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MET JOU
zelfregie & zelforganisatie

Siza helpt mensen om hun eigen leven te organiseren. Het Nieuwe Dorp is 

daarom een plek waar zelfregie en zelforganisatie centraal staan. Onze “co-

makers” zijn mensen met een beperking die zo zelfstandig mogelijk willen 

wonen & leven, professionals die hun client als partner in de behandeling 

zien en betrokken ondernemers die hier hun innovatieve diensten en 

producten willen uitproberen. Daarnaast zoeken wij Arnhemmers die Het 

Dorp opnieuw willen leren kennen en misschien zelfs willen meebouwen 

aan een open, gemêleerde en duurzame wijk.
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“Eerst uitproberen, dan opschalen” vraagt om een ander 

ontwikkelingstempo. Siza kiest daarom voor SLOW, een graduele 

transformatie van Het Dorp. Dat is in de huidige vorm een compositie waarin 

aaneengeschakelde bebouwing de structuur bepaalt en wat overblijft groen 

is. Aaneengeschakelde bebouwing bepaalt de structuur, wat overblijft is 

groen. Wij draaien die volgorde stapsgewijs om. Een landschappelijk casco 

vormt de duurzame basis. Het nieuwe netwerk verbindt het gebied met 

Arnhem. Dit casco en netwerk definiëren vervolgens de bebouwingsclusters.

 

De keuze voor graduele transformatie betekent dat structurele 

veranderingen, als versterking van het groene casco en aanleg van nieuwe 

routes, is gekoppeld aan deelprojecten. Wordt een dergelijk project 

daadwerkelijk opgestart, dan maken wij eerst een ontwikkelplan voor het 

gebouw én de ruimte daar omheen op basis van de principes “natuur, 

verbinden en thuis”. Het ontwikkelplan wordt vervolgens besproken met het 

kwaliteitsteam waarin Siza en gemeente samenwerken. Dit team adviseert 

de architect en landschapsarchitect van het desbetreffende cluster ook in 

het vervolgtraject richting bouwvergunning. 

BEBOUWING  

BEBOUWING > THUIS 

BUITENRUIMTE

BUITENRUIMTE > VERBINDEN

GROEN

GROEN > NATUUR 

SLOW
EEN GROTE VERANDERING IN KLEINE STAPPEN

PRINCIPES

ONTWIKKELPLAN PER DEELGEBIED 
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Siza vindt natuur belangrijk voor mensen en hun gezondheid. Wij creëren 

daarom een variatierijke woon- en leefomgeving waarvan bewoners van 

Het Nieuwe Dorp en de omliggende wijken kunnen genieten. Een belangrijk 

onderdeel van dat genieten is het ontdekken. Elk type natuur kent haar 

eigen snelheid en ontwikkelt zich op haar specifieke manier. Volg dit ritme 

en er valt gedurende een dag, een maand, een seizoen, een jaar en een 

leven altijd weer iets nieuws te beleven.

Dit landschapsplan is een uitwerking van principes die in de gebiedsvisie (2011), het masterplan (2012) en bestemmingsplan 
(2013) zijn vastgelegd.

NATUUR
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scale in 1:1000 FROM 0 - 50M
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STREEFBEELD

tuinen 

beukenhallenbos

gesloten bos

licht parkbos

bloemrijk grasland

In Het Dorp zijn waardevolle resten van het voormalige landgoed Den Heuvel 
te vinden. Deze hebben hun eigen ritme, stabiel en ongestoord. Wij laten dit 
eeuwenoude beukenhallenbos zoveel mogelijk met rust. 

TIJDLOOS 

LANGZAAM 
Het groene casco is na de bouw van Het Dorp dun geworden. Wij grijpen 
de beoogde herontwikkeling aan om bestaande structuren op te dikken. Die 
vormen samen de ecologische corridor richting landgoed Mariëndaal.

