Team visie
Onze gezamenlijke team visie kan worden samengevat als het meer open en
inclusief maken van het publieke domein. Waarbij er ruimte ontstaan voor
participatie en ontmoetingen tussen verschillende groepen.
Dit doen we door het ontwerpen van plekken die interactie tussen verschillende
groepen stimuleren en waar natuurlijke en gebouwde omgeving elkaar versterken.
Spoorzone+, Utrecht

Gridgrounds, Amsterdam Noord

Maakplaats, Amsterdam

studio

Een bureau voor architectuur & onderzoek met een specifieke interesse
in de sociale waarde van architectuur en ondergewaarde plekken.

Hedge School, Carlow, Ierland

Een bureau voor publieke ruimte met specifieke expertise in het
ontwerpen van speel & sport pleinen voor diverse groepen.

Into the Wild, Den Haag

Een instituut voor technologie en samenleving dat zich sterk
maakt voor nieuwe ruimte voor burgerschap en commons.

Commonopoly

WADDENBUURT COMMONS
Waardeer Gebruik Versterk

Hoe verbeteren we een buurt waar de helft van de gebouwen op de slooplijst staat?
Met ‘Waddenbuurt Commons’ draaien we de dreiging van sloop om naar een kans
voor de buurt en creeren een strategie voor de toekomst van Schalkwijk.
Onder het motto ‘waardeer, gebruik, versterk’ verbeteren wij niet alleen het dagelijkse
leven in de Waddenbuurt, maar creëren we ook nieuwe plekken waar bewoners
kunnen leren en ontmoeten en waar de buurt in zichzelf kan investeren.

AANPAK

Onze ingrepen baseren we op de principes van Permacultuur. Permacultuur is vooral
bekend uit de ecologische, kleinschalige landbouw, maar ook zeer toepasbaar op
sociale en stedelijke systemen. Tot de kernprincipes van Permacultuur behoren
observatie, het gebruik van bestaande kwalitatieve structuren. Belangrijk is ook dat
het zich richt op het opbouwen van sociaal en ecologisch kapitaal in plaats van het
onttrekken van winst.

Het is dus een sociaal-ecologische benadering die kijkt naar en bouwt op de
bestaande kwaliteit en waarde. Aan de hand van deze principes hebben wij een
plan gemaakt met als doel om het dagelijks leven van de huidige bewoners te
verbeteren, waarbij we telkens uitgaan van de bestaande kracht in de wijk.

Kringlopen

Zelfregulering
Ecosysteem

Herstellend
Adaptiviteit

Feedbacks

Diversiteit

Microklimaat
Commons

PROBLEMATIEK

Kijkend naar de huidige situatie in Schalkwijk dan is het duidelijk dat er een aantal
uitdagingen liggen, die wij hebben samengevat in 6 thema’s:

#1
Schalkwijk is heel beperkt voorbereid
op vraagstukken als energietransitie &
klimaatadaptatie

#4
De naoorlogse bebwouwing is velaal
verouderd en in technische slechte staat

#2
Er heerst een gevoel van onveiligheid
& sociale problematiek

#5
Gebrek aan voorzieningen.
Te weing plekken voor ontmoeting voor
jong & oud

#3
De openbare ruimte
is schraal en ongeliefd

#6
Schakwijk kent een relatief
lage WOZ waarde & hoge werkloosheid

LEREN VAN DE BUURT

Door middel van onze observaties, gesprekken met bewoners, instanties en online
enquête komen we ook andere verhalen tegen.
We herkennen hierdoor veel waarde & kansen in Schalkwijk en de Waddenbuurt:
Een plek waar vrijwilligers en instanties met veel liefde en energie aan werken en waar
bewoners trots op zijn en zich thuis voelen.

