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VOORWOORD
Dit document is ontstaan aan de hand
van het ontwerpend onderzoek dat
ik heb mogen opstellen tijdens mijn
afstuderen aan de Masteropleiding
Architecture, Building and Planning
aan de Technische Universiteit in
Eindhoven.
De grote demografische en sociaalmaatschappelijke
veranderingen
die in deze tijd plaats vinden, o.a.
de structurele veranderingen in de
retailsector, hebben het afgelopen jaar
een belangrijke rol gespeeld tijdens het
ontwerpproces.
De veranderingen hebben immers
grote effecten op de woningmarkt
zoals dalende bevolkingsomvang en
vergrijzing.
Leegstand en daardoor leegloop van
prachtige historische steden en dorpen
gaat ten koste van de leefbaarheid en
kunnen we dan ook niet ongemoeid
hun gang laten gaan.
Het is belangrijk om hierop in te spelen
en antwoord te vinden op de vraag; “In
welke richting zal de samenleving zich
ontwikkelen en op welke wijze kunnen
we hier mogelijk invloed op uitoefenen
door middel van architectonische
interventies”.

centrum van Heerlen dat is uitgevoerd
binnen het atelier ‘Studio parkstad 2.0’
onder leiding van Jos Bosman. Om
op deze vraag antwoord te kunnen
geven voor het project in Heerlen is
het naar mijn inziens noodzakelijk
om in samenwerkingsverband te
werken met (lokale) instellingen en
geïnteresseerden binnen dit thema die
eenzelfde visie, missie en innovatieve
ideeën delen.
“Hoe in te spelen op de ontwikkelingen
binnen de samenleving en de daarmee
gepaard gaande veranderingen binnen
de steden”, lijkt me een belangrijk/
interessant en noodzakelijk vraagstuk
voor de architectuur. De leegstand biedt
nieuwe uitdagingen tot innovatieve/
alternatieve architectonisch hergebruik
en invulling tot iets nieuws.
De bestaande concepten en (historische)
architectuur uit de binnenstad van
Heerlen zijn samen met de bevindingen
uit
het
gemeenschappelijke
vooronderzoek een uitgangspunt en
tevens goede basis geweest bij het
herbestemmen van het voormalig St.
Claracollege tot meergeneratiewoning.

Deze vraagstelling is een vervolg
op een gezamenlijk, theoretisch
onderzoek naar leegstand in het
5
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SAMENVATTING

In dit onderzoek is op een
schetsende manier gezocht naar
een manier om het bestaande St.
Claracollege te herbestemmen tot
meergeneratiewoning. Voordat ik
met ontwerpen ben begonnen heb
ik referenties bestudeerd, een PVE
opgesteld en kennis opgedaan omtrent
de leegstand en vergrijzing in Heerlen
en alternatieve woonvormen voor de
toekomst, waarbij antwoord wordt
geboden op de veranderende zorgvraag.

naar een weg waarbij het bestaande
gebouw gerespecteerd wordt en de
transformatie tot meergeneratiewoning
het geheel weer op de kaart zet door het
gebouw een nieuwe identiteit te geven.
Zowel esthetisch als functioneel heeft
het gebouw een upgrade gekregen
waardoor het de komende jaren
optimaal benut kan worden, want dat
is wat dit prachtige pand nodig heeft.
Door handig gebruik te maken van
de hoogteverschillen op de locatie en
deze te gebruiken als tribune, worden
zichtlijnen gecreëerd waardoor mensen
gestimuleerd worden om deel te
nemen aan gezamenlijke activiteiten.

Toen
duidelijk
was
dat
een
meergeneratiewoning antwoord kan
bieden op de vraag naar een alternatieve
woonvorm in Heerlen, maar ook
elders in het land, ben ik opzoek
gegaan naar een geschikte locatie.
Deze locatie bleek het voormalig
St. Claracollege, een gebouw met
prachtige, authentieke ornamenten
en hoogteverschillen,
gelegen aan
een drukke ringweg (Groene Boord)
aan de rand van het centrum. In de
directe omgeving vindt men woningen,
een hotel, kantoren en een park.

De heldere structuur van het bestaande
gebouw heeft gediend als uitgangspunt
van het ontwerp.
Het atrium vormt het hart van het
gebouw met de bovengelegen galerijen
als hoofdader. Doordat deze van glas is
valt er veel licht naar binnen waardoor
deze gezamenlijke ruimte extra wordt
benadrukt. Tevens is er ook rekening
gehouden met de privacy en kunnen
mensen zich te allen tijde terugtrekken.
De prachtige aangelegde binnentuin
zorgt voor een mooi uitzicht.

Dit bleek de ideale locatie voor mijn
ontwerp. Het voldeed aan alle eisen
om optimaal te kunnen fungeren
als meergeneratiewoning en bood
voldoende uitdaging om mee aan de
slag te gaan. Hierbij heb ik gestreefd

Het lunch- en repaircafé met het terras
aan de Gasthuisstraat-zijde zorgt
voor een relatie met de buurt zodat
het complex geen opzichzelfstaande
commune wordt, maar een meerwaarde
creëert voor de buurt.
11
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INTRODUCTIE
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1.1 STUDIO PARKSTAD

onder het directeurschap van Jo Coenen.
(Beckers,
J.
et
al.
2015

Internationale Bauausstellung ofwel
IBA vindt voor het eerst in Nederland
plaats in Parkstad-Limburg. IBA heeft
in haar ruim 100-jarige bestaan al vaker
gezorgd voor een fysieke en mentale
opleving van de in een stad of regio
aanwezige kwaliteiten. In tegenstelling
tot een normale tentoonstelling
wordt IBA niet begrensd door een
afgebakende ruimte waarin objecten
te zien zijn, maar ontstaan er
verschillende stedenbouwkundige en/
of architectonische projecten binnen
een stadsgrens of regio.

De uitdaging voor het bestuderen
en ontwikkelen van ‘quality shop’concepten
en
projecten
voor
IBA Parkstad 2020 is ingegeven
door
een
prachtig
contrast:
De geslaagde woonboulevard van
Heerlen die is gelegen naast de snelweg
en jaarlijks enorm veel bezoekers trekt
en de uitgestorven binnenstad van
Heerlen als een krimpende stad vol
lege winkels.

In 2010 vindt IBA voor het eerst in de
geschiedenis buiten Duitsland plaats in
Parkstad Limburg. In 2020 eindigt de
IBA-periode met een tentoonstelling
van de diverse gerealiseerde projecten,
gekenmerkt door vestigingsspecifieke,
tijdgebonden
architectonische
interventies en experimenten met de
plaatselijke belangen een grote rol
spelen.
De acht Parkstadgemeenten en de
provincie Limburg hebb 45 miljoen
euro in economische, sociale en
culturele
projecten
geinvesteerd,
die ervoor moeten zorgen dat
de regio nieuwe impulsen krijgt.
In 2014 werd de eerste open oproep voor
projecten gedaan in Parkstad Limburg,

Afbeelding 1.1
Ateliergroep Studio Parkstad 2.0

15

16

1.2 INTERVENTIES
Aan ons afstudeer atelier ‘Studio
Parkstad 2.0’ de vraag om gezamenlijk
een aantal initiatieven te ontwikkelen
om deze succesvolle onderneming
te koppelen aan de binnenstad van
Heerlen met als doel een nieuwe
stroom bezoekers naar het centrum
van Heerlen te brengen zodat het
centrum van Heerlen weer nieuw
leven wordt ingeblazen.
De uitdaging is om meer winkelend
publiek te trekken, terwijl de plaatselijke
bevolking aan het krimpen is, doordat
grote omliggende steden in Duitsland
en Maastricht aantrekkelijker zijn en
meer te bieden hebben voor jongeren
die massaal wegtrekken.
Belangrijke vraagstukken in dit
onderzoek hebben betrekking gehad op
het leegstaand vastgoed en vergrijzing
in het centrum van Heerlen. Wat is
de huidige situatie? Wat vinden de
inwoners van Heerlen van de stad;
zijn ze tevreden of zoeken ze hun
vertier elders en waarom? Kunnen we
bezoekers van de IKEA, die het drukst
bezocht wordt van heel Europa, linken
aan het centrum van Heerlen?

wankel en onsamenhangend geheel.
Dit zorgde voor een wankele basis voor
de infrastructuur van de stad, die erg
onevenwichtig en samenhangend is
geworden. doordat het zijn rugdekking
van de mijnen verloor.
Dit was goed zichtbaar in de binnenstad
en er moest worden gezocht naar
een nieuwe structuur waarin de
mensen zich konden herkennen.
Heerlen heeft behoefte aan de
ontwikkeling van een nieuw plan voor
de toekomst, want de stad blijft op een
aantal belangrijke gebieden achter
bij haar omgeving zoals Maastricht.
Dit is te wijten aan de sociale
problematiek, hoge werkloosheid, een
te laag regionaal inkomen. De hoger
opgeleide jongeren trekken weg uit
de stad en een te langzame groei van
startende ondernemingen heeft onder
andere geleid tot veel leegstand.
Wellicht kunnen er functies van buiten
het centrum worden verplaatst naar
de leegstaande panden in het centrum
waardoor hier meer leven komt. De
lege gebieden in de centrumring zullen
dan een nieuwe bestemming moeten
krijgen.
(Gemeente Heerlen, 2013)

Toen in de jaren zeventig de
mijnindustrie verdween uit Heerlen,
veranderde de industrie stad in rap
tempo van bruisende stad in een
17

Afbeelding 1.2
Leegstand in Heerlen-Centrum
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Gezamenlijk hebben we verschillende
scenario’s bedacht waarvan wij denken
dat deze kleine ingrepen het centrum
nieuw leven doen inblazen en meer
bezoekers zal trekken waardoor
Heerlen weer een bruisende stad wordt.
De afgelopen jaren zijn er al meerdere
grote en kleine projecten opgezet. Zo
zijn er initiatieven gekomen vanuit
zowel de gemeente als inwoners zelf,
met als doel het centrum te verbeteren
en er een samenhangend geheel
van te maken. Voorbeelden hiervan
zijn de herinrichting van pleintjes,
herontwikkeling en renovatie van
gebouwen, nieuwbouw waaronder
het maankwartier, het oplossen van
verkeersknelpunten en verbeteren
van fiets- en voetgangersroutes.
Op de volgende bladzijden vindt
u een 5-tal aanvullingen op de
bovenstaande initiatieven die wij
gezamenlijk
hebben
ontwikkeld.
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Afbeelding 1.3 de Bongerd voor- en na de interventie
1. De Bongerd
- Centrum vrij van gemotoriseerd verkeer.
- Betere connectie tussen de Markt, Wilhelminaplein en Kerkplein.
- Een groene invulling geeft de Markt een visuele oostelijke pleinrand.

Afbeelding 1.4 de Promenade voor- en na de interventie
20

2. De Promenade
-Einde Promenade andere functie geven.
- Hierdoor wordt centrum beter definieerbaar.
- Creëren van twee centra (stadscentrum en ’t Loon/Schouwburg).
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Afbeelding 1.5 de Centrumring voor- en na de interventie
3. De Centrumring
- Enkel bestemmingsverkeer.
- Voetgangerszone “city oost”
- Oude tracé van ring werkt als aangename overgangszone tussen de noordelijk
gesitueerde wijken en de binnenstad.
- Continuering van de openbare ruimte voor langzaam verkeer tussen oost en west.

Afbeelding 1.6 het Raadhuisplein voor- en na de interventie
22

4. Het Raadhuisplein
- Functie toevoegen aan plein die bijdraagt aan de benadering van het centrum
middels de centrumring.
- Functie hangt samen met de naast het plein gelegen parkeergarage
- Kan zowel een functie vervullen voor het centrumdeel als voor het buitengebied
van de stad.
- Functie kan informatief/recreatief zijn. Dit houdt verband met situering plein.
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Afbeelding 1.6 het schouwburgplein voor- en na de interventie
5. Het Schouwburgplein
- Van Schouwburgplein een verblijfsruimte maken voor omwonende en winkelend
publiek (verblijfskwaliteit en functies toevoegen).
- Plein doortrekken tot aan de bebouwing van oostrand van het plein. Hierdoor
gaat de oostzijde een rol van betekenis spelen voor het plein.
- Hiervoor moet een deel van de ringweg verdiept worden.
- Het plein vloeit over in de promenade.
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OPGAVE

27

28

2.1 OPGAVE
Na de afronding van het gezamenlijke
deel is het individuele deel aangebroken
waarbij ikzelf op basis van het
gezamenlijke
vooronderzoek
een
ontwerp zal gaan maken rondom de
thema’s krimp en leegstaand vastgoed
in het centrum van Heerlen en
vergrijzing binnen de samenleving.
Mijn visie voor het centrum van
Heerlen is dan ook gericht op deze
vergrijzing en minder op de jongeren.
De jongeren trekken weg uit Heerlen
en zoeken werk en vermaak in de grote,
omliggende steden zoals Maastricht.
De ouderen zullen Heerlen niet meer
verlaten en deze groep zal toenemen.
Er zal een tekort aan woningen
ontstaan voor deze categorie.

