
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
een geëmancipeerde samenleving kent een geëmancipeerde woningmarkt - een geëmancipeerde woningmarkt kent geëmancipeerde opdrachtgevers



Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Inmiddels weet vrijwel iedereen wel wat dit betekent.

Een groep particulieren gaan gezamenlijk de rol van opdrachtgever op zich nemen om (veelal) voor zichzelf een woning te realiseren. 

In veel gevallen gaat het om het realiseren van grondgebonden woningen.

Samen grond reserveren, samen een architect in de arm nemen en samen een bouwplan zien te realiseren.

Men kan op deze wijze meer van de eigen wensen realiseren en vaak tegen een lagere prijs.

Het kost daarentegen ook vaak meer tijd en energie voor de betrokkenen, maar het levert dan ook wat op!

Dit geldt voor Starters en voor Gevorderden op de Woningmarkt.

Dit kan natuurlijk ook voor het realiseren van een Woon- Zorgaccommodatie.

Veel ouderen hebben er al vaak met vrienden over gesproken dat zij het best leuk zouden vinden om met elkaar zo’n oudedaghuis te gaan 

realiseren. Alleen het komt er maar niet van omdat men niet weet hoe men er aan moet beginnen.

Neem contact op met Toverstralen: dan kunt u altijd verder worden geholpen.

Ook voor Woor- Zorg is het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) een prima middel om de oudedagdromen waar te maken.

Combinaties van CPO en Woningcorporatie is overigens ook een prima aanpak. Zeker voor Starters en Senioren kan dat een prima combinatie 

zijn. Nog te weinig zijn de corporaties actief op dit gebied. Ontwikkelaars zijn wat dit betreft actiever.

Wonen - Huren - Kopen - Zorgen kunnen in een goede mix ook in die zin nieuwe mogelijkheden creeëren.

Veel Woningcorporaties staan open voor nieuwe ontwikkelingen, zeker waar het gaat om hun maatschappelijke dienstverlening en verhuur van 

woningen te kunnen combineren.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap gaat over een andere manier van produceren. Een manier die past bij een mondiger en kritischer 

consument. Als niet wordt gemaakt wat jij wilt, dan ga je het zelf maar maken. Een prima uitgangspunt, waar Toverstralen graag aan mee wil 

werken.

Ik hoor graag van u.

Theo Verstralen

Toverstralen Architectuur

Postbus 54186 - 3008 JD Rotterdam

06 515 530 02

sla@toverstralen.nl

www.toverstralen.nl

DE STARTERS
DE INDIVIDUELEN
DE COLLECTIEVEN
DE SENIOREN



TOVERSTRALEN architectuur BV . 06 515 530 02 . www.toverstralen.nl 

TOVERSTRALEN architectuur

Onder deze naam voert Theo Verstralen zijn architectenbedrijf. Na 35 jaar Akropolis Architekten is het vanaf nu TOVERSTRALEN architectuur. 

Met onverminderd enthousiasme zal aan de diverse projecten worden gewerkt. En hij doet dat niet alleen. Met een vast team wordt aan de 

projecten gewerkt. Een team dat bestaat uit enthousiaste werkers, waarmee in diverse projecten al prima is samengewerkt.

Met Arjan Meerveld, met Marnix Tavenier, met Pepijn Pfeiffer en met PieterJan Voogt.

TOVERSTRALEN gaat voor een geslaagde ouderwetse samenwerking, maar toch zal veel anders zijn.

Wij willen ons specifiek in gaan zetten voor een duurzaam ontspannen samenleving. In onze optiek past bij een duurzaam ontspannen samen-

leving een duurzaam ontspannen opdrachtgeverschap. Om die reden is TOVERSTRALEN een warm voorstander van Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap (CPO).

