Openbaar
landschap

watergeuskade
Speelvoorzieningen; voor alle
leeftijden
Horeca in bovenste
verdieping?

Wind beheersing langs
gebouwen!

Houdt de menselijke
maat in de gaten!

Veel groen!
Niet alles bestraten

Vlietlijn sportschool
moet terug komen

Bankjes en wandelroute
langs kade

De bewoners van Ma
Retraite willen hun tuin
behouden aan het water

Doorkijken naar
water zijn goed

Langs de publieke kade een leuk
terras & aanlegsteigers
(Ook voor kano’s!)

Molen herbouwen:
duurzame energie
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mobiliteit &
straten

watergeuskade
Vrij liggende fietspaden
belangrijk
Aub … vrachtwagen niet
meer over tomatenstraat
& Zoeterwoudseweg
maar direct van L.Plein
naar Doumaat etc.

Afstemming verkeer
met Annanasproject.
Praxis & ROC; Minder
doorgaand verkeer

Minder bedrijven

Let op: als er 300
woningen komen moeten
er ook 300 auto’s de wijk
in en uit en allemaal op ’t
zelfde moment.

Momenteel parkeren op
de Zoeterwoudseweg
al problematisch. Zorg
voor een maximale
norm voor parkeren per
appartement

Geen lindebomen,
plakt overal
De midden geleiding
bij de overgang van de
Zoeterwoudseweg met de
Tomatenstraat verwijderen.
Bussen rijden hier tegen aan.
Waardoor trillingen in woningen
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architectuur

watergeuskade
Lichtinval behouden
woningen Zoeterwoudseweg

Waar zijn de balkons?
Anders zo saai

Mix soorten woningen

Geen hoogbouw. Niet van die
saaie flats. Vergelijkbaar met
lammeschans flats bij ROC en
station Lammeschans
Nieuw en modern is
één ding, bouwstijlen
laten passen bij
huidige stijl van de
wijk

Ter compensatie van
de hoogbouw ook een
plantsoen/park

Ma retraite wil de privacy
behouden, geen 16 hoog
op tuin + huis

Meer openbare ruimte,
promenade langs water
Diversiteit in kleuren,
zonnig balkon

Hoogte accenten aan
zuidzijde aan het water
Zo laag mogelijk en plint
transparant
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programma

watergeuskade
Waarom zoveel sociaal?

Horeca in bovenste
verdieping?
Commerciële ruimte in
hoogte

De zorg boven in het
gebouw situeren
bijvoorbeeld massage
salon, kapster, fysio
en pedicure

Alleen kleine bedrijven

Gelijkvloers wonen

Wellness binnen
Sportcity

De trekvliet draagt het
geluid ver! Geen Horeca
pal aan het water. Dit zal
overlast bezorgen
Zorgfuncties??
Voor ouderen die in
de stad willen blijven
wonen
Een horeca gelegenheid terras
aan het water

Startup mogelijkheden
‘071’
Pedicure praktijk
aan het water
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toekomst
gericht

watergeuskade
Pracht idee. Schoool kids die
in de buurt wonen!

Geen extra valwinden
door hoogbouw

Spullen delen = politiek
denken. Realiteit is veel
minder snel / voordelig

Groen dak en of
zonnepanelen

Urban farming!
Jaa leuk, Urban farming!

Wat schattige beelden.
Maar het blijft een
vreselijk gretig project

We hebben nu o.a.
vleermuizen in de tuin
van Ma retraite die
kunnen blijven?

Water recreatie aan de
vlietzijde, niet de wijk in
Bouwen zonder gas maar met infra
voor alternatieven brandstoffen

Niet alleen hoogbouw op
een kluitje zetten
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