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Verdichtings- en voorzieningenopgave Haagse Beemden
Dit thema spitst zich toe op het ruimtelijk inzichtelijk maken van de vergrijzing en de bijbehorende veranderende behoefte aan wonen, 
woonomgeving en voorzieningen. De ontwerper wordt gevraagd een scenariostudie te maken, waarbij radicale invalshoeken kunnen 
worden gekozen en uitgewerkt. Wij zijn geïnteresseerd in de doorvertaling van volgende scenario’s:

Scenario 1 - Doorstroming centraal: Hoe ziet de wijk eruit als geen van de ouderen de wijk verlaat en kunnen doorstromen naar een 
woning op maat? Waar bouw je die dan en hoeveel ruimte komt er dan, als gevolg van het verlaten van de oude woning, elders in de 
wijk vrij? Welke (zorg)voorzieningen hebben de ouderen dan nodig? Hoe ziet de mobiliteit in de wijk en de openbare ruimte er dan uit? 
Kortom, wat zijn de ruimtelijke consequenties als gevolg van de doorstroming van de ouderen binnen de wijk?

Scenario 2 - Thuis wonen centraal: Een andere invalshoek is dat alle ouderen juist thuis blijven wonen. Dit leidt tot een ander aanzien van 
de wijk. De vraag is in hoeverre de ruimtelijke consequenties hierbij afwijkend zijn in vergelijking met het vorige scenario, op het niveau 
van mobiliteit, voorzieningen en wonen.

Scenario 3 en wellicht 4 (indien dit nog een nieuw perspectief biedt) - Door de ontwerper nader te bepalen met welk spectrum van 
scenario’s de beste afwegingen voor de toekomst van de wijk te maken zijn. Hierin willen we de onderzoeker de nodige vrijheid 
meegeven.

Interpretatie onderzoeksvraag O-team door M3H
In de Haagse Beemden woont een grote groep senioren die wensen te verhuizen naar een meer geschikte woning in de nabijheid van 
voorzieningen als winkels, zorg, openbaar vervoer en groen. Deze bewoners zijn gehecht aan hun buurt en blijven het liefst in de Haagse 
Beemden wonen. Hun huidige woning is vaak groot, niet goed toegankelijk en voorzien van een tuin. Er is ook veel vraag naar deze 
woningen door jonge gezinnen die nu geen huis kunnen vinden in Breda.

Samenvatting onderzoeksvraag
Waar en op welke manier kunnen we in de Haagse Beemden (nieuwe) woningen toevoegen voor de senioren doelgroep? En zijn er 
aanvullingen en/of aanpassingen nodig in het voorzieningenprogramma (winkels, groen, zorg, sport, recreatie, mobiliteit)?



ANALYSE HAAGSE BEEMDEN
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1. Analyse Haagse Beemden

De Haagse Beemden is als geheel een typische jaren ’80 wijk. 
Buurten in het groen verbonden door een ‘parklaan’. De buurten 
zijn in verschillende tijden gebouwd en tonen dat ook. Ze vormen 
een kralensnoer van karakteristieke buurten. De oudere buurten, 
Muizenberg, Gageldonk, Kievietsloop en Kesteren zijn typische 
voorbeelden van wat we ‘bloemkoolwijken’ zijn gaan noemen, door de 
buurt meanderende straten verbinden de woonerven. Woningen zijn 
rug aan rug geplaatst tussen groene hoven en woonerven.
De later gebouwde buurten, Kroeten, Overkroeten en heksenwiel 
vertonen veel minder kenmerken van de ‘bloemkoolwijk’. Wel hebben 
ook deze buurten het omringende landschap direct in de buurt en 
loopt het groen door haarvaten diep de wijken in.

Uniek aan de Haagse Beemden is de opzet van de bebouwing 
rondom een centraal gelegen landgoederenzone, die door de 
ontwerper Leo Tummers ‘inverse stedenbouw’ werd genoemd.

Een reeks kaarten toont de morfologie, groen, water, functies en 
ontstaansgeschiedenis van de Haagse Beemden. Voorzieningen en 
openbaar vervoer zijn geconcentreerd rond de drie voorzieningen 
kernen Muizenberg, Gageldonk en Heksenwiel. Het ligt voor de hand 
dat ook in de toekomst de meest voorzieningen in deze drie kernen 
een plek zullen krijgen. 

Conclusies (relevant voor het onderzoek naar seniorenwoningen) 

Bebouwde ruimte
- Er is een eenvormig woningaanbod, meer dan 90% is 
eengezinswoning.
- Meeste woningen zijn particulier, bezit woningcorporaties is 
versnipperd.
- Woningen zijn in zichzelf gekeerd en afgekeerd van de openbare 

ruimte. 
- Veel woningen kunnen op- en aangebouwd worden.
- De scholen liggen langs de landgoederenzone zonder daar gebruik 
van te maken

Voorzieningen
- Geconcentreerd rond de drie kernen.
- Voorzieningenaanbod is redelijk eenzijdig.
- Er is weinig gespecialiseerde zorg en op senioren gerichte activiteit 
(buurthuis, cultuur, ..).
- Het netwerk van voorzieningen en ‘wandeldoelen’ is niet heel 
fijnmazig.
- Openbaar vervoer is beperkt tot twee buslijnen.

Groene ruimte
- De meest randen naar het centrale landgoed van de wijk zijn 
geïndividualiseerd.
- Landgoederenzone is niet goed toegankelijk.
- Groene ruimte is overdadig aanwezig, maar wordt lang niet altijd 
benut.
- Individuele voor- en achtertuinen zijn regelmatig bestraat.