“Centrale gedachte bij de planning
zijn de huurders, die wij zoveel
mogelijk willen ontlasten.”
- Max van Baar PreWonen

Permacultuur buurttuin in
het Texelhof onderhouden
door een groep bewoners

Prewonen nieuwe sociale
woningen vernieuwen,
woningen toevoegen en
publieke ruimte opwaarderen

“Wij willen ons een goede plek
verschaffen in de wijk, gezien het
grote belang dat iedereen hier aan
hecht.”
- Riet Ooms Wijkraad
“De waddenbuurt heeft wel hulp
nodig, ze kunnen het niet alleen af.”
- Okrah Bonkor, Triple ThreaT

“Hoe maak je de moeilijk te bereiken
doelgroepen onderdeel van de
samenleving?”
- Berend Gunnnink, Stichting Open Huis
“De Waddenschool is een
maatschappelijke organisatie met ook
nog een school”
-Annelies Siezenga.
Basischool de Wadden
Stichting Samen, Kunstnest & Triple
Threat ontplooien al succevolle
projecten in Schalkwijk maar deze
bevinden zich nog op (te grote) afstand
van de Waddenbuurt.

Het Open Huis onderzoekt verhuizing
kringloopwinkel en cafe “Woord & Daad”
naar garage aan de Frieslandlaan

Leger des heils bouwt woonzorg
complex voor jongeren ter plaatse
van oude gymzaal

De Waddenschool vervult een
belangrijke rol in de buurt

“Er is al onwijs veel moois en
goeds, de uitdaging is niet per se
om meer te doen, maar om wat er
nu gebeurt te versterken.”
- bewoner via onze online enquête

“Ik ben opgegroeid in Schalkwijk.
Schalkwijk inrijden na het werk
geeft me een gevoel van rust en
thuiskomen.”
- bewoner via onze online enquête

“mijn heerlijke flat, uitzicht op park,
Spaarne en Eenhoorn
dol op multicultureel karakter”
- bewoner via onze online enquête

HERWAARDEREN: VAN PROBLEMEN NAAR KANSEN

Gezien door de lens van Permacultuur kunnen we de uitdagingen van de wijk ook
formuleren als kansen. Dit schept het perspectief om de bestaande kwaliteiten te
waarderen en versterken in plaats van deze te willen vervangen door iets “nieuws”.

#1
Er is een rijkheid aan geworteld groen
en ruimte in en om Schalkwijk

#4
Bestaande gebouwen bieden kansen
en kunnen op een innovatieve manier
worden hergebruikt

#2
Schalkwijk kent een grote diversiteit aan
bewoners met hechte sociale structuren

#5
Schalkwijk kent een rijkheid
aan initiatieven en (verborgen)
ondernemerschap

#3
De wijken hebben een open structuur
met veel ruimte om en op de gebouwen

#6
Een lage WOZ waarde geeft ruimte
voor alternatieve vormen van
ontwikkeling. Schalkwijk is zo gezien
een “eiland van kansen” midden in de
“dichtslibbende randstad”.

bouwvelden

Groene corridor &
klimaat

Hergebruik

Flexibele
bouwvelden

klimaat

Innovatief
Hergebruik

INTERVENTIES

Uit deze kansen hebben wij 6 strategieën gedestilleerd en toegepast op het niveau van Waddenbuurt
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1.GROENE CORRIDOR

Van het vele gewortelde groen in Schalkwijk is de Groen Zoom de meest waardevolle.
Deze aaneenschakeling van verschillende groene ruimtes kent een rijke diversiteit aan
natuur en gebruik. In onze gesprekken en enquête kwam ook duidelijk naar voren dat
bewoners deze plekken erg waarderen en dat hij een zeer grote toegevoegde waarde is
voor het dagelijkse leven.

Onze eerste interventie is dan ook om de kracht van deze Zoom te verbinden met de wijk zelf.
Dit doen we door het creëren van een aantal groene corridors die de verschillende buurten
met de groene zoom en elkaar verbinden. De kracht van de groene zoom wordt zo onderdeel
van de woonomgeving en het dagelijks leven van de mensen in de wijken.