Aanleiding
In een veranderende maatschappij
die steeds universeler, hectischer en
onvoorspelbaarder wordt, (denk aan
de komst van het digitale tijdperk,
maar ook aan alle onzekerheden
die de crisis met zich mee heeft
gebracht) waarin mensen steeds
ouder worden en langer thuis blijven
wonen is er vraag ontstaan naar
alternatieve woonvormen. Door
o.a. kostenbesparing in de zorg zijn
mensen meer van elkaar afhankelijk
(mantelzorg, vrijwilligerswerk)
en zal er een transformatie plaats
moeten vinden waardoor mensen met
verschillende leefstijlen zich anders
t.o.v. elkaar gaan opstellen.
Socioloog Richard Sennett (2007)
schrijft in zijn boek ‘de cultuur van
het nieuwe kapitalisme’ over deze
veranderde maatschappij het volgende:

“De afgelopen jaren kwam er steeds
meer een eind aan de socialistische
heerschappij en gecentraliseerde
economische controle. Dit geldt
ook voor kapitalistische instellingen
die burgers een levenslange baan
bezorgde, die jaar in jaar uit dezelfde
producten en diensten leverde. Ook
instellingen van de verzorgingsstaat
zoals onderwijs en gezondheidszorg
zijn minder vormvast en kleinschaliger
geworden.
29

Men dacht door de ontmanteling van
deze instituties gemeenschappen te
creëren: persoonlijke relaties gebaseerd
op vertrouwen en solidariteit, relaties
die voortdurend werden besproken
en vernieuwd, een gemeenschappelijk
domein waarin mensen rekening
hielden met de behoeften van
anderen. Dit is niet gebeurd.
Door de versplintering van grote
instellingen is het bestaan van velen in
een versplinterde toestand veranderd.
Het gezinsleven is ontregeld door
de eisen van het werk. Migratie
is de icoon van de mondialisering.
Verder moet je, niet acclimatiseren.
Hier komt cultuur om de hoek
kijken: Welke waarden, normen en
gewoontes houden mensen bij elkaar
als de instellingen waarin zij leven
uiteenvallen.
Het vergt een bepaald type mens
om te kunnen gedijen in onstabiele,
versplinterde sociale omstandigheden.
Hij/zij moet drie problemen aanpakken:
1. Tijd
Hoe onderhoud je kortstondige relaties,
en hoe red je jezelf, terwijl je van de ene
naar de andere baan, taak, plaats trekt?
Als instituties niet meer voorzien in
een kader voor de lange termijn, moet
het individu misschien zijn of haar
eigen levensverhaal improviseren.
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2. Talent
Hoe kun je nieuwe vaardigheden
opdoen,
potentiële
talenten
aanboren als de eisen van de realiteit
verschuiven. De houdbaarheidsdatum
van verscheidene vaardigheden is in de
praktijk van de huidige economie
kort. Werknemers moeten regelmatig
worden bijgeschoold.
De moderne cultuur stelt in plaats
van vakmanschap een concept
van
meritocratie,
waarin
het
om potentieel talent en niet om
prestaties uit het verleden draait.
3. Opgave (hoe moet je het verleden
loslaten)
Wat voor karaktereigenschap dient men
te hebben als binnen een dynamisch
bedrijf niemand meer zeker is van zijn
positie en ervaring van mensen buiten
beschouwing wordt gelaten?
Een individu dat gericht is op de korte
termijn, op potentieel talent, dat bereid
is opgedane ervaring los te laten, is een
ongebruikelijk soort mens. De meeste
mensen zijn niet zo en hebben een
ondersteunend levensverhaal nodig.
Ze stellen er eer in om iets goeds
te kunnen en hechten waarde aan
opgedane ervaringen.
Dit nieuwe culturele ideaal dat in
nieuwe instellingen wordt vereist, is
dus schadelijk voor veel van de mensen
die daar werkzaam zijn.”
(Sennett 2007, p. 8,9,10)

Waar blijft in de nieuwe/huidige
samenleving het gevoel van
saamhorigheid?

geven aan (leegstaande) woningen en
gebouwen zodat mensen op leeftijd hier
kunnen blijven wonen.

Bovengenoemde veranderingen leiden
tot minder gemeenschapszin. Men
acclimatiseert niet meer terwijl dit
juist zo belangrijk is om je ergens thuis
te voelen. Wellicht dat een alternatieve
woonvorm hier aan tegemoet kan
komen.

Doelstelling

De veranderende zorgvraag en
bijbehorende vraag naar alternatieve
woonvormen komt niet alleen in
Heerlen, maar overal in Nederland
steeds meer aan de orde en zullen
een groot probleem gaan vormen
in de toekomst. Mensen worden
steeds ouder en dat betekent dat ze
ook langer zorg nodig hebben. Waar
de levensverwachting in 1960 nog
gemiddeld 74 jaar bedroeg, is deze
vandaag al gestegen naar 82 jaar.
(ministerie van vws, 2014)
Mensen blijven langer op zichzelf
wonen en maken steeds meer gebruik
van mantelzorgers omdat zorg steeds
duurder wordt en mensen een plaats in
een verzorgingstehuis vaak niet meer
kunnen betalen: Tijd dus voor een
nieuwe aanpak.
Hier
zie
ik
uitdagingen
en
mogelijkheden voor de architectuur van
de toekomst; Het op architectonische,
creatieve en inventieve wijze invulling

Alle leegstaande gebouwen
herbestemmen en geen nieuwbouw
meer creëren, zodat er ruimte genoeg
overblijft voor het groen; ‘left overs’.
Dit moet een realiseerbaar streven
zijn.
Tevens kan er bij nieuwbouw gekeken
worden naar ‘verdichting’ van steden.
Niet weer uitbreiden buiten de
bebouwde kom, maar waar mogelijk
kiezen voor compactere steden.
Leegstaand vastgoed herbestemmen
of afbreken zodat het centrum weer
groene plekken krijgt.
Dit heeft een groot effect op
het centrum want het komt de
leefbaarheid ten goede en biedt
tevens antwoord op de leegstand.
Bij mijn individuele opdracht zou ik
dan ook willen onderzoeken of het
mogelijk is om zowel een antwoord te
bieden op de alternatieve woningvraag,
het leegstaand vastgoed hergebruiken
en tegelijkertijd iets toevoegen aan
een leefbaarder centrum van Heerlen.
Dit heeft geleid tot de volgende
onderzoeksvraag en deelvragen:
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Onderzoeksvraag
“welke woonvormen bieden een
invalshoek voor de nabije toekomst
van Heerlen met de leegstand en
vergrijzing in het vizier”

Deelvragen
-“Welke innovatieve concepten en
mogelijkheden zorgen ervoor dat
de inwoners, met name ouderen in
Heerlen, zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen blijven wonen met goede
zorgvoorzieningen
waardoor
de
leefbaarheid voor deze groep wordt
vergroot en zij langer deel uit kunnen
maken van de samenleving?”
-“Hoe wordt er om gegaan met de
leegstand binnen het centrum van
Heerlen?”
-“Op welke wijze kan een combinatie
van ‘wonen en zorg’ aan de ouderen ten
goede komen”?

Uitdagingen
-Creëren van een innovatieve
oplossing voor de veranderende
zorgvraag. bv. een woongemeenschap
-Het integreren van jong en oud
(verschillend leefpatroon) binnen één
gebouw.
32

-Het combineren van bestaande- en
nieuwbouw waarbij het bestaande
gerespecteerd dient te
worden.
-Inpassing in de omgeving waardoor een
aantrekkelijke entree tot het centrum
wordt gecreëerd en de leefbaarheid in
de buurt wordt vergroot.
-Aansluiting zoeken bij reeds bestaande
initiatieven op dit gebied.
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TYPOLOGISCH ONDERZOEK
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3.1 VERANDERINGEN
IN DE ZORG NATIONAAL
Vanaf 1 januari 2015 is er een nieuwe
rolverdeling in de zorg en is de ZWBZ
verdwenen, omdat er moet worden
bezuinigd.
Ouderen, mensen met een lichamelijke
of verstandelijke beperking en mensen
met een psychische aandoening
kunnen in Nederland rekenen op
goede ondersteuning en zorg en er zal
worden getracht dit ook te behouden
voor toekomstige generaties.

zorg aansluit op wensen, behoeften
en mogelijkheden van mensen.
Dit omdat de gemeente dicht bij de
mensen staat. Er wordt gestreefd
naar een samenleving die nog
meer betrokken is. Ook moet men
zich afvragen hoe men zelf, familie
en/of mensen uit de omgeving
kunnen participeren in de zorg.
Ministerie van vws. (2013)

Kwaliteit van leven en waardigheid zijn
daarbij kernbegrippen. We neigen naar
een samenleving waarin wordt verwacht
dat mensen zich zullen afvragen wat
ze zelf kunnen bijdragen en wat ze
voor een ander kunnen betekenen.
Ouderen en mensen met een beperking
willen zo lang mogelijk zelfstandig
blijven. Dit kan alleen in stand worden
gehouden door de langdurige zorg
anders te organiseren. Zowel voor
mensen die zorg thuis nodig hebben
als voor mensen die wonen in een
instelling.
Vanaf januari 2015 is er een nieuwe
rolverdeling:
Hierbij
krijgt
de
gemeente een belangrijke taak bij
de verdeling van zorg aan mensen
die dit nodig hebben; Zorgen dat
37
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3.2 OUDERENZORG
HEERLEN
Volgens onderzoeksbureau Locatus, een
landelijk bedrijf dat zich bezig houdt
met het verzamelen van informatie over
alle winkels en consumentgerichte,
dienstverlenende bedrijven, komt
de leegstand van winkelpanden in
Limburg niet alleen door krimp, maar
ook door de vergrijzing.

vanaf 75 jaar neemt tot 2021 relatief
langzaam toe, na 2021 evenwel maakt
deze groep een sterkere groei door
om in 2030 op een omvang ongeveer
30% hoger te eindigen dan in 2014

Heerlen kent een aantal zorgloketten
en buurtinitiatieven om tegemoet te
komen aan ouderenhulp. Het “Wmo
loket” en “Buurtsteun” zijn hier twee
voorbeelden van.

Ouderen geven volgens het bureau
minder geld uit dan jongeren. Limburg
is samen met Groningen en NoordBrabant één van de drie provincies waar
de leegstand van winkels het hardst
oploopt. Volgens het onderzoeksbureau
staat bijna 10 procent van de Limburgse
winkelpanden leeg.

Deze sociale buurtteams maken
werk van wat “het voorliggend veld”
genoemd wordt. Het voorliggend veld
is alles wat in de buurt aan informele
hulp gegeven wordt aan elkaar; de
keer dat u uw buurman vergezelt
naar het ziekenhuis, de pan soep die
u naar de nieuwe buren brengt etc.

De leegstand is het grootst in
middelgrote steden met 30.000
tot 100.000 inwoners. In kleinere
plaatsen worden winkels bezocht voor
de dagelijkse boodschappen, terwijl
mensen die een dagje winkelen zien als
een uitje, liever naar een grote stad gaan.
(Goes, K. 2012)

Ook zijn er vrijwilligers uit de buurt die
informatie en advies geven en worden
initiatieven van bewoners, verenigingen
en vrijwilligersorganisaties van en in
de buurt ondersteund.
Hierbij kun je denken aan fysieke zaken
in de openbare ruimte, buurteconomie,
verenigingsactiviteiten
en
de
straatbarbecue.
(Stichting bewonersraad Heerlen centrum,
2016)

Naast de toenemende leegstand groeit
ook de vergrijzing in Heerlen. Heerlen
Stad krimpt het minst met 5%, en
vergrijst met 30%. De vergrijzing in de
periode tot 2029 neemt vooral toe door
de sterke groei van de groep ouderen
van 65 tot 74 jaar. De groep ouderen
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3.3 VERANDERENDE
GEDRAGSPATRONEN
De vergrijzing is niet zomaar een
gegeven, maar het is een weergave
van
andere
levensstijlen
en
gedragspatronen van ouderen in deze
tijd. Het feit dat mensen steeds ouder
worden betekent ook dat ze langer zorg
nodig hebben en deze zorgvraag ook
verandert.
De
industrialisering
van
onze
maatschappij, de verzorgingsstaat die
op dit moment in crisis verkeert en de
emancipatie van de vrouw, zijn allemaal
oorzaken die er voor gezorgd hebben
dat het gezin anders functioneert dan
vorige generaties.
De democratisering van het onderwijs
en het feit dat mensen steeds ouder
worden zorgen bovendien voor
twee nieuwe levensfasen: die van
een
verlengde
adolescentie
of
jongvolwassenheid en die van de
weduwen of weduwnaars op latere
leeftijd.
Veel van deze maatschappelijke
veranderingen kunnen als iets positiefs
worden gezien en maken het leven
makkelijker, maarer zijn er ook bij die
zorgen dat we vervreemden van onze
omgeving en elkaar. Steeds minder
mensen doorlopen een klassieke
gezinscyclus en steeds meer mensen
experimenteren met een aantal
alternatieve woon- en/of leefvormen.
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(Kums, 2002).
Een steeds grotere trend is de
suburbanisatie en verstedelijking die
samen gaat met gezinnen die buiten de
stad gaan wonen. We worden steeds
welvarender en het grote aantal mensen
met een auto zorgt ervoor dat gezinnen
verhuizen naar de stadsrand of zelfs
verder in het buitengebied. Mensen,
en met nanme jonge gezinnen, krijgen
steeds meer de behoefte aan een groene
leefomgeving. Hierdoor ontstaat krimp
van de (actieve) bevolking.
De vergrijzing heeft grote gevolgen
voor het niveau van vraag en aanbod. De
nieuwe generatie ouderen beschikken
veelal over een auto die het nog lange
tijd mogelijk maakt om hun sociale
netwerken te onderhouden. Toch
zorgt een geïsoleerde woonsituatie
op hoge leeftijd voor eenzaamheid en
wordt de dagelijkse bevoorrading, een
probleem waardoor de vraag naar een
combinatie van ‘wonen en zorg’ groeit.
(Jonckheere et al. 2010)

3.4 ALTERNATIEVE
WOONGEMEENSCHAPPEN

een
grotere
maatschappelijke
meerwaarde, omdat deze mensen ook
op andere sociale vlakken actief zijn.

Een gebouw vormt een beeld in de
omgeving. Sfeer en omgang met
mensen worden sterk bepaald door
de omgeving waarin men woont.
Architectuur heeft een grote invloed
op de maatschappij en de relaties van de
mensen onderling en met hun omgeving.

Samenhuizen vzw, een vereniging die
zich tot doel stelt het gemeenschappelijk
wonen en de realisatie van projecten
van gemeenschappelijk wonen, geeft de
volgende definitie van samenhuizen:

Om een antwoord te vinden op de
groeiende vraag naar een nieuwe
manier van wonen en zorg, waarbij
mensen langer zelfstandig kunnen
blijven wonen, kunnen we van onze
buurlanden nog een boel leren. In
landen zoals Duitsland en België is
het heel gewoon om je ouders in huis
te nemen wanneer deze niet meer
voor zichzelf kunnen zorgen, maar in
Nederland wordt dit een stuk minder
gedaan.

