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R way of living



Een maatschappelijk woonconcept dat door een bijzondere mix aan functies 
mensen bij elkaar brengt én bij elkaar houdt.

 

R way of living





R way of living is een maatschappelijk woonconcept dat door 
een bijzondere mix aan functies op kleine schaal mensen 
bij elkaar brengt. Door hospitality te koppelen aan een 
woongemeenschap ontstaat een wisselwerking: een bijzondere 
ervaring, beheerd door bijzondere mensen die in ruil daarvoor 
betaalbaar kunnen wonen.

Het concept is flexibel, lokaal in te vullen en snel op te zetten: 
een betaalbaar antwoord op de actuele wooncrisis in snel 
veranderende steden. Bovendien zoeken steeds meer reizigers 
niet zomaar een verblijfplaats, maar zijn ze op zoek naar lokale 
ervaringen en ontmoetingen tijdens hun bezoek aan de stad.

R way of living:

• Brengt wonen, hospitality, werken, sociaal & cultuur samen 
in een stad, zodat die stad leefbaar blijft voor iedereen. 
Samenwerking en het delen van kennis, arbeid, ervaring, 
materialen, energie, gezondheid en winst staan voorop.

• Biedt kansen om snel kwalitatief hoogwaardige 
woonvoorzieningen te realiseren.

• Werkt vanuit maatschappelijk verantwoord 
ondernemerschap. 

• Het complex is demontabel en wordt zo duurzaam mogelijk. 
Door het tijdelijke karakter heeft het concept te maken met 
andere, eenvoudige wetgeving.



het nieuwe 
wonen
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Opinie Woningmarkt

De wooncrisis oplossen? Dan moeten we
kleiner wonen en veel meer
samenwerken

De oplossing voor de wooncrisis komt echt niet van de
overheid, schrĳft Marja Elsinga, hoogleraar housing
institutions & governance aan de TUDelft en voorzitter van
het 1M Homes initiatief. Er is een brede samenwerking
nodig. 

Marja Elsinga 18 januari 2020, 11:14

Dankzij volkshuisvesting en stedenbouw uit het verleden zijn
Nederlandse woonwijken in goede staat en kennen wij geen wijken die
mensen uitsluiten van arbeidsmarkt en maatschappelijke participatie.
Echter, het huidige gebrek aan adequate woonruimte vormt ook de
levens van mensen in 2020.

Jongeren moeten op hun ouders vertrouwen voor een verblijf in hotel
mama of financiële steun. Hoge huren dwingen studenten tot een
hoge studieschuld, leiden tot extra financiële problemen na een
echtscheiding of tot uitstel van het krijgen van kinderen. Gebrek aanStart Best gelezen Net binnen Zoeken Service
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Eigen huis blijft utopie voor jonge kopers
door tekort starterswoningen

Jonge kopers hebben het steeds moeilijker op de
woningmarkt, meldt De Hypotheekshop woensdag. De
adviesketen constateert dat het aantal hypotheekaanvragen
in april plotseling is gedaald. De schaarste aan
starterswoningen zou de belangrijkste oorzaak zijn. Vorige
maand stonden er 20 duizend starterswoningen (koopprijs
onder de 200 duizend euro) minder te koop dan in april 2016.

Gidi Pols 3 mei 2017, 22:28

Een starter bekijkt met smart het woningaanbod in de etalage van een makelaar,
ongetwijfeld onderweg naar haar prijzige huurappartement. Beeld anp

'Dat de hypotheekaanvragen nu teruglopen, is opvallend. Zeker
omdat de aanvragen in het eerste kwartaal juist heel hoog waren',
zegt Mark de Rijke, directeur van De Hypotheekshop. In april vroegen
ongeveer 26 duizend kopers een hypotheek aan. Dat is eenvijfde

PRINSJESDAG SCHAARSTE WONINGMARKT

Kabinet trekt miljarden uit om

‘wooncrisis’ te beteugelen

De toenemende schaarste op de woningmarkt dwingt het

kabinet op Prinsjesdag een aantal onorthodoxe maatregelen

te presenteren. Zo komt er een fonds met een miljard euro

aan subsidies voor gemeenten die nieuwbouwprojecten

starten. Woningcorporaties krijgen daarnaast voor een

miljard aan fiscale kortingen als ze nieuwbouw plegen.

