hier een 
ideale plek voor.

Aanpak
In een aantal ateliersessies met input van alle belanghebbenden zoals 
teamleiders, verplegend personeel, psychologen, leden van de Raad 
van bestuur en vertegenwoordigers van de cliëntenraad is in korte 
tijd naar een schetsontwerp toegewerkt. Dit ontwerp vormde het 
draaiboek voor de verdere ontwikkeling en is gedurende het gehele 
proces bewaakt. De uitwerking is getoetst door arbomedewerkers, 
de beveiliging, de huishoudelijke dienst, technische dienst, ICT en 
zorgpersoneel. 
 



Veilig in de SCHIETBAANSTRAAT
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 achtergevel 

 gangen op de verdiepingen

 wasruimte

Op de begane grond bevindt zich een inloopvoorziening met keuken, kantoor- 
en artsenruimten. De hoofdentree en de centrale receptie vormen het 
scharnierpunt tussen ontvangst, inloop en de woningen op de verdiepingen. 
Op de 1e verdieping is een crisisopvang (Time-Out-Huis) gerealiseerd met een 
eigen zorgpost. Begeleiding is hier intensiever dan op de verdiepingen. Op de 
2e en 3e verdieping bevinden zich de zelfstandige woningen en op de 4e en 5e 
verdieping de gemeenschappelijke woningen.

Het gebouw is aangesloten op stadsverwarming en voorzien van een 
brandmeldinstallatie met volledige bewaking. Verlichting is uitgevoerd in LED. De 
compactheid van het volume maakt het gebouw effi  ciënt in haar energieverbruik.
De meterkasten van de woningen zijn aan de gangzijde gesitueerd. Hierdoor 
heeft men van buiten de woning invloed op de installatie.  Bewoners kunnen 
zelf koken, maar dit kan om veiligheidsredenen ook uitgeschakeld worden. De 
kookplek is uitgerust met een timer en een afzuigkap die automatisch inschakelt. 
Voor onderhoud en controle hoeft men de woning dus niet in. 

Het ontwerp van de inloop- en woonvoorziening aan de Schietbaanstraat is op één 
dag bedacht en doorgesproken met alle belanghebbenden van Bavo Europoort. 
In een vruchtbare ateliersessies hebben het programma en het ontwerp vorm 
gekregen door input van locatieleiders, mensen van de werkvloer en bestuurder 
Hans de Veen, om één en ander te bekrachtigen.

 o De bewoners ervaren het gebouw als een fijne woonplek. Eén van de 
bewoners vond wel dat kamers wat kleiner hadden mogen zijn. 

 o Andere materiaalkeuze voor de bamboevloer in de gezamenlijk woonkamer.

!

Resultaat 
Het complex telt drie type woningen: zelfstandige-, 
duo-, en kleine woongroepwoningen, in een flexibele 
setting. Op de 1e verdieping is een beveiligde crisiso-
pvang gerealiseerd met time-outkamers , een veilige 
plek voor opvang van cliënten uit de wijk. De begane 
grond heeft behandelruimtes, maar dient primair als 
ontvangst en als inloop voor bewoners en cliënten 
uit de wijk. Hier kan je langskomen voor een kop 
koffie, thee of een goed gesprek binnen of lekker in 
de achtertuin. 
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 wooneenheid

 verkeersruimte 

 voorgevel

In deze streek is door de bollenteelt een regionale typologie ontstaan, die 
onlosmakelijk is verbonden met het karakteristieke landschap. Geïnspireerd door 
de karakteristieke cultuurhistorie van de bollenstreek zijn de 24 zorgwoningen 
ondergebracht in een hedendaagse bollenschuur. Zo kon het relatief grote 
zorgprogramma effi  ciënt ondergebracht worden in een regionaal geaccepteerd 
volume. De bollenschuur past op natuurlijke wijze in de wisselende korrelgrootte 
van de Hoofdstraat van Sassenheim.

In dit opvallende drie verdiepingen tellende gebouw bevinden zich op de begane 
grond acht aangepaste woningen voor mensen met een lichamelijke beperking. 
Op de twee verdiepingen erboven zijn zestien appartementen voor verstandelijk 
gehandicapten gerealiseerd. 

Op alle woonlagen liggen de woningen aan beide zijden van een breed 
middengebied waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Verder zijn er in 
het complex een kantoor en slaapruimte voor medewerkers van Het Raamwerk 
aanwezig. 

De appartementen op de begane grond zijn voorzien van domotica, 
computergestuurde apparatuur die ervoor zorgt dat de bewoners deuren, 
gordijnen, televisie en andere zaken zelf kunnen bedienen.