Openbare ruimte
- de entree van een buurt is niet altijd gemarkeerd.
- Veel woonerven worden overheerst door auto en bestrating.
- Schuttingen en dichte muren bepalen het beeld van veel straten.
- Wandelroutes worden doorkruist door auto’s en begrenst door 
schuttingen.
- Rondom winkelcentrum is geen verblijfskwaliteit en overheerst de 
auto.
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 Analysekaarten Analysekaarten

1. Morfologie 3. Bouwperiode2. Ontsluiting, straten & water 4. Woontypologie
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5. Ontsluiting, straten & groen 7. Hoofdontsluiting6. Zicht op groene hart 8. Openbaar vervoer

 Analysekaarten Analysekaarten
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Voorzieningen       Zorg       Openbare Ruimte

 Supermarkt       Zorgcentrum     Plein
 Markt          Huisarts       Park
 Buurthuis        Apotheek      Speeltuin
 Cultureel Centrum     Fysiotherapeut
 Sport          Indivudiuele 
 Hotel            zorgbeoefenaars
 Restaurant / Cafe
   

 Functies, Haagse Beemden

Legenda:

 Woningen

 Park

 Plein

 Speeltuin

 Water

 Bedrijventerrein

 Supermarkt

 Markt

 Restaurant/café

 Hotel/accomodatie

 Zorgcentrum

 Huisarts

 Apotheek

 Fysiotherapie

 Buurthuis

 Cultureel centrum

 Sport

 Bushalte

 Hoofdweg

 Buurtentree

De Berg Functiekaart, Muizenberg
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De Donk

Legenda:

 Woningen

 Park

 Plein

 Speeltuin

 Water

 Bedrijventerrein

 Supermarkt

 Markt

 Restaurant/café

 Hotel/accomodatie

 Zorgcentrum

 Huisarts

 Apotheek

 Fysiotherapie

 Buurthuis

 Cultureel centrum

 Sport

 Bushalte

 Hoofdweg

 Buurtentree

 Functiekaart, Gageldonk Heksenwiel

Legenda:

 Woningen

 Park

 Plein

 Speeltuin

 Water

 Bedrijventerrein

 Supermarkt

 Markt

 Restaurant/café

 Hotel/accomodatie

 Zorgcentrum

 Huisarts

 Apotheek

 Fysiotherapie

 Buurthuis

 Cultureel centrum

 Sport

 Bushalte

 Hoofdweg

 Buurtentree

 Functiekaart, Heksenwiel



RUIMTELIJKE RECEPTEN 
“BLOEMKOOLWIJKEN”

2
2. Ruimtelijke Recepten

In 2012 heeft M3H samen met de landschapsarchitecten van Hosper 
en duurzaamheidsspecialist Dennis Moet van Gidz een ontwerpend 
onderzoek verricht naar de vitaliteit en transformatiemogelijkheden 
van de Nederlandse ‘bloemkoolwijk. Het resultaat van het onderzoek 
is een toolbox met ruimtelijke recepten waarmee de wijken een 
positieve impuls krijgen. 
De toolbox beschrijft op meerdere schaalniveaus mogelijke 
verbeteringen: de randen van de wijk, de wijkontsluitingsweg, de 
buurten, het hart van de wijk, het woonerf en de woning en zijn erf. 
Een aantal van deze ruimtelijke recepten kunnen, op verschillende 
schaalniveaus bijdragen aan een meer gedifferentieerd woningaanbod 
en een groter aantal seniorenwoningen.
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49

T o o l b o x 2

vergroten van de interactie tussen wijk en omgeving, slechten van barrières en creëeren van extra routes

voorbeeld van continuïteit laan in bloemkoolwijk voorbeeld van voetgangersbrug over drukke weg

51

T o o l b o x 2

vergroten van de zichtbaarheid van wijk en wijkentrees

voorbeeld van zicht op woningen vanaf buitenzijde voorbeeld van zicht op woningen vanaf wijkentree

53

T o o l b o x 2

verrijking van de programmering van de rand: ecologische zone, recreatieve functies, 
landelijk wonen in de rand

voorbeeld van bewonersinitiatief-tuin voorbeeld van avontuurlijk spelen in rand van de wijk

Vergroten van de interactie van de 
wijk en omgeving. Slechten van 
barrières en creëren van extra routes.

Vergroten van de zichtbaarheid van 
wijk en wijkentrees.

Verrijking van het programma van de 
rand: ecologische zone, recreatieve 
functies, landelijk wonen in de rand.

 Randen van de wijk

Creëren van duidelijke en 
uitnodigende wijkentrees

Vergroten van de zichtbaarheid 
en bereikbaarheid van buurten, 
buurtentrees en vitale plekken.

 Wijkontsluitingsweg
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T o o l b o x 2

creëeren van duidelijke en uitnodigende wijkentrees

voorbeeld van landmark bij wijkentree voorbeeld van informatiebord bij de entree
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T o o l b o x 2

vergroten van de zichtbaarheid en de bereikbaarheid van buurten, buurtentrees en vitale plekken

voorbeeld van bijzondere bomen (markering)  
bij buurtentree

voorbeeld van zicht op een vitale plek
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83

T o o l b o x 2

kleinschalige verkoop van openbare ruimte (groenstroken aan de achterzijde van de woningen)

voorbeeld van verwilderde openbare groenstrook aan de achterzijde van woningen, Peelo Assen;
mogelijkheden voor verkoop openbaar gebied of het in beheer geven aan bewoners

 woning en kavel bestemmingsplan - functiemenging

 woning en kavel bestemmingsplan - uitbreidingsmogelijkheden

 woonerf - verkopen openbare ruimte - kleinschalig

 woonerf - verkopen openbare ruimte - grootschalig
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T o o l b o x 2

zelfbeheer van openbare ruimte door bewoners
Het bezoeken van succesvolle voorbeeldprojecten met betrokkenen (bewoners, gemeente en eventueel 
corporaties) leidt tot een veel beter beeld van voor- en nadelen, mogelijkheden en enthousiasme bij 
bewoners. Het spreken met gelijken - dat wil zeggen bewoners en niet professionals - is daarbij essentieel.

voorbeeld van succesvol zelfbeheer van een binnenterrein, Eva Lanxmeer, Culemborg

 woonerf - zelfbeheer openbare ruimte 

 woning verbeteren 1- gestapelde laagbouw relatie maaiveld
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T o o l b o x 2

voorbeelden van wonen aan de straat

verbeteren relatie maaiveld en gestapelde laagbouw

 woonerf - zelfbeheer openbare ruimte 

 woning verbeteren 1- gestapelde laagbouw relatie maaiveld

voorbeelden van slechte relatie van begane grond 
en maaiveld

 Woonerf

Verkoop van openbare ruimte. (bv. 
groenstroken aan de achterzijde van 
de woningen)

Zelfbeheer van openbare ruimte door 
bewoners.

Verbeteren relatie laagbouw en 
gestapelde laagbouw.

Grootschalige opwaardering van 
de architectonische uitstraling en 
bouwkundige kwaliteit.

Transformeren woontypologieën 
door verbouw, aanbouw, splitsen of 
samenvoegen.