SNEL
Wij stimuleren de aanleg van groene daken, “doe-groen” en waterberging 
binnen bebouwingsclusters. Zo houden we regenwater langer vast en 
verminderen we de piekbelasting onderaan de slenk.

AmsterdamsewegHeijenoordseweg
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tijdloos 
aanleg van een brede 
kruidenzoom

tijdloos  
“niet-opruimen” in het 
bestaande beukenhallenbos

Dreef

langzaam
afstand creëren met gesloten bos: 
bomen, struiken & kruiden

langzaam
het groene casco opdikken met 
licht parkbos en kruidenzoom

snel
green roof 

Amsterdamseweg
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scale in 1:1000 FROM 0 - 50M

0m 20m 50m

BEHEREN

beukenhallenbos

Dit bos bestaat uit reusachtige beuken en is daardoor van nature schaduwrijk 
met een schrale kruidenlaag. “Met rust laten” betekent een keuze voor 
natuurlijke verjonging, ook al duurt dat lang. Omgewaaide bomen blijven 
liggen, behalve als die het pad versperren. Paddenstoelen groeien op het 
dode hout, boommarters wonen in de holtes, insecten kruipen onder de 
schors en worden door spechten opgegeten. Deze natuurlijke cyclus trekt niet 
alleen planten en dieren aan. Ook kinderen zijn gek op omgevallen stammen 
en takken waar zij hutten mee bouwen.

Het beheer richt zich vooral op het voorkomen van onveilige situaties en 
de aanplant van een structuurrijke mantel langs de bosrand. Bestaat die uit 
bloeiende en bessendragende struiken, dan ontstaan er tal van extra voedsel- 
en schuilmogelijkheden voor bijen, vlinders en kleine zoogdieren. Langs de Tra 
lijkt daarvoor geen ruimte, tenzij de recente aanplant (beuk) wordt verplaatst.

beukenhallenbos

Bomenonderzoek
april 2010 
Cobra boomadviseurs bv 

gesloten bos 

tuinen

waardevolle boom 

bloemrijk grasland 

licht parkbos 

TIJDLOOS TIJDLOOS 

LANGZAAM

SNEL 

Het Dorp is 15,4 hectare groot; hiervan is 60% groen. Is de transformatie 

van het gebied voltooid, dan zal er minimaal 2,0 hectare nieuwe natuur zijn 

bijgekomen. Maar dat kan nog wel even duren. De tussentijd gebruiken 

we om het bestaande groen anders te gaan beheren. Het waardevolle 

bomenbestand vormt het uitgangspunt. Het landschappelijke streefbeeld 

“kleurt” het reguliere onderhoud daarvan, zodat er langzaam meer contrast, 

diversiteit en eigenheid ontstaat. 

Siza wil het landschapsbeheerplan met Geldersch Landschap uitwerken; de 

uitvoering ervan is idealiter een gezamenlijk werkervaringsproject.
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bloemrijk grasland 

De voedselarme gronden van Het Dorp vormen een goede basis voor schraal 
grasland met solitaire bomen en enkele boomgroepen. Door het open veld 
slechts twee of drie maal per jaar te maaien en het maaisel af te voeren, keren 
bloeiende graslandsoorten als gewone ereprijs en smalle weegbree terug. 
Hekken, ondergroei en kleine en/of zieke bomen vormen obstakels, maar die 
kunnen weg. Bijkomend voordeel is dat oorspronkelijke zichtlijnen, zoals die 
vanaf de Amsterdamseweg, weer worden hersteld.

De maaifrequentie wordt op de gebruiksintensiteit afgestemd. Op populaire 
speelplekken, zoals het idyllische veldje bij de Tra, wordt vaker gemaaid. Zo 
ontstaat een stevige “grasvloer”.
 

LANGZAAM 

tuinen  

Een deel van het groen ligt in een cluster dat nu of in de toekomst grotendeels 
verhard en bebouwd is. Betreft het een waardevolle boom, dan gaan wij daar 
zorgvuldig mee om. Daarnaast is er ruimte voor “doe-groen”. Het samen 
planten, schoffelen en oogsten op kleine farmlandjes is een geweldige manier 
om de levendigheid en sociale interactie in Het Dorp te bevorderen.

