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LAAN VAN NIEUW OOST INDIË - VERKEERSADER



CONSTRUCTIE EN ONTSLUITING



PANORAMA EN OPEN HOEKEN



ZON



PARKEREN



In het gebied komen globaal drie typen wonin-

gen voor:eengezinswoningen in rijen;

meergezinswoningen in rijen;

appartementsgebouwen met onder meer sou-

terrains, semi en verdiept liggende parkeerga-

rages.

DE CARPENTIERSTRAAT / WOONWIJK



 WONINGAANBOD DEN HAAG: DRIE TYPEN WONINGEN

eengezinswoningen meergezinswoningen appartementen



STRATEGIE = LOFTWONINGEN





70’S, MAAR DAN ZONDER AUTO



SCENARIO I 
‘Lofts in laagbouw, Zorg in hoogbouw’

140 parkeerplaatsen nodig
74 parkeerplaatsen schrappen

SCENARIO II
‘Alles lofts’

80 parkeerplaatsen nodig
134 parkeerplaatsen schrappen

PARKEERDRUK VERLICHTEN



PARKEREN HUIDIGE CONDITIE = 214 plekken



LANDSCHAP = VERBINDENDE FACTOR



EEN PLAN VOOR DE BUURT



DUURZAAMHEID

BUURT EN ECOLOGIE
- uitnodigend gemeenschappelijk groen / 
aansluiting op de buurt
- groendaken beperken belasting rioleringsstelsel
- rustige en veilige buitenruimte binnen drukke 
stedelijke omgeving
- verbeterde ecologische waarde, meer natuur in 
de stad
- regenwater opslag voor hergebruik
- filter van fijnstof
- openbaar vervoer (tram, bus en trein in nabije 
omgeving)

DUURZAME ENERGIE OPWEKKING
- PV-cellen en zonneboilers op het dak
- energiemeting: bewustwording bij eigenaren en 
gebruikers
- binnenmilieu: mechanische ventilatie met WTW

ENERGIE EFFICIËNT TRANSFORMEREN
- bestaand gebouw wordt hergebruikt
- minimale ingrepen leidt tot economische balans 
tussen gezondheid en welzijn.
- detailleren op orientatie van gebouw
- na-isoleren gevelelementen / dichte delen
- mogelijk goed isolerend glas toepassen
- maximaal gebruik bestaand daglicht
- spuiventilatie d.m.v. al aanwezig te openen 
ramen
- flexibiliteit in programma en indelingsvarianten

ENVIRONMENT
NATURAL ENVIRONMENT

SOCIAL
HEALTHY COMMUNITIES

ECONOMIC
ECONOMIC VITALITY
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