Opdrachtgeverschap gaat over zeggenschap. En als een ding uit de Arabische Lente duidelijk is geworden dan is dat zeggenschap voor heel 

veel mensen een fundamentele levensvoorwaarde is. Nederland kent een paternalistische woningmarkt. Was het eerst de Woningbouwvereni-

ging (de latere corporaties) die wisten hoe de bevolking moest wonen (overigens niets ten nadele van de woningbouwverenigingen, want in hun 

tijd hebben zij de volkswoningbouw naar een beduidend hoger plan getild), later werd deze rol grotendeels overgenomen door de Ontwikke-

laars. Paralel aan die ontwikkeling was te zien dat we van een huurdersmarkt overgingen in een kopersmarkt. 

Door de crisis stagneert de volkswoningbouw. Grootschalige projecten behoren tot het verleden. De klant wordt koning. 

Dat de woonconsument fundamenteel zal veranderen is in de brochures over WonenNaDeCrisis te lezen.

De consument zal het heft in eigen hand moeten nemen. Als de samenleving al iets uit deze crisis zal leren, dan is het wel het feit dat te goed 

van vertrouwen ook zijn keerzijde heeft. Particulier Opdrachtgeverschap draagt bij aan de emancipatie van de consument en dat is in een onze-

kere crisis periode een noodzakelijk goed. Toverstralen levert graag een bijdrage aan die emancipatie.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

De woonconsument, die ervoor kiest om Particulier Opdrachtgever te worden kan daar diverse redenen voor hebben. Bovendien maakt het ook 

een groot verschil of je als starter deze keuze maakt, of als oudere woningeigenaar. 

Er zijn meerdere thema’s te noemen waar onderscheid in valt te maken:

Prijs - WoonProgramma - Duurzaamheid

Collectiviteit versus Individualiteit

Het verdient aanbeveling naar opdrachtgeverscombinaties te zoeken die over deze thema’s niet al te ver uit elkaar liggen.

Als op alle onderdelen anders wordt gedacht, dan zal een gemeenschappelijk optreden er niet eenvoudiger op worden.

De groep starters verdienen een andere aanpak dan een groep luxere tweeverdieners die zoeken naar een nieuwe duurzame samenwoonvorm.

Wij onderscheiden globaal 4 groepen, uiteraard is de praktijk veelkleuriger, maar om een beeld te krijgen van de verschillen is dit een werkbaar 

onderscheid:

1. De Starters, nieuwkomers op de woningmarkt die middels het CPO zich een positie op de woningmarkt willen verwerven.

2. De Individuelen, de ervaren woningbezitter die zoveel als mogelijk van haar/zijn eigen wensen in de nieuwe woning wil realiseren.

3. De Collectieven, de millieukritische woonconsument, waarbij vrijwel altijd duurzaamheidsaspecten een rol spelen bij de woonbeslissingen.

4. De Senioren, die een woning zoeken die past bij de laatste fase uit hun wooncarrière.
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DE STARTERS

1. De Starters, nieuwkomers op de woningmarkt die middels het CPO zich een positie op de woningmarkt willen verwerven.

De Starter wil een goed huis voor weinig geld. De financiële armslag van de Starter is er sinds de crisis niet beter op geworden.

Wil het voor de Starter mogelijk worden om zich een nieuwbouw woning te verschaffen, dan zullen alle prijsonderdelen van de basiswoning zich 

in de laagste prijscategorie moeten bevinden.

Lage grondkosten, lage ontwikkelkosten, lage productiekosten, lage woonlasten.

Voor lage grondkosten zal veelal op de gemeente een beroep moeten worden gedaan.

Als collectief zal dit sneller tot succes leiden dan als individu.

De inzet van alle betrokkenen in het planproces moet gericht zijn op die lage prijs, in combinatie met een hoge kwaliteit.

Alle deelnemers uit de groep zullen zich bewust moeten zijn dat alles wat zij meer willen dan de basis starterswoning geheel door henzelf 

bekostigd moet worden. 

Om tot lage kosten te komen moet voor een lage ontwikkel en bouwprijs een zeer efficient product worden geleverd.

Een lage ontwikkelprijs kan alleen dan worden gerealiseerd, als alle extra’s buiten de ontwikkelprijs van de basis om verrekend worden.

Het streven is erop gericht de basiswoning voor iedere starter bereikbaar te krijgen.

