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De Fluwelen Weide
 
De crisis heeft binnen de volkshuisvesting flink 
toegeslagen. Vrijwel iedereen binnen de professie 
besteedt de meeste tijd aan reorganiseren en na-
denken over de nieuwe rol en positie na deze crisis. 
Dit geldt voor gemeenten, politiek, woningbouw-
verenigingen, ontwikkelaars, bouwers, architecten, 
stedenbouwkundigen en alle andere, direct bij de 
volkshuisvesting betrokken partijen.

Het in dit boekje gepresenteerde woonconcept voor 
de Fluwelen Weide wil een antwoord zijn op het 
gewijzigde consumentengedrag, en een bijdrage 
leveren aan de mogelijke richting waarin dat ant-
woord zich kan ontwikkelen. Veel aandacht voor de 
keuzemogelijkhden van de consument, maar ook 
veel aandacht voor de stedenbouwkundige context, 
de architectuur en de details.

De stedenbouwkundige randvoorwaarden zullen 
ook voor de nieuwe woonconcepten moeten gelden.
Anderszijds zullen stedenbouwkundige randvoor-
waarden gewijzigd consumentengedrag niet kunnen 
negeren. 

STEDENBOUWKUNDIGE
RANDVOORWAARDEN
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Ontwerpstrategie   
Maximal keuzevrijheid in omvang programma / 
kosten van de individuele woning

De basiswoning kan afhankelijk van de schake-
ling op verschillende manieren worden uitge-
breid. De koper heeft maximale keuzevrijheid in 
volume en oppervlak van zijn woning. Keuze-
vrijheid tijdens ontwikkelingstraject maar ook 
daarna! Een koper moet eenvoudig kunnen stu-
ren in de uitgaven. En niet gedwongen worden 
om meteen voor de hoofdprijs te gaan.
De gebruiksoppervlakte van basiswoning tot uit-
gebouwde woning moet kunnen variëren tussen 
+/- 100m2 en 180m2.

Alle onderdelen kunnen zelfstandig uitgewerkt 
worden: materiaal / kleur / principedetails. En 
naderhand gecomponeerd worden tot 1 woning. 
Architectuur en vormgeving staan los van het 
totaal concept een kunnen per opgave bepaald 
worden.

‘De consument bepaalt zelf de grootte cq 
omvang van zijn / haar woning.’   

Basiswoning 300 m3 Varianten Voor- en Achterzijde ONTWERPELEMENTEN
BOVENBEEK
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De Fluwelen Weide
In de Stedenbouwkundige Randvoorwaarden wordt 

gesproken over de eengezinswoningen rondom het 

groen, die een echt collectief moeten vormen. In de 

randvoorwaarden wordt daarbij de ruimtelijke uit-

straling bedoeld. Wij willen die collectieviteit ook in 

gebruik stimuleren. Collectieve energievoorziening 

middels WKO, collectieve Moestuin, wonen richten 

op het collectieve groen door middel van Veranda’s. 

Gemeenschappelijke elementen die van De Fluwe-

len Weide een in alle opzichten “Groene” enclave 

weten te maken.

Kortom een Groene Collectieve Co Creatie, dat is 

wat ons voor ogen staat.

De door ons voorgestelde ontwerpstrategie is 

daarbij dan ook een middel om bovengenoemd doel 

te bereiken. Een middel dat is gericht op kwaliteit, 

flexibiliteit, snelheid, duurzaamheid, betaalbaarheid 

en keuzevrijheid. Elementen die nodig zijn om op dit 

moment aan de nieuwe tijd aangepaste producten 

te kunnen realiseren.

VOGELVLUCHT



     04 FLUWELEN WEIDE
Hiernaast staan sfeerimpressies van de 

Fluwelen Weide afgebeeld. Beelden die 

conform de gekozen filosofie individueel 

nogal kunnen gaan verschillen van de 

getoonde beelden. Wel blijft een aaneen-

schakeling van kappen het ontwerpmotief. 

Verfijning en detaillering moet uiteraard nog 

verder worden gebracht.



Akropolis Architekten
Akropolis Architekten bundelt jarenlange ervaring 

aan praktische architectuur voor creatieve 

projecten.

Zowel corporaties als commerciële partijen weten 

de weg naar Akropolis met succes te vinden. 

Akropolis blinkt uit in strategisch ontwerp en vertaalt 

de wensen van haar opdrachtgevers in toegevoeg-

de waarde. De liefde voor het vak van duurzaam 

creëren in combinatie met ambachtelijke kennis 

en heel veel praktijkervaring zorgen dat Akropolis 

(opgericht in 1976) keer op keer ‘de spijker op zijn 

kop slaat’. 

In een hecht team, waarbij de kennis van de op-

richters Theo Verstralen en Leo Kathman dagelijks 

wordt gedeeld met aanstormend talent, is Akropolis 

maximaal in staat in te spelen op nieuwe ontwikke-

lingen in de markt. De mens centraal vormt samen 

met esthetische waarden steevast het centrale 

uitgangspunt bij het functioneel ontwerp.

Zie voor meer voorbeelden de navolgende 

bladzijden.

Modern Klassiek Romantisch Moderne Retro
     05



     06 MOLLENBURG
Hiernaast staan sfeerimpressies van de Mol-

lenburg, een locatie in Gorichem. De Zwarte 

Hond heeft hiervoor het stedenbouwkundig 

ontwerp gemaakt, wij hebben de woningen 

ontworpen in een samenhangende architec-

tuur.

Opdrachtgevers waren Bam Vastgoed en  

en Bemog Projectontwikkeling BV. 

Het ging hierbij om 120 woningen.



     07
Duingeest is een project in Monster, direct 

achter de duinen. Opdrachtgever is Bouw-

fonds. Het gaat hierbij om zo’n 240 luxe 

woningen. Wij hebben opdracht om 25% 

hiervan te ontwerpen.

De opdracht is verkregen uit een prijsvraag, 

die wij gezamenlijk met Bouwfonds en de 

andere ontwerpers hebben gewonnen.

DUINGEEST



     08
Hiernaast staan sfeerimpressies van de 

Limhof afgebeeld. Een invullocatie in Lim-

men NH. 

54 woningen in diverse categoriën van so-

ciale koop tot middelduur. Opdrachtgever is 

Proper-Stok Groep BV

LIMHOF
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Vathorst is een gerealiseerd project in 

Amersfoort, 24 dure vrije sectorwoningen. 

Ook hier heeft de koper veel keuzemoge-

lijkheden bij de realisatie van zijn/haar huis 

gekregen. Opdrachtgever was Proper-Stok 

Groep BV.

VATHORST
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Hiernaast staan sfeerimpressies van Park 

Smeetsland. Hofjes, Veranda’s, Pergola’s, 

groen en waterzones bepalen hier het lom-

merrijk sfeerbeeld.

Opdrachtgevers zijn AM en Com.Wonen.

PARK SMEETSLAND



     11 OOSTENDAM
Een locatie tussen de dijk en het Waaltje.

Een mooie locatie, met lux wonen aan het 

water en meer besloten patiowoningen in 

de “boomgaard”. Sfeervol buiten wonen op 

een steenworp afstand van de stad.

Opdrachtgever: AM



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