Herontwikkeling van het gebied biedt kansen voor opvang, hergebruik en 
infiltratie van regenwater. Een dergelijke waterberging op of naast een gebouw 
vult zich razendsnel met mossen, waterplanten en libellen.

SNEL

gesloten bos

Dit bos bestaat uit eiken, haagbeuken en andere lichtboomsoorten van 
het wintereiken-beukenbos. Waardevolle resten hiervan zijn vooral te 
vinden langs de historische cultuurlijnen in het gebied: Amsterdamseweg 
en Heijenoordseweg plus een uitloper langs de Tra. Het beheer moet hier 
de “boservaring” terugbrengen. Dat gebeurt door aanplant van bomen in 
combinatie met bloeiende en bessendragende struiken: hazelaar, hulst, 
kamperfoelie, liguster, appel, vuilboom, trosvlier en lijsterbes.

Beheer is belangrijk, maar heeft niet kunnen verhelpen dat deze bosstroken in 
de loop van de tijd erg dun geworden zijn. Substantieel opdikken lukt alleen in 
combinatie met herontwikkeling van het gebied.

licht parkbos

Ook dit is een wintereiken-beukenbos, maar dan met een wat lossere structuur 
en meer kruiden en minder struiken. Het beheer richt zich vooral op de ietwat 
verscholen bomensingel in het westelijke deel van Het Dorp (tussen Kluchtweg 
en Wildbaan). Uitdunnen is daar niet nodig; het meeste werk zit in het 
sporadisch maaien om de kruidenlaag een handje te helpen.

Licht parkbos creëert licht, lucht en ruimte voor bewoners. Het is 
daarom geschikt om, in het geval van herontwikkeling, tussen de nieuwe 
bebouwingsclusters toe te passen.



2120 NATUUR | LANDSCHAPSPLAN 

ONTWIKKELEN

Siza kiest voor graduele transformatie van Het Dorp. De uitbreiding van het 

groene casco met 2,0 hectare wordt daarom niet in een keer gerealiseerd, 

maar is gekoppeld aan deelprojecten. Wordt een dergelijk project 

daadwerkelijk opgestart, dan maken wij een plan voor het gebouw én de 

ruimte daar omheen. Wij noemen dat werk met werk maken. Doel is om het 

aandeel groen met elk deelproject te laten toenemen. Om fragmentatie in 

aanleg en beheer te voorkomen, is het belangrijk om daarbij de volgende 

stappen te volgen. 

FAUNA 
Check welke dieren er in het te ontwikkelen gebied aanwezig zijn. Tref in/rond 
nieuwbouw maatregelen om het eventuele verlies aan habitat en voederplaatsen te 
compenseren.

STAP 1

Check welke bomen er aanwezig zijn en of er meer exemplaren het predikaat 
“waardevol” verdienen. Probeer die, bijvoorbeeld door een slimme situering van de 
nieuwbouw, zorgvuldig in te passen.  

BOMENSTAP 2

GROEN CASCO

Check het landschappelijke streefbeeld. Valt (een deel van) het te ontwikkelen gebied 
buiten de bebouwingsclusters, kies dan een aanleg- en beheertype conform de 
plankaart.

STAP 3

Check het streefbeeld. Valt het gebied binnen de clusters, experimenteer daar dan 
met “doe-groen” zoals eetbare tuinen en duurzaam waterbeheer en -ecologie op en 
rond de gebouwen.

TUINENSTAP 4

Check winst & verlies aan groen en water in het te ontwikkelen deelgebied. Is dat per 
saldo negatief, realiseer dan afdoende compenserende maatregelen elders in het 
plangebied. 