Verenig & verbind
Gebruik randen
- Permacultuur Principes

“Wekelijks, wandelingetje door een van de parken.”
- bewoner via onze online enquête

GROENE CORRIDOR IN DE BUURT
Klimaatadaptieve openbare ruimte

Water Berging & Hitte stress
1

Hemelwater
berging &
verdamping met
groene daken

2

Gebruik
regenwater
binnen gebouwen

3

Regenwater
bufferen in de
openbare ruimte

1
2

3
Electrische deelfietsen op
buurtniveau

“nu kan ik vanuit mijn huis een rondje
hardlopen door het groen”

Recreatief Netwerk

Aantreklijke groene verbindingen voor wandelen,
hardlopen en fietsen door Schalkwijk

Toekomstige mobility hub voor electrische
deelauto’s en energieopslag

112p / 270p
32 p

Voetganger & fietsers
boven auto’s

32 p

Reduceer parkeernorm naar 0,5
32 p

22 p

54 p

32 p

Parkeren in overdekte stallingen en
in blokken i.p.v. op straat
36 p

36 p

“inprikkers” naar alle woningen en parkeren:
Geen doorgaand verkeer door buurt
63 p

Reductie van breedte wegen

42 p

Hulpdiensten doorgang ter hoogte van groene
corridor d.m.v. shared surface

FASERING, EIGENAARSCHAP & BIODIVERSITEIT
Hergebruik van restblok Prewonen als zuiveringshuis
met mogelijke toekomstige uitbreiding tot
“Bio Refinery”

Fase 1
Groen strook met bestaand en nieuw groen
en hergebruikt blok Prewonen als paviljoen
Fase 2
Groene strook met groene speeltuin en buurttuin.
Onderhoud groene perken en bomen door gemeente.

Ruimtes voor informeel gebruik en
buurt groepen

Fase 3
Groene Strook met bestaand
groen en Schooltuin
Fase 4
Uitbreiding Permacultuur
buurtuin Texelhof

Biodiversiteit
Gebruik geworteld groen:
Behoud van bestaande
volwassen bomen

Groene
daken en
gevels

Wilde bloemen
voor vlinders & bijen

Nestkasten
en gevelstenen
voor vogels & vleermuizen
Water berging met natuurlijke glooiende
oevers voor een divers habitat voor wateren amfibische dieren

2. VEILIGE PLEKKEN VOOR SPORT, SPEL EN ONTMOETING
Speeltuinen zijn vaak ontworpen voor kinderen van een
leeftijdsgroep van 3-8 jaar, voor kinderen buiten deze
leeftijd speeltuinen bieden niet genoeg uitdaging. Dit is
zeker ook het geval in Schalkwijk en de Waddenbuurt.
Om dit te verbeteren hebben wij een speelstrategie voor
de Waddenbuurt ontworpen, waar een serie van speelen sportplaatsen verspreid door de buurt een actieve
ontmoetingsplek beiden voor de verschillende groepen
jongeren.

Voor het sportveld voor jongeren stellen wij een
samenwerking voor met de Krajicek Foundation voor
het maken van het speelveld en Triple ThreaT voor de
organisatie en activiteiten. Deze plek zal deze groep, die
nu momenteel zo goed als geen voorzieningen en ruimte
in de buurt heeft, een geheel eigen veilige plek geven om
elkaar te ontmoeten die hen ook zal aanzetten om actief
deel te nemen aan de sport en dans activiteiten, onder
het genot van hun eigen muziek.

Autovrije speelstraten

Natuur speeltuin in groene strook

“Jongeren hebben een fijne hangplek
nodig waarbij ze niemand tot last
zijn.” Bewoner Schalkwijk

Voor jonge kinderen is de beste speelplek vaak
geen speeltuin maar een ruimte in en om hun huis.
Autovrij straten ingericht voor spelen maken een heel
aantrekkelijke en levendige buurt. Hierdoor is er meer
ruimte voor uitdagende speeltuinen en sportfaciliteiten
voor pubers op andere locaties in de buurt.
Uitdagend en multi-functioneel centraal plein
Spelletjes spelen

Spelen met elkaar
dichtbij huis in een straal
van maximaal 100 meter

Westrijden
tot ca. 1.500
meter van huis.
behoefte aan
eigen plek

Spelen met ouders

Spelen met regels
van 300 tot 1.000 meter
van huis

Buurt basis van Triple ThreaT
Hoogwaardig Sportveld met muziek en chillplek voor jongeren.