Er zijn verschillende redenen om je aan
te sluiten bij een woongemeenschap.
Het
biedt
bijvoorbeeld
veel
voordelen op praktisch-, persoonlijk,
economisch-, sociaal- of ecologisch
gebied. Eenvoudige basiskenmerken
van
gemeenschappelijk
wonen,
zoals
kleinschaligheid,
nabijheid
en betrokkenheid zijn het grootste
voordeel. Een aantal van deze
voordelen komen ten goede aan
de bewoners. Vele andere hebben

“Om van een woongemeenschap te
kunnen spreken moet je bewoners
hebben, afkomstig uit verschillende
gezinnen, die vrijwillig in mindere
of meerdere mate van betrokkenheid
samenleven met de bedoeling om
minstens een sociale meerwaarde
te geven aan dit samenwonen.”
(Jonckheere et al. 2010)

Combinatie kinderopvang en oudernzorg
Er zijn verschillende lokale initiatieven
in het land te vinden waar kinderopvang
wordt gecombineerd met ouderenzorg.
Organisatie
‘Kidscasa’
biedt
verschillende vormen van kinderopvang
aan, (kinderdagverblijf, buitenschoolse
opvang, gastouderopvang en speciale
kinderopvang) die samenwerken met
de ouderenzorgorganisatie ‘Interzorg’.
Kinderopvang
‘De
Hullen’,
bijvoorbeeld, is gevestigd in een
zorgcentrum in Roden. Er kunnen
maximaal twaalf kinderen tussen de
nul en vier jaar worden opgevangen
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De kinderen hebben hun eigen plek in
de voormalige activiteitenruimte van
het zorgcentrum.

Hierbij kun je denken aan studenten,
(ex- )daklozen, senioren, gezinnen,
mensen met psychische problemen en
gehandicapten.

Combinatuie tienermoeders en oudern
Kangoeroewoningen
Woongebouw ‘Talita’ in Houten
bestaat uit 17 apartementen, waar
tienermoeders en hun kinderen
maximaal twee jaar lang samen met
ouderen wonen.
De
senioren
zijn
helpen
de
tienermoeders en passen af en toe op
de kinderen, eten een aantal keer per
week samen of gaan met ze op stap.

Naast woongemeenschappen zijn er
ook Kangoeroewoningen. Hierbij
wonen
verschillende
generaties
binnen een familie samen onder een
dak. Deze zelfstandige woningen
worden aan elkaar verbonden door
middel van een trap of tussendeur.
(Stee, L. van & Veuger, J. 2015)

De woongemeenschap

Meergeneratiewoningen

Eén van de meest bekende voorbeelden
van een meergeneratiewoning in
Nederland is de ‘woongemeenschap’.
Er is sprake van een woongemeenschap,
wanneer er tenminste drie volwassen
mensen wonen uit verschillende families.
De bewoners zorgen zelf voor toelating
van nieuwe bewoners en hebben ruimten
voor
gemeenschappelijk
gebruik.

Meergeneratiewonen
is
een
woonconcept
uit
Duitsland.
Verschillende
generaties
wonen
samen in een pand en zorgen voor
elkaar. Charley Fiedeldij Dop &
Roland Hofstra van het VPROprogramma: “Tegenlicht” (2014),
schreven onderstaand artikel over het
meergeneratiewonen in Duitsland
en hoe dit in Nederland zou kunnen
werken:

Een
voorbeeld
van
een
woongemeenschap is ‘t Groene Sticht’
in Leidsche Rijn. Dit project omvat
verschillende
soorten
woningen
(koopwoningen, sociale huurwoningen,
kamers en gastenverblijven), waar
mensen van alle leeftijden bij elkaar
wonen.
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“Vroeger bleven familieleden vaak samen
–of dicht bij elkaar- wonen, ook als de
(klein)kinderen al volwassen waren. In de
afgelopen vijftig jaar is het steeds normaler
geworden om in zelfstandige gezinnen
en op grotere afstand van familie te gaan

wonen. Van deze vorm van sociale cohesie
is in Nederland dan ook weinig over
gebleven. Na hun pensioen hebben ouderen
echter vaak behoefte aan een woonsituatie
met de mogelijkheid tot meer sociaal contact
en ondersteuning. Jongeren en jonge
gezinnen worstelen bovendien vaak met
hoge huurkosten en/of dure kinderopvang.
In Duitsland is daar een oplossing
voor bedacht (met overheidssteun)
de: “Mehrgenerationenhäuser”, ofwel
meergeneratiehuizen,
waarbij
de
kinderopvang en ouderenzorg onder één
dak worden gebracht. Nederland is nog
niet zo ver, ook al zijn er al meerdere lokale
initiatieven in het land te onderscheiden
op het gebied van meergeneratiewoningen.
Het
Duitse
voorbeeld
van
de
Mehrgenerationenhäuser biedt niet alleen
een oplossing voor de hoge kosten van zowel
kinderopvang als ouderenzorg, maar zorgt
ook voor meer interactie tussen generaties
en draagt bij aan een vermindering van
eenzaamheid onder ouderen……”
(Hofstra & Dop, 2014)

Afbeelding 3.2
Verzorgingstehuis de Hullen, Oldebroek

Afbeelding 3.3
Apartementencomplex Talita in Houten

Bewoners kiezen niet voor de woning,
maar voor het concept.
Om te bepalen wie voor een
meergeneratiewoning geschikt is,
moet rekening gehouden worden met
onderstaande punten:
- De ouderen moeten nog zelfstandig
genoeg zijn om voor zichzelf en/ of
anderen te zorgen.
- De jongeren moeten voor de ouderen

Afbeelding 3.4
‘t Groene Sticht’ in Leidsche Rijn
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kunnen en willen zorgen.
-Men moet bereid zijn om een stukje
privacy op te geven.
-Men moet bereid zijn om anderen te
helpen en te delen.
-Er kan niet worden verplicht tot
huishoudelijke taken, het doen van
klusjes, het oppassen, etc. maar een
actieve houding wordt wel verwacht en
is nodig om het meergeneratieproject
te doen slagen. Je kunt het een beetje
vergelijken met ‘het noaberschap’ van
vroeger.
De
bewoners
van
een
meergeneratiewoning
vormen
samen een soort VVE en zijn zelf
verantwoordelijk voor het beheer en
gebruik. De woningen worden verkocht
en de bewoners zijn eigenaar van de
(openbare)grond. Kandidaten voor een
vrijkomende woning worden door een
bewonerscommissie geselecteerd.

Voordelen
Hieronder volgen een aantal
voordelen van het wonen in een
meergeneratiewoning ten opzichte van
het wonen in een ‘normale’ woning.
-Kinderopvang,
Kinderopvang is veel gemakkelijker
te regelen bij samenhuizers. Meestal
is er wel iemand in de buurt bereid
om even op de kinderen te passen
wanneer ouders even een boodschap
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moeten doen. Ook kunnen kinderen
veilig buiten spelen omdat er altijd wel
iemand aanwezig is die ze in de gaten
houdt.
-Samen delen van infrastructuur en
middelen.
Er
zijn
verschillende
gemeenschappelijke
ruimten
aanwezig zoals een keuken, een
gemeenschappelijke
wasruimte,
tuinhuis en speelkamer. In de tuin
bevindt zich een schuur waarin
gezamenlijk aangekocht gereedschap
en materialen worden bewaard.
Door het samenwonen is het
makkelijker om doorgaans onbetaalbare
voorzieningen en luxe producten aan te
schaffen.
- Delen van kennis en vaardigheden.
De bewoners hebben allemaal
verschillende hobby’s en kennis en
bezitten ieder hun eigen talent. In
een
gemeenschappelijke
woning
ontstaan er spontane ontmoetingen
waarin mensen kennis, vaardigheden
en expertise met elkaar delen.
Hierdoor leert men van elkaar.
- Hogere levenskwaliteit en gezondheid.
Door te leven in een hechte
gemeenschap wordt de levenskwaliteit
van de bewoners hoger. Zelfs
gezondheid en levensverwachting zijn
beter in vergelijking met mensen die in
een klassieke gezinsstructuur leven.

- Betrokkenheid met de buitenwereld.
Het
is
belangrijk
dat
een
woongemeenschap geen wereldje op
zichzelf wordt, dat zich afzonderd van
de buurt waarin het staat. Toch kan een
wwongemeenschap juist zorgen voor
extra activiteiten in het gebouw of in de
buurt, doordat de gemeenschappelijke
ruimten zich uitermate dienen als
clubhuis of ontmoetingshuis.
- Leren kennen en waarderen van
andere culturen.
Binnen
groepen
waarbinnen
verschillende culturen samenleven,
krijgen bewoners de kans om andere
culturen en waarden te ontmoeten
zoals ander eten, muziek en gewoonten.
Evenals andere opvattingen en
levensbeschouwing. Zelfs een andere
levensstijl van mensen met dezelfde
cultuur, zorgt voor het beter leren
kennen en waarderen van elkaar.
- Veiligheidsgevoel.
Het veiligheidsgevoel hangt veel meer
af van de mensen die naast je wonen,
dan van sloten en muren. Doordat je
weet wie er naast je woont, zorgt het
gemeenschappelijk wonen voor een
veiligheidsgevoel dat vroeger in de
kleinere dorpen bestond.

-Ouders.
Naast ouders zijn er meerdere
volwassen rolmodellen voor hun
kinderen. Ze groeien op tussen andere
volwassenen met andere interesses,
eigenaardigheden, humor en manieren
van reageren op hun vragen en gedrag.
Hierdoor leren de kinderen om te gaan
met autoriteit en verschillen tussen
mensen.
- Senioren.
Door het sociale vangnet kunnen
mensen langer in hun eigen woning
blijven wonebn en perfect oud worden in
een meergeneratiewoning. Dit in plaats
van afgelegen verzorgingstehuizen.
Mensen kunnen ouder worden binnen
een levendige omgeving. Hierdoor
vereenzamen ze niet en voelen zich
tegelijkertijd nuttig en gewaardeerd.
Dit komt hun gemoedsrust en
gezondheid ten goede.
- Kwetsbare groepen.
Niet alleen voor senioren, maar ook
voor mensen met een handicap en
alleenstaande ouders betekent het
vangnet van de woongemeenschap
een grotere zekerheid en een betere
opname in de samenleving.
(Jonckheere et al. 2010)

- Kinderen.
Kinderen vinden veel speelkameraadjes
en groeien op omringd door meerdere
volwassenen van wie ze veel kunnen
leren.
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Nadelen
Het klinkt idyllisch, maar natuurlijk
zijn er ook nadelen verbonden aan de
meergeneratiewoning. Hoe voorkom
je dat je als jongere in je vrije tijd
alleen maar boodschappen sjouwt voor
ouderen?En wat als de buurman iedere
zomeravond de barbeque aan zet?

Volgens Joop Govaars (2015), wordt er
meer soladariteit gevraagd dan in een
andere wijk:
“Ik denk dat een huurdersvereniging
onontbeelijk is. Die moet ook een
ballotagecommissie hebben. Dat klinkt
onvriendelijk, maar het is belangrijk
dat de bewoners een beetje op elkaar
passen. Er moet ook op gelet worden,
dat de leeftijd in balans blijft. Dus als
een jong gezin vertrekt, moet er ook
een jong gezin voor terugkomen.”
Een goede verhouding zijn 8 woningen/
appartementen van 60m2 voor ouderen,
8 woningen/appartementen voor
starters van 80m2 en 8 woningen van
100m2 voor gezinnen. Op deze manier
blijft de verhouding tussen de bewoners
in balans en werkt het project het best.
(Govaars, 2015)
Hier moet ik dus rekening mee houden
bij mijn ontwerp: ik moet zorgen dat
mensen zich terug kunnen trekken
en er genoeg ruimte voor privacy
aanwezig is.
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LOCATIE BEPALING
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Afbeelding 4.1
Een tekening van Romeins Heerlen
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4.1 GESCHIEDENIS
HEERLEN
Het verleden van Heerlen begint bij
een kruispunt van twee belangrijke
heirbanen;
die
van
Boulogne
sur Mer naar Keulen en die van
Xanten naar Trier, rondom een
middeleeuwse burcht,.Binnen één
eeuw heeft deze nederzettting een
enorme transformatie ondergaan.
De eerste bewoners waren de
Romeinen, die er 2000 jaar geleden
een militaire nederzetting stichtten:
‘Coriovallum’. Op deze plek ligt
tegenwoordig het cenrtum van Heerlen.
(Thermen museum Heerlen 2016).

