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PROGRAMMA VAN EISEN

Beeldkwaliteit

- Uitstraling van de wooneenheden fris, speels, kleurrijk, vrolijk en 
prikkelarm.

- Uitstraling van gezellige woonbuurtje. Zeker geen uitstraling 
van een woonwagenkamp, of een containerdorp. Vriendelijk, 
open, fris.

- Uitstraling die respect mee geeft aan haar bewoners en hen 
daarmee aanzet hun woning met trots te bewonen.

Functie

- 12 wooneenheden van ieder circa 35 m2  BVO. Punt van 
aandacht: in  eerste instatie worden 6 eenheden gerealiseerd. De 
overige 6 worden gerealiseerd dan wanneer de vraag uitwijst dat 
betreffende wooneenheden nodig zijn. Maximale goothoogte 
3,5 m1, max bouwhoogte 4,5 m1.

- Woonkamer met (open) keuken, slaapkamer, douche was 
combinatie, inpandige bergruimte (fiets, was uithangen, 
opstelruimte was- droogcombi), werkkast tbv stofzuiger veger 
e.d., technische ruimte.

- Kantoor c.q. beheerders unit, circa 20 m2 BVO, minimale 
breedte 3,00 m1 i. Is optioneel (nog uit te werken). Plus 
behandelkamer t.b.v. huisarts (circa 12 m2 BVO).
Opstelruimte beheerders unit plaatsen waar de 
hoofdtoegangsroute het terrein bereikt (zodat alle bezoekers en 
bewoners lans de unit moeten als ze het terrein opkomen).
Bergingen, fietsenstallingen, e.d. opnemen in volumes 
wooneenheden en beheerdersruimte.

Energie

- Woningen dienen gebruik te maken van herbruikbare 
materialen.

- Woningen dienen energieneutraal en aan de EPC normen te 
voldoen.

Materialen

- Ontworpen details, toegepaste systemen en gekozen 
materialen moeten zonder problemen gemaakt, verwerkt, van 
garantie voorzien en schoongemaakt kunnen worden.

- Afwerkingen dienen robuust en ‘gebruiksbestendig’ te zijn
Onderdelen waarvan verwacht kan worden dat ze t.z.t. 
vervangen moeten kunnen worden dienen in dit opzicht 
‘vervangbaar’ gedetailleerd te worden.



BESTAANDE SITUATIE
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SCHEMA FUNCTIES



PLAATSING IN OPENBARE RUIMTE
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Plattegrond van de openbare ruimte

Stad: Eindhoven
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