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CONCEPT CARRÉ
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CONCEPT ERF

verbinding met groengebied

Brabantse stoepjes
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CONCEPT ROUTING

aansluiten op structuur van
wandel- en f ietspaden

verbinding met groengebied
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CONCEPT LOPER

ruimte voor ontmoeten 
aan de loper
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het Huis van Waalre; de plaats om elkaar te ontmoeten, 
te recreëren en samen te werken

geen traditionele erfafscheidingen; 
open karakter met voldoende privacy

sport en ontspanning in het bos

centrale ontmoetingsplek  
bewoners in hart gebied
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VOOR WIE? - DOELGROEP

HOE? - DUURZAAMHEID, FLEXIBILITEIT EN PARKEREN

WAAR? - LOCATIE

WAAROM? - MOTIEVEN FLEXWONEN

bedrijf

bedrijf

bedrijf

UITGANGSPUNTEN

• betaalbare woonruimte

• versnelling

• accommoderen urgente vragen

• maximaal 30 grondgebonden woningen

• maximaal 10-15 jaar

• innovatief, duurzaam, circulair

tijdelijke woningen voor mensen met een acute woonvraag;

vluchtelingen, statushouders en urgent woningzoekenden

één-persoonshuishoudens
en alleenstaande ouders

twee-persoonshuishoudens gezinnen

modulaire woningen

gebruik van (elektrische) 
(deel) fietsen stimuleren

bouwen in hout

beweging

luchtkwaliteit

gemeenschap

groene omgevinggeen ongezonde emissies

infiltreren regenwatergoede thermische schil

inzetten aanwezig parkeerterrein

demontabel

ecology

energie

materiaal

dismountable

bewust

participansconsciousness of the 
impact

awarenesscomunicationeducation smart mobility cooperation

comunitysharing informations

water

water management
using rain water inside , 
generaly

rainwater using for washing rainwater using for showerrainwater using for showerjust rainwater 
using, recycling 

water recycling, 
generaly

water management
recycling wather in root 
celaner

water management
using wather and then let it 
absorbed into ground

water management
using water inside , generaly

local materials renewable materials

heating generaly

recycling of materials
use fewer material

gezond

recycling of materials

heat changer, air changer

sharing energy coach

goede schil constant inside temperature

landing

interconnection with other 
environmental centers

less fences open landscape

aware of the choice of 
plants for air polution

aware of the choice of 
plants for keeping wather 
in area

natur material

improve quality soil retains 
more water

smart waste management

fewer installation

harmless emissions

grey water managment

arti�cial things for animals

deep roots keep bio-waste in locality

rescue/save of biological 
centers

aware of ecological 
structures

air recycling

movement
pozitive

�exible structure

sun expose

green interier
green terrace

social binding

zelf kunnen beinvloeden

emissions energy-saving 
and  material

air quality 
interier

air quality 
exterier

contact with 
fauna and flora

thermal comfort improve sound (geluid)improve smell (geur) improve view

lifetime of materials

vacuumsysteem: daarmee zwart water 
systeem

materialen paspoort

sustainable 
energy

stadsverwarming collectieve verwarming

biomasa
energy

extreem zuinige douchekop

In�ltreren regenwater

Grondkwaliteit verbeteren zodat 
het meer water vasthoudtDiepe wortels 

houden water vast

Gebruik en recyclen regenwater

Grijs water systeem

Watermanagement in 
gebouwen

 Helofyten�lter

Extreem zuinige 
douchekop

Vacuumsysteem: daarmee 
zwart water systeem

Oriëntatie

Goede thermische 
schil

Minder installaties

Zonne - energie opwekken

Elektriciteitsnetwerk 
tegengaan overbelasting

Warmte uitwisselen tussen 
de noord- en zuidzijde

Emissie -absorberende en 
energie -besparende materialen

Warmtewisselaar
lucht

Basis temperatuur
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PLANNING EN PROCES

STAP 1
Informatiebijeenkomst omwonenden / belanghebbenden

mogelijkheid tot reactie op voorstellen                        
oktober 2022

STAP 2
College B&W akkoord                                                           

STAP 3
Procedure omgevingsvergunning                         

STAP 4
Werkvoorbereiding en productie 

verplaatsbare woningen                                         

STAP 5
Plaatsen van de woningen 

en aanleg terreinvoorzieningen                                  

STAP 6
Oplevering

PROCES

PLANNING

Mei 2022

• initiatief gemeente

Oktober 2022

• terugkoppeling inloopbijeenkomst 21 juli 2022

• toelichting op uitwerking van stedenbouwkundige opzet 

• duidelijkheid over programma (aantallen en typen), product en planning

• toelichting op het vervolgproces