De
landbouw
ontwikkelt
zich
voorspoedig in de 10e eeuw in Europa.
Zo ook in Heerlen dat hierdoor gestalte
krijgt door middel van boerenhoeven en
molens langs de dalen van de Caumer-,
Schandeler- en Geleenbeek.
De Burcht is in de vroege
middeleeuwen ontstaan ten plaatse
van de Romeinse Nederzettingen een
Burcht. De Burcht stond op de plek
waar nu nog de Pancratiuskerk staat.
Hier omheen stond een stadssmuur.
Helaas is de muur afgebroken, maar
de lijn van deze muur is nog wel terug
te vinden in de bestaande bebouwing.
Een rustig dorpje vol groen groeide
ineens in snel tempo uit door de
komst van de mijnen en werd zo
een industrie- en kantorenstad.
Het platteland werd langzaam
volgebouwd
met
kleine
arbeiderskoloniën en langs de wegen
ontstond lintbebouwing bestaande uit
lage woningen aan korte straten met
voldoende grond waarop de mensen
hun eigen gewas kondene verbouwen
en zo zelfvoorzienend waren .
In 1913 werd een brede Ceintuurbaan
voorgesteld; vanaf de Akerstraat, via
de huidige Ruys de Beerenbrouckstraat
naar de Valkenburgerweg en de
Saroleastraat. Er werd elektriciteit,
een drinkwaterleidingnet en riolering
aangelegd en de stad maakte een
enorme groeipurt.
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Na
deze
enormeontwikkelilng,
transformeerde de stad na de sluiting
van de mijnen van een industrie- naar
een groene stad. De grotere schaal die
voortkomt uit deze tijd en zich heeft
geuit in grote gebouwen, pleinen en
brede wegen, past niet meer bij de stad
van vandaag de dag, die juist krimpt.
De krimp, maar ook sterke vergrijzing
en een veranderende winkelcultuur
brengen leegstand met zich mee.
Hierdoor vraagt Heerlen om een
nieuwe strategie en een realistisch plan
om hierop in te kunnen spelen.
(Heemkunde Heerlen, 2016)
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Afbeelding 4.2
Romeinse wegen en Middeleeuwse Burcht
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Afbeelding 4.3
Ontwikkelingen voor de Tweede Wereldoorlog

Afbeelding 4.4
Ontwikkelingen na de Tweede
Wereldoorlog

Afbeelding 4.3
Ontwikkelingen voor de Tweede
Wereldoorlog
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Afbeelding 4.4
Ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog
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Heerlen heeft door de mijnindustrie,
in de 20ste eeuw een enorme
groeisprong gemaakt. Van heinde
en ver kwamen decennialang vele
arbeiders toegestroomd. Langs wegen
en koloniën nabij de mijnen, werden
duizenden woningen gerealiseerd. Met
de bouw van woningen, kerken, scholen
en winkels, werd het plattelandsdorp
gaandeweg een bruisende stad. Ad-hoc
oplossingen wogen vaak zwaarder dan
een evenwichtige ontwikkeling van de
stad als geheel. De snelle bouw van de
stad leidde tot een onsamenhangend
geheel
waardoor
Heerlen
een
gefragmenteerde stad werd; een
verzameling van losse uitbreidingen.

geven, en de verschillende functies
van de stad kunnen integreren.
Omdat de binnenstad van Heerlen
nauwelijks een historische kern had,
ontbreekt het volgens velen aan oude
schakeringen en besloten straten. In de
moderne gebouwen werd de menselijke
maat en de beslotenheid gemist.
(Beckers, J et al. 2015)

Op zoek naar haar identiteit ontpopte
Heerlen zich menigmaal als proefkamer
voor opzienbarende architectuur en
voor experimenten op gebied van
wonen en werken.
Eerst in het ontwikkelingsplan
Centrum, vervolgens in de Nota
Architectuurbeleid Heerlen (1991)
werden architectuur en stedenbouw
als hét middel gezien om identiteit en
kwaliteit aan het centrum te geven. De
architectuur en de binnenstad als drager
van het culturele erfgoed, werden als
voorwaarde voor de aantrekkelijkheid
van de stad en haar economische
groei gezien. Het opvijzelen van de
stad werd ‘city-branding’ genoemd.
De (moderne) architectuur in het
centrum zou een nieuwe boost kunnen
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Afbeelding 4.5
Heerlen in zijn gloriedagen

Heerlen heeft door de mijnindustrie,
in de 20ste eeuw een enorme
groeisprong gemaakt. Van heinde
en ver kwamen decennialang vele
arbeiders toegestroomd. Langs wegen
en koloniën nabij de mijnen, werden
duizenden woningen gerealiseerd. Met
de bouw van woningen, kerken, scholen
en winkels, werd het plattelandsdorp
gaandeweg een bruisende stad. Ad-hoc
oplossingen wogen vaak zwaarder dan
een evenwichtige ontwikkeling van de
stad als geheel. De snelle bouw van de
stad leidde tot een onsamenhangend
geheel
waardoor
Heerlen
een
gefragmenteerde stad werd; een
verzameling van losse uitbreidingen.

Afbeelding 4.7
De apotheek van Jos Klijnen

Op zoek naar haar identiteit ontpopte
Heerlen zich menigmaal als proefkamer
voor opzienbarende architectuur en
voor experimenten op gebied van
wonen en werken.
Eerst in het ontwikkelingsplan
Centrum, vervolgens in de Nota
Architectuurbeleid Heerlen (1991)
werden architectuur en stedenbouw
als hét middel gezien om identiteit en
kwaliteit aan het centrum te geven. De
architectuur en de binnenstad als drager
van het culturele erfgoed, werden als
voorwaarde voor de aantrekkelijkheid
van de stad en haar economische
groei gezien. Het opvijzelen van de
stad werd ‘city-branding’ genoemd.
De (moderne) architectuur in het
centrum zou een nieuwe boost kunnen

Afbeelding 4.8
Voormalig warenhuis ‘Schunck’

Afbeelding 4.9
Dautzenbergstraat
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geven, en de verschillende functies
van de stad kunnen integreren.
Omdat de binnenstad van Heerlen
nauwelijks een historische kern had,
ontbreekt het volgens velen aan oude
schakeringen en besloten straten. In de
moderne gebouwen werd de menselijke
maat en de beslotenheid gemist.
Gelukkig zijn er ook nog een aantal
prachtige, historische panden behouden
gebleven in het centrum. Neem nou de
apotheek ontworpen door Jos Klijnen
in de jaren 20 in Art Deco stijl.
En het in 2003 heropende voormalig
warenhuis “Schunck” een modern
monument met een bijzondere
geschiedenis in het culturele hart van
Heerlen. Inmiddels is het gebouw van
Peutz, dat door Jo Coenen en Wiel Arets
werd gerestaureerd, uitgegroeid tot
icoon, Het ontving prestigieuze prijzen
en behoort tot de topmonumenten van
de wereld.
Ook mag de Dautzenbergstraat niet
ontbreken in dit rijtje. Deze straat is
ontworpen in 1915 door Stuyt. Het is
een van de mooiste straten die Heerlen
heeft, dit komt door een aantal oude
panden die er staan.
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4.2 HEERLEN-CENTRUM
Bij het kiezen van een geschikte locatie
voor
de
meergeneratiewoningen,
komen er praktische aspecten om de
hoek kijken. Zo moeten deze in het
centrum gelegen zijn, dichtbij alle
voorzieningen en scholen.
Voor forenzen is het belangrijk dat
zijn snel kunnen aansluiten op de
snelwegen om zo de stad te verlaten.
Er moeten 20 tot 30 woningen en/of
appartementen gerealiseerd kunnen
worden en is groen, het liefst in het
hart van de bebouwing, een vereiste.
Niet alleen spelen praktische aspecten
mee, ook emotionele waarden (gevoel
en sfeer) zijn belangrijk bij de
besluitvorming. Onbewust zendt de
bebouwde omgeving boodschappen
uit naar mensen. De huidige wereld
waarin wij leven is steeds meer
gericht op het individu en verhardt.
De menging van verschillende
culturen binnen een ruimte wordt
maar moeilijk geaccepteerd en leidt
tot vergaande veiligheidsmaatregelen.
De komst van het digitale tijdpek
zorgt ervoor dat sociale interactie naar
de achtergrond verdwijnt. Mensen
creëren steeds meer een afgebakende,
veilige
leefomgeving
met
de
computer en mobiel als belangrijkste
communicatiemiddel.

Kort samengevat is het bij het vinden
van een geschikte locatie belangrijk
dat deze op een plek staat die wordt
omsloten door andere woningen en
openbare gebouwen. Zo worden sociale
ontmoetingen een vanzelfsprekendheid
en zullen mensen dit als een gevoel
van
veiligheid
gaan
ervaren.
Door een omgeving met veel
activiteiten, zoals: het winkelcentrum,
de scholen, speelveldjes en/of
parken, een bioscoop, buurt- en
muziekverenigingen worden mensen
eerder verleid om achter hun computer
vandaan te komen en wordt een actieve
levenswijze gestimuleerd.
De buurt “Heerlen-Centrum” bestaat
uit de kleinere buurten: “Centrum”, “Op
de Nobel”, “ ’t Loon” en “Lindeveld” en
wordt gekenmerkt door een diversiteit
aan activiteiten. De buurt telt ruim
4.800 inwoners en daarnaast zo’n
13.000 werknemers vanuit de hele
regio. Er zijn naast winkels, cafés en
restaurants ook maatschappelijke en
culturele voorzieningen.
Met name dit centrum heeft te
kampen met een steeds groter
groeiend
leegstaand
vastgoed.
(Gemeente
Heerlen,
2016)
Een ideale plek dus
meergeneratiewoning.

voor

mijn
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Afbeelding 4.10
Ontsluitingswegen locatie
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Afbeelding 4.11
Horeca

Afbeelding 4.12
Cultuur

Afbeelding 4.13
Kantoren

Afbeelding 4.14
Logies
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Afbeelding 4.15
Onderwijs

Afbeelding 4.16
Parkeren
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4.3 HET SINT CLARA
COLLEGE
Een nieuwe invulling van het voormalig
St. Claracollege aan de Gasthuisstraat
Aan de Gasthuisstraat, tegen het
centrum aan gelegen, ligt een
groot
gebouwencomplex
met
traditionalistische
en
zakelijkexpressionistische vormen: het ‘Arcus
college’. Het pand is in 1934 tot
stand gekomen naar een ontwerp
van Jozef Seelen en is de voormalige
R.K. meisjes- Hogere Burger School.
Het staat al ruim een jaar te koop.
De school ligt in de buurt
‘Op de Nobel’, direct ten zuiden van het
stadshart. Aan de westzijde wordt de
buurt begrensd door de Kruisstraat en de
Bekkerweg. Aan de noordzijde door de
Coriovallumstraat, het Raadhuisplein,
de Doctor Poelsstraat en de noordrand
van de Begraafplaats Akerstraat.
Aan de oostzijde door de ‘Groene
Boord’, de Sint Franciscusweg en de
Bongaertslaan en aan de zuidzijde door
de Caumerbeeklaan en de Burgemeester
Waszinkstraat.
De zeer drukke, doorgaande weg; de
‘Groene boord’, vormt de grens met en
toegang tot het centrum en biedt een
perfecte zichtlocatie.
Het is uitstekend bereikbaar door
de nabijgelegen aansluiting op
de autosnelweg A76/E314 en de

Heerlense ringweg N281.
Aan de andere (west) zijde ligt de op
korte afstand gelegen binnenstad met
de nabijheid van het NS station en
diverse bushaltes.
Buiten deze grens vind je veel groen en
is de bebouwing uitgestrekter.
Een ideale plek dus voor de huisvesting
van een meergeneratiewoning.
Na informatie te hebben ingewonnen
bij de gemeente blijkt dat er ook in het
nieuwe bestemmingsplan woningen
gebouwd mogen worden.
Bestemmingsplan Arcuscollege:
Toegestaan
-Kleinschalige kantoren
-Bétahuis 2
-Voorzieningen voor 70+
-Museum
-Karakteristiek gebouw in groen
-Wellness
-Zorgwoningen
-Revalidatiecentrum
-Bijzondere woonvormen jongeren
-Tijdelijke studentenwonigen
-‘Long-stay’woningen
-Geclusterde kinderopvang
Niet wenselijk
-Hotel
(Bruls, N. 2013)
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Afbeelding 4.17
Ligging St. Claracollege
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Op 1 september 1920 is het St.
Claracollege
ontstaan
aan
de
Klompstraat met twaalf leerlingen en
een middel¬ba¬re handelsschool met
twintig leerlingen.
De eerste directrice was Zuster
Xavier Nolens. Naast directrice waszij
ook
docente geschiedenis. Samen
met haar broer die lid was van de
Twee¬de-Kamer, heeft zij ervoor
gezorgd dat er vergunning is verleend
om een nieuwe schoolte bouwen.
De realisatie van het pand was erg
kostbaar en het was door de crisis
moeilijk om aan geld te komen. In 1931
werd er eindelijk toestemming verleend
voor de bouw van een nieuwe school,
die werd ontworpen door Jozef Seelen.
In 1934 werd de school geopend die
aan de Gasthuisstraat werd gevestigd
en alleen maar aan meisjes les les gaf,
tot het in 1986 werd uitgebreid en het
‘Arcus college’ zijn intrek nam.

Sinds 2014 staat het pand te
koop. In de zomer van 2015 werd
ook het later bijgebouwde deel
aan
de
Klompstraat
gesloten.
De scholencampus van Arcus is
verhuisd naar de rand van de stad,
waar verschillende disciplines zoals
de technische- en zorgopleidingen
zullen worden gehuisvesd bij elkaar.
Deze verhuizing heeft tot gevolg dat er
veel schoolgebouwen leeg zijn komen
te staan. Dit heeft grote gevolgen voor
de stad, doordat de levendigheid zal
afnemen. Zo verdwijnt de dagelijkse
stroom van jongeren aan de stad.

