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PARTICIPATIE
EN DEBAT

We zijn als architect graag de spin in het

ontwikkelaars, woningbouwverenigingen,

We werken graag multidisciplinair en zetten

web. We zijn vaak niet alleen adviseur,

gemeente en particulieren. Deze rol

naast onze huisadviseurs ook graag ons

maar ook projectleider en begeleiden

betekent veel communiceren, niet alleen

netwerk van sociologen, theatermakers en

een project het liefst van eerste initiatief

met onze opdrachtgever, maar ook met de

vormgevers in. Daarnaast mengen we ons in

tot de allerlaatste schroef. Dat is een rol

toekomstig bewoners, de buurtbewoners

het debat door workshops te organiseren

die bij ons past en waar we ons goed bij

en de gemeente. Een proces waarbij alle

over diverse onderwerpen.

voelen. Dat doen we onder andere voor

belanghebbenden gehoord worden.

1
3

2

Naast bewonersavonden rondom projecten

kon komen [2] en een woondebat met

een workshop over het thuisgevoel [4],

organiseerden we onder andere een

gemeente, woningbouwverenigingen

we organiseerden 10 drukbezochte

theatrale wandeling met ons netwerk door

en zorgpartijen over langer zelfstandig

talkshows over ruimtelijke ordening in de

Zijdekwartier [1], een karavaan door de

thuis wonen [3]. We organiseerden

breedste zin [5] en organiseren excursies

wijk, waarbij de woningbouwvereniging

samen met het thuismakerscollectief

naar referentieprojecten met onze

informeel met bewoners in contact

voor de huurders van een corporatie

opdrachtgevers [6].
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NIEUWBOUW

Hoe een gebouw eruit ziet is altijd

samenleving, de buurt, de wijk. Ontmoeting

[7], Sumatrastraat, 82 appartementen

secundair. Het gaat in eerste instantie om

is daarbij de rode lijn, als het cement

Leiden [8] en Mariahoeve, 88

het gebruik, hoe kan op elke specifieke

van elke samenleving. Het is aan ons

gezinswoningen in Den Haag [9] zijn daar

plek gewoond worden. Daarnaast staat

de voorwaarden te creëren voor die

voorbeelden van.

de vraag centraal hoe we een gebouw

ontmoeting. Projecten Vlinderbuurt, 134

kunnen maken dat iets bijdraagt aan de

woningen en bedrijfsruimte in Rotterdam
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We werken op alle schaalniveaus aan de stad, van de
verbouwing van een woonhuis tot een integrale visie voor een
wijk. De manier waarop we onze opgaves benaderen is de rode
draad. We luisteren en kijken, naar wat er is, wat er kan. En
maken soepelvallende architectuur. Gebouwen die zich voegen
naar de wijk, voorkomend uit de logica van de plek.
De stad is de plaats van ontmoeting. Het is aan ons, als
architect, voorwaardes te scheppen om mensen, bewoners, de
mogelijkheid geven elkaar te ontmoeten en zo een samenleving
te vormen.
Onze gebouwen zijn duurzaam, omdat ze gekoesterd worden
en generaties lang mee gaan. Duurzaamheid ligt ook in de
integrale benadering van de ontwerpopgave: het samenvloeien
van technisch inzicht, functionele uitgangspunten en
maatschappelijke betrokkenheid.
De waarde ligt in de manier waarop onze gebouwen gebruikt
worden. Want uiteindelijk is een gebouw slechts een middel,
geen doel op zich.

HERBESTEMMING
EN RENOVATIE

Ook bij herbestemming proberen we

gaan wonen in het gemeentelijk monument

rondom [11] en hebben we een Rijks- en

steeds ruimte te maken voor ontmoeting.

de Driftstraatschool [10], hebben we een

gemeentelijk monument aan het Rapenburg

Zo zijn we een bijzonder woonconcept

wederopbouwflat in Zuidwijk Rotterdam

in Leiden getransformeerd naar 16 luxe

aan het vormgeven waarbij jongeren

gerenoveerd en tegelijk gezorgd voor

appartementen met gezamenlijke tuin,

met zorgbehoefte samen met reguliere

ruimte voor ontmoeting bij de voordeur

tuinkamer en dakterras [12].

huurders van woningstichting Ons Doel

en het beter bestemmen van het maaiveld
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STEDENBOUWKUNDIG, STRATEGIE
EN MASSASTUDIE

In Leiden Zuid-West, een naoorlogse

woningen op en nabij hun bezit en in de

grote CPO-groep als huurders van een

uitbreidingswijk waar nog relatief veel

bestaande structuur zonder het slopen van

woningbouwstichting hun thuis kunnen

kansen liggen, hebben we een aantal

bestaand vastgoed [14], zijn we met INBO

vinden [15] en zijn we bezig met een studie

lopende projecten. Zo zijn we voor de

en het Knarrenhof aan het studeren op

naar een toren van 70 meter, parkeergarage

vier Leidse corporaties bezig met een

de mogelijkheden van sloop-nieuwbouw

en woningen rondom een hof [13].

studie naar het toevoegen van 1.800

op een schoollocatie, waar zowel een
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ZI J D E KWA RTI E R
ARCHITECTEN BV

ACTUELE PROJECTEN
Herbestemming Rijks- en gemeentelijk monument ‘Huishoudschool’

RAAMSTEEG 2

tot 14+2 appartementen / Leiden Centrum

2311 PL LEIDEN

Nieuwbouw 78 appartementen / Leiden Noord

071 888 98 90

Studie verdichting wijk met 1.800 woningen / Leiden Zuid-West

INFO@ZIJDEKWARTIER.NL
WWW.ZIJDEKWARTIER.NL

Nieuwbouw 23 een- en tweekamerappartementen / Leiden Zuid-West
Massastudie woontoren 70 meter 220 appartmenten / Leiden Zuid-West

Ianthe Mantingh, Patrick Colly,

Verbouwing naar duurzaam woonhuis Plastic Soup Surfer / Leiden Centrum

Sietse Loos, Ian Donnelly, Giulia

Verbouwing pastorie Zoeterwoude naar kantoor, atelier en woonhuis

Prosperi en Lieke van der Werf

Herbestemming monumentale school naar appartementen voor bijzondere
doelgroepen / Leiden Noord
Nieuwbouw 200 appartementen woningbouwvereniging i.s.m. Knarrenhof /
Leiden Zuid-West
Renovatie serviceflat 150 eenheden / Leiden West