STAP 5 GROENBALANS
Ecologisch onderzoek
februari 2011 
Tauw bv 

Vogels categorie 1 
(o.a. buizerd, gierzwaluw, huismus, 
ransuil)

Vogels categorie 5 
(o.a. grote bonte specht, 
koolmees, pimpelmees)

Vogels overig 
(o.a. duif, kauw, vink, roodborst, 
gaai, merel, tjiftjaf)

Zoogdieren 
(o.a. eekhoorn, egel, vos)

Vleermuizen 
(o.a. gewone dwergvleermuis, 
Laatvlieger, Rosse vleermuis)

scale in 1:1000 FROM 0 - 50M

0m 20m 50m
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Neerslagpatronen veranderen. Siza houdt er rekening mee dat er vaker hevige 
buien zullen plaatsvinden. Om schade te voorkomen, zullen daarom stapsgewijs 
maatregelen worden genomen.

De hoeveelheid verhard oppervlak neemt met minimaal 2,0 hectare af. Deze afname 
bevindt zich in het gele vlak (“goed infiltreerbaar”), zodat de infiltratiecapaciteit 
toeneemt.

Bij het beheer van bestaand groen en aanleg van nieuwe natuur wordt onderzocht of 
er plekken kunnen worden ingericht om het regenwater tijdelijk op te vangen c.q. de 
afstroomsnelheid te vertragen.

De toepassing van groene daken en kleine waterbassins in de clusters wordt 
gestimuleerd. Die vlakken niet alleen de waterpiek af, maar brengen ook de natuur 
“tot in de woonkamer”.

STAP 6 WATER 

INFILTRATIEKAART

goed infiltreerbaar

infiltreerbaar - detailonderzoek gewenst 

om risico’s in beeld te brengen
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VERBINDEN 

Siza wil Het Dorp weer met Arnhem verbinden. Wij nemen onze 

verantwoordelijkheid  en kiezen voor oplossingen op het gebied van energie, 

afval en mobiliteit die een substantiële bijdrage aan de verduurzaming 

van onze stad leveren. De nieuwe routing opent het gebied naar haar 

omgeving. Het Dorp wordt op die manier een “bestemming”, de plek waar 

Arnhemmers naar toe gaan omdat er iets te beleven valt: stadsnatuur, 

innovaties, een terras op de zon, kunst op straat en tal van onverwachte 

ontmoetingen.

Dit netwerkplan is een uitwerking van principes die in de gebiedsvisie (2011), het masterplan (2012) en bestemmingsplan (2013) 
zijn vastgelegd.
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scale in 1:1000 FROM 0 - 50M

0m 20m 50m

Dorpstuin

Wonen

Mix-used programma

laantje van 2,5m

laantje van 5m

laantje van 7,5m

DUURZAAMHEID VERBINDT

ROUTING VERBINDT

PROGRAMMA VERBINDT

STREEFBEELD

Duurzame innovaties hebben vaak een louter technische insteek. Wij 
selecteren oplossingen op basis van hun milieurendement én bijdrage 
aan “quality of everyday life”, bijvoorbeeld omdat zij de zelfredzaamheid 
vergroten.

De nieuwe routing keert het gebied van binnen naar buiten. Wij maken 
hellingen nooit steiler dan 5%, zodat rolstoelers en bakfietsen gemakkelijk 
uit de voeten kunnen. De routes ogen daardoor als paden in een Engels 
landschapspark.

Wij verrijken het fysieke netwerk met sociale speldenprikken die de 
ontmoeting stimuleren, variërend van een KunstTunnel onder de 
Amsterdamseweg tot de “dorpstuin” als het toekomstige hart van Het 
Nieuwe Dorp.