Hiernaast een voorbeeld van een efficient basisplan met optionele verbijzonderingen, waardoor toch ook een afwisselend beeld ontstaat.

Het ligt voor de hand dat variaties de kostprijs in negatieve (dus duurder) zin beinvloedt.

Toverstralen wil graag meewerken aan het realiseren van Starterswoningen binnen CPO verband.

Door een schat aan ervaring is Toverstralen in staat om snel en efficient te werken waardoor lage ontwikkelkosten mogelijk zijn.

Voorwaarde is wel dat gekozen wordt voor één basistype. Op basis van dit basistype kunnen optionele wijzigingen worden aangebracht. De 

ontwikkelkosten van de optionele wijzigingen worden in de opties verrekend.

Op deze wijze profiteerd de ëchte”Starter optimaal van de lage ontwikkelkosten.

Het ligt tevens voor de hand dat indien de keuze valt op een bestaand baistype de ontwikkelprijs nog lager kan zijn.

Met het basistype wordt de aanbesteding ingegaan.

Pas als de goedkoopste aannemer is geselecteerd worden de opties in kaart gebracht.

Op die wijze wordt gegarandeerd de laagste prijs voor de basiswoning bedongen.

Lage woonlasten is een hoofdstuk apart.

Nog steeds wordt hier in Nederland weinig nadruk op gelegd. Toch zal het woonlastenaspect een steeds belangrijker rol gaan spelen.

Duurzaamheid en energieneutraal zullen de toekomst van de woningbouw gaan bepalen. Investeren in woonlasten zal steeds meer profijtelijk 

gaan worden. Alleen moeten de geldschieters daar nog van overtuigd gaan worden.

K A V E L   M E T   V E R B I J Z O N D E R I N G E N



DE INDIVIDUELEN

2. De Individuelen, de ervaren woningbezitter die zoveel als mogelijk van haar/zijn eigen wensen in de nieuwe woning wil realiseren.

Dit zijn degenen die via een CPO hun “eigen” droomhuis proberen te verwezenlijken.

Deze groep ziet goed dat naast het feit dat bij het CPO het mogelijk is om de individuele woonwensen gerealisserd te krijgen, het CPO ook nog 

een paar andere voordelen biedt. Vaak lage ontwikkelkosten, goede begeleiding en lage marktconcurrerende bouwprijzen.

Allemaal factoren die CPO’s zo aantrekkelijk maken.

Als je dat allemaal individueel zou moeten regelen ben je a. meer tijd kwijt en b. veel meer geld.

Bij alle CPO waarbij wij betrokken waren bleek er een groot verschil tussen werkelijke kosten van de gerealiseerde woning en de marktwaarde. 

En altijd ten gunste van de CPO’ers. De verschillen waren vaak aanmerkelijk.

Ook bij de “individuelen” zijn nog veel verschillen te zien. Veelal afhankelijk van het budget.

Soms wordt uitgegaan van een gemeenschappelijke buitenkant en een volledige vrijheid van plattegrond.

Soms is er vrijheid van gevels en plattegrond.

Als van begin af aan de uitgangspunten hieromtrent goed worden vastgelegd kan dit niet tot problemen leiden.

Wel is het begrijpelijk dat hoe meer vrijheid de deelnemers zich wensen, des te hoger de ontwikkelkosten en vaak ook de bouwkosten zullen 

zijn.

Des te groter de mate van individaliteit dest e hoger de kosten.

Soms kan werken met een woonconcept de planefficientie ten goede komen, waardoor veel vrijheid bij gevel en plattegrond niet direct de bouw-

kosten uit de hand laat lopen. Er zal een goede afstemming tussen wensen en budget moeten zijn om teleurstellingen te voorkomen.

Te hoge verwachtingen met te kleine budgetten kan valse hoop creeëren. Anderszijds blijkt meer mogelijk dan gedacht.

In de brochure ideaalWONEN wordt nader op een dergelijke procedure ingegaan.

Ook bij plantontwikkeling voor “individuelen” wil Toverstralen graag een bijdrage leveren.

Extra tijd en aandacht hebben wij daar graag voor over. 