Starters op de woningmarkt worden mogelijk vrijgesteld van

de overdrachtsbelasting.

Frank Hendrickx 5 september 2019, 5:00

Die laatste maatregel wordt nog ‘getoetst’ op uitvoerbaarheid,

bevestigen ingewijden. Tegelijkertijd wordt bekeken of huisbazen en

vastgoedbeleggers juist meer belast kunnen worden bij de aankoop

van woningen. Of dat gaat lukken, is nog zeer de vraag.

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën toonde zich eerder

Bouwvakkers zijn aan de slag met een woningbouwhuis (2010). Beeld Marcel van den Bergh

Live Best gelezen Nieuws Zoeken Service

Grafiek met de verkoopwaarde van woningen in de EU, periode 2007 - 2019:
In vergelijking met 2007 zijn de huizenprijzen met ca. 120% gestegen waardoor het

steeds lastiger wordt voor starters om een betaalbare woning te vinden.

Grafiek met de samenstelling huishoudens in de EU, vergelijking 2007 - 2016:
We gaan steeds meer alleen wonen, waardoor het aanbod op de woningmarkt 

steeds meer verschuift naar kleinere woningen.



R way of living brengt de bewoners van het concept en 
bezoekers van de stad samen in een community. Elk complex 
heeft een vernieuwende combinatie van woningen, hospitality-
units en lokale voorzieningen, waarbij de samenstelling en 
omvang per locatie kan verschillen. R way of living biedt een 
tijdelijke oplossing voor de wooncrisis. Anno 2020 is het voor 
bepaalde doelgroepen, zoals starters, praktisch onmogelijk om 
een betaalbare woning te vinden in de stad. Door het concept 
van R way of living krijgen ook zij de kans op een betaalbare 
woning.

In ruil voor diverse werkzaamheden binnen de community 
kunnen bewoners goedkoper wonen. Gewerkte uren worden 
omgezet in een korting op de huurprijs. Ook kunnen bewoners 
met een afstand tot de arbeidsmarkt zich ontwikkelen door een 
bijdrage in het project.

Binnen de soorten werkzaamheden vallen bijvoorbeeld de 
verzorging van de hospitality-units, boodschappen doen, website 
bijhouden, beheer van de woonkamer, onderhoud van de 
gemeenschappelijke tuin of een bestuursfunctie. Bewoners van 
de community zetten zich gemiddeld 4 uur per week in, naast 
hun reguliere werkzaamheden. Bewoners met een afstand tot 
de arbeidsmarkt zullen zich gemiddeld 10 tot 38 uur per week 
inzetten. Dit is afhankelijk van de afspraken die gemaakt worden 
tussen bewoners, begeleiders en de gemeente.

De bewoners van de community delen binnen het complex 
gezamenlijke voorzieningen waardoor ze worden gestimuleerd 
op een natuurlijke manier samen te komen. Zo kijken alle 
woonkamers uit op een centrale binnenplaats, is er een 
gedeelde woonkamer (met keuken, werkplekken, speelplekken 
etc.) en zijn ook de wasvoorzieningen gedeeld. Om het sociale 
en persoonlijke element te waarborgen, is de omvang van elk 
complex en de community nooit te groot. Mensen groeten en 
kennen elkaar en leven met elkaar.
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DoelgroepeN

Uit doelgroepen onderzoek is gebleken dat 
meerdere groepen, jong en oud, geschikt zijn 
voor R way of living. Men is op zoek naar 
sociale interactie binnen een gemeenschap. Er 
is getoetst wat het aandeel van een doelgroep 
zou kunnen zijn binnen het concept. Er is 
bewust gekozen om geen studenten op te 
nemen omdat deze doelgroep zich in een andere 
levensfase bevindt en een te dominante rol op 
de groepsdynamiek zou kunnen hebben.
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het concept

R way of living bestaat altijd uit drie specifieke onderdelen 
met ondersteunende functies: R living, R way, R stay.

