
DE VERBINDING

ESMEE DE NIE | DESIGN.



Graag licht ik hieronder toe wat de doelstelling van dit project is. Je ziet tegenwoordig veel in het nieuws voorbijkomen
dat jongvolwassenen kampen met woningnood. Vaak zijn huizen te duur en hierdoor onbereikbaar. Ik wil daarom met
mijn idee een mogelijkheid bieden aan jongvolwassenen om tegen een acceptabele huurprijs een appartement te
huren in Noord-Holland. Daarnaast draagt mijn idee bij aan een ander aspect dat voor jongvolwassenen belangrijk is,
iets doen voor anderen, bijdragen aan een maatschappelijke uitdaging. Dit deel is gericht op ouderen. Deze ouderen
wonen in de wijk waar de jongvolwassenen ook wonen. Er zijn veel ouderen die eenzaam zijn en graag wat meer sociale
contacten willen hebben. Mijn idee is om deze twee groepen samen te verbinden middels het gezamenlijk eten in de
gemeenschappelijk eetruimte. Door jong en oud samen te brengen krijg je een ‘verbinding’. Dit is dan ook de basis van
het project en de naam van het nieuwe complex.

Ik zie een uitdaging in dit project omdat ik het appartementencomplex geheel duurzaam maak met verschillende
materialen en oplossingen. Daarnaast wil ik graag twee maatschappelijke problemen aandacht geven in de uitwerking
van de 1e fase van dit project.

Dit project zal veel kunnen opleveren omdat het verschillende belangrijke vraagstukken betreft. Voor mij als
interieurarchitect, is het erg leerzaam om na te denken over deze aspecten en hoe ik dit het beste kan gaan ontwerpen.

Ik heb gekeken waar dit appartementencomplex het best tot zijn recht komt. Dit project komt in een woonwijk waar
duurzaamheid en een gezonde leefomgeving voor diverse doelgroepen centraal staat. Er komen woonvoorzieningen
voor jong en oud en daarom komt ‘De Verbinding’ goed tot z’n recht in deze woonwijk.

Ik ben van mening een speciaal en onderscheidend project neer te zetten vanwege de samenhang tussen jong en oud,
duurzaamheid, maatschappelijke trends en concrete behoefte aan innovatieve oplossingen voor de woningnood.
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Duurzaamheid, Serene sfeer, Toegankelijk,
Eenheid, Neutrale tot kleurrijke kleuren,
Gebruik van verschillende materialen en
texturen.

Gemeenschappelijke 
eetruimte

Appartement

Badkamer&
slaapkamer
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Materiaal/kleur afwerking*
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Impressie keukenvoorstel
gemeenschappelijke eetruimte. Een
voorstel waarbij gedacht is aan rustige en
duurzame materialen