Als uitgangspunten en doelstellingen van te voren goed met elkaar zijn afgesproken zal daarover later nooit op worden teruggekomen. 

Bovendien maakt digitale uitwisseling van gedachten ideeën en tekeningen veel overleg mogelijk zonder dat daar tijdrovende reisuren aan 

verloren hoeven te gaan.

Hiernaast zijn vormen van idividuele uitwerkingen te zien, die zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk kunnen worden gekozen.

In rij, als 2kap of vrijstaand. Als Particulier Opdrachtgever of als Collectief Particulier Opdrachtgever.

Voorlopig Ontwerp 06.09.11
Toverstralen Architectuur

‘t Waaltje - Oostendam



DE COLLECTIEVEN

3. De Collectieven, de millieukritische woonconsument, waarbij vrijwel altijd duurzaamheidsaspecten een rol spelen bij de woonbeslissingen.

De groep, die zich meer en meer zal gaan aandienen.

Meer en meer zal de (woon)consument het heft in eigen hand gaan nemen.

Collectieve energie, collectieve moestuin, collectieve kinderopvang, collectieve flexplekken, collectieve zorgvoorzieningen, ze zullen steeds 

vaker een onderdeel van planvorming gaan worden, waarbij het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap een belangrijke rol kan gaan spelen.

Het CPO kan mensen mobiliseren, gelijkdenkenden bij elkaar brengen. 

Privé waar gewenst, collectief waar nuttig. Een woonhof is daar een mooi voorbeeld van, een privé achtergebied en collectieve voorruimte.

Parkachtige settings met collectieve moestuinen. Collectieve warmte- koude-opslag in eigen beheer.

Kleiner wonen op grote kavels met toekomstige uitbreidingsmogelijkheden. 

Een huis, niet als speculeer object maar als woning voor de kinderen.

Wat is er niet leuker dan aan dergelijke nieuwe woon-, werk-, en leefvormen mee te kunnen werken.

Ver weg van de eurocrisis. 

Toverstralen is er klaar voor. Werken aan een duurzaam ontspannen samenleving. 

Met een synergie tussen wonen - werken - recreeëren - sporten - leren - studeren - zorgen.

Met een synthese tussen stedenbouw - landschap - architectuur,

Waar meerwaarde gaat boven meer waarde.



DE SENIOREN

4. De Senioren, die een woning zoeken die past bij de laatste fase uit hun wooncarrière.

Iedere groep zal zelf zijn eigen thema’s moeten definiëren. Wat staat centraal, Zelfstandigheid of Zorg. Dit zal de oplossingsrichting danig bein-

vloeden. Eerder al heeft Toverstralen een voorkeur uitgesproken voor de onderstaande thema’s.

Actief - Zelfredzaam - Zelfstandig - Betrokken

Deze vier thema’s kunnen worden gezien als de basis voor een duurzaam ontspannen oude dag. Oud met toverstralen zo gezegd.

Actief
Ouderdom komt met gebreken. Wat dat betreft hoeven we elkaar niets wijs te maken, maar essentieel is de manier waarop je met deze gebre-

ken om wil gaan. Het leven is van 0 af aan een gevecht tegen de zwaartekracht, en die strijd ga je onherroepelijk een keer verliezen. Maar elke 

strijd is een uitdaging en die uitdaging ga je actief aan, bij wijze van spreken tot je erbij neer valt.

Geniet van het leven het duurt maar even, maar geniet zo lang als mogelijk. Neem actief deel, doe actief mee, zo lang als het kan.

Dus werken - sporten - recreëren - leren - zorgen....

Zelfredzaam
De gehele samenleving moet er langzaam maar zeker weer aan wennen dat het idee van de ultieme verzorgingsstaat vooralsnog een utopie 

blijkt te zijn. Iedereen wordt verzorgd van de wieg tot het graf. Wie wat wil mag, maar wie niets wil wordt ook prima verzorgd. Het leek allemaal 

te mooi om waar te zijn. En bijna was het nog waar ook. Misschien wel gelukkig dat het toch geen stand hield. Ik ben nog van de generatie van; 

“In het zweet des aanschijns zult gij uw brood verdienen”.  Tot op de dag van vandaag vind ik daar in principe niets mis mee. 