R living: tijdelijke woningen van ca. 30 en 40m2 waar 
een mix aan starters, vrijgezellen, expats en ouderen 
wonen. Naast eigen werkzaamheden, wordt er gemiddeld 
4 uur per week besteed aan bezigheden binnen de 
community. In ruil voor deze werkzaamheden wordt de 
huurprijs verlaagd. De bewoners van R living zorgen voor 
ondersteuning, stabiliteit en een ander netwerk voor de 
bewoners van R way.

R way: tijdelijke woningen van ca. 30m2 waar mensen 
met een problematisch verleden (ex-gedetineerden, drop-
outs, drugs- of drankverleden) of mensen met een 
beperking begeleid kunnen wonen. Ook bewoners van 
R way brengen een aandeel in de community door 
werkzaamheden te verrichten tussen de 10 – 38 uur 
per week. Bovendien kunnen zij zich ontwikkelen in de 
hospitality branche. Hiervoor zullen individuele afspraken 
gemaakt worden met de bewoners, de gemeente en 
begeleider. De afspraken maken integraal onderdeel 
uit van de huurovereenkomst: wonen, werken, leren, 
begeleiden.

R stay: hospitality-units van ca. 17m2 voor short-stay en 
appartementen van ca. 30m2 voor long-stay verblijf. R 
stay is voor iedereen die de stad wil bezoeken en beleven 
vanuit een lokale community. Er wordt verwacht dat een 
bezoeker minimaal 30 minuten iets toevoegt aan R way 
of living (een review, feedback geven aan R way, een 
voordracht of helpen met een activiteit). R stay wordt 
gerund door de bewoners van R living en R way.

R living
WONINGEN

betaalbaar wonen in de stad 
in een gemeenschap

1 - 2 personen
 

max. 2 tot 5 jaar

ca. 30 - 40 m2

ca. 4 uur
community diensten

R stay
 HOSPITALITY

short-stay met verhoogde 
belevingswaarde 

1 - 4 personen

overnachtingen

ca. 17 of 30 m2

ca. 0.5 uur
community diensten

R way
WONINGEN

ondersteund wonen 
in een gemeenschap

1 persoon

max. 2 tot 5 jaar

ca. 30 m2

ca. 10-38 uur
community diensten

R sharing

FLEXIBELE LOCATIE

ruimte voor sociale 
ontmoeting, het delen van 

materialen, kennis en 
vaardighede tussen 

de bewoners 
van het complex

+

ruimten voor sociale 
ontmoeting tussen 

de bewoners en de buurt 



flexibel concept
2



Aanpasbaar, tijdelijk en snel inzetbaar

Het concept van R way of living is gebaseerd op 
de wisselwerking van verschillende componenten. 
Voor elk component zijn vaste ruimtes als bouwstenen 
gedefinieerd. De interactie tussen deze bouwstenen en 
de directe omgeving zorgen voor synergie in het project. 
De exacte omvang van het project en de invulling van de 
ondersteunende ruimtes kunnen afhankelijk van de locatie 
worden aangepast. R way of living is altijd tijdelijk, het 
complex is eenvoudig en snel op te bouwen. R way of 
living voorziet dan ook in betaalbare woningen die op korte 
termijn direct nodig zijn.

flexibel concept scenario klein:
ca. 30 units

scenario standaard:
ca. 50 units

scenario groot:
ca. 70 units

FLEXIBELE LOCATIE

R living

29 units

R stay R sharing

21 units

R way
6 units

cultureel programma:
openluchtbioscoop, 

tentoonstelling, 
muziekevenement, 

kerstmarkt

flexibel invulbaar 
programma:

horeca, bibliotheek, 
kindopvang, bakker,  

huisartsenpost, publiek 
toilet, fietsverhuur, post 

ophaalpunt 

ontmoetingsplaatsen:
centraal binnenhofje, 

openbaar plein, 
brede gallerij, terras

stadslandbouw:
moestuin, kassen

gedeelde 
voorzieningen:

keuken, wasruimte, 
werk- en vergaderruimte



Flexwonen: modulaire woningbouw

De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen geweest 
op het gebied van flexibele en verplaatsbare woningen. 
Een groot tekort aan (betaalbare) woningen, modulaire 
bouwmethoden en een toename van houtbouw hebben 
ertoe geleid dat de markt zich momenteel stevig ontwikkelt.