Het proces van dit project is goed verlopen en er zijn geen aanmerkingen op. 
Gedurende het ontwerpproces zijn er verschillende bijeenkomsten geweest 
tussen architect en opdrachtgever. Verder is het plan intern gepresenteerd aan 
de cliëntenraad van Het Raamwerk.

 o De relatief luxe verhouding tussen de wooneenheden en ontmoetingsruimten 
is inmiddels achterhaald en  nancieel niet meer haalbaar.

!



In en aan DE OUDE POST

Aanleiding
De Oude Post is onderdeel van stichting Het Raamwerk. Deze 
stichting heeft tot doel mensen met een lichamelijke en verstandelijke 
beperking te ondersteunen zodat ze een zo gewoon mogelijk 
leven kunnen leiden. De bestaande huisvesting aan de Hoofdstraat 
was sterk verouderd en uitbreiding was gewenst. Door sloop en 
nieuwbouw konden 24 plaatsen voor bewoners worden gerealiseerd 
nabij het centrum van Sassenheim waardoor de bewoners onder 
begeleiding zelfstandig kunnen wonen, goede aansluiting met de wijk 
houden en daarmee een onderdeel van de maatschappij kunnen zijn.

Aanpak
Meteen bij aanvang werd duidelijk dat de omwonenden niet 
onverdeeld enthousiast waren met de schaal van de nieuwbouw. 
Velen maakten zich zorgen over mogelijke overlast. Om toch een 
goed proces te lopen en ook de verbinding met de wijk een kans 
van slagen te geven, is in samenwerking met de gemeente de buurt 
actief betrokken bij het proces. Door met ze in gesprek te gaan en 
eventuele zorgen weg te nemen is een project ontstaan dat niet 
alleen een nieuwe huisvesting biedt maar ook een breder blikveld 
heeft gecreëerd  voor de omwonenden. 

Resultaat 
De architectuur van het gebouw verwijst naar de 
bollenschuur.In zijn traditionele detaillering met 
luiken en rood metselwerk, past het gebouw bij zijn 
omgeving. Op de begane grond zijn 8 plekken gemaakt 
voor de bewoners met zware lichamelijke beperking. 
Iedere etage vormt een woongroep. De mensen 
hebben hun eigen kamer met kookgelegenheid, maar 
de brede tussenzone vormt een gezamenlijke keuken 
en huiskamer. In het gebouw bevindt zich 24-uurs 
hulp. De schuifbare “luiken” geven de bewoner de 
eigen keus op meer privacy of juist meer openheid.





Sociaal ZEEHOS

Aanleiding
Zeehos, een voormalig zeehospitium, opgericht door Rotterdamse 
havenbaronnen diende als sanatorium voor kinderen met 
tuberculose. Door de frisse zeelucht konden zij hier goed herstellen. 
Over de jaren heen raakte de plek gesloten en geïsoleerd. Maar 
gezien de gunstige ligging in het duinlandgebied bood deze plek 
enorme potentie voor een herontwikkeling naar een aantrekkelijke 
en inclusieve woonwijk. Een wijk met daarin een centrale positie 
voor een multifunctioneel zorgcentrum. 
Het Raamwerk, de opdrachtgever, wilde een beademingscentrum 
met een aantal losse gebouwen op deze plek realiseren, maar heeft 
tijdens het proces het roer omgegooid en gekozen voor een radicale 
strategie. 

Aanpak
In goed overleg met stichting Het Raamwerk, en de clientenraad, 
is een zorgcentrum ontwikkeld waar allerlei soorten zorg, maar ook 
publieke functies samenkomen. Door een goede studie naar de 
wensen en eisen van de verschillende bewoners is een zorgcluster 
ontstaan dat meer is dan de som der delen. Functies als een 
prikpoli, kinderdagverblijf, logopedie, huisartsen, fysiotherapie, 
apotheek en een grand café, zorgen voor de nodige traffic. Mede 
door de stedenbouwkundige aanhechting is er een verbinding 
ontstaan tussen het centrum van Katwijk en het zorgcluster. 
In het zorgcluster, kunnen dankzij de technische innovaties op 
schaal van de bewoner, ook mensen met een zware beperking de 
deur uit. Dit geeft ze de kans om een rondje te rijden door de buurt, 
maar ook op de hoek bij de boulevard een drankje te doen.

