nieuwe ontwikkelingen

PROJECT
4 PATIOWONINGEN ZUIDHORN
OPDRACHTGEVER
B.TIMMER PROJECTONTWIKKELING TE BORGER
ARCHITECT
ERIK VAN DER LAAN
AANNEMER
VAN DIJK GROEP HARDENBERG

De smalle strook in Oostergast III in Zuidhorn aan de westzijde van de Agenastraat vraagt
om een bijzondere invulling. Aan Martini-architekten werd gevraagd de uitdaging aan te
gaan. Een nieuwe variant op de door ons bureau ontwikkelde patiowoningen met een
lessenaarsdak bleek de gouden greep. Opvallend in een wijk waar de meeste woningen
zijn voorzien van een zadeldak. De woningen zijn duurzaam, onder andere door gebruik
van zonnepanelen. Daarnaast zijn ze volledig levensloopbestendig, doordat het
hoofdwoonprogramma zich op de begane grond bevind. Al met al een mooie en veilige
woning voor wie iets bijzonders wil.
PROJECT
HERSTRUCTURERING VAN 55 WONINGEN PARKWEG
EN OMGEVING IN DE WIJK
OPDRACHTGEVER
ACTIUM TE ASSEN
ARCHITECT
RUUD DESSING EN ERIK VAN DER LAAN
PROJECTLEIDER
JOHAN OVERDIJK

Het gebied Parkweg en omgeving in De Wijk biedt al 50 jaar ruimte voor sociale
woningbouw. Woningcorporatie Actium besloot dat de woningen aan vervanging toe
waren. Daartoe zullen eind 2014: 12 appartementen, 12 sociale koopwoningen,
37 sociale huurwoningen en 12 levensloopbestendige woningen worden gebouwd. Een
bijzonder en vernieuwend stedenbouwkundig concept ligt hieraan ten grondslag met
naast de hoge woonkwaliteit, bijzonder veel aandacht voor de openbare ruimte.
PROJECT
WONINGEN TE NORG
OPDRACHTGEVER
ACTIUM TE ASSEN
ARCHITECT
ERIK V.D. LAAN
PROJECTLEIDER
JOHAN OVERDIJK

Aan de zuidkant van Norg maken 46 verouderde huurhuizen plaats voor 50 energiezuinige
en onderhoudsarme nieuwe woningen, waaronder tien koopwoningen. De eerste 34
worden in de periode tot en met december opgeleverd door Bouwmaatschappij
Vuurboom uit Valthermond. Begin 2014 zullen de resterende woningen gebouwd worden.
Opdrachtgever Actium heeft gekozen voor energiezuinige woningen. Energiebesparende
maatregelen, zoals zonnecollectoren, lage temperatuurvloerverwarming (waar in de
wintermaanden de vloeren mee worden verwarmd en in de zomer de woningen worden
gekoeld) en een zelfregulerend ventilatiesysteem hebben zowel een gunstig effect op het
milieu als op de energierekening van de bewoners....
PROJECT
VERVANGENDE NIEUWBOUW 35 WONINGEN BEDUM
OPDRACHTGEVER
WONINGSTICHTING WIERDEN EN BORGEN TE BEDUM
ARCHITECT
ERIK V.D. LAAN
PROJECTLEIDER
JOHAN OVERDIJK

Woningstichting Wierden en Borgen initieert de herbouw van sociale energiezuinige en
duurzame woningen aan de Almastraat in Bedum. Aan de westzijde zullen
eengezinswoningen in rijen van vier of vijf worden gebouwd en aan de oostzijde de
levensloopbestendige woningen als twee- onder een kappers. Een aangename
woonomgeving dat wordt versterkt door de aantrekkelijke architectuur van rode baksteen
met zinken contrastvlakken. De inrichting van de staat, met de eigen opritten, het vele
groen zorgt voor grote samenhang van de woningen met de openbare ruimte.
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