De meeste mensen zullen bij ‘tijdelijke woningen’ direct 
aan containerwoningen denken waarbij een stalen 
zeecontainer dient als basis. Door de toepassing van 
CLT (cross laminated timber) is hier echter geen sprake 
meer van. Door de fabrieksmatige productie kan de 
nieuwste generatie verplaatsbare woningen gebouwd 
worden met de kwaliteit van permanente woningen. Dit 
vergroot zowel het woonplezier als de exploitatietermijn 
van de woningen.

R way of living is een flexibel inzetbaar concept. Het 
streven is om uiteindelijk in elke grote stad ter wereld te 
bouwen. De woningen in R way of living zijn daarom een 
bestaand product, op de markt te verkrijgen. Door met de 
nieuwste versie van tijdelijke woningen als uitgangspunt 
te werken, zijn we verzekerd van de hoogst beschikbare 
kwaliteit en kan het concept eenvoudig worden aangepast 
aan nieuwe locaties.

foto: J.P. Witteman

Korte bouwtijd

Finch Buildings

34

Geprefabriceerde modules
Finch modules worden in de fabriek 
geprefabriceerd. 
Na prefabricage worden de modules naar de 

locatie getransporteerd en assembleerd tot een 

gebouw. Door deze manier van werken kunnen 

we met hoge nauwkeurigheid en kwaliteit 

bouwen in een korte tijd. We rekenen met een 

gemiddelde besteltijd van 12 weken en kunnen 

4 modules per dag produceren. Na productie 

kunnen we 10 modules per dag plaatsen. Dat 

zou betekenen dat een dergelijk project van 60 

modules in 17 weken gerealiseerd kan worden. 

Het gebouw wordt verhuisklaar opgeleverd. 

Finch Buildings

34
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co2 opslag
het massief houten casco  

slaat co2 op (ca 20 ton per module).
het casco is stapelbaar tot vijf

verdiepingen zonder hulpconstructies.
Al het hout dat we gebruiken komt

uit duurzame bossen en wordt weer
aangeplant.

evolutionary wooden houses.
Onze duurzame oplossing voor de huisvesting van asielzoekers 
is meer dan een tijdelijke noodopvang. Met onze circulaire en 
flexibele modules, bouwen wij voort op het idee van de evolutie-
theorie; onze gebouwen moeten zich kunnen aanpassen aan alle 
omstandigheden.

De modules van Finch Buildings worden gemaakt van massief 
hout en onderscheiden zich door extreme duurzaamheid en 
flexibiliteit. Er is veel aandacht besteed aan het design waardoor 
de modules zich goed laten opnemen in de bestaande leefomge-
ving. Met een all-electric benadering kunnen de modules worden 
geëxploiteerd zonder van fossiele brandstoffen gebruik te hoeven 
maken.

Flexibiliteit
De Finch modules hebben een standaard afmeting waardoor zij 
uitstekend stapelbaar en schakelbaar zijn. Elke module heeft een 
vaste galerij aan de achterzijde waardoor er bij plaatsing geen 
extra hijsbewegingen nodig zijn. Het ontwerp beschikt over modu-
laire trappen en liften die locatiespecifiek kunnen worden toege-
voegd. Uitbreiding of krimpen van gebouwen is eenvoudig; door 
modules te koppelen of te ontkoppelen kan de grootte van een 
gebouw worden aangepast, ook nog jaren later na het plaatsen 
van de eerste bouwlaag. De Finch modules kunnen tot vijf lagen 
hoog worden gestapeld zonder hulpconstructies.

De modules zijn in hun totaliteit per vrachtwagen te verplaatsen 
naar elke gewenste bestemming. Hierdoor wordt het mogelijk 
om woningen op te trekken op bijvoorbeeld braak liggende stuk-
ken terrein. De woningen kunnen - als de omstandigheden dit 
vereisen - worden opgepakt en naar een nieuwe locatie worden 
gebracht. Door het openbreken of sluiten van wanden of door de 
badkamer- keukenmodule te vervangen kan dan ook de bestem-
ming van de woning worden aangepast (van bijvoorbeeld asiel-
zoekers woning naar starters woning).