Te veel vertrouwen in de overheid - de instellingen - de banken - de pensioenfondsen - de nuts bedrijven - de voedselproducenten en ga zo 

maar door, blijkt niet altijd even verstandig. Een appeltje voor de dorst bewaren. We wisten het allemaal wel.

Zelfredzaam; eigen energie, eigen moestuin, eigen zorg, eigen spaarbank....

Zelfstandig
Houdt de regie over je eigen leven. Niet vanuit het motto; “Ieder voor zich en God voor ons allen”, maar vanuit de overtuiging dat jouw leven de 

moeite ook waard is. Zolang je gezond bent is dat uiteraard eenvoudiger vol te houden dan wanneer zich daar problemen of zelfs grote proble-

men gaan voordoen. Gelukkig is daar de laatste jaren veel aandacht voor gekomen. Levensloop bestendig wonen, Woonkeur en Handboeken 

voor toegankelijkheid geven prima aan hoe een woning geschikt is te maken voor een zo lang als mogelijke zelfstandige bewoning. Ook de zorg 

en welzijn is daar meer en meer op gericht en is het er niet maak het dan met elkaar. Gedeelde zorg is halve zorg. 

Dus wil je zelfstandig, dan kan je zelfstandig....

Betrokken
Oud met Toverstralen is voor betrokken mensen. Actief, zolang het kan, zelfredzaam, omdat het moet, zelfstandig, want het is jouw leven, maar 

ook betrokken vsanuit de overtuiging dat je als ouderen elkaar meer nodig zal hebben dan ooit.. 

Oud worden met elkaar, zo lang als mogelijk midden in de samenleving, maar met elkaar in staat om het hoofd boven water te houden.

Toverstralen voor ELCARE....



Impressie Impressie

Voor Nu & Later

Actief: Werken - Sporter - Leren - Recreeëren - Zorgen....

Zelfredzaam: eigen Energie, eigen Moestuin, eigen Zorg, eigen Spaarbank....

Zelfstandig: Levensloopbestendig - Toegankelijk - Woonkeur....

Betrokken: omdat je elCARE meer nodig hebt dan ooit....

Dit zijn de vier pijlers waar een nieuwe Woon- Zorgaccommodatie aan zal moeten voldoen om ook in de toekomst perspectief te kunnen bieden 

aan ouderen die ook op hogere leeftijd nog veel van hun lebven willen maken. De crisis, de overheid, de instellingen, de instituties werken al-

leen nog maar tegen. De ouderen zullen het heft in eigen hand moeten nemen. 

Het project dat op deze bladzijde wordt getoond, is een project waarmee de geformuleerde doelstellingen gehaald kunnen worden. Het is een 

project dat weliswaar is de kinderschoenen staat, maar dat voldoet aan alle randvoorwaarden om er een succesvol woonproject voor ouderen 

van te maken.

Kleinschalig, Besloten, bijna in de vorm van een vroege kloostergalerij met binnentuin, maar toch gericht op de omliggende samenleving.

Zelfstandig, zowel naar binnen als naar buiten. Hetzelfde geldt voor de betrokkenheid, ook deze is zowel naar binnen als naar buiten gericht.

Het woonblok staat midden in de samenleving en is ook niet als bijzonder herkenbaar. De verbijzonderheid zit in haar innerlijke organisatie.

Kleinschalig genoeg om geen groot wooncomplex te zijn zoals De Leemgaarde, maar groot genoeg om qua energie haar eigen broek op te 

houden. Energieneutraal dus. 

Collectieve ruimten bevinden zich op de begane grond. Collectieve ruimten die met de buurt worden gedeeld. Zorgvoorzieningen, waarvan de 

aangrenzende woningen kunnen meeprofiteren. Eengezinswoningen met een “rugzak” voor één of voor beide ouders.

Een restaurant voor de bewoners en de buurt. Flexwerkplekken voor de ouderen en de buurt, Kinderopvang door de ouderen voor de buurt. 