Amsterdamseweg

Heijenoordseweg
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BEHEREN & ONTWIKKELEN ROUTING

Het Dorp beschikt sinds kort over een extra aansluiting op de 

Amsterdamseweg. De gemeente realiseert tevens snelheidsremmende 

plateau’s op de Heijenoordseweg en knapt het tunneltje naar Sterrenberg 

op. Deze acties verankeren het gebied beter in haar omgeving, maar er is 

meer nodig. Siza wil Het Dorp tot een “spin in het web” van comfortabele 

wandel- en fietsroutes maken. Autoverkeer is te gast; parkeren gebeurt 

in “pockets” binnen de clusters. Cruciaal daarbij is het plein onder de 

dorpstuin, waar de meeste bezoekers van de voorzieningen zullen parkeren.

Lombok

Hertshoornstraat

Nieuwe Wildbaan

Nieuwe Dreef

Amsterdamseweg

Nieuwe Wentel

Sterrenberg

Hoogkamp

Binnenstad

Hoeve Klein Mariëndaal

Landgoed Mariëndaal

Heijenoord

Heijenoordseweg

Gentiaanstraat

Dorpstuin

primaire verbinding 
oost-west

alternatieve route 
Heijenoordseweg

secundaire verbinding 
oost-west

primaire verbinding 
noord-zuid

Voorstel nieuwe fietstunnel Voorstel nieuwe brug 

LANGZAAM VERKEER 



3130 VERBINDEN | NETWERKPLAN 
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taxibusje

autoverkeer 

parkeren >100

parkeren 50 ~100

parkeren < 50

standaard profiel 

standaard profiel 
met een veilige uitwijkstrook

hulpdiensten

expeditie / afvalinzameling

Ook de nieuwe verkeersstructuur wordt stapsgewijs geïmplementeerd. Dat is passen 
en meten, want oud en nieuw moeten altijd op elkaar aansluiten. “Light infrastructure” is 
uitgangspunt, niet meer verharding dan strikt noodzakelijk. Wandelaars en fietsers bundelen 
zich op een beperkt aantal laantjes die toegankelijk (<5%) en goed verlicht zijn. Dit bespaart 
kosten, maar wat belangrijker is: je komt elkaar nog eens tegen! Conflicten zijn evenwel 
ongewenst. De voorgestelde routing is daarop nagelopen en waar nodig wordt het standaard 
profiel uitgebreid met een veilige uitwijkstrook voor kwetsbare verkeersdeelnemers. 

tuinen

tuinen op parkeerdek

parkeerdek

natuurlijk ventilatie & licht laantje kunstgebouw

Doorsnede Dorpstuin met parkeerdek, tuinen en ‘kunstgebouw’
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5,0m 1,0m 2,0m

shared space kabelstrook boomvrije zonebomen inpasbaar

1 afsluitband beton, 12x 25 in specie 
2 opbouw asfalt 

bovenlaag asfalt, ingestrooid met lichte kleur steenslag 
bitumineuze tussenlaag ca. 8cm 
tussenlaag zand ca. 15cm 
fundering menggranulaat of zand, 50cm dik

3 rijwielpadband beton, 4/12x25 in specie 
4 fundering menggranulaat of zand, 20cm dik 
5 afsluitband beton 12x25 in specie 

2 1 3 4 5 

Laantje van 5,0m Laantje van 7,5m

5,0m 1,0m2,5m 2,0m

straat kabelstrooksafe boomvrije zonebomen inpasbaar

Het standaard profiel is geïnspireerd op de laantjes van Arnhems Buiten. Wij gaan uit van 
“shared space”: iedereen op dezelfde weg. Auto’s rijden stapvoets. Ontbreken die, dan wordt 
het laantje tot 2,5 meter versmald. Valt er meer drukte te verwachten, dan wordt het verbreed. 
De laantjes krijgen een comfortabele asfalt topping met lichte afstrooilaag. Het straatmeubilair 
accentueert het inclusieve en duurzame karakter van het gebied. Beplanting of een natuurlijk 
talud tot aan de weg voorkomt wildparkeren. Zijn dergelijke natuurlijke “obstakels” er niet, dan 
volstaat een houten paaltje; dat is over circa 5% van de weglengte nodig.
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BEHEREN & ONTWIKKELEN PROGRAMMA