Resultaat 
Doordat veel Katwijkers wonen in Zeehos is het een 
geliefde plek geworden, waar echte verbinding is 
ontstaan. Van stedenbouw, landschap, architectuur 
tot interieur, alles is hier ingericht op ontmoetingen. 
Het complex is makkelijk toegankelijk gemaakt 
voor mantelzorgers dat enkelen van hen een 
appartement gekocht hebben om dichtbij kinderen in 
de woongroepen te wonen. Het voorzieningenniveau, 
de bereikbaarheid en de eenheid in de vormgeving 
dragen bij aan het gevoel dat iedereen welkom en 
gelijk is. 



UITGANGSPUNTEN

1. WONEN IN ÉÉN WIJK

2. DAAR WOON IK

3. VERKEERSVEILIGHEID



Geen hek voor DE ZIJLEN 

Aanleiding
Stichting de Zijlen, een zorgorganisatie voor mensen met een 
verstandelijke beperking, was de eigenaar van een groot instellingenterrein 
omgeven door een hoog hek. De Zijlen heeft de visie om hun cliënten 
meer onderdeel uit te laten maken van de maatschappij. Een gesloten 
instellingenterrein past niet in dat beeld. Daarom hebben ze hun terrein 
opengesteld voor een totale transformatie. 
Eén die moet leiden tot een omgeving waar de cliënten van De Zijlen en 
nieuwe bewoners (niet cliënten) op een prettige en veilige manier kunnen 
wonen.  

Aanpak
In het proces om tot een stedenbouwkundig plan te komen stonden 
gesprekken met het bestuur, de medewerkers en de bewoners centraal. 
Ons streven: een gemengde, geïntegreerde buurt met een park dat alle 
onderdelen aan elkaar rijgt en als ontmoetingsruimte kan functioneren. 
Voor het aspect veiligheid hebben wij een concept voor het langzame 
verkeer ontwikkeld dat cliënten mogelijk maakt zich vrij door de wijk te 
bewegen

Resultaat 
Het resultaat is een wijk waar mensen met 
verschillende zorgvragen samenwonen, naar elkaar 
omkijken en elkaar respecteren. Cliënten en niet-
cliënten wonen in nieuwe woongebouwen en 
eengezinswoningen rondom het centraal gelegen 
groen. Door de wijk zijn zorgwoningen geclusterd in 
kleine groepen. De nieuwbouw neemt nadrukkelijk 
de karakteristieken van de omgeving op en zorgt 
voor een geleidelijke overgang tussen de bestaande 
en de nieuwe bebouwing. 



Vitaal BOTU

Aanleiding
In het voorjaar van 2019 werden maatschappelijk betrokken 
ondernemers opgeroepen een plan op te stellen om stadswijk 
Bospolder-Tussendijken veerkrachtig te maken. De sociale en 
economische indicatoren laten zien dat de bewoners in de wijk het 
moeilijk hebben. De tot nu toe door gemeente, welzijnsinstellingen en 
woningbouwcorporatie ingezette middelen sorteren te weinig effect.  

Aanpak en resultaat
Wij lanceerde een concreet concept dat volgens ons grote 
toekomstwaarde heeft. Door het koppelen van sociale programmering 
aan ruimtelijke ontwikkeling kunnen we de wijk vitaal maken en 
daardoor de verloren balans in ‘BoTu’ herstellen. 
Hiervoor zetten wij in op een bredere programmering in de 
woningbouw en in de openbare ruimte. Alle ontwerpvoorstellen doen 
we met het menselijk gedrag als uitgangspunt. De interventies worden 
hiernaast bepaalt op basis van verifieerbare data en participatie is de 
onderhoudsmotor van de wijk. 



Vitaal BOTU



30  THE MAGIC IN BETWEEN

type huurwoningen  koopwoningen  totaal  
GBO sociaal midden vrij koop  atelier  aantal GBO BVO

50-60 123 119  30   272 14960 19620
60-70 32  17 21   70 4550 5967
70-80 20  24 3   47 3525 4623
80-90   40 101   141 11985 15718
90-100    25 19  44 4180 5482
100-110    14   14 1470 1928
110-120    2   2 230 302
120+    4   4 500 656

totaal 175 119 81 200 19  594 41400 54295

ZOHO bevat een grote diversiteit aan woningen en daar-
mee veel diversiteit aan bewoners die zorgen voor een 
prettige en sociaal duurzame woonomgeving. Jongeren, 
ouderen, gezinnen, allemaal krijgen ze een plek in ons ge-
bied. We voorzien in een bijzonder aanbod dat aansluit bij 
het huidige karakter van ZOHO, woon-werk combinaties, 
collectieve woonvormen, (collectieve) koopvarianten en 
we streven naar een zo groot mogelijke mix voor de gewil-
de inclusieve leefomgeving. Om dit te versterken maken 
we verschillende ontmoetingsplekken waar mensen met 
elkaar in contact kunnen komen, elkaar kunnen helpen en 
inspireren. Zo vergroten we de sociale cohesie en creëren 
we een plek waar je je buren kent en met plezier woont. 