In de school hangt (nog steeds) een
bronzen gedenkplaat met het opschrift:
“Ter nagedachtenis aan zuster Xavier
Nolens, oprichtster van het St.
Claracollege: 1 september 1920
uit
dankbaarheid
voor
Zuster
Xavier
Nolens.
(Rijckheit, 2016).
Afbeelding 4.18
De  bouw van het nieuwe gedeelte in 1986
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4.4 JOSEF SEELEN
Tussen 1910 en 1920 ontstond pas
de behoefte aan eigen katholieke
scholen. Tot dan toe was met name
het lager onderwijs openbaar en
werd dus volledig door de overheid
gefinancierd. Aangezien het merendeel
van de leerlingen en leerkrachten
katholiek was, was de behoefte aan
eigen katholiek onderwijs groot.
In de periode 1910-1920 traden er
veranderingen op waarna er ook
katholieke scholen in Heerlen kwamen.
Het St. Claracollege is ontworpen door
architect Jozef Seelen die in 1871 in
Venlo geboren werd. Seelen heeft zijn
opleiding tot architect bij Margry
in Rotterdam en bij N. Molenaar in
Den Haag gevolgd, waar hij werd
opgeleid in de traditie van Cuypers.
Hij vestigde zich in 1920 in Heerlen,
eerst als gemeentearchitect, later als
zelfstandige. In zijn scholenbouw
zien we een ontwikkeling die aansluit
bij het traditionalisme. Soberheid
maar ook verfijning zijn herkenbare
punten in het werk van Seelen.

ook bij het St. Claracollege.
(Rijckheit, 2016)
De toepassing van baksteenarchitectuur
met
uit
gemetselde
koppen
in
het
baksteenverband
en
architectuurelementen uit de jaren
twintig, zoals erkers, portieken, stoepjes,
luifels, oversteken, versieringen, glas in
lood en de dunne gietijzeren kozijnen,
geven dit gebouw een vriendelijk
karakter. Soberheid overheerst met een
duidelijke indeling van de klaslokalen,
geaccentueerd door een symmetrische
opbouw.
Wanneer gekeken wordt naar het
gebouwtype valt op dat deze een
heldere structuur heeft. De vorm van
het gebouw bestaat uit een eenvoudige
U-vorm van drie rechthoekige
elementen. Het uitstekende dak is erg
typerend voor het gebouw en maakt
het geheel tot een krachtig ontwerp.
De gevel met de entreezijde aan
de Gasthuisstraat, met de HeiligHartbeeltenis van Charles Vos direct
boven de entree en het ogenschijnlijk,
willekeurig geplaatste raam op de
eerste verdieping, doet denken aan een
stilleven.

Seelen beheerste diverse ambachten
van het bouwvak, zoals het timmer-,
metselen
stucadoorsvak.
Al
zijn gebouwen zijn uitermate fijn
gedetailleerd en hebben nog duidelijk
een ambachtelijke constructie zoals
houten vloeren op de verdiepingen. Zo
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De traditionele plaatsing van het
beeld, hoog in een nis tegen de
topgevel, zoals bij veel kloosters en
katholieke instellingen toentertijd
gebruikelijk was, is hier verdwenen.

Afbeelding 4.19
De hoofdentree met Heilig-Hartbeeltenis

Afbeelding 4.20
Speelplaats van de Groene Boord

Afbeelding 4.21
Achterkant met zicht op de Groene Boord
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De school is modern en strak, vooral
voor zijn tijd. Vos en de opdrachtgever
vonden daarom dat het een ander
Heilig-Hartbeeltenis
nodig
had
dan gebruikelijk was. Vos kapte een
hoogreliëf waarbij een beeld van
Jezus is geplaatst op een kruisvormige
achtergrond. Het hoofd is licht naar
voren gebogen om contact te krijgen
met de mensen beneden.
(Nissen, 2004)

De school verkeert nog in originele
en goede staat. Er hebben zowel aan
de binnen- als aan de buitenzijden van
het gebouw geen verbouwingen of
veranderingen plaatsgevonden. Het
gebouw heeft altijd gediend als school
en door zijn ruime , overzichtelijke
opzet met ruime klaslokalen van bijna
4 meter hoog is het altijd een erg prettig
gebouw geweest om in te verblijven.
Een nadeel is dat het gebouw niet is
geïsoleerd en de ramen van enkel glas
zijn.
In de loop der tijd hebben de kozijnen
een witte kleur gekregen in plaats
van het donkerbruin die ze vroeger
hadden. Hierdoor heeft het een frisse,
vriendelijke uitstraling gekregen.
Bij het ontwerpen is er gekozen voor
duurzame materialen die zowel binnen
als buiten nog in goede staat verkeren.
Niets is aan het toeval overgelaten en
zelfs de originele houten trapleuningen
die zorgvuldig zijn gedetailleerd zijn
nog aanwezig.
In 1969 is het een gemengde school
geworden.

Een overblijfsel van deze transformatie
is dat de toiletten en kleedruimten
in tweeën zijn verdeeld door middel
van een kalkzandsteenmuur zodat de
jongens en de meiden een gescheiden
toiletruimten kregen.
In 1986 is de school uitgebreid
met
een
nieuw
gebouw
dat
aan de noordzijde is gelegen.
De uitbreiding is gebouwd rondom
een binnenplaats en door gangen
verbonden met het oude gedeelte.
In de zuidelijke en westelijke
gevels bevinden zich de theorie- en
praktijklokalen. Ze zijn uitgevoerd in
schoon beton met terugliggende puien.
Hierdoor ontstaat een sterke plastiek
met veel schaduwwerking waardoor
het gebouw een brutaal karakter heeft
gekregen.
Het zijn twee totaal verschillende,
opzichzelfstaande
gebouwen.
Die enkel middels een loopbrug
met
elkaar
zijn
verbonden.
Hierdoor zijn ze gemakkelijk los
te koppelen en ben ik vrij in mijn
ontwerpkeuzes bij de verbouwing en
uitbreiding tot meergeneratiewoning.
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Afbeelding 4.22
Zuid-gevel bestaande situatie

Afbeelding 4.24
West-gevel bestaande situatie

Afbeelding 4.26
Zuid-gevel binnenplaats bestaande situatie
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Afbeelding 4.23
Noord-gevel binnenplaats bestaande situatie

Afbeelding 4.25
Oost-gevel bestaande situatie

Afbeelding 4.27
Noord-gevel bestaande situatie
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4.5 OMGEVING
In de buurt vinden we, naast
enkele panden met verschillende
architectuurstijlen uit het begin
van de 20e eeuw vooral vernieuwde
architectuur en stedenbouw van de
laatste decennia.
Aan het begin van de straat bevindt
zich
het voormalig
Salvelbergklooster, waar vroeger ‘De Kleine
Zusters van de H. Joseph’ gehuisvest
waren. Het is één van de overblijfselen
uit het begin van de 20e eeuw.
Deze Zusters werkten tot het eind van
de twintigste eeuw in ziekenhuizen,
inrichtingen en scholen.
Na een grondige restauratie is het
oude klooster opengesteld voor
publiek en kan men er genieten van
de permanente tentoonstelling: ‘Een
leven lang’, over de unieke levens
van de Zusters die zich altijd hebben
ingespannen voor hulpbehoevenden.
(Stichting Databank Kerkgebouwen in
Limburg, 2014)

Afbeelding 4.31
Voormalig Salvelberg klooster
Op de hoek van de straat, naast het
St. Claracollege staat het gebouw van
het voormalig elektrisch schakelstation.
Ook dit gebouw verkeert nog, op de
gevels die een witte laag verf kregen
en daardoor erg in het oog springen
na, in originele staat. In de tijd dat
dit gebouw gebouwd werd bestond
de Groene Boord nog niet en lag het
aan een smalle, doorlopende weg naar
het sanatorium. Bij de aanleg van de
Groene Boord is er weinig rekeningen
gehouden met de ligging van het
gebouw waardoor het direct tegen de
kruising kwam te liggen met slechts
een stoep als afscheiding.
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Vanaf 1975 huisvest het complex
een klooster,
verpleeghuis en
verzorgingstehuis en is de naam
veranderd in ‘Huize De Berg’.
(Stichting Databank Kerkgebouwen in
Limburg, 2014)

Afbeelding 4.32
Voormalig schakelstation
Aan de rand van het Aambos is ‘Huize
de Berg’ gelegen. Het complex is
gebouwd in 1897 in opdracht van de
congregatie van de Kleine Zusters van
de H. Joseph. Het complex is ontworpen
door A. van Beers uit Rotterdam en
kreeg de naam ‘Sanatorium St. Joseph
Heilbron’. In eerste instantie diende
het als sanatorium voor mensen met
longziekten.

Afbeelding 4.33
Huize de Berg
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Verder zijn er de afgelopen tien jaar veel
moderne appartementencomplexen en
gezinswoningen gebouwd. Er is vrijwel
geen onderlinge samenhang. Er zijn
veel verschillende materialen gebruikt
en verspringende daklijnen waardoor
ieder gebouw zijn eigen identiteit heeft.
Wel hebben de gebouwen dezelfde
rooilijn. Enige uitzondering hierop
is het St. Claracollege zelf, dat wat
teruggelegen ligt, waardoor het vanaf
het begin van de straat niet te zien is.
Voor een school is dit geen
enkel punt, want die weten
mensen altijd wel te vinden.

Afbeelding 4.34
Appartementencomplex Gasthuisstraat

Om echter mensen aan te trekken die
in eerste instantie niet van plan waren
het gebouw te bezoeken, ligt hier een
belangrijke ontwerpopgave die ervoor
moet zorgen dat het gebouw aandacht
krijgt van verschillende invalshoeken.

Afbeelding 4.35
Gasthuisstraat met zicht op Groene Boord

De voormalige hoofdingang, die
nog steeds dienst zal blijven doen
als zij-entree, is gelegen aan de
Gasthuisstraat.
Via deze zij-entree is men snel in
het centrum. Door deze gevel voor
een groot deel intact te laten blijft
de oriëntatie en herkenbaarheid van
gebouw voor de buurt behouden.
De Gasthuisstraat is een secundaire
weg die naar de omliggende woningen
leidt. Secundaire wegen hebben een
rustig karakter waardoor het zeer
aantrekkelijk is om er aan te wonen.

Afbeelding 4.36
Deken Bemelmansstraat

Mensen die het stadscentrum willen
bezoeken zullen veelal gebruikmaken
van de grote ring om het centrum
heen en zullen hun auto parkeren in de
aangrenzende parkeergarages.
Bewoners hebben veelal een eigen
parkeergelegenheid
onder
het
wooncomplex, in een parkeerkelder of
ze hebben een eigen garagebox.

Afbeelding 4.37
Het naastgelegen Grand Hotel
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De meergeneratiewoning zal voor
een eigen parkeergelegenheid moeten
zorgen. Hoewel het niet vreemd is bij
samenhuizen dat ook auto’s worden
gedeeld, ben ik voor het gemak
uitgegaan van de standaard regel:
anderhalve parkeerplaats per woning. Ik
heb hier rekening gehouden met 1 auto
per wooneenheid. Dit is ruimgenomen,
omdat ouderen (65+) en jongeren
vaak niet over een auto beschikken.
In dit geval hebben we ca. 32 woningen
x 1,5 = 48 parkeerplaatsen nodig. Zowel
de noord- oost- als westzijde van het
gebouw bieden hier ruimte voor zodat
mensen niet langs de straat hoeven te
parkeren.

Groenvoorzieningen
Wat opvalt in deze wijk is, dat
te midden van de woningen en
appartementencomplexen,
open
ruimten zijn ontstaan. Deze zgn. ‘left
overs’ worden meestal genegeerd
waardoor de open
ruimtes niet
optimaal worden benut en er onprettige
ruimtes ontstaan waar niemand
zich verantwoordelijk voor voelt.
In deze wijk is er zorgvuldig
mee om gegaan en hebben ze een
functie als parkeergelegenheid of
groenvoorziening gekregen. Deze
“open” ruimtes zorgen voor groen in de
wijk en verhogen het woongenot.
Ook het St. Claracollege heeft zo’n
binnenruimte. Deze heeft altijd gediend
als schoolplein en is uitermate geschikt
als binnentuin.
Hoewel
alle
‘hofjes’
openbaar
toegankelijk zijn, hebben ze een semiopenbaar en gesloten karakter doordat
ze allemaal worden omringd door
woningen. Dit maakt ze uitermate
geschikt voor een ommetje door de wijk
Tegenover het St. Clara college bevindt
zich het Aambos. Hier kun je je vrij in
de natuur begeven. Je hoeft er alleen de
Groene Boord voor over te steken. Het
Aambos is een oud hellingbos in het
centrum van Heerlen. Tegenwoordig
is het ingericht als park met een
dierenverblijf en hertenkamp.
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Het park is 45 hectare groot en ligt
parallel aan de Caumerbeek. De
hoofdingang is gevestigd op de kruising
van de Putgraaf en de Groene Boord.
Het gebied bestaat uit een beekdal
en helling, die grotendeels begroeid
zijn met oude bomen en struiken.

Afbeelding 4.38
Een van de vele ‘left overs’.

Afbeelding 4.39
Binnenruimte St. Claracollege met zicht
op het Aambos

In het bos zijn een oliemolen, een
piramide van Scouting Kapelaan Berix,
Huize ‘De Berg’ en het Monseigneur
Laurentius Schrijnenhuis te vinden.
In
januari
2002
hebben
er
werkzaamheden
in
het
bos
plaatsgevonden. En zijn er aanzienlijk
veel bomen gekapt, waardoor het bos
nu veel opener is geworden.Hierdoor is
het veiligheidsgevoel van de wandelaar
toegenomen. Er is een nieuwe entree
gerealiseerd, paden zijn opgeknapt
en verlegd. Ook is er een aantal
parkeerplaatsen aangelegd, zodat ook
mensen met een handicap het bos in
kunnen.

Afbeelding 4.40
Nieuwe loopbrug in het Aambos
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Afbeelding 4.41
Het St. Claracollege aan de voet van een
bosrijke omgeving
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ZOEKTOCHT NAAR
DE RUIMTE
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5.1 PRAKTISCHE
ONTWERP BEGINSELEN

hun woning zicht hebben op het sociale
gebeuren zodat ze zich niet eenzaam
hoeven te voelen.

Zoals eerder genoemd is de sfeer die de
omgeving waarin je woont uitstraalt,
ontzettend belangrijk om je prettig
te voelen. Als bewoners zich prettig
voelen in de omgeving waar ze wonen,
zie je dit ook terug in het gebouw
en de wijk, die dan goed worden
onderhouden.

Naast deze persoonlijke kenmerken
spelen,
bij
het
samenstellen
van het PVE, ook praktische
wensen
een
belangrijke
rol.

Ook bij samenhuizen is het belangrijk,
dat de sfeer wordt bepaald door de
mensen die er wonen. Wanneer de
bewoners zich prettig voelen zal dit
ook de sfeer ten goede komen.
Bij een meergeneratiewoning wonen
diverse mensen, met ieder hun eigen
wensen, behoeften en eigenaardigheden,
onder één dak. Het is een uitdaging om
hieraan tegemoet te komen.
Bij het ontwerpen van het programma
is het erg belangrijk dat de bewoners
genoeg privacy hebben en er zowel
openbare
ruimenten
zijn
met
verschillende mate van beslotenheid,
om zo tegemoet te komen aan zowel
de introverte, als extraverte mensen.
Daarnaast dienen bewoners zich te
allen tijde terug te kunnen trekken
wanneer zij even geen zin hebben om
deel te nemen aan sociale activiteiten.

