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Afb. 0.1 Reuse of an abandoned church by David Closes in Santpedor

Summary
		

Graduationstudio “Champ de Mars”

Many buildings are losing their
purpose because they can not
accomplish to meet the new demands
of the users. Therefor these buildings
need a transformation to be usable for
a function. The transformation can be
done in many ways. To find my own
way of doing a transformation I took
part of the graduationstudio “Champ
de Mars”. This studio was about
dealing with militaire history to bring
in new life into the Tapijnbarracks in
Maastricht.

The military landscape is formed by
the organization that was needed to
recruit the soldiers and prepare them
for the battlegrounds. The terrain
is designed for discipline in order
to get the best preparation for the
battleground. Discipline increases
the power of the body by pushing
the individual to move their own
limits without individualizing them
and placing them on one spot. It
involves the soldiers into a network
and let them circulate according to

their development. The spaces in a
discipline organization are determined
to a function to created useful space.
The space is easily to overview and
discards all the unnecessary contacts
with strict boundaries [1].
Therefore the barracks enclosed
the outer landscape and let their
relations arise spontaneously. These
spontaneously arisen relations can
be quiet interesting which is shown
at the Tapijnbarracks in Maastricht.
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additions are made functionally,
so where there was needed a door,
there rises a door. No matter what the
consequences were. This is a way of
re-use on the honest way [3].

Afb. 0.2 Location of the Tapijnbarracks

These barracks are placed a south
from the former city wall, which
protected the city for several decades.
The view of this city wall is right on
the barracks, but is still hidden from a
good sight. The other borders are also
divided by threes, a shifted streamlet
and a belt-road. Even the entrance of
the barrack is made in a way that the
rest of the terrain is not visible. When
they enter the terrain, there is a small
turn where the terrain becomes clear.
These enclosures ensure that there is
a distance between the barrack and
the rest of the world. This distance
makes people curious about the site
and their activities [2].
So we see that closure is an important
theme which is best known by the
citizen of the city. On the terrain
overview and hierarchy are the
important themes. And if we look
inside the buildings, hierarchy and
efficiency is the main focus of the
designs. The problem of this approach
is that the buildings on the terrain
don’t have any flexibility. The rooms
are meant for one function only. This
is visible in the adjustments that are
made throughout the years. These

Throughout the years war has
become more technical, globally
and inhumane. The human scale is
completely gone in every aspect:
size, speed and appearance. The
drones flying without any soldier is an
excellent example for this. The United
States of America are recruiting more
pilots for these plains than the former
jetfighters. These pilots are flying the
drones from behind their desks and
shooting obstacles from there screen
like in a videogame. This approach
means that the war becomes less
personal and a mistake of killing
citizen instead of the enemy is easily
forgotten. An advantage of the army
is that there are fewer soldiers lost in
the battlefield and the soldiers don’t
have any post-traumatic stress after
the war. This change was needed to
keep a balanced peace in the world,
which was started in the cold war.
However the change from big, bigger,
biggest to more precised bombing is a
change of efficiency because we have

more knowledge about the long time
effects of nuclear bombing, growing
technology and psychical influences.
Even with the great changes that the
military has gone through enclosure is
still an important theme of preparing
the war and even when they are on
the battlegrounds now days.
The enclosure of the bunker is an
important part of the military history
and it still is. This bunker on the Tapijn
barracks is only built for one purpose:
protecting the people inside from a
nucleair bomb and provide a place to
communicate with the outside world
to set up a counter-attack [4].
I want to create a own world for
younger people, where they can
retrieve with their problems. The
younger people are included in the
network to provide the right care
as efficient as possible. I want to use
this as a safe house for the youth
by implementing other important
themes of the military to meet the
needs of the consumers of the youthcare. The military themes are overview
and clearness of the rooms to meet
security, openness, equality and rest.
To meet the new requirements there

