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Huis van Droo: open en transparante entree voor Droo-Zuid

0618

De gemeente Duiven wil Droo-Zuid ontwikkelen 
tot het hart van een buurtoverstijgend 

woonservicegebied. Samen met Woonstichting 
Vivare, Alysis Zorggroep, Diafaan, Zozijn, Mikado en 
Kangoeroe is een grote sociaal-maatschappelijke 
ambitie geformuleerd. Doel is om oude én jonge 
mensen met een zorgvraag in de wijk te laten wonen, 
temidden van hun familie, buren en vrienden. 

Het hart van het woonservicegebied mag niet 
uitgroeien tot een grootschalig ‘fremdkörper’ met 

een zorgstempel. Het is daarom de uitdaging om een 
woongebied te realiseren dat zijn -aantrekkings- kracht 
ontleent aan de vanzelfsprekende mix van bewoners, 
de laagdrempelige voorzieningen voor jong en oud, de 
comfortabele woningen én de ontspannen sfeer.

Binnen het Masterplan ontwikkelde wij samen met 
gebruikers een buurthuis ‘nieuwe stijl’. Het Huis 

van Droo - met nieuwe sporthal, ontmoetingscentrum 
en kinderdagverblijf - wordt het nieuwe hart van de 
wijk. De gymzaal wordt ‘ingepakt’ met het andere 
programma, het gebouw wordt alzijdig. Huis van 
Droo is een transparant gebouw, de echte gevel is de 
binnengevel van de gymzaal. De andere functies zijn 
soms binnen, soms buiten. 

Wie komt waar? ‘Box-in-a-box’ programma.



Gebruikers van Huis van Droo  
en bewoners van het 
verpleeghuis maken 

samen gebruik van 
de  ‘Tuin van Droo’.

Aanleg Tuin van Droo (jan. 2012)

Programma Huis van Droo

Zicht over het water aan het Reigerpad (feb. 2012)

Plankaart  Droo-Zuid



Plankaart  Droo-Zuid



Daken
1, 2 of 3 lagen (platte daken tot 10m)

Speciale aandacht voor overgang naar de bestaande dorpen in het zuidelijk deel.

Haalbaarheidsstudie
De gemeente, Vivare en zorgpartijen 
hebben, in samenspraak met 
buurtbewoners, een haalbaarheidsstudie 
verricht (2006). In het kader van de 
haalbaarheidsstudie zijn er ruimtelijke 
modellen voor de inpassing van het woon- , 
zorg- en welzijnsprogramma in Droo-Zuid 
ontwikkeld. 

Woonpark
Het woonpark krijgt een open relatie met 
omliggende buurten. Wandelroutes ‘in alle 
windrichtingen’ verbinden het autoluwe hart 
met de omgeving. De nieuwe woningen 
draaien hun voorzijde naar de straat, 
zodat er een vriendelijk en levendig beeld 
ontstaat. De bebouwing heeft maximaal 
drie bouwlagen. Het Huis van Droo nestelt 
zich tussen de bomen aan de Fuutstraat. 
Dit pareltje ligt goed op het zicht en kan zo, 
tegen de achtergrond van het langgerekte 
zorgcentrum, uitgroeien tot de ‘stralende’ 
entree van Droo-Zuid. 

Masterplan

Droo Zuid

Duiven

Wij willen een woongebied realiseren dat zijn 

aantrekkingskracht ontleent aan de mix van 

bewoners, de laagdrempelige voorzieningen 

voor jong en oud, de comfortabele woningen 

én de ontspannen sfeer.

Programma - Het programma omvat circa 
17.250 m2 (bvo) en bestaat uit drie clusters:

A. 85 Woningen- Vivare & Diafaan 
realiseren 32 betaalbare eengezins- en 
seniorenwoningen mét tuin (135 m2 bvo), 44 
betaalbare appartementen met een zorglabel 
(105 m2 bvo). 9 koopwoningen met tuin 
completeren het gedifferentieerde aanbod.

