THE COMMONS een Stadsdorp voor meerdere generaties in Haven
Stadsdorp Haven
Gezien de uitdagingen waar Almere Haven voor staat stellen wij
4 thematische coöperaties voor: een woon coöperatie, een zorg
coöperatie, een energie coöperatie en een buurt coöperatie. Deze
coöperaties spelen een voortrekkersrol bij ontwikkeling en beheer
van de buurt en vormen samen Stadsdorp Haven. In het Stadsdorp
kunnen bewoners publieke taken oppakken die de overheid en de
marktpartijen laten liggen, of die bewoners efficiënter en beter kunnen uitvoeren. Zorgorganisaties, corporaties, welzijnsorganisaties en
gemeenten kunnen stadsdorp Haven ondersteunen en in aanvulling
op wat bewoners zelf doen een aanbod formuleren.

02 BLOK TOEKOMSTPERSPECTIEF

Zo stelt een wooncoöperatie ouderen in staat om zelfstandig samen
te wonen, in een schone en veilige omgeving, met hulp en ondersteuning van jongeren in ruil voor huurkorting. Ouderen die zwaardere
zorg nodig hebben, kunnen via een zorgcoöperatie hulp en zorg krijgen van buren en zorgprofessionals. Een buurtcoöperatie zorgt voor
voldoende voorzieningen voor ouderen en jongeren in de buurt, en
de energiecoöperatie neemt maatregelen voor een duurzame buurt.

Schuur
  met sedum dak als
privacy scherm

02

   

Nieuwbouw Kickstarter
Buurtplein
met seniorenwoningen,
wijkverpleging en tijdelijke zorg

Meergeneratietuin  
moestuin voor eigen
consumptie

Speeltuin

Buurtrestaurant
Prefab Dakopbouw
met zonnepanelen

De coöperaties bieden bewoners de mogelijkheid zelf hun buurt
vormgeven en een bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Onder
deze condities kunnen senioren beter oud worden. Haven krijgt zo
bovendien een aantrekkelijk perspectief voor de periode na de huidige generatie ouderen.

Buurtsuper

Drie Schaalniveaus
Om de uitdagingen van Almere Haven het hoofd te bieden dienen de
coöperaties op grofweg drie schaalniveaus actief te zijn: dat van de
wijk, van het blok en van de woning.
Wijk
Bij ouderen, gezinnen en jongeren zijn behoeften en aandachtspunten opgehaald op de schaal van de binnenring van Haven. Deze zijn
opgesomd op paneel 1 onder 01 wijk.
Blok
Op de schaal van het blok toetsen de wooncoöperatie en buurtcoöperatie de interesse bij bewoners in ander gebruik en mogelijke
overname van zowel de openbare hoven als de centrale openbare
ruimte tussen de vier hoven. Dit gebeurt per hof: in het ene hof kan
er een voorkeur bestaan voor een collectieve speeltuin, in het andere
voor een gezamenlijke moestuin. Ook het vergroten van de individuele tuinen is een optie. In alle gevallen neemt het beheergebied
voor de gemeente af. In dit voorstel hebben we, ter illustratie van de
aanpak, naar de Schoolwerf gekeken.

Jongerenwoning
met dakkapel

Speelruimte
op hoek
Ondergrondse
Vuilcontainers

Door het stapsgewijs toevoegen van nieuwbouw in combinatie met
de geleidelijke transformatie van de bestaande woningvoorraad
kan een energieneutraal Stadsdorp ontstaan. Met nieuwbouw van
seniorenwoningen op de hoeken verkleint de wooncoöperatie de
openbare ruimte en kan het transformatieproces op gang worden
gebracht. Senioren die in buurt willen blijven wonen, maar behoefte
hebben aan beter toegankelijke nieuwbouw- woning kunnen hierheen verhuizen. De woningen die vrijkomen, kunnen door splitsing,
samenvoeging of enkelvoudige verbouwing getransformeerd worden
tot seniorenwoningen, studentenwoningen, starterswoningen of gezinswoningen, hetzij in opdracht van, hetzij in overleg met de wooncoöperatie.

Opvang regenwater
  voor spoelen toiletten

The Commons Energy
   Aardgasvrij door wartmepomp i.c.m. zonnepanelen
en verbeterde isolatie

Gezinswoning
met dakopbouw

Woning
Op basis van de huidige bouwstructuur worden economische aanpassingen gedaan om woningen toekomstbestendig en voor meerdere doelgroepen aantrekkelijk te maken.

03 WONING
gezinswoningen

ouderenwoningen

jongerenwoningen

doorsneden schaal 1:300
plattegronden schaal 1:200

gezinswoning

jongerenwoning

ouderenwoning
mogelijke transformatie tot ouderenwoning

principe doorsnede bestaande woning

optie A: benedenwoning 37 m2 gbo

begane grond

optie B: benedenwoning 45 m2 gbo

begane grond

optie A: benedenwoning104 m2 gbo

optie C: benedenwoning 75 m2 gbo

begane grond

mogelijke transformatie tot gezinswoning

principe doorsnede bestaande woning

begane grond

1e verdieping

optie B: rijtjeswoning 110 m2 gbo

begane grond

1e verdieping

2e verdieping

mogelijke transformatie tot jongerenwoning

principe doorsnede bestaande woning

optie A: bovenwoning 42 m2 gbo

optie B: bovenwoning 65 m2 gbo

optie C: bovenwoning 84 m2 gbo

1e verdieping

1e verdieping

1e vedrieping

2e verdieping

2e verdieping

