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Diederendirrix is één van de winnaars van de prijsvraag WHO CARES
Staatssecretaris Van Rijn heeft op 8 mei de winnaars bekendgemaakt van de prijsvraag WHO CARES, de 
ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen en zorg. De jury, onder leiding van Rijksbouwmeester 
Floris Alkemade, ontving 174 inzendingen en selecteerde 5 teams voor 4 locaties. Deze 20 teams mogen hun 
visies verder uitwerken in de 2e ronde. Diederendirrix is een van de 5 winnaars van de locatie Rotterdam.

Prijsvraag
Gezocht: innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord geven op de 
vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning; nieuwe ideeën die een impuls geven aan de ruimtelijke 
vernieuwing van de wijken. Dit was de oproep aan ontwerpers en innovatieve doeners en denkers uit andere sectoren 
om gezamenlijk hun idee voor toekomstbestendige wijken te verbeelden; de prijsvraag Who Cares. Er werd geen 
uitgewerkt plan gevraagd, maar een heldere schets van een krachtig idee. De visie van diederendirrix gaat uit van 
herbestemming.

Herbestemming Dwarsstraat maakt bestaande woningen toegankelijk en verenigbaar
Als de veranderingen in de zorg een beroep doen op de zelfredzaamheid van de bewoner, waarom dan ook geen 
beroep doen op de flexibiliteit van de typologie van de aanwezige woonvoorraad? 
In de Rotterdamse wijk Carnisse is de toegankelijkheid van de begane grond van de veelal aanwezige portiekwoningen 
onmiskenbaar problematisch voor zorgbehoevenden en ouderen. De woningen waarin men jarenlang heeft gewoond 
zijn ineens niet meer geschikt. 

Verbindend woonmilieu
Op de schaal van Carnisse doorkruisen de Roodborsttraat en de Meester Arendstraat zonder aangelegen adressen en 
als onbestemde publieke ruimtes de woonwijk. Middels herbestemming van deze straten ontstaat de mogelijkheid om 
een deel van de portiekwoningen vanaf het publieke domein toegankelijk te maken. Tevens is de strategische positie 
van deze dwarsstraat in de wijk bij uitstek de plaats voor de introductie van een nieuw woon-zorgprogramma. 

Op de schaal van het bouwblok doet zich de mogelijkheid voor een introductie van nieuwe woonvormen voor 
hulpbehoevenden of ouderen voor. Het voorstel gaat uit van aanpassingen van de hoekwoningen en de toevoeging 
van nieuwe woningen die naar elkaar zijn georiënteerd en een adres hebben aan een toegankelijk doch besloten 
woonmilieu. Meerdere kleine woonunits delen samen een huiskamer of gezamelijke keuken waarin men elkaar 
ontmoet. Buurtbewoners worden elkaars netwerk, en er ontstaat weer een dialoog tussen de openbare ruimte en de 
bebouwing. 

De jury over de inzending van Diederendirrix:
“Een van de visies waarin de gesloten bouwblokken van Carnisse worden doorbroken, een voorstel dat rijk is aan 
ideeën voor zowel de binnen- als buitenruimten en dat de straat activeert.” 

Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Jessica Sibbing, T 040 2606749, 
j.sibbing@diederendirrix.nl. Kijk ook op www.prijsvraagwhocares.nl.
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