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Beste mensen, 
 

Een mens moet met de tijd meegaan. Heb je toch best een mooie website, is dat 
binnen de kortste keren niet meer genoeg. Social media, daar kun je niet meer 
omheen.  
 
De bouw van mijn project in Kerk & Zanen gaf me een mooie aanleiding om die 
denkbeeldige drempel over te gaan. Inmiddels heb ik er best lol in! Het volgende 
dient zich al weer aan. Nu nog op Instagram?  
 
Maar voor nu veel lees- en kijkplezier met deze ouderwetse nieuwsbrief in pdf.   

Levensloopwoningen Pijlkruid 
 
Mijn facebook-volgers kennen dit project al. Sinds de start van de bouw 
doe ik wekelijks verslag van de vorderingen van de bouw. Nadat ik mijn 
dochter heb weggebracht fiets ik even langs, maak ik foto’s en een 
praatje met uitvoerder. Leuk om te doen en het is fijn om even achter je 
bureau vandaan te komen! 
 
De toekomstige bewoners van nr. 1 wonen in Friesland en kunnen zo de 
bouw ook goed volgen. Maar veel anderen vinden het ook leuk om het te 
volgen. De tijdlijn geeft een aardig inzicht in alle werkzaamheden, de 
tijdspanne en de volgorde waarin alles wordt gedaan. 
 
Het project bevat 6 grondgebonden levensloopwoningen. Het zijn 
woningen die zijn aan te passen aan je levensfase.   
 
Na de zomer zal het project opgeleverd worden. In de volgende 
nieuwsbrief kan ik u foto’s van het eindresultaat laten zien en zal ik 
dieper in gaan op dit bijzondere  project!   
 
   

Foto op 26 juni 

 

Foto op 1 maart 



     

 

 

Haalbaarheidsstudie Bibliotheek Rijn en Venen 
 
Hoewel er momenteel vaak wordt bezuinigd op de Bibliotheek, is er 
tegelijkertijd een groot besef dat de Bibliotheek een belangrijke 
maatschappelijk bijdrage vervult. Naast de gewone boekencollectie zijn  
er MLP- pleinen voor mensen met dyslectie, is er het Taalhuis voor 
nieuwe burgers die de taal moeten leren. Ook zijn er grote letter- en 
luisterboeken waar voornamelijk ouderen gebruik van maken. Er  wordt 
voorgelezen en er worden cursussen en lezingen gegeven.  
 
De trend is om de bibliotheek te koppelen aan een (brede) school of 
multifunctioneel centrum. De bibliotheek deelt de ruimte (deels) met 
anderen en maakt gebruik van de algemene voorzieningen. Het drukt de 
kosten. Maar minstens zo belangrijk; Er kan uitwisseling plaatsvinden 
tussen de verschillende gebruikersgroepen. Meer aanloop, meer reuring. 
 
AMI heeft een haalbaarheidsstudie gedaan naar het realiseren van een 
bibliotheek in een accommodatie in Leimuiden en in een brede school in 
Roelofarendsveen. De gemeente is enthousiast en de intentie is 
uitgesproken beide te gaan realiseren. 
 
Omdat de ruimte ook door anderen gebruikt wordt, heb ik een flexibele 
kast ontworpen die open gedraaid kan worden als de bibliotheek open is.  
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 Zweedse projecten 
 
Zoals al eens eerder vermeld, heb ik een samenwerkingsverband met andere bureaus. Het is een nieuwe en fijne 
manier van werken. Geen bureau met personeel, maar samenwerken. Zo vergroten we flexibiliteit en deskundigheid, 
doordat we tijdelijk de capaciteit kunnen vergroten, we elkaar van specifieke kennis voorzien, als een klankbord 
fungeren voor de ander en gebruik maken van elkaars netwerken. 
 
De afgelopen tijd heb ik meegewerkt aan een aantal Zweedse projecten voor arkitektbyrå  Jandieke Noback. Onze 
relatie gaat terug naar de middelbare school. We hebben weinig woorden nodig om elkaar te begrijpen. Met AutoCAD, 
SketchUp, mailen en skypen komen wij een heel eind.  Erg leuk om te doen, want toch net even anders. Zo heb ik 
meegetekend aan woningen in Stockholm aan straten met een niveauverschil van meer dan 2 m1, aan gevels van de 
uitbreiding van een kantoor met traditionele houten gevels in Uppsala, maar ook aan een moderne woning in Söderby. 
 
 
 

  

 

 

Fijne zomervakantie! 


