
Wonen In Rotterdam & Fenix I in the picture

DINSDAG 14 DECEMBER 2021
-

Wonen in Nederland is gericht op de professionele residentiële markt in Nederland, die volop in verandering is. 

Het woningtekort is torenhoog. De bouwsector houdt de groei niet bij. Zeker in grootstedelijke gemeenten is de druk op de woningmarkt 
groot. Het aanbod huurwoningen blijft nog steeds ver achter bij de vraag. De ambitie bestaat om op regionaal niveau samen te 
werken en afstemming te zoeken, maar concrete maatregelen blijven uit. 

De corporaties staan voor een grote opgave. Ze hebben een uitermate belangrijke rol bij het verduurzamen van woningen, maar moeten 
anderzijds ook voldoende nieuwbouw realiseren. Hoe gaan ze hun budgetten optimaal inzetten? Een sterke professionalisering en 
collectivisering -meer appartementen- zet zich door. 

Steeds minder mensen bouwen zelf een huis, mede door de strengere regelgeving. Internationale beleggers zijn in toenemende 
mate geïnteresseerd in Nederlands vastgoed. Er is meer dan 20 miljard euro beschikbaar.

Actuele trends zoals hoogbouw, levensbestendig wonen, modulaire en printbare woningen, alternatieve woonvormen, mixed use 
en grootschalige wijk- en stadsvernieuwingsprojecten staan centraal in het platform. We denken na over de manier waarop we 
gebouwen en openbare ruimtes ontwerpen, en hoe dit de leefbaarheid en duurzaamheid van steden beïnvloedt.

Ik WIN. Jij ook?
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Wonen in Nederland focust op de professionele residentiële markt
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Ontvangst met doorlopend broodjeslunch

Wandeling & Bezoek Fenix I

Welkom bij Wonen In Nederland
door Anneleen Vandenberk, Directeur Wonen In Nederland

Van San Francisco Loods naar Fenix I
door Robert Winkel, Directeur-Architect Mei architects and planners

Rotterdam breidt uit naar Zuid
door Peter van der Gugten, Directeur Heijmans Vastgoed

Een vitale stad kan tegen een stootje
door Dr. Els Leclercq, Stedenbouwkundig Ontwerper - Programme 
Developer and Lecturer Leiden Delft Erasmus Centre for BOLD Cities

Samen bouwen aan residentieel vastgoed

Netwerkborrel

Tijdens deze inspiratiesessie wordt het toekomstbeeld van Rotterdam 
geschetst en belichten we de getransformeerde havenloods Fenix I. Dr. 
Els Leclercq (Leiden Delft Erasmus Centre for BOLD Cities) focust 
op de relatie tussen burgerinitiatieven en stedelijke ontwikkeling. Door 
ambitieuze projecten wordt Rotterdam-Zuid getransformeerd tot een vitaal 
stadsdeel waar mensen graag naartoe komen en verblijven. Peter van 
der Gugten (Heijmans Vastgoed) is nauw betrokken bij deze complexe 
gebiedsontwikkeling en vertelt meer over dit bijzondere stuk stad. Robert 
Winkel (Mei architects and planners) brengt het verhaal van Fenix I, 
Woongebouw van het Jaar 2020, waarbinnen het historische erfgoed 
bewaard gebleven is, terwijl er ruimte werd gemaakt voor een nieuw 
gemengd programma dat de wijk een positieve impuls gaf.

We kijken ernaar uit om u te mogen verwelkomen 
op dinsdag 14 december 2021. 

Deelname is gratis, maar het aantal deelnemers is beperkt.
Schrijf u dus snel in.

Locatie: LantarenVenster, Otto Reuchlinweg 996, 3072 MD Rotterdam
Er zijn diverse parkeermogelijkheden rondom LantarenVenster.
Dress code: Business Casual
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PERSOONLIJKE UITNODIGING VAN HARTE WELKOM

Klik hier om in te schrijven
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https://www.woneninnederland.com
https://wonen-in-rotterdam-fenix.eventbrite.nl
https://wonen-in-rotterdam-fenix.eventbrite.nl