Het bijbouwen van programma ter 
plaatse van wijkentrees, buurtentrees 
en in het hart van de wijk.
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T o o l b o x 2

voorbeeld van ‘complete makeover’, Ittersumerlanden Zwolle

 woning verbetering 1- opwaarderen architectoninsche uitstraling  kleinschalig- kleur

 woning verbetering 1- onderdoorgangen

 woning verbetering 2- opwaarderen architectoninsche uitstraling  (grootschalig)

 woning veranderen van categorie-  rij -> 2^1

 woning veranderen van categorie-  gestapelde laagbouw -> herenhuizen

 woning verbeteren 1- onderdoorgangen

Nieuw Elan voor De Driften
Behaaglijk wonen

SUBWIJKJES

In onze visie ligt de nadruk op het stedenbouwkundig herdefiniëren van deze subwijkjes binnen het geheel van de 
wijk. Losstaande woningen worden gegroepeerd met een eigen identiteit en wordt als het ware het adagium van de 
wijk hersteld: de bloemkoolstructuur.
De subwijkjes worden gedefinieerd door het aanbrengen van elementen zoals hagen en de verbijzondering van 
de aansluiting op de plint van de woningen. Deze subwijkjes implementeren verder de parkeerhavens, achter- en 
zijkanten van de woningen, en restruimte bij het private domein. Om de kwaliteit van de openbare ruimte verder 
te stimuleren wordt de hoeveelheid publieke ruimte zo veel mogelijk teruggebracht waardoor het private bezit, en 
daarmee verantwoordelijkheid, wordt vergroot en de onderhoudsdruk voor de gemeente afneemt. 

TUINSTAD EN NIEUWE DOMEINEN

Wijken als De Driften staan voor de opgave om aansluiting te vinden bij de 21e eeuw. Essentieel is de positieve 
waardeontwikkeling van zowel wijk als woning. Tezamen met de ontwikkeling van nieuwe voorzieningen in de wijk die 
horen bij de differentiatie van deze tijd moet het weer interessant worden voor bewoners om in hun leefomgeving te 
investeren. Een breed ontwikkeld plan kan niet alleen een fysieke verbetering zijn van de wijk maar ook een bewustzijn 
tot gevolg hebben dat resulteert in meer sociale cohesie.
Het ruimtelijke aspect zien wij als één van de meest fundamentele vraagstukken van de opgave omdat uit observaties 
en gesprekken met bewoners blijkt dat de indifferente ruimte een koppeling tussen woning en wijk, en daarmee 
bewoner en wijk, in de weg staat. Men geeft te kennen een sociale samenhang en buurtgevoel te missen. 
Om een oplossing te vinden voor de opgave van De Driften hebben wij ons mede laten inspireren door de 
karakteristieken van de tuinstad, hoe hier domeinen werden afgebakend en een groot belang werd gehecht aan 
landelijk karakter. Woonstroken met kappen parallel aan de straat, voor- en achtertuinen grenzend aan publiek groen, 
intieme straten en een groene inbedding in de stad door middel van parken of groene randen. Onze mening is dat 
deze aspecten goed zijn te verenigen met de bloemkoolwijk en de herwaardering van deze typologie niet in de weg 
staan maar juist versterken.
De bestaande organisatie van De Driften geeft de aanleiding om de wijk te gaan verdelen in fragmenten welke private 
en semi-private domeinen markeren. Er wordt een nieuwe laag geïntroduceerd, die van subwijkjes. Een laag die 
logisch op zijn plek lijkt te vallen maar een grote verandering in het kijken naar de wijk tot gevolg heeft. 

1) Oorspronkelijke stedenbouw door woningen te  
 stempelen, samenhang ontbreekt.

2) Introduceren van een nieuwe fragmentering als   
 structurerend en ruimtelijk middel

3) Met hagen omzoomde fragmenten gaan beeld  
 bepalen in de wijk en definieren domeinen

1) De bestaande situatie wordt gekenmerkt door   
 indifferente plekken en in elkaar overlopende ruimten

2) Hagen en plinten maken de blokken tot één geheel 3) Subwijkje scheidt publiek van privaat domein  
 en brengt afwisseling in de wijk

Bestaande parkeerhavens opnemen in subwijkje

Bergingen aan achterzijde

Luchtige woonstraten

Restgebieden privatiseren

Heldere voetgangersgebieden

Hofjes als ruimtelijke afwisseling

grootschalig opwaarderen van de architectonische uitstraling en bouwkundige kwaliteit

voorbeeld van ‘complete makeover’,  prijsvraag ‘De Driften’, Mitros
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T o o l b o x 2

voorbeeld van opknippen rijtjes in korte blokjes en tweekappers, Emmerhout

 woning verbetering 1- opwaarderen architectoninsche uitstraling  kleinschalig- kleur

 woning verbetering 1- onderdoorgangen

 woning verbetering 2- opwaarderen architectoninsche uitstraling  (grootschalig)

 woning veranderen van categorie-  rij -> 2^1

 woning veranderen van categorie-  gestapelde laagbouw -> herenhuizen

 woning verbeteren 1- onderdoorgangen

 woning verbetering 1- opwaarderen architectoninsche uitstraling  kleinschalig- kleur

 woning verbetering 1- onderdoorgangen

 woning verbetering 2- opwaarderen architectoninsche uitstraling  (grootschalig)

 woning veranderen van categorie-  rij -> 2^1

 woning veranderen van categorie-  gestapelde laagbouw -> herenhuizen

 woning verbeteren 1- onderdoorgangen

 woning veranderen van categorie-  gestapelde laagbouw -> herenhuizen

 woning veranderen van categorie-  ouderen geschikt maken

woning energie collectieve systemen

 woning energie individueel

 woning verbetering 1- verplaatsen berging

 woning bijbouwen nieuw programma

1. veranderen van rijwoningen naar tweekappers met garage

2. verticaal samenvoegen van gestapelde laagbouw tot herenhuizen

3. horizontaal samenvoegen van appartementen

4. levensloopbestendig maken, omzetten HAT-eenheden naar ouderenwoningen
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T o o l b o x 2

voorbeeld van nieuwbouw ter plaatse van wijkentree in het park, CPO Triade - Holy-Noord (zie bijlage)

woning aanpassen welstand 3

woning bijbouwen programma

het bijbouwen van programma t.p.v. wijkentrees, buurtentrees en in het Hart van de wijk

 Woning en erf
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 Woning en erf

Het verplaasten van bergingen naar 
de achterzijde van de woningen.

Aanpassen bestemmingsplan ten 
behoeve van op- en aanbouw van 
woningen

Duurzame energiesystemen op de 
schaal van de individuele woning en 
het gebouw.