Buiten de lijnen

Veilig kleine plek

0-3

3-5

5-9

Binnen de lijnen

8-12

12+

Leeftijd

“Een plek waar ik mijn buurtgenoten kan tegenkomen in het groen”

TOEKOMST SCENARIO WADDENBUURT

Mobility Hub

Autovrije Speelstraat
Winkel
Overdekt Parkeren
Lokale waterberging

Buurt Basis Triple Threat
Groene Corridor
Buurtvoorzieningen

Uitbreiding Waddenburrt

3. FLEXIBELE BOUWVELDEN

Ook op de schaal van de stedenbouwkundige structuur nemen wij de waarde van het
bestaande als uitgangspunt. De naoorlogse Waddenbuurt heeft een open opzet met
veel ruimte en herhaling. Wij stellen voor deze kwaliteiten te gebruiken door het creëren
van afzonderlijke bouwvelden die op verschillende manieren kunnen worden ingevuld.
Hierdoor is het ook mogelijk om de toekomstige ontwikkeling stapsgewijs uit te voeren
en kunnen er bij elke nieuwe fase aanpassingen worden gemaakt.
Zo ontstaan er een flexibel ontwikkelmodel dat kan beantwoorden aan de nu

nog onbekende eisen en wensen van de toekomst. Onze visie bestaat dus niet aan een
hermetisch masterplan waarnaar een specifiek eindbeeld wordt gewerkt, maar een open
ontwikkeling die kan resulteren in verschillende scenarios.

Huidge situatie met bouwvelden

“All predictions are wrong, that's one of the few
certainties granted to mankind.”
- Milan Kundera, Ignorance

Momenteel staan de 11 woningblokken van
Prewonen op de slooplijst. Rondom ieder
van deze blokken hebben wij een bouwveld
gedefineerd dat ontwikkeld kan worden. Ook
zijn er extra bouwvelden gecreeerd in de huidige
ruimte van de buurt. Dit plan incorpereert het
faserings plan van Prewonen.

Gebruik kleine oplossingen & gebruik terugkoppeling
-Permacultuur principes

Mogelijk invullingen bouwvelden

Bestaand Blok

Gerenoveerd blok
nieuwe klimaat gevel, balkons &
tuinen

Gerenoveerd blok
met toegevoegde microwoningen

Gerenoveerd blok met
toren op de hoek

Blok met binnentuin

Uitgewerkt Scenario

Alternatief Scenario

Een mix van sloop, renovatie en nieuwbouw.

Binnen het bestaande raamwerk van bouwvelden is
het mogelijk om voor meerder alternatieven te kiezen
en de mix van sloop/nieuwbouw aan te passen.

+ 264 sociale woningen in 7 opgewaardeerde blokken van PreWonen
+ Buurt voorzieningen in 2 hergebruikte blokken van PreWonen
+165 nieuwe woningen overige bouwvelden

Autonoom blok en toren

4. INNOVATIEF HERGEBRUIK

Op het niveau van de gebouwen herkennen we ook een bestaande waarde die ons in
staat en als onderdeel van onze strategie stellen wij voor om de huidige gebouwen
zoveel mogelijk te behouden. Dit is vanuit financieel, ecologisch en sociaal oogpunt de
meest duurzame oplossing. Door de huidige bebouwing te behouden reduceren we
niet alleen de kosten en productie van CO2 , maar doen we ook een (morele) uitspraak
over de waarde van de huidige buurt en haar bewoners; namelijk dat deze een waarde
hebben die het behouden en versterken waard is.

Het behoud van de gebouwen vraagt wel om innovatieve oplossingen, maar ook dit biedt
uist weer kansen voor de buurt en de bewoners. In het gekozen scenario worden 7 van de 11
blokken gerenoveerd, 2 blokken deels hergebruikt en 2 blokken geheel gesloopt.

