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TUINEN, STRATEN EN PARKEREN
De voor- en achterzijde van de bouwblokken wordt aangepakt. Beganegrondwoningen
krijgen direct toegang tot een buitenruimte, parkeren wordt opgelost in de binnengebieden en de straten worden groen, leefbaar en aantrekkelijk.
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LEREN
De Kameleon

WELZIJN + LEREN
sporT-huis
WONEN
toevoeging van diﬀerentiatie
aan woningtypologieën
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STEDENBOUWKUNDIGE ACUPUNCTUUR

SMART GRID EN ZORGTECHNOLOGIE

We stellen op beperkte schaal stedenbouwkundige ingrepen voor. Dat doen we op precies
de juiste plekken, voor een zo groot mogelijk ruimtelijk en sociaal effect.

Minder auto’s, een veilig voetpad en een smart grid maken Carnisse veilig en toegankelijk voor
iedereen. Ook op het niveau van de woning gebruiken we slimme technologie om het zorgproces
te ondersteunen. Toepassingen ontstaan altijd vanuit de behoefte van de bewoner.

WONEN
Aansluiting nieuwe
woonontwikkeling
Hart van Zuid

LEREN + MILIEU
uitbreiding
speeltuin met
waterspeeltuin

WELZIJN
Hertkenkamp
Kerk van de Nazarener

ZORGEN + MILIEU + WELZIJN
MILIEU

pv-cellen georiënteerd
op het zuiden

medisch centrum
Carnissehuis
-Apotheek
-Fysiotherapie
-Huisarts
-Diëtiste
-Verloskundige

ZORGEN + MILIEU
zelfvoorrijdende scootmobiel
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Wonen direct in het park
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WONEN
tuinruimte afgeschermd
met bloembakken

WONEN
rotterdamse stoep

ZORGEN

Laleli Moskee
T-HUIS
-Huis van Carnisse
-Energieopslag
-Sportschool
-T-Café
-Wijkloket
-Buurtbatterij
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WONEN
licht gebakken materiaal,
eenrichtingsverkeer

MILIEU
energie opwekken
wijkbedrijf

ZORGEN
pop-up dagbesteding

d
Zui

LEREN
Elisabethschool
WELZIJN
boulevard
wonen + leven
aan het Zuiderpark

WELZIJN
zwemmogelijkheid

bergingen
ZORGEN
dynamiche route met
oplichtend verharding

MILIEU
straatmeubilair,
tevens buurtbatterij

WELZIJN
levensloopbestendige
buitenruimte op collectieve vlonder
WONEN
verplaatsbare bakken maken
ruimte voor bezoekers parkeren

WELZIJN

voetgangersverbinding
met het Amelandseplein

WONEN
nieuwbouw
appartementen

WELZIJN
buurt tuin

WONEN

informele route
door het park

TRANSFORMATIE EN FASERING
VAN DE OPENBARE RUIMTE
TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

bergingen

WONEN
bewoners parkeren
uit het zicht