Circulair
Het bouwsysteem is voor 95% circulair; de materialen kunnen 
gere- of upcycled worden. Ook kan er gerekend worden met een 
restwaarde voor de materialen. We gebruiken geen gipsplaten of 
andere composieten in gelaagde wandconstructie, wat de moge-
lijkheid tot hergebruik maximaliseert. Gebruiksperiode: minimaal 
50 jaar.

Veilig
De 140 mm dikke massief-houten module wanden zijn maar liefst 
60 minuten brandwerend per stuk. Het toepassen van hout als 
constructief- én afwerkingsmateriaal zorgt voor een lange levens
duur en een gezond binnenklimaat. Daarnaast is het massief hout 
bijzonder efficiënt omdat het dient als constructiemateriaal, isolator 
en als brand- en geluidwering.  

Off-grid
Finch Buildings heeft een samenwerkingsovereenkomst met de 
bouwondernemer De Groot Vroomshoop - onderdeel van Vol-
kerWessels. De Groot Vroomshoop heeft ruim 85 jaar ervaring 
met het bouwen met hout, beschikt over moderne productiefa-
ciliteiten, geavanceerde bedrijfsmiddelen en computergestuurde 
machines. 

langsdoorsnede gevel voordeurzijde gevel balkonzijde plattegrond

© Finch Buildings BV

fotografie: Kees Hummel

off-grid 
ready

en klaar voor
recycledouches,

homebattery,
vacuumtoilet.

F I N C H
next generation living

Voor het eerste pilot-project werken we met de 
verplaatsbare woningen van Finch Buildings. Finch 
Buildings heeft samen met De Groot Vroomshoop 
Groep deze modulaire woningen tot hoogwaardige 
kwaliteit doorontwikkeld. De modulaire woningen worden 
gebouwd met een massief houtbouwproduct: CLT (cross 
laminated timber). CLT is opgebouwd uit tenminste 
drie kruislings verlijmde éénlaags platen, de lijm is 
milieuvriendelijk en formaldehyde-vrij. CLT panelen zijn 
beschikbaar in verschillende diktes, afhankelijk van de 
constructieve eisen.

Illustratie: Finch Buildings BV 
Foto: Finch Buildings BV 

Foto: Finch Buildings BV 



Ruimtelijk concept als raamwerk 

De bouwstenen van R way of living worden volgens een 
vast ruimtelijk concept bij elkaar geplaatst. Het ruimtelijk 
concept zorgt enerzijds voor intimiteit binnen de community 
en anderzijds voor verbinding met de omgeving. Hoewel de 
omvang en exacte invulling van het project per locatie kan 
verschillen, blijft het ruimtelijk concept altijd gelijk.

De tijdelijke woningen worden tegenover elkaar geplaatst en 
vormen samen met de hospitality-units een binnenplaats. De 
hospitality-units staan op de kop van het project, de gasten 
verplaatsen zich door de gedeelde binnenplaats naar de 
kamers. In het midden van het complex, centraal aan de 
intieme binnenplaats, staat een multifunctioneel paviljoen. Het 
paviljoen vormt de verbindende factor tussen de binnenplaats 
en het openbare voorplein. Het paviljoen is gevuld met 
gedeelde en openbare functies, verdeeld over meerdere 
verdiepingen.

Op de begane grond wordt het plan omringt door een ‘mantel’: 
een slanke stalen constructie met een transparant gaas. Het 
gaas kan worden begroeid met verschillende soorten planten 
en bloemen. De mantel zorgt voor bescherming. Door de 
elegante witte constructie en begroeid gaas voelt de mantel 
niet als een hekwerk, maar zorgt het ervoor dat het complex 
opgaat in zijn omgeving. Ter hoogte van het openbare plein 
is de mantel niet gesloten: het is een open constructie waar 
men onder door kan lopen en waar subtiel de publieke ruimte 
mee wordt aangeduid.

Tussen de woningen, het paviljoen en de mantel ontstaan 
verschillende hoven en pleinen met verschillende functies. De 
woningen op de 1e en 2e verdieping worden ontsloten door 
een extra brede galerij rond de binnenplaats. De hoven en 
pleinen zorgen samen met de brede galerij en het dakterras 
voor ontmoeting en intimiteit in het project.