107

T o o l b o x 2

voorbeeld van bergingen die het contact van woning met woonerf blokkeren

voorbeeld van een goede relatie woning - openbare ruimte, Huygenhof Lent

 woning veranderen van categorie-  gestapelde laagbouw -> herenhuizen

 woning veranderen van categorie-  ouderen geschikt maken

woning energie collectieve systemen

 woning energie individueel

 woning verbetering 1- verplaatsen berging

 woning bijbouwen nieuw programma

het verplaatsen van bergingen naar de achterzijde van woningen

111

T o o l b o x 2

geen voortuin- erkers + balkons tot 1,5 m

ondiepe voortuin- 

uitbouwen op de begane grond tot aan de erfgrens

diepe voortuin- 

uitbouwen over de volle hoogte tot 2 m van de 

erfgrens

voortuin met berging- 

uitbouwen over de volle hoogte tot aan de  

erfgrens

 woning en kavel bestemmingsplan - functiemenging

 woning en kavel bestemmingsplan - uitbreidingsmogelijkheden

 woonerf - verkopen openbare ruimte - kleinschalig

 woonerf - verkopen openbare ruimte - grootschalig

aanpassen bestemmingsplan ten behoeve van op- en aanbouwen aan woningen

geen voortuin-erkers + balkons tot 1,5 m

ondiepe voortuin-uitbouwen op de begane grond tot aan de erfgrens

diepe voortuin-uitbouwen over de volle hoogte tot 2 m van de erfgrens

voortuin met berging-uitbouwen over de volle hoogte tot aan de erfgrens
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T o o l b o x 2

duurzame energie-sysyemen op de schaalniveaus wijk, stadsdeel en stad

duurzame energie-sysyemen op het schaalniveau van het blok:
duurzaam verwarmingssysteem met bodemopslag en zonnecollectoren; 50% energiebesparing

duurzame energie-sysyemen op het schaalniveau van de individuele woning

woning energie collectieve systemen wijkniveau

 woning veranderen van categorie-  gestapelde laagbouw -> herenhuizen

 woning veranderen van categorie-  ouderen geschikt maken

woning energie collectieve systemen

 woning energie individueel

 woning verbetering 1- verplaatsen berging

 woning bijbouwen nieuw programma

 woning veranderen van categorie-  gestapelde laagbouw -> herenhuizen

 woning veranderen van categorie-  ouderen geschikt maken

woning energie collectieve systemen

 woning energie individueel

 woning verbetering 1- verplaatsen berging

 woning bijbouwen nieuw programma

1. standaard bloemkoolwijkwoning 
2. isolatieglas
3. nieuwe kozijnen + isolatieglas 
4. zonnecollector/pv-cellen 
5. isolatie buitenschil
6. isolatie buitenschil + isolatieglas
7. isolatie buitenschil + isolatieglas + zonnecollector

1     2     3     4      5     6     7



SENIOREN WONEN IN 
ONDERZOEK EN PUBLICATIES

3
3. Senioren wonen onderzoek 

In de afgelopen jaren zijn er meerdere onderzoeken naar de 
woonbehoefte van senioren gepubliceerd. De publicaties leveren veel 
bruikbare kennis en materiaal.
Het onderzoek Stadsveteranen van Heren 5 Architecten ontleedt 
de opgave op vier schaalniveaus: stad of wijk, woonomgeving, 
woongebouw, woning. Op ieder niveau worden aanbevelingen 
gedaan voor een senioren vriendelijk woonmilieu. Een vergelijkbaar 
onderzoek van de stad Amsterdam door oa ANA Architecten 
concludeert dat naast de aandacht voor omgeving, gebouw en 
woning, ook de samenhang tussen deze onderdelen van cruciaal 
belang is. Een goede relatie tussen woning, gebouw en omgeving 
draagt zorg voor ontmoeting, verbinding, gebruik, zorg en aandacht.
De ontwerpprijsvraag Who Cares van de rijksbouwmeester verbindt 
het seniorenvraagstuk aan andere ontwikkelingen in de stadranden. 
Door het combineren van vraagstukken in zorg, onderwijs, stedelijke 
transformatie en verdichting kan er financiële en procesmatige profijt 
gemaakt worden. Er ontstaan hierdoor nieuwe financieringsmodellen 
en financiële bronnen die processen op gang kunnen brengen en 
versnellen.
Het onderzoek Langer Thuis in eigen huis van BNA Onderzoek en de 
Bredase Architectenwinkel biedt een staalkaart aan mogelijkheden om 
een bestaand huis te transformeren naar een levensloopbestendige 
woning, van het verbeteren van de toegankelijkheid (lift, entree, 
badkamer) tot het verbouwen en uitbreiden van het huis. Ook de 
kangaroo woning, de inwonende mantelzorger en het splitsen van de 
woning in twee eenlaags-woningen passeren de revue.
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 Heren 5 Stadsveteranen` Vier schakels: Stad buurt gebouw woning

Stad

Buurt

 Heren 5 Stadsveteranen` Vier schakels: Stad buurt gebouw woning

Gebouw

Woning
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Ouderen wonen in de stad
Aandachtspunten voor het ontwerp 
in de ouderenhuisvesting

Flexibiliteit
Kinderen zijn het huis uit. Daardoor is 
er in principe minder ruimte nodig. Veel 
ouderen zijn alleenstaand, hierdoor zal 
gemiddeld de woning minder groot 
hoeven te zijn.  Ouderen brengen ech-
ter ook meer tijd door in hun woning 
omdat zij niet meer werken. Dan is wat 
meer ruimte juist weer fijn. Uitzicht 
op buitenruimte of ruimtelijkheid 
in de woning geeft ook een gevoel 
van ruimte. Daarnaast helpen slimme 
schakelingen en dubbel gebruik van 
ruimtes bij het beter benutten van een 
compacte woning.

Belangrijke aandachtspunten in de woning zijn het slim omgaan 
met compacte ruimte, flexibel gebruik van ruimtes, opbergen 
van spullen en de mogelijkheid om te kunnen blijven bewegen 
door de woning.  

Woning

Buitenruimte
Ouderen willen net als de meeste an-
dere bewoners graag een buitenruimte 
bij de woning, een balkon of terras. 
Ondanks dat veel ouderen tuinonder-
houd een grote last vinden, zijn er ook 
ouderen die wel graag een kleine tuin 
willen. Er kan ook gedacht worden aan 
een gezamenlijke tuin of dakterras. Of  
aan een brede galerij die buitenruimte, 
woningontsluiting en ontmoetingsplek 
tegelijk is.

