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ONTWERP VOOR ONTMOETEN

PARTICIPATIE EN DEBAT

In onze projecten is het thuisgevoel de

ondersteunen en een bijdrage te leveren

Naast het ontwerpen voor ontmoeting

en de gemeente. Een proces waarbij alle

Naast bewonersavonden rondom

zorgpartijen over langer zelfstandig thuis

rode draad, het maken van prettige,

aan een sociaal duurzame toekomst. In

vinden wij het ook leuk die ontmoeting

belanghebbenden gehoord worden.

projecten organiseerden we onder andere

wonen [4]. We organiseerden samen met

menselijke buurtjes. Het geven van ruimte

onze publicatie ‘Ontwerp voor Ontmoeten’

daadwerkelijk te organiseren. Dat past bij

We werken graag multidisciplinair en

een theatrale wandeling met ons netwerk

het thuismakerscollectief voor de huurders

aan ontmoeting is daarin essentieel, zodat

[1] hebben we onze kennis over het ruimte

de rol die wij als architect graag hebben,

zetten naast onze huisadviseurs ook graag

door Zijdekwartier [2], een karavaan door

van een corporatie een workshop over het

vertrouwen, saamhorigheid en hulp over

geven aan ontmoeting gebundeld en laten

als spin in het web. Deze rol betekent

ons netwerk van sociologen, theatermakers

de wijk, waarbij de woningbouwvereniging

thuisgevoel [5] en organiseren excursies

en weer tussen bewoners kunnen groeien.

we zien hoe het ontwerp van een gebouw

veel communiceren, niet alleen met

en vormgevers in. Daarnaast mengen

informeel met bewoners in contact

naar referentieprojecten met onze

Op die manier proberen we met onze

en de inrichting van de openbare ruimte

onze opdrachtgever, maar ook met de

we ons in het debat door workshops te

kon komen [3] en een woondebat met

opdrachtgevers [6].

projecten de inclusieve samenleving te

hieraan bij kan dragen.

toekomstig bewoners, de buurtbewoners

organiseren over diverse onderwerpen.

gemeente, woningbouwverenigingen en
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NIEUWBOUW

Hoe een gebouw eruit ziet is altijd

cement van elke samenleving. Het is aan

We begeleiden een project het liefst

secundair. Het gaat in eerste instantie om

ons de voorwaarden te creëren voor die

van eerste initiatief tot de allerlaatste

het gebruik, hoe kan op elke specifieke

ontmoeting. Projecten Vlinderbuurt, 134

schroef. Dat is een rol die bij ons past en

plek gewoond worden. Daarnaast staat

woningen en bedrijfsruimte in Rotterdam

waar we ons goed bij voelen. Dat doen

de vraag centraal hoe we een gebouw

[7], Sumatrahof, 83 appartementen

we onder andere voor ontwikkelaars,

kunnen maken dat iets bijdraagt aan

in Leiden [8] en Mariahoeve, 88

woningbouwverenigingen, gemeente en

de samenleving, de buurt, de wijk.

gezinswoningen in Den Haag [9] zijn daar

particulieren.

Ontmoeting is daarbij de rode lijn, als het

voorbeelden van.

Waar begint thuis?
Denk je aan je voordeur,
De bank, je bureau, je bed
Of hoe een lief iemand (m/v/x)
thee voor je op tafel zet
Denk je aan het houten bankje voor je raam
De bonte potten eromheen
De buurman die zachtjes fluitend
Weer je fietspomp heeft geleend
Zie je je straat, het parkje, de speeltuin, het café
Ruik je de buurtbarbecue met de (vega) saté
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Thuis mengt de geur van
ik wenie psies en
pas gemaaid gras
met elke plek, waar je ooit je moeiteloze zelf was
Thuis zit in je hoofd en in je hart
en gaat over binnen en buiten tegelijk
Het is de plek die wij graag voor je bouwen
Wij maken een thuis van elke wijk.
Zijdekwartier.
Zachte kanten bouwen sterke buurten.

HERBESTEMMING

STEDENBOUWKUNDIG, STRATEGIE

EN RENOVATIE

EN MASSASTUDIE

Ook bij herbestemming proberen we

bestemmen van het maaiveld rondom

gemeentelijk monument [11] en hebben we

Onderwerpen als het thuisgevoel,

ontwikkelaar en ons, onderzoeken

en het gelijktijdig verbeteren van de

steeds ruimte te maken voor ontmoeting.

[10], hebben we in de Driftkikker ruimte

een Rijks- en gemeentelijk monument aan

de route van straat naar huis en een

we hoe we in projectontwikkeling

leefbaarheid [14]. En maken we voor een

Zo hebben we een wederopbouwflat

gegeven aan een bijzonder woonconcept

het Rapenburg in Leiden getransformeerd

prettige menselijke verkaveling krijgen in

de maatschappelijke meerwaarde

sloopnieuwbouwlocatie in Alphen aan

in Zuidwijk Rotterdam gerenoveerd

waarbij jongeren met zorgbehoefte

naar 16 luxe appartementen met

een massastudie al de nodige aandacht,

leidend kunnen laten zijn, in plaats van

den Rijn een nieuwbouwplan voor 135

en tegelijk gezorgd voor ruimte voor

samen met reguliere huurders van

gezamenlijke tuin, tuinkamer en dakterras

zodat deze uitgangspunten in het

financieel rendement [13]. Voor Leiden

appartementen, in een prettig, menselijk

ontmoeting bij de voordeur en het beter

woningstichting Ons Doel wonen in het

[12].

stedenbouwkundig plan verankerd worden.

Zuidwest hebben we, in opdracht van

buurtje [15].

Met Loyaal wonen, een collectief van

de vier Leidse corporaties een studie

woningbouwvereniging, zorgverlener,

gedaan naar het verdichten van de wijk
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ACTUELE PROJECTEN
Nieuwbouw 83 appartementen / Leiden Noord

RAAMSTEEG 2

Renovatie 240 appartementen / Vlaardingen

2311 PL LEIDEN

Studie verdichting wijk met 2000 woningen / Leiden Zuid-West

071 888 98 90
INFO@ZIJDEKWARTIER.NL
WWW.ZIJDEKWARTIER.NL

Verbouwing woonhuis en atelier / Leiden Centrum
Stedenbouwkundig plan 120 appartementen / Leiden Noord
Herbestemming school naar appartementen voor bijzondere doelgroepen / Leiden Noord

Ianthe Mantingh, Patrick Colly,
Sietse Loos, Giulia Prosperi,
Nico Gavrila, Erwin Koene en
Lieke van der Werf

Nieuwbouw 12 appartementen LDM / Leiden
Nieuwbouw 130 appartementen / Alphen aan den Rijn
Renovatie en uitbreiding serviceflat / Leiden
Inspiratiedocument daklozenopvang / Leiden
Stedenbouwkundig plan gemengde woonbuurt / Oegstgeest
Nieuwbouw 104 appartementen / Leiden Zuidwest
Renovatie 188 hofjeswoningen / Leiden centrum
Studie verdichting Holy / Vlaardingen
Catalogus Ontwerp voor Ontmoeting / Nederland
Renovatie 68 appartementen / Schiedam
Stedenbouwkundig plan 124 appartementen / Leiden Zuidwest