Dorpstuin

Siza gebruikt vrijkomende gebouwen als broedplaats  voor profit en non-

profit initiatieven die een bijdrage leveren aan de zelfregie en zelforganisatie 

van bewoners. Blijken die in de praktijk een succes, dan verhuizen zij mee 

naar de dorpstuin.  Dit nieuwe hart ligt op het kruispunt van wandel- en 

fietsroutes tussen Sterrenberg en Heijenoord en biedt een wijds uitzicht over 

het open veld. Een plek zo mooi als het landgoed Sonsbeek, maar dan vol 

co-makers die de wereld eerlijker, gezonder en duurzamer maken. En dat 

hier aan Arnhem willen laten zien.

Huidige voorzieningen

Nieuwe Dorpstuin 

Het Dorp als levendige plek voor non-profit en profit 
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“Een moestuin 
is het beste 

plein.”

“ Maak zelf 
eens wat 
slims.” 

“Mooi uitzicht, 
informele 

sfeer.” 

terras met uitzicht 5m laantje 2,5m laantje bloemrijk grasland 

Doorsnede BLOK A- open veld 

FOTO’S:  
Villa- Augustus, Dordrecht
Il Frantoio Capalbio, Grosseto, Italy
The High Line, New York, US 
Dymaxion sleep, International Garden Festival, Canada 
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BEHEREN & ONTWIKKELEN DUURZAAMHEID

Het Dorp gebruikt veel energie, produceert veel afval en trekt veel verkeer. 

Siza start op korte termijn met verduurzaming, bijvoorbeeld door introductie 

van LED-verlichting, afvalscheiding bij de bron en E-laadpunten. Bij 

herontwikkeling leggen we de lat hoger. Onze duurzame routekaart omvat 

een scala aan oplossingen die passen bij graduele transformatie, omdat 

ze op kleine schaal kunnen worden toegepast. Wij leggen de uiteindelijke 

keuze uit dit menu vast in de “ontwikkelenvelop” die per deelproject wordt 

gemaakt.

“Mensen met een beperking willen zich niet alleen bínnen het plangebied 
eenvoudig kunnen verplaatsen, maar ook van en naar het terrein, bijvoorbeeld 
naar het centrum van Arnhem.”

“Mensen met een beperking 
maken gebruik van veel 
geavanceerde elektrische 
apparatuur en hebben een 
grote warmtebehoefte.” 

“Alles moet voor de bewoner met een beperking 
thuis gebeuren en op afstand bedienbaar zijn, 
want het aantal zorgmomenten per dag is 
drastisch teruggeschroefd en zorgverleners 
hebben steeds minder tijd.”

“Door de verpakkingen van alle maaltijden en verpleegkundige hulpmiddelen 
zijn er grote hoeveelheden plastic afval.”

“Koeling speelt in 
de zomerperiode 
een belangrijke 
rol.”

“Mensen met een beperking zijn vaak zeer 
gevoelig voor temperatuurveranderingen; 
het is van belang dat zij snel een gewenst 
temperatuurverschil tot stand kunnen brengen.”

“Veel bewoners brengen de dag 
grotendeels zittend of liggend door.”

Een behoefte aan voldoende mogelijkheden/ 
modaliteiten om van en naar Het Nieuwe Dorp 

te kunnen komen.

Een relatief hoge energievraag per bewoner.

Een hoge materiaalbehoefte en grote (plastic) 
afvalstromen.

Van belang voor het kiezen van passende 
energietechnieken.

Een behoefte aan gevarieerde lichtinval en 
derhalve veel raampartijen die zorgen voor 

veel passieve zonne-energie.