Het gebouw dient
voldoende
mogelijkheden te bieden tot het
uitvoeren van gemeenschappelijke
activiteiten. Bij activiteiten kun je
bijvoorbeeld denken aan samen eten,
een spelletje spelen of even bijkletsen.
Deze activiteiten vergen weinig tot geen
middelen en zorgen voor nauwelijks
overlast waardoor er geen afzonderlijke
ruimte voor beschikbaar hoeft te zijn.
Activiteiten als het klussen, opvangen
van kinderen, het geven van een feestje,
het vergaderen of kijken naar een film,
zorgen voor meer overlast en dienen in
een afgesloten ruimte plaats te vinden.

Wel is het prettig, met name bij
alleenstaande ouderen, dat zij vanuit
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5.2 GEBOUWTYPOLOGIE
Voorheen
wat meteen opvalt aan de bestaande
typologie is dat deze sterk is door zijn
eenvoud.
Aan de noord- en zuidzijde liggen
twee horizontale vleugels van elk twee
verdiepingen hoog, op afstand aan elkaar
verbonden door een drie verdiepingen
tellende verticale vleugel. Tussen deze
twee horizontale vleugels bevindt zich
de speelplaats die tegenwoordig dienst
doet als parkeergelegenheid.
Opvallend
zijn
de
vele
hoogteverschillen die zowel binnen als
buiten het gebouw worden ervaren.
In het interieur bevinden zich veel
kleine trappen. Hierdoor is het gebouw
minder toegankelijk voor minder valide
mensen. Inmiddels bevindt zich wel
een lift in het gebouw. Deze is echter
gevestigd in het nieuwe gedeelte.

gebruikelijk dat de directeur en
bezoekers van de school gebruik
maakten van deze hoofdingang).
-De zijingang, gelegen aan de
speelplaats, (overige docenten en
leerlingen dienden via deze ingang
naar binnen te gaan).
-De achteruitgang, gelegen aan de
westzijde, van het gebouw. Deze werd
tevens gebruikt voor het laden en
lossen van goederen.
Aan deze zijde bevindt zich eveneens
de fietsenstalling.
Bij de achteruitgang, tegenover
de ingang aan de speelplaatszijde,
bevindt zich een royale trap
die geheel wordt verlicht door
prachtige
glas-in-loodramen.
Dit is meteen ook de enige trap voor
het algemeen gebruik. Helemaal aan
het einde van de twee horizontale
vleugels bevinden zich nog twee houten
trappen, verscholen achter een deur.

Voor een school is het van belang dat
er een heldere structuur is met een
goed overzicht. Ook dit gebouw heeft
een duidelijk leesbare plattegrond
en vraagt om weinig uitleg.
Het gebouw wordt middels drie entrees
ontsloten;
-De hoofdingang, gelegen aan de
Gasthuisstraat, (het was vroeger

Afbeelding 5.5
De prachtige glas-in-lood ramen
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Afbeelding 5.6
Beganegrond bestaande situatie
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Afbeelding 5.8
Tweede verdieping bestaande situatie
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Afbeelding 5.7
Eerste verdieping bestaande situatie
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legenda
01. Entree docenten + bezoekers
02. Entree leerlingen
03. Achter entree
04. Theorielokaal
05. Praktijklokaal
06. Aula
07. Directeurskamer
08. Kleedruimte
09. Berging
10. Gymzaal
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Door de ruime afmeting van de
klaslokalen (minimaal 6 m x 7 m x ca. 4
meter) doet het gebouw ruimtelijk aan.
De klaslokalen in de noordvleugel
kijken uit op de binnenspeelplaats en
zijn te bereiken via de aangrenzende
gang met zicht op het noorden.
De lokalen in de middenvleugel
grenzen aan de west-zijde en kijken
uit op de achterliggende garageboxen.
Ook deze lokalen zijn te bereiken via de
gang met uitzicht op de speelplaats.
Deze gang vormt de hoofdader door
het gebouw.
In de zuidvleugel bevindt zich, naast
de hoofdentree en directiekamer, de
gymzaal. Deze heeft de laatste jaren als
aula gediend.

Afbeelding 5.9
Een van de lokale aan de west-zijde

Het typerende aan dit gebouw is zijn
bakstenen gevel met een dikte van wel
440mm. De bakstenen zijn gelegd in
kettingverband. Doordat delen van de
gevels uit grote, gesloten oppervlakten
bestaan, is er sprake van een gesloten
gevelarchitectuur.
Aan de binnenzijde is de gevel prachtig
bekleed met geglazuurde bakstenen
in pastel tinten. De verticale ramen
in de rest van het gebouw zijn groot
van afmeting, hetgeen zorgt voor
veel lichtinval. Jozef Seelen heeft de
kozijnen zelf ontworpen hetgeen goed
te zien is rondom het deurbeslag van de
entreedeuren.
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Afbeelding 5.10
Gang op de eerste verdieping

Het gebouw ligt wat verscholen in
de straat doordat de rooilijn van de
school enkele meters terug ligt ten
opzichte van de rest van de bebouwing.

een veel natuurlijkere manier is het
gebouw zich te laten vormen door
het hoogteverschil en dit deel te laten
uitmaken van het ontwerp.

Alleen het verkeer vanaf de Groene
Boord heeft zicht op de binnenruimte.
Aan dit voormalig schoolplein zullen
woningen worden gerealiseerd die
voorzien in de behoefte aan privacy en
veiligheid van mensen.

Wanneer we kijken naar onderstaande
foto uit 1960, voordat de Groene Boord
werd aangelegd, zien we dat er zich
tussen de Groene Boord en het St.
Claracollege een natuurlijke barrière
bevond.

Om de relatie met de omgeving te
versterken wordt de rooilijn van de
bebouwde omgeving doorgezet naar
het kruispunt. Dit door het gebouw
uit te breiden in de richting van de
Gasthuisstraat.
Hierdoor loopt de straat visueel door
tot aan de Groene Boord waardoor
het gebouw direct in het oog springt
en daardoor mogelijk extra bezoekers
trekt.

Hoogte verchillen
Het hoogteverschil in de wijk,
kenmerkend voor Heerlen, is ook op de
locatie duidelijk aanwezig.

Afbeelding 5.11
Natuurlijke barrière 1960
Dit groengewas overbrugde het
niveauverschil en zorgde voor
privacy van de school en creëerde een
veilige zone waardoor de kinderen
niet de straat op konden rennen.

Zo beslaat het hoogte verschil van de
hoofdingang aan de Gasthuisstraat en
de hoofdingang van het nieuwe gebouw
aan de Klompstraat van de school, één
hele verdieping.
Een mogelijkheid zou zijn om het
gehele terrein op te hogen, maar
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Christopher Alexander heeft in zijn
boek ‘A pattern language’ een aantal
mooie voorbeelden omschreven die
bijdragen aan het creëren van een
prettige en veilige leefomgeving en hoe
om te gaan met auto’s in een woonwijk.
Zo voelen mensen zich prettiger
wanneer woningen zijn ‘geclusterd’ .
Een goed plein, of in dit geval
binnentuin, is duidelijk afgebakend en
overzichtelijk. Op deze manier kunnen
kinderen er veilig spelen.
Daarnaast
zijn
geparkeerde
auto’s
geen prettig uitzicht. Dit
kan worden verholpen door de
mensen hoger te plaatsen dan de
weg waarover de auto’s rijden.

Bij het nieuwe ontwerp zullen de
hoogte verschillen worden gebruikt
om een natuurlijke overgang van privé
naar openbaar in het gebouw te creëren,
waarbij de trappen en/of hellingbanen
een onzichtbare grens vormen.
Daarnaast kunnen deze trappen ook
worden gebruikt als tribune met zicht
op de gezamenlijke ruimtes.
Het hoogte verschil van de
Groene Boord met de binnentuin
zal
worden
overbrugd
door
een
vijftal
split-levelwoningen
van
drie
verdiepingen
hoog.
Deze
woningen
krijgen
een
hoofdingang aan de tuinzijde welke
een halve verdieping hoger ligt dan de
achteringang met garage.
Op deze manier sluit het gebouw op
een natuurlijke wijze aan weerszijden
naadloos aan op de omgeving en
ontstaat er in de woning ook nog
eens een continue zichtlijn met de
binnentuin.
Vanaf de Groene Boord is de
achterzijde van deze rij woningen te
zien. Dagelijks passeren hier een grote
hoeveelheid auto’s.

Afbeelding 5.12, 5.13
Tekeningen van Christopher Alexander
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De snelheid van het verkeer en de afstand
van het gebouw zijn bepalend voor de
waarneming van het gebouw. Ook wel
‘60 km/hour Architecture’genoemd.

Afbeelding 5.14
Model Gehl
Wanneer het gebouw met hoge
snelheid wordt gepasseerd worden
andere elementen en (minder) details
waargenomen, waardoor het gebouw
minder nauwkeurig te observeren is.
Het ontwerp vraagt aan deze
zijde dan ook om minder detail.
(Zie nieuwe geveltekeningen.)
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5.3 INPASSING IN DE
BESTAANDE OMGEVING
Naast
de
woningen
en
gemeenschappelijke ruimten in het
gebouw, zijn openbare voorzieningen
een must. Pas dan gaat de wijk leven.
Openbare
ontmoetingsruimten
zijn plekken waar mensen, als
ze dat willen, elkaar kunnen
ontmoeten.
Voorbeelden
hiervan
zijn; een speelveld, een dorpshuis,
bibliotheek,
horecavoorzieningen
en
een
eventuele
markt.
Primaire voorzieningen als scholen,
sportzalen en hun kantines, musea,
bibliotheken en horecavoorzieningen
zorgen voor de trek van bewoners en
zijn dus van groot belang in een wijk.
Vaak ontbreken deze in woonwijken
omdat projectontwikkelaars vooral
gericht zijn op de wat duurdere
koopwoningen en hun doelgroep veelal
tweeverdieners zijn, die hun tijd vaak
buiten de woonwijk doorbrengen.
Winkels
voor
de
dagelijkse
behoeften worden nog wel in de wijk
gerealiseerd, maar ruim opgezette
winkelcentra bevinden zich veelal in
het stadscentrum.
Het
is
belangrijk
dat
het
gebouw, naast gelegenheid tot
prettig wonen, ook kansen en
meerwaarde voor de buurt biedt.

Openbare functies binnen mijn nieuwe
ontwerp, moeten ervoor zorgen dat
het gebouw geen opzichzelfstaande,
besloten gemeenschap gaat vormen.
Het openbare lunch- en repaircafé in
het gebouw, met toegang tot vergaderen filmzaal, zal moeten zorgen voor
aanloop vanuit de buurt.
Deze voorziening is gepland aan de
zijde Gasthuisstraat waardoor een
sterkere band met de buurt ontstaat
en
voorbijgangers
getriggered
worden om even binnen te lopen.
Mensen uit de buurt kunnen even
gauw een kop koffie komen drinken,
hun
kapotte
koffiezetapparaat
laten repareren, een film kijken
of zelfs wat grotere evenementen
en
bijeenkomsten
organiseren.
Deze voorziening biedt nieuwe kansen
tot ontmoetingen voor de bewoners
en zorgt voor eventueel werk voor
ouderen die zich op deze manier
nuttig kunnen maken en daardoor
een gevoel van waardering ervaren.
Daarnaast kunnen ze extra verdiensten
genereren door de verkoop van bv. eigen
verbouwde groenten en fruit, eigen
gemaakte sokken of het doen van klusjes.
De komst van de meergeneratiewoning
zal zorgen voor een nieuwe impuls in
de wijk en niet in het centrum.
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Afbeelding 5.15
Nieuwe situatie vanaf Groene Boord-zijde

Afbeelding 5.17
Nieuwe situatie achterkant
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Afbeelding 5.16
Nieuwe situatie kruising Gasthuisstraat / Groene Boord
(nieuwe rooilijn parallel aan belendede bebouwing)
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Afbeelding 5.18
Verdieping -2 (hoogte Groene Boord) nieuwe situatie

03.
04.

02.

01.

Afbeelding 5.20
Beganegrond (hoogte Gasthuisstraat) nieuwe situatie
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Afbeelding 5.19
Verdieping -1 (hoogte tuin) nieuwe situatie

05.
05.

06.

09.

Afbeelding 5.21
Eerste verdieping nieuwe situatie
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07.

08.

Afbeelding 5.22
Tweede verdieping nieuwe situatie

Afbeelding 5.23
Derde verdieping nieuwe situatie
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5.4 NIEUW ONTWERP
Het bestaande gebouw bestaat uit
drie rechthoekige vleugels hetgeen
structuur en overzicht creëert. Deze
structuur zal ik dan ook behouden
en gebruiken als uitgangspunt bij de
vormgeving van mijn ontwerp.
Om het nieuwe PVE in het bestaande
gebouw te kunnen passen, wordt er een
extra verdieping bovenop het bestaande
gebouw gebouwd, wordt er een gedeelte
uitgebouw richting de Gasthuisstraat
en worden er vijf splilevelwoningen
bijgebouwd aan de Groene Boord
zijde die het terrein eveneens zullen
afsluiten van deze drukke weg.