WORKSHOPS MET GEBRUIKERS

Bewoners hebben in workshops op 10 oktober en 
27 november 2006 meegewerkt aan het ontwerp 
voor de nieuwe buurt. Hun inbreng is zo goed 
mogelijk in het plan verwerkt. Dat heeft er onder 
andere toe geleid dat het model Tuindorp uit de 
haalbaarheidsstudie is losgelaten. In plaats daar-
van is gekozen voor een aanpak met meer licht, 
lucht en ruimte. Woonpark Droo-Zuid!

Alzijdige orientatie

141 woningen

Buiten

Ruim 40% van de buurt 

bestaat uit openbaar groen 

en -deels collectievetuinen

B. Huis van Droo - De gemeente realiseert, 
in samenspraak met Mikado en Kangoeroe, 
een multi-functionele accommodatie van 
circa 1.350 m2 (bvo). Het gebouw omvat een 
melange van kleinschalige voorzieningen op 
gebied van o.a. sport, onderwijs, en zorg.

C. 24 H-zorg - Vivare realiseert 48 
clusterwoningen voor Alysis Zorggroep en 8 
clusterwoningen voor Zozijn. 

Programma Huis van Droo



Plan Huis van Droo begane grond

Balonnen bij start bouw (mrt. 2011)

Bezoek wethouders aan bouwplaats (jul. 2011)

Buurtlounge vanaf Roerdompstraat (feb. 2012)

Houten facade doorgezet in interieur



Energie & Technieken

Doorsnede 

De gymzaal

Slimme besparingenstechnieken
Het energieverbruik voor Huis van Droo wordt beperkt 
door een optimale oriëntatie, compact ontwerp en 
doorgedreven isolatie van de gebouwschil. Vertrekkend 
van een ‘economisch optimum’ is er voor Huis van 
Droo tevens een extra investering gedaan om aspecten 
van duurzaamheid en energieprestatie verder te 
verbeteren. Door toepassing van een aantal ‘kostbare’ 
besparingenstechnieken op afzonderlijke aspecten van 
het multifunctionele Huis van Droo wordt er een zeer 
gunstig Epc van 0,746 gerealiseerd.

Zonneboilerinstallatie
Verwarming warm tapwater voor o.a. douches 
sportzaal dmv meer dan 40 m² zonnecollectoren op 
het dak en een zonnebuffer van 2.000 liter. Indien 
beschikbaar kan daarmee ook een deel van de 
verwarmingsinstallatie worden gevoed.

Warmtepomp & warmte- koudeopslag 
Verwarming van de ruimte gebruik makend van 
warmteopslag in de bodem, maar ook - gedeeld met 
het zorgcentrum - koudeopslag waarmee het gebouw 
kan worden gekoeld.

Sensoren
Naast waterbesparende douchekoppen is ook 
gebruik gemaakt van meer geavanceerde 
energiebesparingssystemen; zowel voor het licht als 
de lucht in Huis van Droo wordt gebruik gemaakt van 
sensoren. Deze sensoren regelen de energiezuinige 
verlichting afhankelijk van het aanwezige daglicht 
en of er mensen aanwezig zijn. De sensoren die 
de luchtkwaliteit in het gebouw bewaken sturen de 
ventilatie, warmte- en vochtterugwinning van het 
roterend warmtewiel. 

Technische ruimte

BuurtloungeZicht in de gymzaal vanuit de bar van de buurtlounge



Impressie: alle gebruikers van het Huis van Droo maken samen gebruik van de ‘Tuin van Droo’. De tuin omringt het Huis van Droo en vormt tevens de verbinding naar het naastgelegen verpleeghuis. 

VIER GEBRUIKERS
Zevenaar + Mikado + Puck&Co + 
Buurtlounge

ééN TUIN BOMEN BEHOUDEN ZACHTE PLEKKEN RUIMTE DEFINIËREN SMAAKMAKERS

tuin van droo



Speelkwartier! Samen spelen! 

Buurtlounge bbq!

Buiten aan de slagIeder zijn eigen tuintje

Als de kinderen er niet zijn...Verschillen in heg-hoogte voor verschillende gebruikers.

Smaakmakers (R) &  zicht in de tuin (L)



Huis van Droo - Beelden officiële opening 30 maart 2012