Helder concept: op verschillende 

soorten locaties inzetbaar 

De opbouw van het concept is opgebouwd uit vijf 
heldere elementen: de verplaatsbare woningen, 
het paviljoen, de galerij, de Mantel als afscherming 
en de verschillende pleinen en hoven. Door deze 
heldere opbouw kunnen per locatie eenvoudig 
meer of minder woningen worden geplaatst. Het 
ruimtelijk concept is zowel geschikt voor een open 
groene locatie als een drukke stedelijke locatie.

Het concept is flexibel in te richten; naar behoefte 
van een stadsdeel of van een stad. Voor steden 
zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Londen, 
Parijs en New York zal dit unieke concept uitkomst 
bieden, met groei van de stad langs het water 
of op braakliggend terrein. R way of living wil 
op den duur een verbindende factor zijn tussen 
verschillende locaties door het opzetten van een 
online platform. Daar kunnen bewoners van dit 
woonconcept in verschillende landen ervaringen 
uitwisselen en van elkaar leren.

PLEINEN EN HOVEN

GALERIJ EN DAKTERRAS

VERPLAATSBARE WONINGEN

PAVILJOEN

MANTEL ALS AFSCHERMING



Voorbeeld inpassing in stedelijke 
omgeving met maximale variant: 
balans blijft behouden
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Voorbeeld inpassing in generieke 
groene omgeving met minimale 
variant: balans blijft behouden
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Bij de opzet van het woonconcept wordt in een vroeg stadium 
overlegd met maatschappelijke initiatieven in de buurt. Zo 
creëren we op een vroeg moment verbinding en draagvlak 
voor het woonconcept in de wijk. De flexibiliteit en de lokale 
voorzieningen van het concept R way of living kunnen goed 
gebruikt worden om gemakkelijk aan te haken bij bestaande 
initiatieven en bestemmingsplannen.

Twee mogelijke locaties zijn het Buikslotermeerplein en 
de Sixhaven. Op beide locaties proberen diverse 
bewonersinitiatieven het gebied leefbaarder te maken. De 
belangrijkste pijler van veel initiatieven gaat over ‘placemaking’ 
in- en rondom het gebied. Er is getoetst wat de omgeving wil. 
‘The community is the expert; we are the tools’. Er is op deze 
plek duidelijke behoefte aan horeca-, kunst-, bibliotheek- en 
cultuurlocaties.

Doordat de woningen flexibel worden gebouwd, bestaat 
altijd de mogelijkheid om deze na een afgesproken tijd te 
verplaatsen naar een andere locatie. Dit geeft steden de ruimte 
om gebieden die tijdelijk beschikbaar zijn, te gebruiken om een 
woontekort op te lossen. De beoogde ‘flexwoningen’ kunnen 
snel en op een duurzame manier geproduceerd worden.

Ook is het mogelijk de units op het water te bouwen. Een 
concept op het water biedt nieuwe mogelijkheden voor steden. 
Er kunnen woningen en voorzieningen gerealiseerd worden op 
plekken die voorheen niet mogelijk waren. Een ander voordeel 
van op het water bouwen is de flexibiliteit van de samenstelling 
of verplaatsing van de gehele unit.



Tijdelijke invulling van een 
open stedelijke plek. 
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Buikslotermeerplein

Tijdelijke invulling van een 
open groene plek. 
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De basis van R way of living bestaat uit 
verplaatsbare woningen. De verplaatsbare 
woningen worden fabrieksmatig gebouwd en 
per vrachtwagen over de weg vervoerd. De 
woningen zijn daarom altijd max. 4 meter 
breed x 4 meter hoog, de lengte kan hierbij 
verschillen. Het type, aantal en de omvang van 
de woningen kunnen per project verschillen, 
maar de basisopzet is altijd gelijk: de woningen 
worden rond een binnenplein opgesteld waarbij 
de woonkamer altijd naar binnen is gericht en 
de slaapplek aan de buitenzijde. De hospitality-
units staan altijd op de kop van het binnenplein. 
Om de kleinschaligheid van het project te 
waarborgen worden er niet meer dan drie 
bouwlagen op elkaar gestapeld.

