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Doelgroepen van nu rondom wonen

Gezinnen

Starters - jongeren - jonge gezinnen

Eenpersoonshuishoudens

Senioren - thuis blijven wonen met zorg wanneer nodig

Samengestelde gezinnen

Thuiswerkers

Verschillende (woon-)culturen

Mensen met behoefte aan een tijdelijke woonplek
studenten
na een scheiding
asielzoekers
statushouders
vluchtelingen (Oekraïne)
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Richtpunten van nu rondom wonen

Flex wonen - inspelen op tijdelijke woonbehoefte

Wonen met zorg - inspelen op levensloop met zorgbehoefte

Cluster wonen - meer samen doen rondom wonen

Eco wonen - verkleinen eco voetafdruk

Eco bouwen -  natuurlijke materialen toepassen

CPO : als groep samenwerken om voor de groep te bouwen

Herbestemmen bestaande gebouwen om er in te wonen
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Flex wonen -- studentenhuisvesting Maastricht
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Flex wonen -- in allerlei vormen -- en hoe tijdelijk is tijdelijk ?

www.rvo.nl/onderwerpen/expertteam-
woningbouw/flexwonen

flexwonen.nl
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Zorg wonen -- mantelzorg in de achtertuin
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Zorg wonen -- al veel vormen ontwikkeld
www.zorgsaamwonen.nl



Bouwen en wonen nu

Clusterwonen -- samen doen wat samen kan
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Clusterwonen -- samen doen wat samen kan

Iewan - Nijmegen                                     Knarrenhof - Zwolle
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Eco wonen -- verklein je ecologische voetafdruk

Passiefhuis in Eys -- 2010

houtskeletbouw met papier isolatie

prefab -- in 1 week onder de pannen
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Eco wonen -- verklein je ecologische voetafdruk

Passiefhuis in Eys -- 2010
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Eco wonen -- verklein je ecologische voetafdruk

Tiny houses
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Eco wonen -- verklein je ecologische voetafdruk

Tiny houses
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Eco bouwen -  natuurlijke hergroeibare materialen toepassen
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CPO : als groep samenwerken om voor de groep te bouwen
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CPO : als groep samenwerken om voor de groep te bouwen
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Herbestemmen bestaande gebouwen om er in te wonen
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Herbestemmen bestaande gebouwen om er in te wonen
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Herbestemmen bestaande gebouwen om er in te wonen



Bouwen en wonen nu

Initiatiefgroep Ecologisch Wonen Nijmegen


