
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, sociale woningbouw, 
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.

Tijdens deze sessie wordt het toekomstbeeld van Den Haag geschetst en belichten we het project De Stadstuin en 
de transformatie van een kerk tot woongebouw in de typische Dudokwijk Moerwijk. Met de transformatie van het 
Westhovenplein van een gedateerd en verlaten schoolgebouw naar zorgwoningen spelen Stebru, Saffier, Syntrus 
Achmea en Arcade in op de maatschappelijke behoefte aan wonen met zorg.

Pascal van der Kraaij (zorgorganisatie Saffier) brengt het verbindende verhaal van De Stadstuin, voorbeeld voor 
wonen en zorg in de sociale sector. Piet Grouls (Architecten Van Mourik) vertelt meer over het project Westhovenplein 
en De Stadstuin als integraal onderdeel van de wijk, waarin de sociale waarde en het creëren van een community de 
belangrijkste rol speelde. Gertjan Giele (Gemeente Den Haag) focust op de woningbouwambitie van de stad. Om te 
zorgen dat iedereen prettig kan wonen zijn flinke maatregelen nodig voor de Haagse woningmarkt. 

Ik WIN, jij ook?

DINSDAG 26 APRIL 2022

Wonen In Den Haag & De Stadstuin in the picture

PERSOONLIJKE UITNODIGING

NEDERLAND
WONEN
IN

ONZE PARTNERS



Ontvangst met broodjeslunch 
Wandeling Moerwijk & Bezoek projecten

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

Pascal van der Kraaij, Domeinmanager Dementie Saffier 
Wonen en welzijn

Piet Grouls, Partner Architecten van Mourik
Samen wonen, samen zorgen

Gertjan Giele, Programmamanager Woningbouw Den Haag
Ontwikkelingen in de stad

Anneleen Vandenberk, Wonen In Nederland
Samen bouwen aan residentieel vastgoed

Afsluitend netwerkmoment

Locatie
Buitenplaats Hoevevoorde, 
Brasserie Bijna Thuis
Van Vredenburchweg 170
2285 SE Rijswijk

Parkeren 
Brasserie Bijna Thuis beschikt over 
een groot eigen gratis parkeerterrein. 
De hoofdingang is via de 
Guntersteinweg.

Doelgroep 
Exclusief voorbehouden aan 
zorgorganisaties, woningcorporaties, 
investeerders, overheden, 
architecten, gemeenten, 
ontwikkelaars, ingenieurs en 
aannemers actief in residentieel 
vastgoed en urban development. 

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