Extra kamer
Veel ouderen willen graag, als het kan, 
een extra kamer; bijvoorbeeld voor 
logees, een mantelzorger, hobby’s, 
opslag van spullen of om soms apart 
te kunnen slapen. Een ‘logeerkamer’ in 
het woongebouw of een gezamenlijk 
atelier of werkplaats kan dan ook een 
mogelijkheid zijn.Ruimte voor spullen 

Hoe ouder je wordt hoe meer spullen je 
verzamelt; fotoboeken, dat oude kastje, 
speelgoed van de kinderen dat nu 
wordt gebruikt door de kleinkinderen, 
enzovoort. Spullen zijn in feite herinne-
ringen en hebben een plek nodig. Dat 
vraagt wel om voldoende bergruimte in 
de woning. 

Privé - collectief
Hoe groot een woning moet zijn, is 
ook afhankelijk van de beschikbaarheid 
van gemeenschappelijke ruimtes. Er 
moet sprake zijn van een  balans tussen 
ruimte in de woning en ruimte die ge-
deeld wordt met medebewoners. Er is 
behoefte aan verschillende oplossingen 
met meer en minder gemeenschap-
pelijke ruimte. Een kleine woning in 
combinatie met een grote gemeen-
schappelijk ruimte stimuleert ontmoe-
ting en helpt mee om eenzaamheid te 
voorkomen. 

Gebouw

Ontmoeten 
Door afnemende mobiliteit zijn ouderen 
steeds meer gebonden aan huis. Om 
prettig zelfstandig te kunnen blijven 
wonen zijn ongedwongen sociale con-
tacten van groot belang. Het ontwerp 
van gemeenschappelijke (verkeers)
ruimtes kan spontane ontmoetingen 
in de directe omgeving stimuleren en 
meer georganiseerde ontmoetingen 
mogelijk maken. Een gemeenschappe-
lijke (dak) tuin, een brede galerij die 
naast verkeersruimte ook als buitenver-
blijf dienst kan doen, of een collectieve 
wasruimte zijn mogelijke oplossingen. 
Een ruime entree die ook gebruikt kan 
worden voor bijeenkomsten heeft door 
de laagdrempeligheid de voorkeur 
boven een afsluitbare aparte ruimte 
voor gemeenschappelijk gebruik. 

Clustering en woonvorm
Amsterdamse ouderen hebben uiteen-
lopende wensen ten aanzien van de 
woonvorm. Deze wensen varieren van 
een individuele geschikte woning, ge-
woon tussen andere huishoudens, tot 
geclusterde meer beschutte woonvor-
men met alleen ouderen. 
Er zijn ook ouderen die meer gemeen-
schappelijkheid prettig vinden in de 
vorm van groepswonen; zelfstandige 
woningen,  geclusterd of gespikkeld 
in een complex, waarvan de bewoners 
op basis van gelijkgestemdheid een 
bepaalde mate van gemeenschappelijk-
heid nastreven. Deze gemeenschappe-
lijkheid kan op verschillende manieren 
worden vormgegeven in het gebouw: 
een keuken om samen te eten, een ge-
meenschappelijke (dak)tuin of bijvoor-
beeld een multifunctionele brede gang. 
Voor ouderen met een geïndiceerde 
zorgvraag is het woon-zorgcomplex 
een aantrekkelijke optie. Wonen en 
zorg zijn in deze woonvorm gekoppeld. 
Ook binnen deze categorie zijn vele 
varianten denkbaar. 

Een goede vormgeving van gebouw of woningcluster kan de 
randvoorwaarden scheppen voor ongedwongen ontmoeting met 
medebewoners. 

Toegankelijkheid 
Om op een prettige manier de eigen 
voordeur te kunnen bereiken zijn 
toegankelijkheid en sociale veiligheid 
belangrijk. Bij afnemende mobiliteit 
gaan ouderen meer gebruik maken 
van rollator, scootmobiel en/of rolstoel. 
Dit vraagt ruimte om te bewegen, te 
stallen en op te laden.
Een lift en drempelloze, voldoende 
brede verkeersruimtes maken het voor 
minder mobiele ouderen mogelijk om 
actief te blijven.  

Vormgeven overgangen
Het samen in een complex wonen 
verdient een goed vormgegeven over-
gang tussen gemeenschappelijke en 
private ruimtes. Zo’n overgang daagt 
uit tot contact, maar respecteert ook 
de privacy van individuele bewoners. 
Een goed ontwerp creëert geleidelijke 
overgangen tussen privé en collectief.

Ruimtes delen
Wanneer er in de woningen onvoldoen-
de ruimte is, kan een extra slaapplek 
voor logees of werkplek ook worden 
gedeeld met andere bewoners van 
het gebouw in een of meer logeer-
kamers, gemeenschappelijk ateliers 
of werkplaatsen. Deze oplossingen 
kunnen zowel in nieuwe als in bestaan-
de complexen worden gerealiseerd. 
Logeerkamers en werkruimtes kunnen 
ook worden verhuurd aan buurtbewo-
ners met kleine woningen.

Omgeving
Om ouderen de mogelijkheid te bieden actief en gezond te 
blijven, is het van belang dat de omgeving goed toegankelijk is 
en aansluit bij de behoeften van ouderen.

Beloopbare omgeving 
Ouderen fietsen minder en lopen 
meer. Voor langere afstanden wordt 
vaker een scootmobiel gebruikt. Om 
ouderen de mogelijkheid te bieden 
actief en gezond te blijven is het van 
belang dat er levensloopbestendige 
routes in de omgeving zijn en dat 
voorzieningen en bus/tramhaltes op 
loopafstand zijn. Bankjes zijn prettig 
om langere loopafstanden te on-
derbreken, even uit te rusten en als 
aanleiding tot ontmoeten. 

Vervoer 
Veel actieve ouderen maken gebruik 
van de voorzieningen van de stad. De 
maximale loopafstand tot OV haltes 
in Amsterdam is nu 800m. Dat is voor 
veel ouderen (te) veel. Als er op een 
voor ouderen acceptabele loopafstand 
toegang is tot openbaar vervoer, 
blijven musea, bibliotheek of bio-
scoop goed te bereizen. Bij beperkte 
toegankelijkheid met OV is het aan 
te raden alternatieve vervoersvormen 
zoals deelauto’s of taxidiensten te 
organiseren.  

