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DE NIEUWE OPGAVE 



VAN BEJAARDENTEHUIS TOT WOONZORGINSTELLING 
TOT KANGOEROEWONING, AANLEUNWONING EN 
DUOW ONINGEN TOT LEVENSLANG WONEN 



DE  
LEVENSLANG 
WONING 











VERBINTENIS MET DE WOONOMGEVING,  
HET CREËREN VAN DE ONTMOETING 



HET ONTWERP  
VAN DE 
TUSSENRUIMTE 



VILLA OVERGOOI  
Almere | Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
NEXT architects | 2008 



STARTERSWONINGEN WATERZICHT 
Zoetermeer | Sociale woningbouw 
NEXT architects | 2012 
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TYPE A | LEVENSLANG  
1 slaapkamer | 1 persoon 
 
De woning is in de breedte opgezet voor 
een maximaal uitzicht op de spuikom. Het 
appartement beslaat een dubbele beuk 
maat, zodat de leefruimtes georiënteerd zijn 
op het zuiden en zicht bieden over het 
water. de inkom, van waaruit de 
verschillende ruimtes bereikbaar zijn, 
bevindt zich in het hart van de woning. de 
service ruimtes zijn georganiseerd in een 
smalle strook aan de binnenzijde van het 
blok. 

TYPE B | INVALIDEN 
1 slaapkamer | 1 persoon 
 
Dit woningtype dient te voldoen aan de 
dezelfde wensen en eisen als de levenslang 
woning, om deze reden hebben deze 
woningen de zelfde indeling als een 
levenslang woning. in iedere ruimte kan 
gedraaid worden met de rolstoel en ook de 
doorgangen zijn groot genoeg om door de 
woning te bewegen. 





TYPE C | GEZIN 
2 slaapkamer | 3 personen 
 
Dit woningtype voor twee ouders en een 
kind is gelegen op de begane grond. de 
woning heeft een directe relatie met 
maaiveld vanuit de keuken. de overige 
leefruimtes bevinden zich op de eerste 
verdieping. de woonkamer is gesitueerd aan 
de zuidzijde, waardoor de woning zowel 
gericht is op het binnenterrein als de 
spuikom. 







TYPE D | KOPPEL 
1 slaapkamer | 2 personen 
 
De woningen voor koppels bevinden zich 
bovenin het gebouw. de woningen worden 
ontsloten vanuit een straat op het tweede 
niveau. de entree en woonkeuken zijn direct 
gelegen aan deze collectieve ruimte. de vide 
tussen de woonkamer en keuken geeft een 
directe relatie met de bovengelegen niveau. 
de buitenruimte is georiënteerd op het 
zuiden en is opgenomen in de uitsnede van 
de kap.  





SPAARNDAMMERBUURT 
Amsterdam, sociale woningbouw 
Michel de Klerk (1913 - 1916) 





Dynamiek woonomgeving | Gert Urhahn 













DUURZAAMHEID 



DUURZAAMHEID ZORGT VOOR COMFORT 



MAATREGELEN 
•  K-peil 70 en E-peil 40 
•  Goede kierdichting en voorkomen koudebruggen 
•  Balansventialatie met WTW en HR-cv 
•  WTW met by-pass 
•  Zonwering 
 
PASSIEF WONINGEN 
•  2014 > K-peil = 60 
•  Passief woningen K-peil van 10 à 20 
•  Primaire energieverbruik 15kWh/m2  
•  Bouwkosten stijgen met 10 à 25% 
 
AFTEMMING OPDRACHTGEVER 
•  Ideale K-peil rond 35 
 



SPUIKOM ALS WARMTEBRON 



ZEEWATERWARMTECENTRALE 







NEXT ARCHITECTS 
 
NEXT architects opereert in de volle 
breedte van het architectonisch domein; 
het portfolio strekt zich letterlijk uit van 
stoel tot stad. Het bureau werkt aan 
ontwerp- en onderzoeksprojecten op het 
gebied van stedenbouw, architectuur, 
interieur en infrastructuur. NEXT 
architects is sterk op de gebieden waar 
deze facetten van het vak elkaar raken 
en waar een meervoudigheid aan 
schaalniveaus speelt.  
 
De afgelopen jaren heeft het zich op 
gebied van woningbouw bewezen met 
beperkt budget, kwalitatief hoogstaande 
en markante gebouwen te realiseren in 
onder andere Almere met Villa Overgooi 
en de starterswoningen te Zoetermeer 
voor de woningbouwvereniging De 
Goede Woning. 

ABT BELGIË 
 
ABT België is een studiebureau voor 
stabiliteit. De manier van werken is 
helder en effectief: de architect zo vroeg 
mogelijk ondersteunen en intensief 
samenwerken met de bouwheer en alle 
overige adviseurs. Want stabiliteit is 
slechts één onderdeel van een groter 
geheel. Integratie van architectuur en 
techniek is dan ook de sleutel tot succes: 
een soepel ontwerp- en bouwproces, 
lagere bouw- en exploitatiekosten en een 
gebouw dat precies zo wordt als de 
architect het bedoeld heeft. Een 
waardevolle aanpak voor zowel 
bouwheer als architect. 

DEERNS 
 
Deerns is een nationale en internationale 
topspeler in de ontwikkeling en het 
ontwerp van de technische voorzieningen 
in de gebouwde omgeving. Als geen 
ander is Deerns in staat de ontwikkeling 
van innovatieve concepten te verbinden 
met een probleemloze uitwerking 
daarvan tot een betrouwbare, praktische 
realisatie. Daarmee draagt Deerns bij 
aan een veilige, duurzame en 
comfortabele verblijfsomgeving. 



ELKAAR UITDAGEN, INSPIREREN EN STIMULEREN OM 
SAMEN HET MAXIMALE UIT HET PROJECT TE HALEN! 



BOUWKOSTEN 





PROJECTDETAILS 





WONINGTYPE EN AANTAL 
AANBESTEDINGSONTWERP 

C D 

5 

21 



OPTIMALISATIES  
AANBEIDINGSONTWERP 
 
•  Materiaalgebruik  

Kozijnen 
Baksteenkeuze 
Gevelbekleding 
Dakbedekking 

•  Optimalisatie gevelopeningen 
•  Bruto vloeroppervlak 
•  Woningtypes en woningaantal 
 



DE KOSTEN VORMEN MEEST 
KRITISCHE SUCCESFACTOR 
 
•  Kostenbewaking K-peil 
•  Beheersing informatie 
•  Beheersing tijd 
•  Beheersing kwaliteit 
•  Aandacht voor maakbaarheid 
•  Marktinvloed 
•  Actieve deelname gedurende het proces 




