Afb. 0.3 Birdsview of the Tapijnbarracks from the north side
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Afb. 0.4 Impression of the entrance of Youthcare

are some adjustments necessary
and these are made visual so that
you can immediately see what the
adjustments are. The criteria for a
good youth-care center is one that is
flexible, but without being too fragile.
All these criteria’s are based on a
research of ‘Defence for children’ [26].
The building should guide you easily
through by telling a story of its
existence, but also has place for an
individual story through the building.
So the building and the user are telling
their stories. This means that the
bunker needs to open up for telling its
story, and showing how the building
has made its own world inside [30].
The younger people are searching for
their spot in the world, but somehow
not all of them can cope with it. They
are struggling and only finding their
selves end up in problems. Everyone
is against them by only telling what
they do wrong and these younger
people get the feeling that no one
understands them. To escape from the
negative world the younger people

are welcome in the bunker to talk with
professionals, elderly people and their
own peers about their troubles, so
that they can find out their problem.
The entrance of the bunker is behind
a former wall which protected the
entrances for the bombs. They enter
through a small hole, which is a
backdoor to the cave, where they can
feel the heaviness of the concrete
bunker. There are two routes clearly
visible which are separated by a
desk with a lovely lady behind it. This
difference is shown in image 0.3. The
new added parts are immediately
visible because of the difference in
collor and texture. These objects are
placed like furniture in the bunker.

The rectangle is the most easily
perceived form and therefore a
perfect guidance without disturbing
[31]. Therefor the objects in the formal
route are composed out of rectangles.
For the more informal route is chosen
for round objects to guide the
younger ones. This contrast more with
the bunker and creates distraction
from their problems. Along the
informal route, there is more daylight
penetration the informal spaces are
located. In these spaces there is the
possibility to chat, work and sport
with peers, which has the feeling of
an open living room. The other route
is darker because here are the more
formal functions located like meeting
rooms, office for professionals,
conference room and administrative
office. After their consultant, they
come from a relatively dark room
and are going to a room which is
overfloating with daylight. Entering
this room will release the protection,
and prepare the younger people to
return to the outside world and solve
their issues. The bunker protects them
to give a safe, comfort and free feeling
where they have a feeling of home
where they can tell the problems and
struggling’s to find their solution.

Afb. 0.5 Impression of the new design for the bunker
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Afb. 0.6 Herbestemming van de Watertoren in Delft door Rocha Tombal Architecten

Aanleiding

		Herbestemming

In deze jaren is er weinig groei in
de bouw, er zijn meer kantoren
gebouwd dan er ooit vraag naar komt
en de wensen veranderen sneller.
Hierdoor wordt herbestemming
belangrijker binnen de architectuur,
want door lessen te trekken uit het
disfunctioneren van een gebouw
kan de toekomst drastisch verlengd
worden. Tevens kan het oude karakter
van een gebouw een meerwaarde aan
de beleving en de waardering ervan.

In m’n studie heb ik slecht eenmaal een
project gehad waarin herbestemming
mogelijk was. Een losstaand ontwerp
is eenvoudiger te realiseren, doordat
een leeg vel het begin is. Rekening
houden met het bestaande dient
eerst kennis van het gebouw,
waarna een houding ten opzichte
van het gebouw aangenomen
dient te worden. Hierdoor wil ik in
mijn afstudeerproject een houding
ontwikkelen die vertaald is uit een
bestaand gebouw.

De keuze voor een afstudeeratelier
lag in het toepassen van een
herbestemming. Daarin waren twee
mogelijkheden: kantoren of militair
erfgoed. Een herbestemming van
militair erfgoed bied veel minder
flexibiliteit
dan
bij
kantoren.
Echter was deze beperking een
drijfveer voor de keuze, omdat deze
obstakels kansen bieden voor een
interessant ontwerp. Daarbij wekte
de geslotenheid van kazerneterreins
nieuwsgierigheid op.

EDWIN CASPERS
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“Champ de mars”
		Afstudeeratelier

In dit atelier werd er van de studenten
verwacht om onderzoek te doen naar
militaire architectuur. Een inventaris
van de militaire gebouwen en
terreinen moeten worden gebruikt
voor een analyse voor de vorm en
karakteristieken van de militaire
architectuur. Dit onderzoek zal gaan
over de verschillende theorieën
en typologieën van de militaire
architectuur in Europa sinds 1900.
Tevens zal er gekeken worden naar
verhalen die uitdrukking geven aan

hun culturele betekenis en stedelijke
natuur. En als derde zal er gekeken
worden naar de visie van kunstenaars
op het gebied van herbestemming
in hun vakgebied. Sinds kastelen,
stadsmuren
en
stadsforten,
onderscheidend in hun prominente
verschijning, in onbruik raakte, is de
ruimtelijke invloed van de militaire
architectuur minder van belang. De
vraag is hoe hun meer gecamoufleerde
bestaan bijdraagt aan de vormgeving
van het stedelijk landschap. De