Legenda
01. Openbaar lunchrepaircafé
02. Gezamenlijke keuken
03. Kinderopvang
04. Werkplaats
05. Logeerkamer
06. Bijeenkomstruimte
07. Toneel-/filmzaal
08. Kleedruimte
09. Vergaderruimte

De maximale hoogte van het gebouw
telt hierna vier verdiepingen waardoor
het binnen het straatbeeld past en
daardoor niet te dominant wordt.
Daarnaast zijn vier verdiepingen
een mooie hoogte om de menselijke
schaal te behouden en anonimiteit te
voorkomen.
De gemeenschappelijke binnentuin
wordt
alleen
door
bewoners
gebruikt. Dit om het woongebied
privé te houden. Indirect vormt
het groen in de binnenruimte
een meerwaarde voor de buurt.
Het gezamenlijke gedeelte met zowel
open ontmoetingsplekken in het
atrium, als afgesloten ruimten als bv.
keuken, wasruimten, logeerkamer,
werkplaats, atelier en kinderopvang,
zijn voor iedereen toegankelijk .
Tot slot zijn er nog drie type woningen:
12 appartementen van ca. 70m2 en
12 appartementen van 100m2, allen
gelegen aan het atrium. Daarnaast
worden 8 gezinswoningen, die allen
een privékarakter hebben, en ontsluiten
via de binnentuin.
De verbintenis van de afzonderlijke
splitlevelwoningen (gezinswoningen)
met het hoofdgebouw wordt binnen
deze context, waar het ‘samenzijn’
overal aanwezig is, benadrukt door de
grote glazen pui in de gevel.
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Afbeelding 5.24
Type A: Appartement 70m2 (9.6m x 7,2m)

Afbeelding 5.25
Type B: Appartement 100 m2 (9,6m x 8.4m)
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Verdieping -2

Verdieping -1

Beganegrond

Verdieping 1 en 2

Afbeelding 5.26, t/m 5.33
Type C: Gezinswoning (9.6m x 6.0m)
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Omdat de kozijnen en het metselwerk
zo typerend zijn voor dit gebouw wil ik
deze zo veel mogelijk behouden en ben
als het ware om het bestaande gebouw
heen gaan ontwerpen.
De bestaande plattegrond van de school
is een goed uitgangspunt geweest.
De afmeting van een klaslokaal is
beduidend kleiner dan die van de te
realiseren appartementen. Om een
appartement van ca. 80m2 te creëren
zal de bestaande gang betrokken
moeten worden bij de woning zodat
deze bijna 10 meter diep wordt.
Door de bestaande gang bij de woningen
te betrekken is er een probleem
ontstaan en komt de verkeersroute
naar de woningen te vervallen.
Door een atrium tegen de bestaande
buitenmuur te plaatsen ontstaat er een
nieuw hart van het gebouw dat naast
de benodigde verkeersruimte ook als
ontmoetingsplek fungeert.
Vanuit de centrale entree in het atrium
kunnen de galerijen worden bereikt
door middel van een lift of trap. Deze
galerijen hebben een diepte van 3,2
meter zodat mensen elkaar ruimschoots
kunnen passeren en is daardoor ook
rolstoelvriendelijk.
Zowel op de eerste als tweede
verdieping bevinden zich twee balkons
die diagonaal in de ruimte hangen.
Deze balkons bieden gelegenheid om te
‘verblijven’ en staan in contact met
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elkaar doordat ze op elkaar uitkijken.
Ook bieden zij zicht op de binnentuin
en ontmoetingsruimte op de begane
grond.
Links van het nieuwe atrium, in de
zogenoemde zuidvleugel, worden
de ruimtes voor de openbare
functies gecreëerd omdat deze
zijde contact maakt met de straat.
Aan de andere zijden, de noord- en
westvleugel, zullen woningen worden
gecreëerd , evenals in de splitlevelwoningen aan de Groene Boord.
Op deze manier wordt er duidelijk
onderscheid gemaakt tussen privé en
openbaar en ontstaat er een duidelijke
structuur in het gebouw.
De vijf splitlevelwoningen hebben
geen rechtstreekse verbinding met het
hoofdgebouw. Door dit gebouw los te
koppelen van het hoofdgebouw ontstaat
er een zichtlijn vanaf de straat naar de
binnentuin. Op deze manier ontstaat er
een indirecte verbinding met de buurt
waardoor het terrein toegankelijk blijft.
Bewoners van deze gezinswoningen
kunnen gemakkelijk even naar het
hoofdgebouw lopen om hun kinderen
weg te brengen. Voor de kinderen
is er een overzichtelijk speelterrein.
Voor ouderen kan het hoogteverschil
belemmerend werken. Zij zullen meer
behoefte hebben aan een gelijkvloerse

woning. Daarnaast zijn deze ouderen
veelal op zichzelf aangewezen en is het
vooral deze categorie die behoefte heeft
aan sociale contacten waarvoor ze in
het hoofdgebouw terecht kunnen.
Het is een grote uitdaging om het
bestaande gebouw met respect te
behandelen en er een eigentijds
ontwerp van te maken zonder de
bestaande kwaliteit en schoonheid aan
te tasten. Belangrijk in het ontwerp is
dat het gebouw geïntegreerd wordt in
zijn omgeving.
Het aangrenzende, witte gebouw
is opgenomen in het ontwerp door
de rooilijn van de uitbouw aan de
Gasthuisstraat parallel loopt aan
de rooilijn van de uitbouw. Op
deze manier wordt het gebouw
niet overschaduwd en genegeerd.
Ook worden op deze manier
de
begrenzingen
van
de
meergeneratiewoning
duidelijk,
daar het nu een massief blok
vormt met een eenduidige vorm.
(zie afb. 5.15 t/m 5.17)

Afbeelding 5.39, t/m 5.41
De zuidvleugel met openbare functies en
entree binnentuin
99

100

5.5 ROUTE DOOR HET
GEBOUW

nagenoeg kopieën van elkaar waardoor de
structuur helder en overzichtelijk blijft.

De nieuwe hoofdentree van het gebouw
bevindt zich in het hart van, midden in
de gemeenschappelijke tuin. Via een
route langs de gezinswoningen en door
de tuin bereik je middels een trap of
hellingbaan de entree en bevind je je in
het kloppend hart van het gebouw.

Vanuit het atrium kun je het hele
gebouw overzien. Je hebt zicht op
de drie bovenliggende verdiepingen
en ontmoetingsplateaus. Ook zie je
de woningen, maar dit zicht wordt
onderbroken door een sparing in
de galerijvloer waardoor er enige
afstand wordt gecreëerd en privé
van openbaar wordt gescheiden.

De
hoogteverschillen
zijn
rolstoeltoegankelijk gemaakt door
een hellingbaan en twee liften aan
weerszijden van het gebouw, waarvan
er één ook gebruikt kan worden door
bezoekers van het openbare gedeelte.
Naast de hellingbaan is er rondom het
atrium een trap gerealiseerd.
Het gebouw telt aan weerszijden drie
verdiepingen en het hoofdgebouw telt
er vier. Deze verdiepingen zijn

Daarnaast zorgt deze sparing ook voor
meer ruimtelijkheid en extra licht van
boven.
De toegangsdeuren zijn verscholen
in een nis, zodat voorbijgangers niet
direct naar binnen kunnen kijken.
De activiteitenruimten en openbare
keuken die grenzen aan de zuidzijde
van het atrium hebben grote ramen
waardoor er een zichtlijn ontstaat
en er indirect contact is met het
atrium en de ontmoetingsplateaus.
Op deze manier is er in een oogopslag
duidelijk of en waar zich activiteiten
afspelen.

Afbeelding 5.42
De gang met bovenliggende galerijen
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Afbeelding 5.43, 5.44
De gemeenschappelijke binnentuin met zicht op het atrium
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De hoogteverschillen binnen het
gebouw zorgen niet alleen voor een
goede, stedenbouwkundige inpassing,
maar maken het gebouw ook leefbaar,
creëren een natuurlijke grens tussen
privé en openbaar en stimuleren sociale
ontmoetingen.
De architectuur is hier gebruikt
als middel om mensen bij elkaar te
brengen. Zowel het hoogteverschil in
het atrium als de splitlevelwoningen
werken als een tribune met uitzicht op
de gemeenschappelijke binnentuin.
Door het hoogteverschil in de tuin
en doordat de woningen niet recht
tegenover elkaar zijn gelegen wordt
een directe zichtlijn onderbroken en
kunnen mensen niet bij elkaar naar
binnenkijken wat de privacy ten goede
komt. Interactie en ontmoeting door
bewoners forceren
De woningen zijn allemaal op de
binnentuin en de openbare ruimte
gericht, waardoor men wordt geprikkeld
deel te nemen aan activiteiten.
De
gemeenschappelijke
ruimten
bevinden zich in het hart van het
gebouw waardoor er zoveel mogelijk
contact is. Op weg naar hun woning
passeren
bewoners
gezamenlijke
ruimtes en zo ontstaat er al gauw een
praatje. Om het gevoel van veiligheid
en geborgenheid te waarborgen zijn de
woningen en gemeenschappelijke
104

Afbeelding 5.45, t/m 5.47
De  twee balkons met uizticht op de tuin

Afbeelding 5.48
Model Herzberger: Bolkons onder elkaar
hebben geen contact onderling

Afbeelding 5.49
Model Herzberger: Diagonale
verspringing zorgt voor interactie

ruimten niet zichtbaar vanaf de straat
en het openbare lunch- en repaircafe.

in het klein. Het is een kruising
van loopwegen waar men niet alleen
komt voor de activiteit zelf die er op
dat moment plaatsvindt, maar ook
om elkaar te bekijken en mensen te
ontmoeten.

De openingen in het gebouw, dus wat
open blijft tussen wanden, vloeren en
kolommen, vragen om een doelgerichte
instelling bij het ontwerpen om deze
sociale ruimte kwaliteit te geven.
Het is bij de gemeenschappelijke
ruimten om voldoende plekken te
creëren die uitnodigen om te blijven
hangen. Een makkelijke tool hiervoor
is het aanbieden van ‘officiële’ of juist
informele zitgelegenheid, geschikt
voor langer of korter verblijf.
In het ontwerp zijn verschillende
middelen toegepast om contact tussen
bewoners te beïnvloeden.
Het atrium is het best denkbare
voorbeeld van een collectieve ruimte
die functioneert als een stadscentrum
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De twee afzonderlijke balkons die in
de ruimte hangen, en doormiddel van
de galerij met aangrenzende woningen
zijn te bereiken, zijn als een doorgaande
stroming van mensen. Gedurende
de dag is het een komen en gaan van
bezoekers die even boodschappen zijn
wezen doen, de hond hebben uitgelaten,
een activiteit hebben bijgewoond en
noem maar op.

geen glas en ligt de entree verscholen
in de gevel waardoor deze worden
afgeschermd van de openbare ruimte.
Met de doorbreking van de standaard
verdiepinghoogte in het atrium, door de
hoge plafonds en sparingen in de galerij
ontstaat een gevoel van ruimtelijkheid.

Door de strategische zichtlijnen komen
ze in contact met anderen. Doordat de
mogelijkheid zich voordoet om even
te gaan zitten, zonder dat je iemand
meteen toelaat in je privé omgeving
stimuleert het maken van een praatje
in plaats van een vluchtige ‘hallo’ bij
het passeren. Doordat de balkons ten
opzichte van elkaar zijn verschoven heb
je goed zicht op elkaar.
-De zeer brede traptreden die vanaf
de woningen naar het atrium voeren
dienen zowel als verkeersruimte, als
tribune. Doordat de treden zo groot
zijn heeft de trap niet alleen de functie
van trap gekregen maar tevens tribune
in het atrium en de tuin, waar mensen
kunnen kijken naar een voorstelling of
gewoon even kunnen uitrusten.
-Door de deuren naar de gezamenlijke
ruimten te voorzien van een gaspaneel
ontstaat er doorzicht en dus contact.
Hierdoor worden activiteiten zichtbaar.
Bij privéruimten hebben de deuren
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Afbeelding 5.50
De multifunctionele trap in het atrium

-Bij privévertrekken hoort een gevoel
van zekere mate van beslotenheid en
veiligheid, dat onder andere ontstaat door
de aanwezigheid van medebewoners.
De aanwezigheid van openbare
ontmoetingsruimten doen denken aan de
aanwezigheid van mensen, terwijl dit in
werkelijkheid niet het geval hoeft te zijn.
Door de aandacht zoveel mogelijk op
de aanwezigheid van mensen te richten
kan dit een aantrekkende werking
hebben om mensen bij elkaar te brengen.
Doordat het atrium zich in het hart van
het gebouw bevindt en helemaal van
glas is, dat zorgt voor veel lichtinval.
Doordat de omliggende ruimten vrij
gesloten zijn, zich achter een sparing in
de galerijvloer bevinden en vrij donker
zijn wordt automatisch de aandacht
naar het midden getrokken.

Afbeelding 5.51, 5.52
De gang naar de aangrenzende woningen
en ontmoetingsruimten
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Afbeelding 5.53
Langsdoorsnede
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Afbeelding 5.54
Dwarsdoorsnede
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GEVELS EN
MATERIALISATIE
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6.1 GEVELS EN
MATERIALISATIE
Bij de keuze van het materiaalgebruik
hoeft geen rekening gehouden te
worden met de lintbebouwing.
De omliggende gebouwen hebben
stuk voor stuk hun eigen identiteit
en het straatbeeld loopt uit een van
beton, baksteen, plaatmateriaal
in de kleuren rood, wit, geel die
overheersen tegen een achtergrond
van de drukke weg met achterliggend
groen.
Echter is het voor het gebouw zelf
des te meer van belang dat het
juiste materiaal gekozen wordt.
Het materiaal moet aansluiten
bij de bestaande architectuur die
gerespecteerd dient te worden. De
karakteristieke elementen zoals het
metselwerkverband, de kozijnen en
prachtige glas-in-lood ramen worden
geacht in ere te worden gehouden.
Het
nieuwe
programma
heeft zich gevormd naar de
(bestaande)
gevelopeningen.
Achter de grote ramen in de
midden- en noordelijke vleugel,
waar vroeger de klaslokalen zich
bevonden, zijn nu de appartementen
en drie woningen gehuisvest.