Opgewaardeerd blokken met nieuwe woningen in plint

Sloop van blok

Gedeeltelijke sloop & hergebruik van blok

Strategische sloop, herstel en hergebruik.
Door selectieve (gedeeltelijke) sloop worden een aantal
knelpunten opgelost in de publieke ruimte.
In dit scenario worden slechts 2 van de bestaande
11 blokken geheel gesloopt. Sloop biedt
ontwikkelmogelijkheden voor nieuwe woningen en
woonvormen.
Twee andere blokken worden slechts gedeeltelijk gesloopt
en worden hergebruikt voor buurtvoorzieningen
De overgebleven 7 blokken worden opgewaardeerd door
herstel waardoor er ruimte onstaat voor alle huidige 264
sociale woningen.

Hergebruik waar mogelijk
- Permacultuur Principe

Sloop van blok

Gedeeltelijke sloop & hergebruik van blok

Opgewaardeerd blokken met nieuwe woningen in plint

VOEG WAARDE TOE DOOR HERSTEL

Door het principe van “Value Added Repair” toe toepassen kunnen we waarde
toevoegen aan de huidige gebouwen door hun herstel. Dit gaat verder dan alleen
het oplossen van technische vraagstukken (zoals het verbeteren van fundering,
thermische en akoestische isolatie) en betekent dat we de woongebouwen ook in
ruimtelijke, esthetische en sociale zin kunnen opwaarderen.
Na een studie op het rapport over de huidige technische staat van de blokken is
het duidelijke dat de huidige gevel van de woningblokken verwijderd en vervangen
wordt. Ook zal het dak en de fundering hersteld moeten worden. Door het
toevoegen van een nieuwe schil gedragen door een lichtgewicht houten frame
worden de appartementen vergroot , geïsoleerd en van een nieuw uiterlijk voorzien.
In de inactieve plinten creeeren we ruimte voor nieuwe woningen of winkel &
werkruimtes. Op het dak komen gemeenschappelijke ruimtes zoals daktuinen
en ook hier bestaat de mogelijkheid om extra woningen toe te voegen. Door deze
ingrepen ontstaan er extra ruimte voor ontmoeting en ondernemerschap op het
niveau van de woningen en de wijk.

Situatie na

“The greenest building [and community]
is the one that already exists”
- Carl Elefante

Situatie na

5. RUIMTE VOOR ONDERNEMERSCHAP & NIEUWE WONINGEN

Naast het technische renovatie van de woningen hebben wij ook onderzoek
gedaan naar de mogelijkheden voor het toevoegen van verschillende woningtypes
en groottes.
In het huidige plan van Prewonen voor de herontwikkeling van de Waddenbuurt is
het plan om de 264 sociale huurwoningen terugbouwen in ongeveer een volgende
mix:
-25% 2/3 kamer van ca. 50-55 m2
-60% 3 kamer van ca. 60-70 m2
-15% 4 kamerwoningen van 75-80 m2

Begane grond
8 x 4 kamerwoningen met tuin

Uit onze studie van de blokken blijkt dat deze woningen in deze verhouding in 7
opgewaarde blokken kunnen worden teruggeplaatst. Hiermee is dan nog ruimte
voor een aantal winkel of ondernemers ruimten in ieder blok. Ook zou het nog
mogeljk zijn om woningen boven op de bestaande blokken te realiseren. Het is ook
mogelijk een lift toe te voegen om de hoger gelegen woningen te bereiken.
Dit alles is mogelijk met relatief kleine ingrepen in de constructie van de blokken;
de betonnen constructie en trappen blijven zoveel mogelijk gehandhaafd.
Begane grond
4 x 4 kamerwoningen met tuin
4 x 3 kamerwoningen met tuin