Tapijnkazerne biedt een interessant
voorbeeld om de uitkomsten van
de verschillende onderzoeken op te
testen. Op deze basis wordt er een
visie ontwikkeld voor de nieuwe rol
van de Tapijnkazerne in Maastricht. De
volgende stap is een ontwerp maken
met een ingreep of transformatie.
Dit vereist een onderzoek naar
vergelijkbare projecten die leiden tot
een kritische keuze waarin de positie
van het ontwerp in de hedendaagse
architectuur duidelijke wordt.

EDWIN CASPERS
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1

Onderzoeken
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Maastricht

		

1.1 Analyse van de parel in ‘t zuiden

Maastricht is een van de oudste
steden van Nederland, waarvan de
geschiedenis terug gaat tot voor
het begin van onze jaartelling. De
stad is ontstaan ten noorden van de
uitmonding van de Jeker in de Maas.
De naam Maastricht is afgeleidt van
het Latijnse ‘Trajectum ad Mosam’,
wat letterlijk ‘doorwaadbare plaats
in de Maas’ betekent. Dit slaat terug
op de plek waar de Romeinen
destijds een houten brug over de
Maas bouwden. Op bijna dezelfde

plek staat tegenwoordig de Sint
Servaasbrug, door de geschiedenis
heen ook wel de Maasbrug genoemd.
De Maasbrug was onderdeel van de
Via Belgica. Deze heerweg was lange
tijd één van de belangrijkste wegen in
noordwest Europa voor militaire- en
handelsdoeleinden. De ligging op de
kruising van de Maas en de Via Belgica
zorgde voor een sterke strategische
positie, waardoor Maastricht tot één
van de belangrijkste Vestingssteden
uitgroeide.

EDWIN CASPERS
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In het jaar 1229 kreeg Maastricht de
stedelijke rechten door de Brabantse
hertog Hendrik I toegewezen.
Opvallend genoeg zat hier het
stadsrecht in juridische zin niet bij. Wel
kreeg Maastricht het recht de stad te
ommuren. Omstreeks 1250 verscheen
de eerste stadsmuur rondom
Maastricht. Hierbij werd ook de
Romeinse vicus Wyck ommuurd.
Vanaf nu zouden zij als een stad
door het leven gaan, daar waar
voorheen Wyck als bruggenhoofd
voor Maastricht diende. Het leven
van de Maastrichtenaar speelde zich
in die tijd af binnen de stadsmuren.
Alle benodigde voorzieningen waren
dan ook in de stad terug te vinden.
Al vrij snel na de bouw van de eerste
stadsmuur barstte de stad uit zijn
voegen, want Maastricht was een
echte handelsstad door de goede
geografische ligging. Deze groei
had natuurlijk gevolgen voor de
hoeveelheid groen in vestingstad. Er
was dan ook nauwelijks sprake van
prive of openbaar groen. Dit leidde
aan het eind van de 14e eeuw tot de
bouw van een tweede stadsmuur,
waarmee de stad in oppervlakte
verdrievoudigd werd. Vanaf 1567
zouden er voor het eerst garnizoenen
in de stad gehuisvest worden, dit
gebeurde voornamelijk in kazernes en
kloosters. In de loop van de 17e eeuw
nam de vuurkracht van het geschut
enorm toe. De stadsmuren waren
hier onvoldoende tegen bestand,
waardoor er de noodzaak ontstond om
de vijand verder van de stadsmuren
af te houden. Hierdoor ontstonden
er allerlei buitenwerken rondom de

