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Architecten geselecteerd voor Wonen in Winkels 

  
Op 6 februari heeft de jury uit maar liefst 86 

inzendingen 5 architectenbureaus 

geselecteerd die onderdeel gaan uitmaken 

van de architectenpool Wonen in Winkels. 

De jury was erg onder de indruk van het 

aantal én de kwaliteit van de inzendingen.  

Aan de hand van een aantal criteria: de 

kunde om de ruimtelijke mogelijkheden van 

deze transformatieopgave te herkennen en 

inzichtelijk te maken, de visie op deze opgave, de kennis van praktische 

uitvoeringsaspecten en de communicatieve vaardigheden is de selectie tot stand 

gekomen.   

De jury heeft de volgende vijf architectenbureaus geselecteerd voor de architectenpool:  

- Molenaar & Co Architecten  

- roos & hinke  

- Common Practice 

- NOV’82 Architecten  

- Architects for Urbanity  

Deze vijf bureaus sluiten ieder op hun eigen manier aan bij de gestelde opgave. Hun 

inzendingen tonen de juiste combinatie van kennis/ervaring en enthousiasme voor de 

opgave. Bovenal laten ze met goed gekozen referentiebeelden en principeschetsen zien 

een goed inzicht te hebben in de belangrijkste ruimtelijke kwesties. Bij de keuze van de 

bureaus heeft de jury getracht de architectenpool een ‘brede’ samenstelling te geven, die 

http://www.rotterdam.nl/woonlab010
http://www.rotterdam.nl/woneninwinkels
http://www.rotterdam.nl/ditismijnthuis
http://www.rotterdam.nl/goudenjaren
http://www.rotterdam.nl/woonvisie
http://www.rotterdam.nl/langerthuis
http://www.rotterdam.nl/langerthuis
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recht doet aan de beoogde variatie in panden en bewoners die van de pool gebruik gaan 

maken.  

De architectenpool staat klaar om de toekomstige bewoners van de winkelpanden te 

helpen bij het ontwerp van hun nieuwe woning. De gemeente schenkt de toekomstige 

bewoners van de veertien winkelpanden een ‘architectencheque’ van € 2.000 (excl. btw). 

Deze cheques kunnen alleen besteed worden bij één van de architectenbureaus uit deze 

pool.  

  

Start verkoop Wonen in Winkels en planning andere 

prijsvragen 

  
Tijdens de Woonbeurs Rotterdam op 18 en 

19 maart is Woonlab010 met Wonen in 

Winkels aanwezig. Vanaf dat moment zal 

het project zich gaan richten op potentiële 

kopers en zullen er bezichtigingen worden 

ingepland. Momenteel wordt er hard gewerkt 

aan alle onderzoeken die nodig zijn om de 

panden goed te kunnen taxeren. We 

proberen verkoopprijzen vanaf de 

woonbeurs te kunnen vermelden, maar het kan ook zijn dat de prijzen iets later beschikbaar 

zijn.  

Datum en tijd: zaterdag 18 en zondag 19 maart van 12.00 tot 17.00 uur 

Locatie: World Trade Center Rotterdam, Beursplein 37 

Planning Dit is mijn thuis en Gouden Jaren 

Voor de prijsvragen Dit is mijn thuis en Gouden Jaren moeten wij even pas op de plaats 

maken voor wat betreft de eerder genoemde planningen op de website. Ook hier vindt nog 

volop onderzoek plaats. Om die reden kunnen wij nu nog geen verdere informatie geven 

over de start van deze prijsvragen. Wij zullen u op 1 maart 2017 informeren over de nieuwe 

planning per prijsvraag.   
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Ontwerpen voor mensen met een beperking: Dementie 

  
De prijsvragen Dit is mijn thuis en Gouden 

Jaren hebben als (hoofd)doelgroep ouderen 

en mensen met een beperking. De diversiteit 

binnen deze doelgroep is enorm. Mogelijke 

eindgebruikers zijn dementerende mensen. 

Om een gezonde en vertrouwde 

leefomgeving met dementie te creëren is 

kennis van de doelgroep van belang. Aedes-

Actiz hebben een Toolkit Dementievriendelijk 

Ontwerpen opgesteld waarin inzicht wordt 

gegeven over de woonvorm(en) die bij deze 

doelgroep passen.  

 

    

     

  

 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft geabonneerd op de Nieuwsbrief voor Woonlab010. 
U kunt uw hier afmelden. 
 

  

 

http://www.kcwz.nl/doc/dementie/Toolkit-dementievriendelijk-ontwerpen.pdf
http://www.kcwz.nl/doc/dementie/Toolkit-dementievriendelijk-ontwerpen.pdf
http://www.rotterdam.nl/woonlab010
mailto:woonlab010@rotterdam.nl?subject=Afmelding%20nieuwsbrief%20Woonlab010