Verdiepingen
4 x 2 kamerwoningen
8 x 3 kamerwoningen

Verdiepingen
8 x 4 kamerwoningen

EEN BETERE WONING

Huidige woningen verdiepingen

Opgewaardeerde woningen

Huidgie bergingen begane grond

Nieuwe woningen met tuin & stoepje

GERENOVEERD WONINGBLOK MET ACTIEVE PLINT, BUURTSUPER EN DAKTERRAS

OPSCHALEN VAN STRATEGIE NAAR SCHALKWIJK
Door de naoorlogse stedenbouwkundige opzet van Schalkwijk is er een grote
herhaling van de de portiekflat typologie van Waddenbuurt. Dit biedt daarmee
ook veel kansen voor het opschalen van onze strategie naar de rest van de
Schalkwijk. In totaal identificeerden wij nog 89 andere blokken met vergelijkbare
eigenschappen, waarop dezelfde strategie van innovatief hergebruik en
opwaardering kan worden toegepast.

!
3.
Innovatief
Hergebruik

Innovatief
Hergebruik
800 extra appartementen
& voordeuren aan de straat
45 plekken voor ondernemers
(winkels/werkplekken)
85,000 m2 groene daken /
energieproductie
7000 m geveltuinen

6. DIVERSITEIT VAN WOONVORMEN
Wat voor natuurlijke ecosystemen geldt is ook waar voor sociale structuren en
gemeenschappen; hun weerbaarheid wordt vergroot door een toename van diversiteit.
Naast het opwaarderen van de huidige vormen stellen wij dan ook voor om de
diversiteit aan woonvormen in de Waddenbuurt te vergroten. In de regel betekent
dit in stedelijke gebieden dat er duurdere (koop)woningen in een gebied met sociale
woningbouw worden toegevoegd. Hierin schuilt echter ook het grote gevaar van
gentrificatie, wat ertoe kan leiden dat de huidige bewoners zich niet meer in hun eigen

buurt herkennen of dat de buurt en zijn voorzieningen te duur wordt. Wij zijn echter van
mening dat de bestaande sociale structuur een waarde heeft die versterkt moet worden. Dit
is mogelijk door ruimte te maken voor andere vormen van wonen en ontwikkelen waardoor
er mogelijkheden ontstaan voor een heel scala aan bewonersgroepen met verschillende
economische mogelijkheden. Zo wordt de buurt en haar huidige sociale structuur verrijkt en is
er ruimte voor zowel de huidige als nieuwe bewoners.

Sociale Woningen

Begeleid Wonen

Zelfbouwkavels

Woon Cooperatieven

Hof Woningen

Micro Woningen

Een gerenoveerd woonblok
met een grotere variatie aan
woningtypen. Appartementen
op de begane grond creeeren
een actieve plint met
geveltuinen, achtertuinen als
ook winkels en werplekken.

Een woonblok voor een groep
bewoners met specifieke
zorg vraag. Dit kunenn o.a.
senioren, mensen met fysieke
beperking of verslaving zijn

Woningen ontwikkeld door
de eigenaren, waardoor een
variatie van typologieën kan
ontstaan die aansluit op
verschillende behoeften zoals:
woon-werk, multi generatie
woningen etc.

Woongebouwen die
ontwikkeld worden door
wooncoöperatieven en in
gedeeld eigenaarschap zijn.
Met gedeelde voorzieningen
die ook een functie kunnen
hebben voor de wijk.

Een bouwblok met een
gemeenschappelijk binnentuin
waar bewoners elkaar kunnen
ontmoeten.

Kleine zelfstandige
wooneenheden voor starters,
alleenstaanden, of mensen die
een (tijdelijke) woningnood
hebben

Gebruik en waardeer diversiteit
-Permacultuur principe

Aantal nieuwe woningen:
264 Sociale huur woningen
150 Wooncoorporatieven woningen
24 Micro woningen
9 Zelfbouw kavels

WOONCARRIERE IN DE WADDENBUURT

Wisselwoning
(Prewonen)

Door het vergroten van de diversiteit aan woningtypen en groottes
ontstaat er ook de mogelijkheid dat bewoners binnen hun eigen buurt
verhuizen als hun woonbehoefte verandert.

mijn woning wordt verbouwd

Hierdoor ontstaat er doorstroming in de buurt en efficienter gebruik van
de beschikbare woonruimte doordat mensen de kans hebben om uit hun
te kleine of grote huis te verhuizen.

mijn woning is klaar

De mogelijkheid tot het maken van een wooncarrière in de buurt betekent
ook dat de gewortelde sociale stuctuur versterkt wordt.