Afb. 1.1.1 Maastricht omstreeks 1850

Afb. 1.1.2 Maastricht omstreeks 1924
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Afb. 1.1.3 Maastricht omstreeks 2013

stad in de vorm van ravelijnen. Als
gevolg van gewijzigde strategische
inzichten, nam het militaire belang
van de vestingstad af. Hierdoor werd
het garnizoen in Maastricht vanaf
1840 stelselmatig afgebouwd. Dit
leidde uiteindelijk tot de opheffing
van de vestingstatus in 1867. Vanaf
dat jaar werd er begonnen met de
ontmanteling van de vestingwerken.
In de periode hierna was het gebied
De Kommen in militaire handen en
diende het gebied als oefenterrein
en zweminrichting. Door de dreiging
van de Eerste Wereldoorlog nam de
belangstelling voor de strategische
positie van Zuid-Limburg weer toe.
Dit leidde in 1901 tot het besluit om
Limburg niet geheel onverdedigd te
laten. In 1904 werd door het Ministerie
van Oorlog besloten tot de bouw van
een nieuwe kazerne te Maastricht.
Door de opkomst van de industrie
en de mijnbouw, die omstreeks
1910 pas echt goed op gang kwam,
ontwikkelde het wegennet in ZuidLimburg zich exponentieel. Als gevolg
van de mijnbouw groeiden veel
steden in de regio snel en inherent
groeide de infrastructuur mee. Op de
kaart van het hedendaagse Maastricht
valt op dat de van oorsprong radiale
infrastructuur nog steeds aanwezig
is, maar dat deze wegen inmiddels
verbeterd zijn. De belangrijkste
verbetering van een van oorsprong
oude route is die van de autosnelweg
A2, die sinds 1960 door de stad heen
loopt. Opvallend is wel dat deze aan
de oostzijde van Maastricht loopt. Dit
is namelijk de van oudsher minder ver
ontwikkelde kant van de vicus Wyck.

EDWIN CASPERS
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discipline

		

1.2 Analyse van de organisatiestructuur

In de klassieke periode
wordt
het lichaam ontdekt als voorwerp
en doelwit van de macht. Een
lichaam is gehoorzaam als het
onderworpen, geperfectioneerd en
gebruikt wordt. De technieken uit
de achttiende eeuw bevatten een
aantal nieuwe elementen. Allereerst
de schaal waarop de controle wordt
uitgeoefend. Het lichaam wordt niet
langer in zijn totaliteit behandeld,
maar de delen worden afzonderlijk
bewerkt. De controle oefent subtiel

dwang uit op het lichaam door zijn
greep te vestigen op de mechanica
zelf. Bovendien is het object van de
controle nieuw. Het gaat niet om
de betekenende elementen van
het gedrag of om de taal van het
lichaam, maar om de effectiviteit
van de bewegingen en hun interne
organisatie. De oefening is de enige
ceremonie die werkelijk van belang
is. Tenslotte is er de ononderbroken
dwang die meer over het verloop
van de activiteit waakt dan over het

resultaat. Deze wordt uitgeoefend
aan de hand van een gecodeerde
verdeling van tijd, ruimte en
bewegingen.
De geboorte van politieke anatomie
en tergelijk de mechanica van de
macht, bepaalt hoe men greep krijgt
op de lichamen van anderen. Niet
omdat ze doen wat van ze verlangd
wordt, maar ze functioneren op de
gewenste wijze: volgens vastgestelde
technieken in het aangegeven tempo
en met het beoogde effectiviteit.

EDWIN CASPERS
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De
disciplinering
genereert
onderdanige en gedrilde lichamen.
Discipline doet de kracht van het
lichaam toenemen en splits de macht
van het lichaam in tweeën. Ze maakt
aan de ene kant een bekwaamheid
van een capaciteit die ze tracht te
vergroten. En aan de andere kant
wordt de energie en de kracht die
hieruit kan komen, geïnverteerd en
omgezet in een betrekking van strikte
onderworpenheid.
Discipline zorgt voor een ruimtelijke
indeling van de individuen. Hiervoor
zijn meerdere technieken. Discipline
heeft in de meeste gevallen behoefte
aan
clausuur,
een
specifieke
besloten plaats die afgezonderd
is van alle andere. Hiermee wordt
geprobeerd uit de concentratie van
productiekrachten maximale profijt te
halen en tegelijkertijd de nadelen te
neutraliseren. In veel disciplinerende
organisaties is de principe van
clausuur niet toereikend, maar kan
ook niet zonder. De invloed op
ruimte is veel flexibeler en verfijnder.
In eerste instantie door het principe
van de elementaire begrenzing. Ieder
individu een eigen plaats en op iedere
plaats een individu. Een verdeling in
groepen wordt vermeden. De effecten
van twijfelachtige indelingen, het
onrendabel samenklonteren en het
rondzwerven en ongecontroleerd
verdwijnen van individuen moeten
bestreden worden. Hierdoor kunnen
bruikbare betrekkingen tot stand
gebracht worden en alle andere
verbreekt. Zo kan ‘t ook op elk
moment over ieders gedrag waken
Afb. 1.2.1 Presidio Modelo gevangenis in Cuba
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Afb. 1.2.2 Impressie van ‘t marcheren

