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Op 19 februari 2016 om 16:00 uur is de start van de bouw van
MarktMeesters: ontwerp uw ideale appartement in de nieuwe woonwijk
Veemarkt te Utrecht
Op het terrein van de vroegere Veemarkthallen in Utrecht, de vernieuwende,
duurzame woonwijk Veemarkt, neemt MarktMeesters, een bouwgroep van
50-plussers het heft in eigen hand nemen. Samen met initiatiefnemer JWG
Architecten, gaan zij voor zichzelf een appartementengebouw in Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap realiseren, ofwel bouw je eigen ideale
appartement met een groep gelijkgestemden.
Energiezuinig
MarktMeesters is een idee van architect Jan Wijnand Groenendaal. Met de start van de
bouw wordt een energiezuinig, toekomstgericht appartementengebouw met tien
woningen wordt gerealiseerd. Twee op het zuiden gerichte dakvlakken worden
volgelegd met 150 PV-panelen. Goede isolatie van de gevels en drie dubbelglas gaan
er voor zorgen dat zuinig wordt omgegaan met energie en comfortabele woningen
ontstaan.
PrivacyPlus
Bijzonder aan het project is het toepassen van PrivacyPlus. Achter de voordeur wat
privé is en gemeenschappelijk wat individueel niet haalbaar is. Door op deze wijze
keuzes te maken, is het haalbaar geworden de wensen van de verschillende
deelnemers de combineren in gemeenschappelijke voorzieningen. Zo beschikken de
bewoners van het nieuwe gebouw straks samen over een ontmoetingsruimte, een
fitnessruimte, logeerkamer, hobbyruimte en daktuin. Kortom woningen in een
omgeving waar mensen ook op hogere leeftijd comfortabel en plezierig kunnen blijven
wonen.
De architect heeft bij het ontwerpen van de indelingen van de woningen maximaal
rekening gehouden met de wensen van de deelnemers. Er worden dus tien
verschillende appartementen gebouwd. Alle bijzondere woonwensen, zoals
bijvoorbeeld het meenemen van een dierbare onderhuurder naar het nieuwe
appartement zijn mogelijk gemaakt.
De groep van deelnemers heeft voor een locale aannemer gekozen. MBB uit Maarssen
gaat dit bijzondere gebouw bouwen. De voor dit doel opgerichte stichting
MarktMeesters is daarbij de opdrachtgever. Bijzonder daarbij is dat dit CPO-project
zonder zogenaamde achtervang wordt gerealiseerd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------EINDE BERICHT
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met # Of kijk op de website:
www.marktmeesters.nu
bijlage: 2x impressie nieuwe woongebouw