Rollatorradius 
Naarmate men ouder wordt neemt de 
actieradius af. Actieve ouderen berei-
zen nog de hele stad, maar oudere, 
minder mobiele ouderen bewegen 
zich alleen rondom hun woning. 
Een rollatorradius van ca. 250 - 500m 
is een goede leidraad voor de loop-
afstand voor ouderen die nog wel 
zelfstandig de deur uit gaan. 

Herkenbaarheid
Dementie zal steeds meer voorkomen 
onder de steeds ouder wordende 
stadsbewoners. Ouderen met begin-
nende dementie  zullen steeds langer 
thuis wonen en gebruik blijven maken 
van hun omgeving. Voor deze groep 
is herkenbaarheid een belangrijke 
factor voor orientatie en een gevoel 
van zekerheid. Die herkenbaarheid kan 
zowel in de openbare ruimte als in de 
vormgeving van gebouwen tot stand 
gebracht worden. Kunstwerken in de 
openbare ruimte dragen hier ook aan 
bij. 

Hittebestendig 
Het is wenselijk om voldoende scha-
duwplekken te maken in de openbare 
ruimte. Ouderen zijn namelijk veel ge-
voeliger voor hitte. De aanwezigheid 
van schaduw zorgt ervoor dat ouderen 
ook bij heel warm weer toch de deur 
uit kunnen. 

Binding met de buurt 
Ouderen blijven het liefst in hun hui-
dige buurt wonen, in contact met hun 
netwerk en hun historie. De drempel 
om buiten de eigen buurt te verhuizen 
is lager wanneer er goede faciliteiten 
in de buurt van de nieuwe woning zijn, 
of wanneer familie dichtbij woont. 

Voorzieningen in de buurt 
Tot op hoge leeftijd zelfstandig bood-
schappen doen blijft  mogelijk als er 
dagelijkse voorzieningen op loop-
afstand van de woning zijn. De vitale 
oudere wil en kan actief bijdragen aan 
maatschappelijke voorzieningen in 
de buurt zoals buurthuis en sportver-
eniging of speeltuin en zo actief deel 
blijven nemen aan de maatschappij. 
Ook de aanwezigheid van zorgvoor-
zieningen (huisarts, dienstencentrum) 
is voor de meer zorgbehoevende 
ouderen een belangrijke voorwaarde 
om zelfstandig te kunnen wonen. 

 Verbinden schaalniveaus, integraal benaderen

Binding met de buurt
“Aisha en Mina koken elke 
dinsdag als vrijwilliger in het 
buurtrestaurant ”

Fysieke 
toegankelijkheid
“ Irhan zit in een rolstoel. Sinds 
er een lift is gebouwd in zijn 
wooncomplex kan hij weer zelf 
naar  de winkel.“

Buitenruimte

Woonvorm

“De galerij van Frida 
en Irhan is gelijk hun 
buitenruimte. Een paar 
keer per week komen 
ze elkaar hier tegen of 
drinken zij iets.“

“Gerda woont in 
een woongroep voor 
Surinaamse ouderen, 
ze eten elke zater-
dag samen  in de 
binnengang.“

Flexibiliteit in 
de woning
“Frida heeft een annex 
aan de woonkamer 
die ze kan afsluiten 
als haar zoon komt 
logeren.“

Nabijheid openbaar 
vervoer
“Henk en Gerard pakken 
elke zondag de bus naar het 
concertgebouw“

Voorzieningen
“Masha loopt zelf elke week 
naar de doktor om een prik 
halen “

Inpassing
Sociaal netwerkBuitenruimte

Schaduwplekken

Logeerkamer

“Ria woont al heel haar leven in 
deze wijk. Zij leunt op haar so-
ciale netwerk dat zij in de loop 
van de tijd heeft opgebouwd”

“Ben houdt enorm van tuinie-
ren, maar heeft zijn volkstuin 
nu opgezegd. Hij kweekt nu 
tomaatjes op zijn balkon.“

“Arie en Ad maken graag een 
ommetje. Dit is in de zomer ook 
mogelijk doordat ze uit kunnen 
rusten in de schaduw.“

“De kinderen van Ming kunnen 
blijven slapen in de logeerka-
mer van het complex ”

Ontmoeten

Ontmoeten

“Lieke en Wendelien organise-
ren deze maand de buurtborrel. 
Ze nodigen ook altijd mensen 
uit de buurt uit.“

“Clarence drinkt vaak even een 
espressootje in de ontmoetings-
ruimte naast de entreehal als 
hij de krant uit de brievenbus 
haalt.“

Privé - 
collectief

Werkplaats / 
atelier

“Bart woont zelf in een 
kleine studio. Hij is dan 
ook vaak te vinden in 
de collectieve ruimtes 
van het gebouw.”

“Harrie vindt de 
gezamenlijk werkplaats 
fantastisch, hij doet hier 
allerlei klusjes voor zijn 
buren “

Extra kamer
“Marjan heeft een 
extra kamer waar zij 
rustig aan haar boek 
kan schrijven.“

Beloopbare 
omgeving
“Richard loopt het liefst. De 
route naar de winkel is goed te 
doen omdat ze onderweg even 
kan uitrusten op een bankje.”
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 Nieuwe samenwerkingsvormen en financieringsmodellen  Nieuwe samenwerkingsvormen en financieringsmodellen
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 Toolbox voor langer thuis in eigen huis



4. Senioren wonen en typologie

Een schema in een onderzoek naar seniorenwoningen van Platform 
van Planbureau voor de Leefomgeving toont de grote verscheidenheid 
aan mogelijkheden. Er is niet één ideaal type huis: Langs twee assen 
van individueel tot gemeenschappelijk en van zorg op afstand tot 
zorg dichtbij ontspint zich een grote catalogus aan mogelijkheden: 
van levensloopbestendige woning tot verpleeghuis, zorgwoningen, 
serviceflat, zorghofje, aanleunwoning of een woongroep, ….., 
Ieder woonconcept heeft zijn eigen ruimtelijke wensen en eisen 
en leidt zodoende tot een eigen woontypologie. Huis, hof, galerij, 
klooster, atrium, ensemble, typologieën die ieder op een eigen wijze 
een relatie leggen tussen de woning, het gebouw en de omgeving.
Senioren bewegen zich tussen woning, gebouw, omgeving en 
stad. Ook de gebouwen en de woningen dienen bij te dragen 
aan het netwerk. Zicht op de straat en de hof vanuit de woning, 
toegankelijkheid van de entree en de hof. Gedeelde voorzieningen 
voor het gebouw, maar ook voor de buurt of de wijk kunnen in nieuwe 
gebouwen een plek krijgen. Zo dragen de woningen en gebouwen bij 
aan een fijnmazig netwerk van voorzieningen, ontmoetingen, buiten- 
en binnenruimten.