De voorgestelde maatregelen zijn gebaseerd op de Duurzaamheidsvisie Siza - 
Project3Noord (Greenspread, 2014).
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Recycling sloopafval

Dak,- muur- en vloerisolatie

HR+ glas

HR++ glas

Nanocoating

Groen dak

LED/DLAHoogfrequent TL

Klimaatplafonds

Ventilatie-WTW
Energiemonitoring

WKO/WP

WKO/WP + Zonnecollector

WKO/WP + Asfaltcollector

WKO/WP + Riothermie

Dakgebonden zon-PV

Grondgebonden zon-PV
Urban Wind (15 kW)

Stadswarmte

Biomassa: bio-olie/biogas
Biomassa: houtpelletkachel

WKKGeothermie

Lokale verwerking regenwater

Leensysteem e-bikes/scooters

Centrale E-laadpunten

Zonnecarports

E-shuttle
Uitbreiding leenfietssysteem

Monitoring fiets-kilometers
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Haalbaarheid (kan het?)  

DEZE DUURZAME OPLOSSINGEN ZIJN WENSELIJK EN HAALBAAR 
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Energie / Duurzaam bouwen Energie / Duurzame opwek

Afval Mobiliteit 

Oplossingen - wenselijk en haalbaar
Dak-, muur- en vloerisolatie
HR+(+) glas
LED/DLA verlichting
Ventilatie WTW
Klimaatplafonds
Energiemonitoring
Nanocoating
Hoogfrequent TL

Oplossingen - overig
Recycling sloopafval
Groen dak*
* wel wenselijk vanuit waterbeheer 

Oplossingen - wenselijk en haalbaar
Dakgebonden zon-PV
WKO/WP+Riothermie

Oplossingen - overig
WKO/WP
WKO/WP+Zonnecollector
WKO/WP+Asfaltcollector
Grondgebonden zon-PV
Urban wind
Stadswarmte
Biomassa - bio-olie/biogas
Biomassa - houtpelletkachel 
WKK
Geothermie

Oplossingen - wenselijk en haalbaar
Lokale verwerking regenwater
WaterSchoon-pakket
Afvalscheiding bij bron

Oplossingen - overig
Lokale verwerking GFT 

Oplossingen - wenselijk en haalbaar
Leensysteem e-bikes & e-scooters
Uitbreiding leensysteem
Centrale e-laadpunten auto’s

Oplossingen - overig
Zonnecarports
Elektrische shuttle-verbinding
Monitoring fietskilometers

6,50

6,25
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THUIS

Siza vindt het belangrijk dat huidige en nieuwe bewoners zich hier thuis 

voelen. Wij hebben daarom onderzoek gedaan naar welke waarden hen 

bindt. En wat blijkt? Beiden hechten aan eerlijke, persoonlijke en functionele 

architectuur. Die staat wat hun betreft middenin een kleurrijke stadswijk. 

En middenin de natuur. Hun ideale woning is daarom onderdeel van een 

ongedwongen “community” én voegt zich harmonieus in het landschap. 

Sterker nog: zij zien het liefst dat de natuur tot in hun woning doorloopt.
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SAMEN MET BUREN 

EEN DAK IS VOLDOENDE 

STREEFBEELD

FUNCTIONEEL EN PERSOONLIJK

Innovatieve oplossingen voor mensen die zo zelfstandig mogelijk willen 
wonen, dat is waar Het Nieuwe Dorp om draait. Maar waarom zien die 
oplossingen er vaak zo lelijk uit? Wij denken dat functioneel ook mooi en 
persoonlijk kan zijn!

Elk cluster vormt een kleinschalige community, een perfecte maat voor 
“zelf doen”. Wij dagen co-makers uit om samen zo’n mini-buurtje te 
ontwikkelen. De grens met het omringende landschap markeren we 
scherp, want dat is van iedereen.

Het Dorp ligt in de stad, bewoners leven er met de natuur. Architectuur 
creëert vaak een scheiding tussen binnen en buiten. Wij zoeken 
daarentegen architecten die een robuust, expressief en “beschuttend” 
dak eigenlijk al voldoende vinden.