Zelfs van de moestuin kan de hele buurt meegenieten.

Actief - Zelfredzaam - Zelfstrandig - Betrokken, zo ziet het neiuwe ZorgWonen er wat Toverstralen betreft uit....
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Particulier Opdrachtgeverschap

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is een uitvloeisel van Particulier Opdrachtgeverschap.

De mate van collectiviteit wordt in feite door de opdrachtgever(s) bepaald. Wat is het belang om zaken collectief te doen.

Dit kan voor een ieder en voor iedere situatie verschillend zijn.

Hetzij om een zo laag mogelijke prijs te genereren, maar wellicht ook omdat dit op dat moment de enige manier is om aan een mooi stukje 

bouwgrond te komen.

Waar het om gaat is dat iedereen zoveel als mogelijk kan realiseren van wat zij of hij de droomwoning vindt.

We geven hier daarom het voorbeeld van een particuliere opdrachtgever, omdat wij vinden dat iedereen ook in de collectieve setting zich parti-

culier opdrachtgever moet kunnen voelen als zij of hij dat wil. Want velen willen zich ook graag een onderdeel van een collectief voelen.

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder is daar een prachtig gezegde bij.

Waar het omgaat is een goede communicatie met iedere opdrachtgever, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk.

Goede tekeningen, met de gedachte inrichting erbij, zodat plannen kunnen worden aangepast als de inrichting daarom vraagt.

Een goede visualisering van de buitenkant. Zodat iedereen een goed beeld van de te creeëren werkelijkheid krijgt.

Duurzaamheid en de daarbij behorende installaties moeten daarbij niet worden vergeten.

Woonlasten zullen steeds vaker de woonkeuzes gaan bepalen. 



ideaal
                     WONEN  

 
De woningmarkt gaat een nieuw tijdperk in.
Ideaal wonen biedt een totaalstrategie voor het ont-
wikkelen van woningen in de huidige veranderende  
woningmarkt. Een visie op ontwikkeling, ontwerp en 
realisatie......

A K R O P O L I S  W O N E NHaringvliet 80 • 3011 TG Rotterdam • telefoon 010 - 414 88 66 • fax 010 - 414 97 66 • bouwbureau@akropolis.nl • www.akropolis.nl

A K R O P O L I S  W O N E N

IDEAAL WONEN is een strategie waarbij u als op-
drachtgever de regie over de ontwikkeling in handen 
blijft houden, maar toch een duurzaam, goedkoop, 
kwalitatief hoogwaardig fl exibel product kunt gaan 
realiseren in een tijd waarbij keuzevrijheid op ieder 
moment van het proces gegarandeerd is. Keuzevrij-
heid zal het sleutelwoord van de komende woning-
ontwikkelingen gaan worden. Op ieder gewenst 
moment kunnen bepalen welke grootte de woning 
moet hebben, hoe duur die mag zijn, of het huur of 
koop moet worden. Een rijtjeshuis of een tweekap-
per, of toch vrijstaand. Een zelfstandige ontwikkeling 
of toch samen met derden, of misschien in combina-
tie met particulier opdrachtgeverschap. 

Ideaal WONEN biedt dit allemaal. Een strategie 
waarbij zij niet alleen het product realiseert, maar 
ook de procesorganisatie voor haar rekening kan 
nemen. Van het stedenbouwkundig plan met al haar 
ruimtelijke ordeningsprocessen tot aan kopersbege-
leiding, verkoop en oplevering toe.

AANDACHTSPUNTEN

1.  Bekijk de voor/ en nadelen van de locatie, met name bezonning en schaduw spelen een belangrijke rol. Kleine gevelopeningen op het  

 noorden, grote(re) openingen op het zuiden. Geen grote uitstekende balkons met veel schaduw.