SENIOREN WOONTYPOLOGIEËN

4
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 Senioren woontypologieën (Planbureau voor de Leefomgeving)  Senioren woontypologieën (M3H)
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 Collectief interieur  Collectief exterieur



5. Senioren groen en duurzaam

Groen zorgt voor aangenaam en rustgevend woonklimaat en 
draagt bij aan een gezonde en prettige woonomgeving. Een goed 
ontworpen ‘groene’ buitenruimte voorkomt ook hittestress. In de 
Haagse Beemden is de groene ruimte minstens even belangrijk als de 
gebouwde ruimte.
Groen kan goed ingezet worden voor gemeenschappelijk gebruik 
en activiteit en kan een sociale binder zijn. Zo dragen een pluktuin, 
moestuin, jeu de boules baan en picknicktafels in de hof bij aan 
cohesie in de buurt. Ook draagt een groenere ruimte, met dieren en 
vogels bij aan de biodiversiteit. 

SENIOREN GROEN EN 
DUURZAAM

5
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 Natuurinclusief bouwen voor senioren
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6. Voorbeeldontwerpen Gageldonk en Muizenberg

Het ontwerpende onderzoek richt zich vervolgens op twee buurten, 
Gageldonk en Muizenberg in een straal van ongeveer 500 meter (soort 
van maximale loopafstand senioren) rondom de beide winkelcentra. 
Voor beide buurten hebben we een aantal voorstellen uitgewerkt, die 
ieder op een eigen wijze het seniorenwonen integreren in de buurt. 
De voorgestelde casestudies zijn voorbeeldstellend en kunnen ook op 
andere plekken in de Haagse Beemden een plek vinden.
In onze voorbeeldontwerpen voor de Haagse Beemden krijgt ook 
de onbebouwde ruimte bij iedere transformatie een impuls. Ieder 
nieuw initiatief ontstaat aan de groene ruimte en gebouwen en groen 
worden altijd samen en in samenhang ontwikkeld.

VOORBEELD UITWERKINGEN

6
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Muizenberg functies

Privé tuin

Bushalte

Winkelcentrum

Functies

Omgeving

Kinderdagverblijf

Sport

School

Fysiotherapie

Huisarts

Buurthuis

Zorgwoningen

Thuiszorg

Apotheek

Bedrijven

Wonen

Gras

Weide

Bos

Water

Ontsluiting

Interventies

Ringweg

Wijkontsluiting

Weg

Fietspad

Speeltuin

Looppad

Interventies M3H

Muizenberg woontypologie
Rijwoning

Woontypologie

Omgeving

Apartement

Vrijstaand

Twee onder een kap

Niet-woonfunctie

Gras

Weide

Bos

Water

Privé tuin

Ontsluiting

Interventies

Ringweg

Wijkontsluiting

Weg

Fietspad

Looppad

Interventies M3H

Bushalte

 Muizenberg
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Muizenberg woontypologie
Rijwoning

Woontypologie

Omgeving

Apartement

Vrijstaand

Twee onder een kap

Niet-woonfunctie

Gras

Weide

Bos

Water

Privé tuin

Ontsluiting

Interventies

Ringweg

Wijkontsluiting

Weg

Fietspad

Looppad

Interventies M3H

Bushalte

Nieuwe situatie Kesteren

Huidige situatie Kesteren

Nieuwe situatie Kesteren

Huidige situatie Kesteren

I. Levensloopbestendige woningen 
> Uitbreidingen van bestaande woningen rondom een groene hof, zoals aanbouw, 
uitbreiding, en/of het splitsen van woningen.
> Nieuwe woningen toevoegen aan de rand van de groene hof
> Toevoegen van woonprogramma aan binnenzijde van de hof (bijv kangaroo-woning) 
en verbeteren inrichting hof met een nutstuin; ecologische en gebruikswaarde verhogen. 
Bewoners betrekken bij inrichting en gebruik/onderhoud.

 Visualisatie M3H Hof Jeanette Houwingstraat
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 Visualisatie M3H Jeanette Houwingstraat
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Muizenberg woontypologie
Rijwoning

Woontypologie

Omgeving

Apartement

Vrijstaand

Twee onder een kap

Niet-woonfunctie

Gras

Weide

Bos

Water

Privé tuin

Ontsluiting

Interventies

Ringweg

Wijkontsluiting

Weg

Fietspad

Looppad

Interventies M3H

Bushalte

II. Senioren en serviceflat op en naast winkelcentrum Berg
> Verdichten winkelcentrumlocatie met woningbouw, ogen op de straat; intensivering 
ruimtegebruik met verhoging kwaliteit en levendigheid door toevoeging woningen met deuren 
aan de straat
> Vergroenen openbare ruimte, auto’s uit beeld; creëren van een aantrekkelijke verblijfsplek, 
een 'belvedère' waar de auto te gast is. Verbeteren kwaliteit van het plantsoen met toevoeging 
van ecologische en verblijfswaarde.

P
P

P

P

P

P

P

Hoofdentree

Parkeren

Adres woning

Adres winkel

Adres distributie

Berging

Tuin

Woningen

Autowegen

Fietspaden

Looppaden

Bomen

Binnenho�es

Openbaar groen
Water

Rijwoning typologie

Winkel typologie

Appartement typologie

Vrijstaande woning typologie

1. Woontypologie 2. Groen

3. Parkeren 4. Ontsluiting

De Berg
 Winkelcentrum "De Berg"
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 Visualisatie M3H Muizenberglaan
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 Visualisatie M3H Bertelsberg
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Muizenberg woontypologie
Rijwoning

Woontypologie

Omgeving

Apartement

Vrijstaand

Twee onder een kap

Niet-woonfunctie
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Weide
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Interventies M3H

Bushalte

 Visualisatie M3H Muizenberglaan

III. Zorgresidentie als entree van de wijk.
>Markeren entree van de wijk met een bijzonder gebouw, omvormen bedrijfsgebouw 
naar wonen.
> Vergroenen openbare ruimte met toevoeging van ecologische en verblijfswaarde.
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Muizenberg woontypologie
Rijwoning