Sommige appartementen zijn hierdoor
iets groter uitgevallen.
De nieuwe verdieping bovenop het
bestaande gebouw vroeg om een
nieuwe manier van aanpak. Doordat
het gebouw oud is, is het onmogelijk
om de nieuwbouw in exacte
dezelfde materialen uit te voeren.
Daarnaast
zou
eenzelfde
aanpak afbreuk doen aan de
karakteristieke
eigenschappen
van
het
bestaande
gebouw.
Er moest dus gezocht worden naar een
alternatief. Door er een contrasterend
materiaal tegenaan te zetten wordt het
bestaande nog meer geaccentueerd. Ik
heb ervoor gekozen om het contrast
te zoeken in de materialisering en de
vormgeving te laten overeenkomen
om zo de nieuwbouw en het bestaande
gebouw één geheel te laten vormen.
Het gebouw krijgt een nieuwe identiteit
doordat het metselwerk wordt
onderbroken door houten geveldelen.
Ik heb gekozen voor Frake hout om het
geheel een vriendelijke en natuurlijke
uitstraling te geven zodat het aansluit
bij de bosrijke omgeving. Daarnaast is
dit een goedkope houtsoort. Het hout
in combinatie met het metselwerk
creëren een rustige ondertoon waarbij
de mensen de hoofdrol spelen.

Door de symmetrie was het enkel
en alleen een kwestie van het
verplaatsen van de binnenwand.
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Bij het nieuwe ontwerp zijn eigenlijk
maar twee dingen gebeurd: er is een
extra verdieping geplaatst bovenop het
bestaande gebouw en er is een gedeelte
aan- en bijgebouwd: nieuwbouw.
Het oude gebouw is intact gebleven
en alles wat nieuw is, bestaat uit hout.
Hierdoor heeft het openbare gedeelte
aan de Gasthuisstraat een ander
karakter dan de rest van het gebouw
omdat het helemaal uit hout bestaat.
Dit komt de herkenbaarheid ten goede.
Omdat het gebouw horizontaal is
geaccentueerd, heb ik er voor gekozen
om het hout vertikaal te oriënteren.
Zo oogt het gebouw minder
langwerpig
en
treedt
er
optische
schaalverkleining
op.
De breedte van de planken is
een meervoud van de hoogte van
een baksteen. Schetsen hebben
uitgewezen dat planken met eenzelfde
breedte als die van één baksteen
een erg druk geheel vormen.
Het hout van de nieuwe verdieping
sluit niet rechtstreeks aan op het
metselwerk, maar ligt eerst iets
terug. Hierdoor ontstaat een sterke
plastiek met veel schaduwwerking
en
ontstaat
er
dieptewerking.
De (nieuwe) gevelopeningen in de
nieuwe verdieping hebben exact
dezelfde afmeting en positie als de
bestaande kozijnen van de gevel eronder.
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Op deze manier blijft het beeld rustig.
Het gebouw heeft een geslotengevel architectuur en veel nieuwe
openingen
zouden
ook
niet
passen bij het bestaande ontwerp.
Daarom heb ik er voor gekozen om de
nieuwe gevelopeningen te voorzien van
horizontale, houten luiken die indien
gewenst open gedraaid kunnen worden.
Wanneer deze weer worden gesloten
zie je niet dat de gevel openingen heeft.
Op deze manier blijft de gevel
rustig en ontstaat er een speels
effect van open- en gesloten luiken.
Bij de splitlevelwoningen en de nieuwe
uitbouw heb ik wél gekozen voor
gevelopeningen zonder luiken. Deze
hebben houten kozijnen gekregen,
anders zou het geheel te afgesloten
worden.
De openingen in de hoek van de gevel
van de splitlevel woningen zorgen voor
een contrast met de gesloten-gevel
architectuur.
Tot slot is er nog het glazen atrium.
Er is gekozen voor glas om een
gevoel van ruimtelijkheid te creëren
zowel binnen als in de binnentuin.
Buiten loopt op deze manier over in
binnen waardoor de tuin groter oogt.
Door het glas komt er veel licht naar
binnen waardoor het mogelijk is deze
woningen te creëren die aan zowel

de voor- als daglicht nodig hebben.
Het atrium is gelegen op het zuiden
waardoor het in op het heetst van de
dag in de schaduw ligt.
Alle zichtlijnen worden in de richting
van het atrium, het hart, getrokken en
afgeleid van de privé ruimten.

is dezelfde als die van de kozijnroedes.
Dit zorgt voor een eenheid .
(zie afbeelding 5.45).

Door het interieur erg sober te
houden wordt de aandacht gericht op
het oude gebouw. De witte, strakke
muren en betongietvloeren bieden
een mooi contrast met het oude
metselwerk. Alle deuren zijn donker
antraciet en worden zo benadrukt.
De deuren naar de gemeenschappelijke
ruimtes zijn allen voorzien van een glazen
doorkijk zodat de aanwezigheid van
mensen en activiteiten zichtbaar wordt.
Verder zijn het de mensen die het
gebouw sfeer moeten geven en zal
individuele aankleding voor voldoende
warmte zorgen.
Bij de verschillende doeleinden horen
verschillende balustrades. Zo zijn alle
balustrades aan de bestaande gevel van
hout. Deze zorgen voor een onzichtbare
grens tussen privé en openbaar
en hebben een warme uitstraling.
De balustrades aan de atriumzijde en
rondom de hangende elementen zijn
van een metalen hekwerk met zeer
dunnen spijlen. Dit zorgt voor contact
en ruimtelijkheid en wijst op en verschil
in gebruik. De afmeting van de spijlen
117

Afbeelding 6.1
Zuid-gevel nieuwe situatie

Afbeelding 6.2
West-gevel nieuwe situatie

Afbeelding 6.3
Zuid-gevel binnenplaats nieuwe situatie
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Afbeelding 6.4
Noord-gevel binnenplaats nieuwe situatie

Afbeelding 6.5
Oost-gevel nieuwe situatie

Afbeelding 6.6
Noord-gevel nieuwe situatie
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Afbeelding 6.7
Oost-gevel splitlevelwoningen (zijde Groene Boord) nieuwe situatie

Afbeelding 6.8
West-gevel splitlevelwoningen  (binnentuin) nieuwe situatie

Afbeelding 6.9
Zij-gevels splitlevelwoningen nieuwe situatie
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CONSTRUCTIE EN
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7.1 CONSTRUCTIE EN
DETAILLERING
Fundering en beganegrondvloer
Het
gebouw
wordt
gedragen
door een betonnen fundering. In
onderstaande tekening is duidelijk te
zien dat de beganegrondvloer van het
gebouw verschillende hoogten kent.

Verdiepingsvloeren
De kolommen die de verdiepingsvloeren
moeten dragen, bevinden zich in
de binnenmuur, waardoor er, op de
gymzaal na, geen kolommen in het
zicht zijn. Deze kolommen dragen de
bovenliggende vloerendelen van beton
met een overspanningrichting in de
korte zijde van de vleugel en worden
gedragen door de onderliggende balken
haaks hierop.

Vervangende zoldervloer
De
bestaande
zoldervloer
is
een uitzondering en is, evenals
de
kapconstructie
van
hout.
Dit is erg gehorig, maar omdat
deze
alleen
als
opslagruimte
werd gebruikt geen probleem.

bestaande,
houten
zoldervloer
vervangen. Doordat de nieuwe
verdieping wordt uitgevoerd in HSB
blijft de belasting beperkt waardoor de
krachten kunnen worden afgedragen
door de bestaande kolommen en
hoeven er hier geen nieuwe kolommen
in het bestaande gebouw bij te komen.

Galerijen
Twee van de drie galerijen die toegang
bieden tot de woningen hebben een
plateau. Deze worden door een tweetal
horizontale stalen liggers gedragen.
Deze liggers worden enerzijds
gekoppeld aan de stalen kolommen die
ook de glazen gevel dragen, anderzijds
middels chemische ankers gekoppeld
aan de bestaande dragende betonmuur

Optoppingen
De gevel zal bestaan uit een metalen
frame dat wordt opgevuld met isolatie
en omtimmerd met hout. De gevel zal
naadloos overgaan in het dak dat op
dezelfde manier wordt uitgevoerd. Ten
plaatse van de overgang metselwerkhout zal het hout een stukje terug
springen.

De nieuwe verdiepingvloer wordt
gemaakt van beton om geluid en
trilling te voorkomen en zal de
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Nieuwe aanbouw
De
nieuwe aanbouw aan de
Gasthuisstraat wordt gedragen door
een tweetal kolommen in het midden
van het café. Een zal middenin het
zitgedeelte komen te staan en de ander
in de bar, waardoor ze niet in de weg
staan.

Atrium
Het dak van het glazen atrium wordt
overspannen door een 9-tal stalen
liggers die gedragen worden door
kolommen met een hart op hart afstand
van 2400m. Aan de andere zijde
worden deze middels chemische ankers
gekoppeld aan de bestaande dragende
betonmuur.
De overspanning van de liggers is
7200mm. De kolommen en liggers
hebben tevens de functie de glazen
gevel en het glazen dak te dragen en
het opvangen van de winddruk.
Een vijftal horizontale liggers (drie
in het atrium en twee op de derde
verdieping) zal zorgen voor stabiliteit.
Aanvullend zullen er in het dak en
in de gevel vermoedelijk nog diverse
windverbanden
moeten
worden
toegepast om de stabiliteit te waarborgen.
In de details op de volgende pagina’s
zullen een aantal details worden
toegelicht.
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Wandopbouw
‘kreupele stijl’
-afwerking n.t.b.
-10mm groene spano
-dampremmende folie
-regels 38x246
-240mm isover (isolatie)
-18mm Underlayment
-dampopen folie
-regelwerk (48x95mm)
-afwerking
Wandopbouw (3,5m2. K/W)
gevelmetselwerk d=100mmluchtspouw d=40mmminerale wol d=120mmkalkzandsteen gelijmd
d=120mmaffilmlaag-

vastzetten met MEAZA
S12 h.o.h. 400mm

Vloeropbouw
-cementdekvloer d=60mm
-kanaalplaat vloer
d=200mm

Afbeelding 6.1
Vertikaal geveldetail overgang bestaand
metselwerk in hout met nieuwe vloer
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balustrade

IPE 300                                       HE180A                                          

Afbeelding 6.3
Doorsnede atrium met ‘zwevend’ balkon
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                                          HE180A
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afdichtingsstrook
EPDM
Aluminium
vliesgevel

IPE 300
regelwerk met idolatie
t.b.v. koudebrug
onderbreking
vliesgevel

buiten

Afbeelding 6.2
Horizontaal geveldetail bevestiging
glazen vliesgevel aan bestaand metselwerk
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Dakopbouw bui/bi
-latten sterkgeventileerde spouw
-panlatten 22x48mm
-tengels 11x48mm
-folie
-prefab dak (Rc=6m2.K/W)
-buitenplaat d=3.2mm
-isolatiekern d=156mm
-binnenplaat d=3.2mm
afdichtingsstrook

stalen spant
Al. vliesgevel
afdichtingsband
IPE 300

Goot-opbouw (bo/ond)
zinkunderlayment 18mmregelwerk 38x95mmrachelwerk 22x44mmrockpanel 6mm-

Afbeelding 6.4
Vertikaal geveldetail bevestiging glazen vliesgevel
aan nieuwe houten kapconstructie

Wandopbouw
-afwerking n.t.b.
-10mm groene spano
-dampremmende folie
-regels 38x246
-240mm isover (isolatie)
-18mm Underlayment
-dampopen folie
-regelwerk 48x95mm
-afwerking (planken)
131

132

SLOT

133

134

8.1 SLOT
Tijdens het ontwerpproces heb ik
gezocht naar een manier om de
bestaande school optimaal te laten
functioneren als meergeneratie
woning en de kwaliteiten van het
bestaande gebouw te respecteren en
uit te lichten. Ik heb gezocht naar
een manier om oud en nieuw samen
te doen smelten en het gebouw een
nieuwe identiteit te geven. De vele
hoogte verschillen binnen het gebouw
en in de wijk hebben gezorgd voor een
extra moeilijkheid bij de functionaliteit
en de opname van het gebouw in de
omgeving.
Deze aspecten heb ik gebruik als
uitgangspunt van waaruit ik verder ben
gaan ontwerpen. Door handig gebruik
te maken van de hoogte verschillen,
zijn deze een grote rol gaan spelen om
ontmoetingen binnen het gebouw te
stimuleren.
Om voldoende ruimte te creëren om
het PVE in te passen, heb ik een extra
verdieping op het bestaande gebouw
geplaatst, een uitbouw gemaakt en een
vijftal splitlevelwoningen toegevoegd.
Het ontwerp, dat onderscheid maakt
tussen privé, gezamenlijk en openbaar,
omvat nu een 16-tal appartementen
et een variërende afmeting vn 60m2
tot 80m2 en een 8-tl grondgebonden
woningen (privé). Een werkplaats,

atelier,
keuken,
kinderopvang,
bijeenkomstruimten,
wasruimte,
twee logeerkamers en een binnentuin
(gemeenschappelijk). En tot slot een
openbaar lunch- en repaircafé met
terras en film- en vergaderzaal.
Een meergeneratiewoning is meer
dan een aantal woningen onder één
dak. ‘Samenwerken’ speelt hierbij
een grote rol en het is de bedoeling
dat mensen elkaar ondersteunen bij
dagelijkse bezigheden wanneer nodig.
Door aan een ieder tegemoet te komen
heb ik geprobeerd het gebouw tot een
prettige verblijfsruimte te maken. Zo
zijn er voldoende speel gelegenheden
voor kinderen, zijn er gezellige zitjes
om even bij te kletsen en biedt het
gebouw mogelijkheid om hobby’s uit
te oefenen in hiervoor gerealiseerde
ruimtes. Daarnaast zijn er openbare
functies toegevoegd om
Door middel van openingen in de
gevels en deuren worden zichtlijnen
gecreëerd en vindt er contact plaats.
Door openheid en structuur te creëren
is overzicht en heerst er een gevoel
van geborgenheid. Door de woningen
een mooi uitzicht te bieden op de
gemeenschappelijke binnentuin en
het atrium wordt de deelname aan
sociale interacties gestimuleerd en
tegelijkertijd wordt er sociale controle
uitgeoefend.
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