I

VERPLAATSBARE WONINGEN



INTERACTIE EN ONTMOETING
AAN BINNENPLAATS

PRIVÉ EN RUST 
AAN BUITENZIJDE



Centraal in het project staat een opvallend 
paviljoen. Het paviljoen staat zowel aan de 
binnenplaats als aan het openbare plein en 
zorgt voor de fysieke verbinding tussen de 
woongemeenschap en de buurt. De begane 
grond aan het plein heeft een dubbele hoogte 
waardoor het voor meerdere functies gebruikt 
kan worden. Het paviljoen heeft een tijdelijk 
karakter en is opgebouwd uit een eenvoudig 
te demonteren stalen constructie. De gevel is 
bekleed met een gevouwen en geperforeerde 
witte aluminium beplating. Het paviljoen sluit 
hiermee aan op het transparante en lichte 
karakter van de mantel. De opvallende dakvorm 
zorgt voor de herkenbaarheid van het project.

II

PAVILJOEN



Het paviljoen staat centraal aan het plein en zorgt 
voor verbinding met de buurt. Het lichtgevende volume 
fungeert als het uithangsbord van R way of living. 



Dubbele hoogte en geheel te openen gevel zorgen voor maximale 
toegankelijkheid en interactie aan het openbare plein. 
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De lichte en semi-transparante gevel zorgt voor een fris en modern 
uiterlijk. De geperforeerde stalen platen zijn demonteerbaar. 

Visualisatie van het paviljoen aan het openbare plein.



De woningen worden vanuit de binnenplaats 
ontsloten. Een riante galerij zorgt voor toegang 
tot de woningen en buitenruimte. Door het 
trapsgewijs stapelen van de woningen richting 
het openbare plein ontstaat ruimte voor een 
gemeenschappelijk dakterras en mogelijke 
sportplek. De constructie van de brede galerij 
zorgt voor een lichte afscherming tussen de 
woningen.  Door in de kolom een zitplek te 
integreren, wordt ontmoeting op de galerij 
verder gestimuleerd.

III

GALERIJ EN DAKTERRAS





Een slanke witte stalen constructie vormt de 
afscheiding van het project met zijn directe 
omgeving. Rond de woningen is de elegante 
constructie gevuld met een transparant gaas 
met begroeiing. Rond het openbare plein is 
de constructie open en kan men erdoorheen 
lopen: een subtiele ruimtelijke ingreep om het 
voorplein van R way of living te markeren.

IV

‘mantel’: SLANKE STALEN AFSCHEIDING



Tussen de woningen, het paviljoen en de Mantel 
ontstaan verschillende pleinen en hoven. Elke 
ruimte heeft een duidelijk eigen intimiteit en functie. 
Aan de voorzijde van het project ligt altijd een 
openbaar plein (1) dat wordt omsloten door de 
open Mantel. Op dit plein kunnen verschillende 
soorten activiteiten plaatsvinden en liggen ook 
de entrees van het complex. Naast het paviljoen 
liggen twee entreepleintjes (2) met bestrating, deze 
pleintjes hebben vooral een logistiek doel. Op deze 
pleintjes kunnen o.a. de fietsen worden gestald en 
wordt toegang verschaft tot de binnenplaats (3). De 
binnenplaats is een prettige, intieme groene ruimte 
waar alle bewoners op uitkijken. Alle woningen 
en de hospitality-units worden via deze ruimte 
ontsloten waardoor natuurlijke interactie ontstaat. 
Aan de achterzijde van het project liggen twee meer 
afgesloten groene ruimtes (4) die gericht zijn op 
gebruik door de bewoners. Eén van de ruimtes is 
geschikt voor de ontwikkeling van stadslandbouw 
terwijl de ander echt een plek is waar om samen te 
zitten.
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PLEINEN EN HOVEN
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Groene ruimte aan de achterzijde van het project waar het gebruik en 
interactie tussen de bewoners centraal staat 

Open ruimte aan de voorzijde van het project waar het gebruik en 
interactie met de omgeving centraal staat 
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