
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is de afgelopen tijd weer het een en ander gebeurd 
met betrekking tot het project Nassau Odijckhof. Zo zijn 
er op 26 april jl twee verdiepende bijeenkomsten ge-
weest, waarin de wensen en bezwaren de revue passeer-
den. Daarnaast is er een tweetal werkateliers geweest. In 
juni, in aanloop naar de Terugkomdag, willen we het 
werkatelier een impuls geven. U leest er over in deze 
nieuwsbrief. 
 

Bijeenkomst 26 april 

Op 5 en 26 april hield Habion samen met Dura Vermeer twee bijeenkomsten in de middag en avond met betrek-

king tot de nieuwbouw plannen voor Nassau Odijckhof. Alle aanwezigen, zowel toekomstige bewoners als omwo-

nenden konden hun wensen, zorgen en ideeën aangeven.  

 

Op 26 april lieten we zien welke wensen en zorgen er allemaal zijn opgehaald. Alle wensen hebben we gecatego-

riseerd in 4 thema’s. Welke dat zijn leest u hieronder. Per thema geven we de wensen en zorgen aan die meer-

maals zijn genoemd.  

 

De wensen die we ophaalden 

Duurzaamheid: hiermee bedoelen we alle zaken die met energiereductie, biodiversiteit en groen te maken heb-

ben. Genoemde ideeën zijn een groene geluidswal, energie neutrale nieuwbouw en passend in het groen, groene 

daken, een ontwerp wat past bij de wijk en veel groen (behouden).  

Ontmoeten: dit houdt in dat er ruimte is om mensen te ontmoeten in en rondom het gebouw. Voorbeelden zijn: 

een gezamenlijke moestuin, een koffietentje, een speeltuin, dieren, samen koken en eten, een supermarkt, een 

pendelbus naar het centrum, Jeu de boulesbaan.   

Mobiliteit: hiermee bedoelen we de bereikbaarheid en manieren van vervoer. Voorbeelden die zijn benoemd; be-

tere ontsluiting, OV mogelijkheden verbeteren, auto’s en vervoersmiddelen delen, geen auto’s op straat, Nassau 

Odijcklaan ontlasten, verkeer beperken, doorstroom verkeer verbeteren. 

Programma: het programma omvat alles wat met het gebouw te maken heeft. Dus hoe het eruit komt te zien maar 

ook welke functies de gebouwen hebben. Hier is genoemd: mix van sociale en vrije sector en koopwoningen bou-

wen zodat de doorstroom in de wijk verbetert, woningen hoofdzakelijk voor Driebergenaren bouwen, bestaande 
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bouwvlak en hoogte aanhouden (dus niet groter en hoger), diverse doelgroepen huisvesten zoals ook jongeren en 

gehandicapten en het aantal woningen  

Ruimtelijke compositie: gaat over de plek waar Nassau Odijckhof ligt en raakt bijna alle andere thema’s. Voor-

beelden zijn: wens voor laagbouw, behoud van groen en natuur, geen blokkendozen, ruimte maken voor de toe-

komst voor bijvoorbeeld een community.  

 

Hoe ziet het proces eruit? 

 

1. Werkatelier op dinsdag 7 juni aanstaande 

Na de 26ste april zijn er enkele werkateliers geweest. Graag geven we het werkatelier een extra impuls, door de 

wensen te vertalen naar concrete ontwerpmogelijkheden. Aan tafel gaan we onderzoeken en schetsen welke mo-

gelijkheden van gebouwen (nog niet in detail, dat komt later) er op basis van de ingebrachte wensen zijn. Zo zien 

we direct welke consequenties bepaalde keuze hebben. Door mee te tekenen en mee te denken zie je direct wat 

er gebeurt. We gaan tijdens de sessie ook in op de vragen die in de tussentijd bij ons zijn binnengekomen.  

NB: er stonden nog sessies op 10 juni en 16 juni op het programma. We bekijken naar aanleiding van de tafelses-

sies van 7 juni of die nodig zijn. 
 

2. Terugkomdag op 5 juli 

Reserveer alvast de volgende datum: dinsdagavond 5 juli terugkomavond in Nassau Odijckhof. Op de terugkom-

avond kijken we of het klopt wat we de afgelopen weken aan schetsen hebben gemaakt. In hoeverre hebben we 

rekening gehouden met de wensen van de inspiratiedag en tijdens het werkatelier? En hebben we het met elkaar 

goed begrepen?  

 

3. Gangmakers 

Met dat vertrekpunt gaan we plannen maken, waar we u steeds weer bij zullen betrekken. Dat doen we elke 8 we-

ken met een Gangmaker. 

 
We ontmoeten u graag!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Team Nassau Odijckhof 

 
 
 
 