Sociale huur
(Prewonen)

Sociale huur
gerenoveerd
(Prewonen)
Ik wil een eigen
appartment, maar
verdien niet genoeg voor
een koopwoning in de
buurt

ik ga samenwonen,
maar heb momenteel geen
werk

Appartement
(wooncooperatief)

Micro appartement

We willen een woning
kopen en in de buurt van
de school blijven wonen

Ik ga scheiden en wil
graag in de buurt van
mijn kinderen blijven
wonen

ik ga zelfstandig wonen

Eengezinswoning
(vrije sector)

Woonzorg appartment
(Leger des Heils)
Mijn huis is te groot
en ik kan niet meer
zelfstandig wonen

Senioren Appartement

EEN NIEUW HART VOOR DE WADDENBUURT

Midden in de Waddenbuurt creëren we een ontmoetingsplek op schaal
van de buurt ; een multifunctioneel plein met een aantal belangrijke
voorzieningen voor de buurt en wijk.
Het ontwerp van het plein maakt dankbaar gebruik van de aanwezigheid
van de Waddenschool, die momenteel een sociaal en maatschappelijk
baken van de wijk vormt. We betrekken het aangrenzende gebied bij de
Waddenschool en breiden het programma uit met sport, spel, ontmoeting

Opgewaardeerde blokken

Mirco woningen

Wooncooperatief

Herbestemd blok

Zelfbouw kavels

Waddenschool

EEN NIEUWE PLEK OM TE LEREN MET DE BUURT

In een van de hergebruikte flats aan deze ontmoetingsplek ontwerpen
wij het Commons College: een buurthub met een breed educatief
programma waarin persoonlijke ontwikkeling en samenwerken centraal
staan.
Het is een centrale sociale infrastructuur voor de wijk, waarmee volop kan
worden geïnvesteerd in de ‘software’ die Schalkwijk al rijk is.

Toekomstige Bio-refinery

Plein voor de buurt

Commons College

Het Commons College verrijkt de praktijk van de Waddenschool, die op dit moment een
spilfunctie in de wijk heeft. De Waddenschool is ons opgevallen als de voornaamste plaats
waar ouders, kinderen en buurtgenoten elkaar ontmoeten en waar zorgen en problemen
boven tafel komen.

zit & speel plekken

multi-functioneel schoolplein

Nieuwe entree de Wadden

Triple ThreaT buurtbasis

COMMONS COLLEGE

De organisatie van het Commons College is gebaseerd op drie principes:
gedeeld eigenaarschap , wederkerigheid, actieve deelname; niemand is
slechts ‘afnemer’ maar altijd ‘deelnemer”.

De kracht van deze organisatie vorm is dat het de bewoners ondersteunt en stimuleert om
een actieve rol in te nemen in hun eigen buurt.

De “deelnemers variëren van “top down” organisaties tot “bottom up”
initiatieven die ieder hun eigen expertise aan het curriculum toevoegen en
ook zorgen voor verschillende vormen van inkomsten.

Gemeentelijk niveau
Externe expertise

Wijkvoorzieningen
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Sociale ondernemers

DIGITAAL PLATFORM VOOR DE WIJK

Naast de fysieke plek die het Commons College in de wijk inneemt stellen wij
ook voor om een CoCo app te ontwikkelen die het ecosysteem ondersteunt en de
buurtbewoners verbindt.
De app vormt een platform waarop de activiteiten van de deelnemersin en om
het Commons College worden gedeeld. Deelnemers kunnen hiermee content en
leermateriaal delen en oproepen doen. Bewoners kunnen een profiel aanmaken op
basis van hun interesses en andere gebruikers ontmoeten.

