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Huiswerk Plangroep #2
1 Intergenerationeel wonen: 
- Op welke manier worden deze punten meegenomen in uitwerking van planvorming?
2 Collectief Wonen: 
- Hoe sociale cohesie stimuleren met galerij (straat): breed met groen! Op hoogte
- Condominium (micro-appartementen)
3 Voorzieningen:
- Voor verschillende doelgroepen, mensen die hier wonen, werken en omgeving/buurt
- LER effect op de wijk van 2000 woningen / 35 m2 km.
4 Werken:
- Gedeelde horeca als voorwaarde voor huisvesting (dus geen kantine in kantoor)
- Duurzaamheid



Intergenerationeel wonen



Intergenerationeel wonen
Op welke manier worden deze punten meegenomen in uitwerking van planvorming?

Het Lectoraat Urban Ageing en de marktpartij Woonz zal worden geconsulteerd en in het 
Programma van Eisen voor de architecten zal rekening worden gehouden met de specifieke 
wensen van o.a. empty nesters. Centraal hierbij staat hoe ouderen langer zelfstandig 
kunnen wonen en hoe wij met Anna bijdragen aan de Co-living gemeenschap.



Collectief wonen



Collectief wonen

- Condominium (micro-appartementen)

CHANGE DE LOFTS XS DELUXE



Doelgroepen

CHANGE DE LOFTS XS DELUXE



Ruimte, comfort, gebruiksgemak

CHANGE DE LOFTS XS DELUXE



Ruimte, comfort, gebruiksgemak



Gedeeld eigenaarschap

- 1 eigenaar van 1 appartementsrecht
- Gedeeld eigenaarschap van gemeenschappelijke ruimtes die door VvE worden beheerd

wintertuin dakterras logeerapp.



Collectief wonen

- Hoe sociale cohesie stimuleren met galerij (straat): breed met groen! Op hoogte



Voorzieningen



Voorzieningen

- voor verschillende doelgroepen, mensen die hier wonen, werken en omgeving/buurt

BSO 1e lijns zorg cultuur



Leefbaarheid
Leefbaarheidsmonitor

• online tool waarmee op 24 aspecten wordt getoetst welke invloed een 
planinitiatief heeft op de leefbaarheid van de wijk;

• zes categorieën: kwaliteit openbare ruimte, mobiliteit, ruimtegebruik, 
veiligheid, voorzieningen en overige zaken;

• meting gebeurt ten opzichte van de bestaande situatie (Bezuidenhout: 
circa 9.500 woningen, circa 16.650 inwoners);

• nul-meting wijst uit dat de kwaliteit van de openbare ruimte 
achterblijft, en dat de wijk in termen van milieubelasting onder druk 
staat.



water, bomen en groen



winkels in de wijk



onderwijs



horeca



Conclusies
 

• met de toename van woningen wordt de druk op (basis)
onderwijsvoorzieningen en eerstelijns gezondheidszorg (huisartsen) groot;

• de groen-norm voor de wijk (in de openbare ruimte) is aan de lage kant. 
Hetzelfde geldt voor het aantal speelplekken;

• de voorzieningenstructuur van de wijk is goed op orde (winkels, horeca);
• de milieubelasting vanwege geluid en fijnstof is op de hoofdwegen en de 

spoorweg aanzienlijk;
• de parkeerdruk in de wijk, en dan vooral ten westen van de Laan van NOI, 

is hoog.



Werken



Werken: levendigheid



Werken: Co-working

- Het nut van Co Working: mix van start, scale en grown ups.



Werken: duurzaamheid



werken
eco-systeem van start-up / scale-ups / grown-ups



werken
tech + security campus = werkgelegenheid



voorzieningen
supermarkt - entrées



voorzieningen
supermarkt - interieur



voorzieningen
filmhuis en podium voor debat



voorzieningen
horeca