2.  Denk bij alles aan de kringloop.

3.  Vaak kunnen concepten handig zijn. Maak gebruik van ervaring van anderen.

4.  Maak een energieconcept voor de woning. 

5.  Zorg voor goede detaillering, zonder koudebruggen, zonder koudelekken.

6.  Denk bij alles aan de energievraag.

7.  Let ook op de duurzaamheid in relatie tot millieu en onderhoud.

8.  Zorg voor een lange gebruiksfase.

9.  Kies de materialen zorgvuldig, waarbij niet altijd natuurlijke materialen de voorkeur hoeven te verdienen.

10. Gebruik gerecyclede en te recyclen materialen.

11.  Beperk het afval, bouw lean en compact.

12.  Kies zorgvuldig de ventilatie, verwarming en overige installatiesystemen.

13. Vergeet ook de (moes)tuin niet.

14. Probeer innovatief te zijn.

15. Vraag je constant af of het niet nog beter kan.



Het LANDSCHAP

TOVERSTRALEN Architectuur heeft niet voor niets een frisse krop sla als logo gekozen. Sla is voor iedereen herkenbaar, eetbaar.

Sla staat ook voor die herkenning en is niet toevallig ook de afkorting van Stedenbouw Landschap Architectuur. De synthese tussen die drie 

onderdelen van ruimtelijke ordening wordt essentieel gevonden.

Om die reden heeft TOVERSTRALEN Architectuur ook een samenwerkingsverband met Marnix Tavenier van mxt - landschappen. Een kundig 

en gedreven landschapsarchitect die bij de opzet van verkavelingsplannen van grote waarde is, met name om dat landschappelijke element 

binnen die ruimtelijke opgave evenwichtig vorm te kunnen geven.

Om die reden zijn ook referenties van werk van Marnix Tavenier in deze brochure opgenomen.

Aan deze referenties heeft mxt - landschappen zijn medewerking verleend.



ENERGIE

Onafhankelijkheid van de energiemaatschappijen, dat wordt het nieuwe motto.

De tendens was al zichtbaar maar zal zich de komende tijd op grotere schaal gaan manifesteren:

Passief Huis - Energie Neutraal, woonlasten zullen aantonen dat energie neutraal almaar aantrekkelijker wordt.

Collectief of individueel, onafhankelijk van de energiemaatschappijen gaat de consument zijn behoefte aan energie regelen.

Energieneutraal & Duurzaamheid worden de energiethema’s voor de nabije toekomst

Na Japan speelt dit thema nadrukkelijker dan ooit.

Met WE Adviseurs hebben we een partner die ons in al onze duurzame energieoplossingen van prima adviezen weet te voorzien.

VOEDSEL

De Moestuin is aan haar come back bezig. Type op Google moestuin en je krijgt 417.000 resultaten in 13 seconden. Over een jaar zullen dat 

er weer aanmerkelijk meer zijn. Ik ben er zondermeer voor om in het stedenbouwkundig ontwerp de moestuin als noodzakelijk ingrediënt mee 

te ontwerpen, hetzij individueel, hetzij collectief.  Voedsel van onbespoten, maar zeker ook van onbesproken gedrag zal terrein gaan winnen. 

Ritueel slachten wordt ter discussie gesteld en straks zal in één adem mee de bio-industrie worden aangepakt. 

Eten uit eigen tuin tekent de moderne mens.

Of de tuin dan op de grond of op het dak ligt maakt daarbij in feite niet uit. Daktuinen kunnen ook als moestuinen worden ingericht.

De Eetbare Stad zal aan populariteit winnen. 

Moestuinen zijn bovendien goed voor zowel de lichamelijke als de geestelijke volksgezondheid. Bij collectieve tuinen draagt het bij aan de soci-

ale cohesie en in tijden van recessie zorgt het ervoor dat er toch eten op de plank blijft, waardoor minder snel bij hulpverlenende instanties hoeft 

te worden aangeklopt.

Kortom, de moestuin moet helemaal terug, al is het maar voor het reduceren van de CO2 uitstoot.

Een ander mooi voorbeeld stond laatst in Metro waar uitvoerig aandacht werd besteed aan het Stadsboeren.

Collectief of individeel, de consument gaat zijn behoefte aan onafhankelijkheid van de grote voedselproducenten meer en meer zelf regelen.



TOVERSTRALEN
werken aan een duurzaam ontspannen samenleving
Stedenbouw - Landschap - Architectuur