Woontypologie

Omgeving

Apartement
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Looppad

Interventies M3H

Bushalte

 Visualisatie M3H Viktorsberg

IV. Kleine woongroep aan buurtgroen.
> Huis met een aantal woningen met ogen op het buurtgroen. Voorkanten toevoegen 
aan de openbare ruimte.
> Groeninrichting met toevoeging van ecologische en verblijfswaarde.
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Gageldonk functies
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 Gageldonk
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Gageldonk woontypologie
Rijwoning

Woontypologie

Omgeving

Apartement

Vrijstaand

Twee onder een kap

Niet-woonfunctie

Gras

Weide

Bos

Water

Privé tuin

Ontsluiting

Interventies

Ringweg

Wijkontsluiting

Weg
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Looppad

Interventies M3H

Bushalte

I. Kleinschalig appartementengebouw aan een groen woonerf
> Opwaarderen van de bestaande bebouwing. Bergingen naar binnenterrein, doorgang naar binnenterrein 
verbeteren, parkeerplaatsen van de auto's naar het binnenterrein verplaatsen. Nieuwbouw biedt kansen voor 
specifieke ouderen woningen die lift ontsloten zijn. Nieuwe impuls voor de buurt. Herkenbare, onderscheidende 
bebouwing verbeterd de uitstraling en de oriëntatie, meer ‘ogen op de straat’.
> De verharding vervangen door een groene inrichting, toevoegen functies en ecologische waarde. De bewoners 
betrekken bij inrichting en gebruik/onderhoud.

 Louwersdonk

Huidige situatie Gageldonk

Nieuwe situatie Gageldonk

Huidige situatie Gageldonk

Nieuwe situatie Gageldonk

Huidige situatie Gageldonk

Nieuwe situatie Gageldonk
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 Visualisatie M3H  Visualisatie M3H
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Gageldonk woontypologie
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Woontypologie
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II. Seniorenwoongroep aan het buurtparkje
> Strategisch verdichten van de kinderdagverblijflocatie met een wooncomplex. 
Vergroten herkenbaarheid, kwalitatieve hoogwaardige architectuur.
> Wonen aan het buurtpark, ogen op het park.

 Visualisatie M3H Louwersdonk/Wilgenpad
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Gageldonk woontypologie
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III. Zorgklooster naast de school aan de landgoederenzone
> Strategisch verdichten van de schoollocatie met een wooncomplex. Eventueel combinatie 
met een kindcentrum.
> Toegankelijk maken van de volkstuinen en de landgoederenzone, toevoegen ouderen 
programma dat optimaal gebruik maakt van kwaliteit groen.

 Visualisatie M3H Raaimoeren



7. Elkaar overlappende scenario’s

De buurten in de Haagse Beemden ‘bloemkoolwijken’ zijn precair, een 
samenhangend stelsel van bebouwde en onbebouwde ruimte. De 
toekomst van de wijk is niet in één scenario te vatten. Transformatie 
is mogelijk, maar moet op iedere karakteristieke locatie precies en 
trefzeker zijn. Op mogelijke bouwlocaties kijken we zorgvuldig en 
duiden we de samenhang van bebouwd en onbebouwd. Zo vinden 
we voor die plek een mogelijke ingreep. Transformeren in de Haagse 
Beemden is als accupunctuur. Op de ene plek verdichten, op een 
andere transformeren, en op de derde een combinatie van beide.

We transformeren en intensiveren van rood en groen tegelijkertijd en 
in samenhang. We ontwerpen in samenhang. We koppelen zoveel 
mogelijk belangen mee: senioren, verdichten en doorstroming, 
vergroenen, sociale veiligheid, voorzieningenniveau, herkenbaarheid 
(wijkontsluiting, wijk/buurt-entrees, etc) vergroten ruimtelijke kwaliteit, 
etc.

De door ons voorgestelde ingrepen zijn vaak kleinschalig per 
plek. Het zijn prototypes die in aangepaste vorm ook op andere 
vergelijkbare locaties in de Haagse Beemden een plek kunnen krijgen. 
Zo voegen we met vele kleine ingrepen toch een substantieel aantal 
seniorenwoningen aan de Haagse Beemden toe. 

Bovenstaand ontwerpend onderzoek heeft in een beperkt tijdsbestek 
plaatsgevonden. Een eventueel vervolg of uitwerking adviseren wij 
altijd in samenhang met de sociale en landschappelijke aspecten 
te doen. De onderzoeken van de Teams ‘Feddes-Olthof’ en 
‘Bovengronds’ geven een aanzet voor deze aspecten. De drie 
onderzoeken samen geven een vollediger beeld van de toestand en 
de toekomst van delen van de Haagse Beemden.
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M3H Architecten

M3H is een architectenbureau in Amsterdam. Sinds 1995 werken we met een team 
van zo’n tien ontwerpers aan de stedelijke omgeving. M3H is lid van de Bond van 
Nederlandse Architecten (BNA).

M3H werkt samen. We werken nooit alleen. We gaan uit van een creatieve samenwerking 
met opdrachtgevers, bewoners, gebruikers, adviseurs, bouwers en andere betrokkenen. 
Samen geven we vorm aan het proces.

M3H onderzoekt. Voor M3H begint iedere opdracht met onderzoek. We plaatsen het 
project in de sociale, fysieke en historische context. Daar voegen we onze praktische en 
theoretische kennis aan toe. En we laten onze ervaring spreken. Zo verzamelen we alle 
ingrediënten die nodig zijn voor een goed ontwerp of een gedegen advies.

M3H maakt. We werken aan projecten op alle schaalniveaus. Onze projecten zijn als een 
maatpak ontworpen en gemaakt. Ze zijn ongewoon gewoon, en laten zich pas in tweede 
instantie goed zien. Ze zijn lang houdbaar en daarom duurzaam.

M3H leert. We zien ons vak als een voortdurende oefening. Daarom werken we graag aan 
prijsvragen en steken we veel energie in onderzoek. We delen onze kennis en onze visie 
vaak en uitgebreid met anderen, zoals in het onderwijs en adviescommissies. 

M3H bouwt. Maken en bouwen staat bij ons voorop. Onze ingrepen zijn precies en 
hoogwaardig met innovatieve oplossingen in alle facetten. Vakmanschap en ambacht zijn 
onze basis. Een goede leefomgeving is het resultaat.

M3H Architecten
Tweede Atjehstraat 2a
1094 LE Amsterdam
www.m3h.nl
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