De Commons Collge app koppelt bestaande apps
en tools van deelnemers en derden waaronder:
Jitsi
Open-source
videobellen
Instructables
Ontwerpbestanden
en productiehandleidingen
voor maakplaatsen
SchalkwijkOnline Buurtplatform,
op basis van Gebiedonline (cooperatieve software)
Catalogus
Bibliotheek
Gemeente-website
IRMA (veilige digitale identiteit)

EEN EERSTE STAP VOOR DE WADDENBUURT

Het Commons College zal een plek zijn die voor en met bewoners ontwikkeld
wordt. Ook hier zullen het principe van een flexibele ontwikkeling in kleine stappen
toepassen. Dit zal ons ook in staat stellen om meteen te beginne, iets wat van groot
belang is aangezien de buurt al lange tijd in onzekerheid wacht op de ontwikkeling. Als
eerste stap zullen we een garage boxen van het toekomsitge Commons College blok
transformeren in een Commons College 1.0.
Dit zal dienen als een plek van ontmoeting, voor workshops en info/inspraakpunt voor
de herontwikkeling van de wijk. Deze eerste fase zal in samenwerking met partners
van het toekomstige Commons College ontwikkeld worden; Prewonen, de Wijkraad,
Kunstnest en Stichingen Open Huis en Stichting Samen.

Bestaande portiefflat

Hierna zal het Commons College stapsgewijs vorm krijgen, waarbij we samen met
de partners en bewoners de route voor de evolutie zullen uitstippelen. Hierdoor zal de
buurt zich ook eigenaar van het Commons College gaan voelen; dit is immers een plek
voor en van de bewoners.
Commons College 1.0
in garage boxen

Gedeeltelijke sloop

Opwaardering blok

Commons College 1.0

Commons College

1. Overdekt terras
2. Community Kitchen
3. CoCo Café
4, Entreehal & Tentoonstelling
5. Ruimte voor lezingen / inloopspreekuur
(wijkraad)
6. Leslokaal
7.Ontmoetingsruimte
8.Maaklab
9.Workshopruimte
10. Informele Werkruimte
11. werkruimte (co-werken)
12. Kantoor wijkraad
13. informele werk/ontmoetingsruimte
14. Kantoor Open Huis
15. Dakterras

“Het Commons College is een plek waar mensen hun ideeen en
enthausiasme voor de Waddenbuurt kunnen delen.”

15.

2.

12.

13.

14.

3.

10.

9.

11.

2.

6.

1.

2.

7.

3.

8.

4.

“Iedere groep zijn eigen (huis)kamer die transparant is verbonden met de publieke ruimte”
- Berend Gunnink, Open Huis

5.

EEN STERKERE WADDENBUURT

Onze visie voor de Waddenbuurt gaat uit van de krachten en kwaliteiten die al
aanwezig zijn in de wijk. Het is te danken aan de ruimtelijke opzet van Schalkwijk
dat het verbeteren van de buurt mogelijk is zonder heftig in de stedelijke structuur
in te grijpen.
We verbinden de kracht van de groene zoom met de wijk en maken plekken
waar(verborgen) ondernemerschap kan floreren en groepen elkaar kunnen
ontmoeten.

Groen dak met
moestuin

Permacultuur
buurtuin

Natuur speeltuin

De bestaande bebouwing krijgt een nieuw leven in de wijk en wordt aangevuld met
nieuwe woningen waar andere vormen van wonen en eigenaarschap een plek krijgen.
Tenslotte gebruiken we het enthousiasme en de energie van de vele verenigen, groepen,
stichtingen en bewoners, die de buurt en wijk een warm hart toe dragen, om een nieuwe
plek voor leren en spelen te maken, een plek midden in de buurt voor de buurt.

Commons College

Triple Threat buurtbasis

Nieuw woongebouw

Groene Wadi

COMMONS WADDENBUURT

Centraal in onze visie is het maken van veilige en stimulerende plekken in de buurt
waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, om samen te spelen, en om nieuwe dingen
te leren.
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