
Hoe maak je van een huis een thuis?
“Het ontwerpen van een woongebouw gaat niet 
over stenen, maar over mensen. Hoe zorgen we 
ervoor dat de bewoners er prettig kunnen wonen 
en zich thuisvoelen in hun buurt?” We praten met 
Ianthe Mantingh, architect bij Zijde-
kwartier Architecten. Zij ontwerpt 
voor Ons Doel de nieuwbouw aan de 
Sumatrastraat: het Sumatrahof. 

Mix van appartementen
“In het Sumatrahof komen 83 
appartementen, kleine studio’s 
maar ook appartementen met 
twee, drie of vier kamers. Deze 
zijn verspreid over zes verdie-
pingen, en liggen rondom een 
gezamenlijk binnenhof. Alle wo-
ningen zijn comfortabel en licht, 
met veel privacy in huis. De ka-
mers hebben dusdanige afmetin-
gen dat zorg in huis mogelijk is. 
Door het maken van die mix van 
verschillende typen appartemen-
ten hopen we dat verschillende 
mensen in verschillende fasen 
van hun leven hun thuis kunnen 
vinden in het Sumatrahof.” 

Vluchtige ontmoetingen
“Als je met zoveel mensen vrij 
dicht bij elkaar woont, is het 
fijn als je jouw buren een beetje 
kent. Daarom zorgen we ervoor 
dat bewoners elkaar op een mak-
kelijke manier kunnen ontmoe-
ten, al is het maar om even ge-
dag te zeggen tegen de buurman 
of een kletspraatje te maken bij 
het halen van je post. Want juist 
door die vluchtige ontmoetingen 
voelen mensen zich veiliger in 
hun buurt. En minder eenzaam. 
Ook ontstaat er meer begrip voor 

elkaar, want bekend maakt nou 
eenmaal bemind. En dat maakt 
het ook vanzelfsprekender om 
een beetje om te kijken naar 
elkaar. In het Sumatrahof maken 
we extra ruimte voor dat contact 
tussen buren. Hiervoor kijken we 
vooral naar de route van straat 
naar huis, omdat de bewoners 
die route elke dag opnieuw 
afleggen en we het belangrijk 
vinden dat die route veilig en 
vertrouwd is.” 

‘Thuis’ voelen
“In het ontwerp voor het Suma-
trahof hebben we op de route 
van straat naar huis, daarom 
allemaal verschillende plekken 
bedacht, waar eenvoudig die 
contacten kunnen ontstaan: op 
een plein, in de entreehal, in de 
binnentuin, in een ontmoetings-
ruimte, op de extra brede galerij. 
Zodat je dus heel natuurlijk en 
laagdrempelig contact kunt heb-
ben met de mensen die dichtbij 
je wonen. Door op deze manier 
ruimte te geven aan ontmoeting, 
hopen we dat het Sumatrahof 
straks een hele prettige plek 
wordt om te wonen, een buurtje 
waar de bewoners zich als van-
zelf ‘thuis’ voelen.”

Reactie HOOD

Ook HOOD staat voor inclusief  
samenwonen. Lees over onze visie  
in het HOOD-gedeelte van dit  
magazine op pagina 6-7.

Dit zeggen huurders
Inclusief samenwonen: wat vinden we 
daar eigenlijk van? Drie huurders, drie 
opvatting.

“Persoonlijk ben ik voorstander van 
inclusief wonen. Ik vind het fijn om 
klaar te staan voor mijn buren en vind 
mijn woonomgeving belangrijk. Wel 
weet ik dat het niet in iedere buurt 
mogelijk is om invulling te geven aan 
inclusief wonen. Iedereen moet wel 
willen namelijk.” 

“Inclusief wonen is een mooi initiatief. 
In het verleden heb ik me op verschil-
lende manieren ingezet om daar invul-
ling aan te geven. Helaas is het niet in 
iedere buurt mogelijk. Ook kunnen de 
gemeente en woningcorporaties meer 
helpen om dit te laten slagen.” 
Hans Larrewijn

“Kijk niet alleen, verrijk je blik. Hoor niet 
alleen, luister echt. Leef niet alleen, 
neem je tijd. Dan woon je niet alleen; 
samen oprecht.”
Esther van der Kort

Onderweg naar  thuis: zo kan het gaan 
1  Op weg naar huis, op het 

muurtje zit een oudere onder-
buurman te wachten op de 
bus. ‘Goedemiddag!’, zeg je. Je 
zwaait even, wat een vriende-
lijke man toch. Fijn dat hij het 
redt om nog zo op zichzelf te 
wonen, denk je. 

3  Dan kijk je even naar 
rechts, de gezamenlijke 
ruimte in. Drie buurvrou-
wen drinken er een kopje 
koffie terwijl ze wachten op 
de was. Oja, niet vergeten, 
vanavond is hier de bewo-
nersvergadering! 

5  Je loopt verder, langs 
de buurman die net zijn 
plantjes water geeft. ‘Zal ik 
die van jou ook even doen?’, 
vraagt hij? 

6  Je ziet dat de laatste 
zonnestralen nog net op 
je bankje vallen. Zo eerst 
maar even wat drinken 
daar, koken komt straks 
wel. Wat heerlijk thuisko-
men zo, jouw eigen plek, 
je eiland van rust in dat 
buurtje waar je je zo prettig 
thuis voelt.

4  Je pakt de trap naar 
boven naar de tweede. Daar 
aangekomen loop je jouw 
galerij op, en kijkt naar be-
neden, naar de binnentuin. 
Wat een fijne plek toch, 
zo groen en stil; wel wat 
anders dan de drukke stad 
waar je net vandaan komt.

2  Je loopt verder over het 
plein naar de hoofdentree. Een 
paar kinderen spelen verstop-
pertje, je bovenbuurvrouw 
komt net uit de fietsenstalling. 
Je loopt de mooie hoge hal in, 
en in de nis zie je twee man-
nen kletsen. Hé, die ene ken je 
nog niet, denk je, laat ik even 
kennismaken. Je groet, pakt je 
post en loopt door.

Het project Sumatrahof is in voorbereiding. Ons Doel hoopt in 2021 te kunnen starten met de bouw. 
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