WOONTYPOLOGIEN
Appartementen
In het project worden een groot aantal appartementen 
gemaakt. De appartementengebouwen kenmerken zich 
door de grote mee ontworpen entrees, met ruimte voor 
ontmoeting. Direct aan de entree gekoppeld is het fiets 
parkeren gesitueerd waarmee we fietsgebruik stimuleren. 
Elk gebouw heeft een gezamenlijke buitenruimte, op de 
begane grond, de tussendaken of in een binnenhof. De 
woningen zijn daarnaast voorzien van een ruime individu-
ele buitenruimte. De appartementen variëren van 50 tot 
100 m2 zodat er voor elke doelgroep iets te vinden is. 

Penthouses
Op de topverdiepingen van de verschillende gebouwen 
zijn een aantal grotere appartementen gesitueerd. Deze 
woningen zijn tussen de 90 en 150 m2 groot. Door de 
terugtrappende gevels beschikken ze altijd over een riant 
terras. De stedenbouwkundige opzet, waarbij er steeds 
een laag gebouw naast hoog gebouw wordt gesitueerd, 
zorgt voor een goede zonligging en majestueus uitzicht 
over Rotterdam. 

Atelierwoningen
Direct aan het maaiveld zijn diverse atelierwoningen 
gesitueerd. Dit zijn werk/woon units zijn onderdeel van 
het grid en hebben een industrieel karakter. Doordat de 
woningen een vrije hoogte hebben van 6 meter kan er 
eindeloos gespeeld en gevarieerd worden met woningin-
delingen. Zo kan er gewoond worden op de verdiepeng 
en gewerkt op de begane grond, maar zijn er ook andere 
manieren op de woning op te splitsen. Daarnaast kan 
de eenheid uiteraard ook volledig als woning gebruikt 
worden, mocht dit door de tijd heen niet meer aan de 
woonwensen voldoen, dan kan de woning weer eenvoudig 
worden opgedeeld. 

2.3 WOONPROGRAMMA
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Spontaan ZOHO

Aanleiding
Eind 2018 werd door de gemeente Rotterdam in samenwerking met  
Havensteder een prijsvraag uitgeschreven voor de herontwikkeling van 
het ‘Zomerhofkwartier’ in Rotterdam. Ook de huidige gebruikers verzamelt 
onder de titel ‘zoho’citizens, kregen een nadrukkelijke stem. ZOHO is van 
oudsher een stukje rest stad. Om verdere verloedering te voorkomen heeft 
de gemeente allerlei creatieve partijen de ruimte gegeven in het gebied. 
Dit heeft geresulteerd in een levendige, bruisende locatie, waar achter 
elke deur een verrassing te vinden is. Uitvraag was deze kernkwaliteit te 
behouden en tegelijkertijd ZOHO te intensiveren en beter aan te laten 
sluiten bij de naastliggende achterstandswijk.

Aanpak en resultaat
Met het team zijn we begonnen om alle al bestaande activieteiten in 
kaart te brengen en zoveel mogelijk mensen te spreken. Wat nodig was 
om mensen beter te verbinden waren kleine ontmoetingsplekken die 
als een deken over de wijk liggen. Wij hebben hier vorm aan gegeven 
door pocketparks en sticky corners te ontwikkelen, ontmoetingsplekken 
gekoppeld aan een programma die verbinding ensceneren.  
Daarnaast hebben we geexperimenteerd met nieuwe leefvormen door 
het huidige bezit van Havensteder gedeeltelijk om te vormen naar een 
collectief woongebouw. Een mengvorm van sociale huur, koop en gewone 
huur waarin iedereen zijn eigen plek heeft, maar ook ruimte wordt 
gemaakt voor spontane ontmoetingen en toevallige intimiteit. 

Beschrijving plattegronden
1. privé patio, variatie tussen enerzijds collectief, 
anderzijds de mogelijkheid je terug te trekken.  
2. semi-publieke collectieve buitenruimte, net 
afgescheiden van de straat, een privé stukje 
openbare ruimte 3. ruime entree met tegelijkertijd 
een plek voor ontmoeting 4. balkons gericht op 
voorterrein. Zichtrelatie tussen boven en beneden. 
Hierdoor ontstaat naast verbinding ook een stukje 
controle en veiligheid. 5. brede galerij met ruimte 
voor zitelement, geïntergreerd in de architectuur.