Amsterdamseweg

Heijenoordseweg
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BEHEREN & ONTWIKKELEN 

Siza wil nieuwe concepten op kleine schaal uitproberen. Dat gebeurt nu al in 

bestaande gebouwen, maar zou veel zichtbaarder moeten worden gemaakt. 

Het testen gebeurt ook in Paswoningen. Daar onderzoeken wij welke ruimte 

en technologie een bijdrage leveren aan het zelfstandig wonen van mensen 

met een beperking. De eerste bouwfase / BLOK A betekent “opschalen”. 

Ook van dat R&D team verwachten wij een exploratieve houding, want met 

de ervaring die zij opdoen kunnen wij weer in het volgende cluster aan de 

slag.

Bij een lerend proces past geen statisch kader. De welstandscriteria drukken 

daarom vooral de architectonische opgave uit. Is een fase afgerond, dan 

worden zij geëvalueerd.
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Architectuur integreert de kleinste 
details in een coherent en 
aantrekkelijk beeld dat aanpasbaar is 
op het individu.

Architectuur creëert mogelijkheden 
voor zelfstandig wonen & leven die 
niemand ooit voor mogelijk heeft 
gehouden.

Architectuur is een sterk en tijdloos 
raamwerk dat een permanente stroom 
aan veranderingen en innovaties
faciliteert. 

Architectuur begint bij “binnen” 
dat uitblinkt in functionaliteit op de 
vierkante meter. En in ruimtelijjke 
beleving.

Architectuur bemoeit zich tot het 
kleinste detail om “zelfstandig wonen 
& leven voor iedereen” mogelijk te 
maken.

Architectuur gebruikt high tech 
oplossingen en maakt die eenvoudig 
te begrijpen, te gebruiken en te 
veranderen.

CHECKLIST 
Architectuur start vanuit emancipatie 
2.0, niet vanuit een institutionele 
typologie als “verpleeghuis” of 
“kantoor”. 

Functioneel 
en persoonlijk
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Samen met 
buren 

Architectuur benut hoogteverschillen 
in het terrein, zodat veel bewoners 
een directe relatie met het landschap 
hebben.

Architectuur integreert parkeren als 
onderdeel van de dagelijkse routine: 
thuiskomen, praatje maken met de 
buren ed.

Architectuur creëert een duidelijke 
“voorkant” naar het omringende 
landschap en maakt landje-pik fysiek 
onmogelijk.

Architectuur schept “tussenruimte” 
voor buren die extreem kunnen 
verschillen en elkaar toch willen 
ontmoeten.

Architectuur honoreert uiteenlopende 
(woon)wensen van buren binnen een 
cluster zodat een uniek en gevarieerd 
beeld ontstaat.

Architectuur is vooral een expressief 
(niet-plat) en “beschuttend” dak 
waaronder binnen en buiten naadloos 
in elkaar overlopen.

Een dak is 
voldoende 

Architectuur voorziet in een habitat 
voor vleermuizen, gierzwaluwen en 
andere dieren die “leven in de natuur” 
tastbaar maken.

Architectuur neemt de menselijke 
maat als uitgangspunt en heeft 
geen behoefte om het individu te 
imponeren.

Architectuur bestaat uit een beperkt 
aantal duurzame en tactiele materialen 
die mooier worden naarmate ze ouder 
zijn.

Architectuur voegt zich in het 
landschap, òòk door gebruik van 
een rustig en niet-contrasterend 
kleurenpalet.

CHECKLIST CHECKLIST 

Architectuur accentueert de identiteit 
van een community die zich 
subtiel van andere clusters mag 
onderscheiden.

Architectuur is niet “af”, maar 
geeft aanleiding tot persoonlijke 
interpretaties en toevoegingen van de 
gebruiker.

Architectuur heeft details waardoor de 
ruimte, afhankelijk van het individuele 
perspectief, verschillend kan worden 
beleefd.

Architectuur zet in op een levendige 
plint en trekt die soms naar boven om 
sociale interactie op de verdieping te 
stimuleren.
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