om het te beoordelen, te bestraffen
of de kwaliteit en productiviteit te
beheersen en nuttig te maken. Al
hoewel architectonisch gezien een
ruimte voor meerdere doeleinden
bestemd kan worden, wordt in de
disciplinerende instelling een ruimte
geleidelijk gecodeerd volgens de
regel van de functie van gebonden
locaties. De discipline is een kunst van
het rangschikken en een techniek om
de rangschikkingen te transformeren.
Ze individualiseert de lichamen niet
door ze op één plaats vast te pinnen,
maar door ze binnen een netwerk van
betrekkingen te verdelen en te laten
circuleren. Om controle te krijgen over
de activiteiten is het dagrooster een
oude erfenis. De drie voornaamste
methoden waren: het aanbrengen
van eenregelmaat, het opleggen
van vastomlijnde bezigheden en het
organiseren van cycli. Deze methode
is in wezen negatief, maar dit rooster
moest het gevaar bezweren van de
tijdsverspilling. De discipline richt zich
daarentegen een positieve economie
in. Handelingen en bewegingen
worden met grotere nauwkeurigheid.
De voornaamste functie van de
disciplinerende macht is niet
ontnemen of onttrekken, maar
dresseren. Ze ketent de krachten
niet om ze in te tomen, maar tracht
ze tot een geheel te smeden om hun
aantal te vermenigvuldigen en te
exploiteren. Ze knecht niet uniform en
massaal, maar ze scheidt, analyseert
en ontleedt methodisch wat aan
haar onderworpen is tot op de
noodzakelijke en tevens elementaire
kenmerken.

EDWIN CASPERS
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kazerneterreinen

		

1.3 Analyse van de militaire huisvesting

In dit onderzoek is er gekeken naar
de relatie van de militaire kazernes
ten opzichte van de stad en het
landschap. Er is gestart met een
theoretisch onderzoek. Hieruit zijn
twee belangrijke aspecten naar
voren gekomen, namelijk typologie
en hiërarchie. Met behulp van deze
kennis is er een keuze gemaakt voor
een zestal kazerne op basis van type,
stijl en locatie, zodat er een goede
vergelijkende studie gedaan kon

worden. Bij de vergelijking is de
Tapijnkazerne te Maastricht steeds
als basis genomen waarmee werd
vergeleken.
De
achterliggende
gedachte van dit onderzoek was
om meer inzicht te verkrijgen in het
fenomeen ‘militaire kazerne’. Om meer
grip te krijgen op de karakteristieke
eigenschappen. De kazernes zijn
op een vijftal punten met elkaar
vergeleken. De onderzoeksvragen zijn
hieruit afgeleid:

- Is er een relatie tussen de kazerne en
het landschap?
- Is er een relatie tussen de kazerne en
de stad?
- Hoe is de publieke ruimte op het
kazerneterrein vorm gegeven?
- Wat is de invloed van hiërarchie op
het ontwerp van de kazerne?
- Is er een relatie tussen typologie en
stijl bij militaire architectuur?

EDWIN CASPERS
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Vanuit de vergelijkende studies
zijn we tot een aantal conclusies
gekomen. De conclusie is net als de
vergelijkende studie opgedeeld in
de al eerder genoemde thema’s. Per
thema zal in het kort de belangrijkste
conclusie worden uitgelicht, dit zijn
de dan ook de antwoorden op onze
onderzoeksvragen.
Relatie met het landschap
De kazernes werden vroeger op een
strategische locatie geplaatst om
de stad te kunnen verdedigen, zoals
bij Maastricht de Sint-Pieter heuvel
werd gefortificeerd om aanvallen
van hoger af te voorkomen. Na de
vestingwet uit 1874 veranderde dat in
een strategische locatie op nationaal
niveau, waarbij de exacte locatie ten
opzichten van de stad bepaald werd
door functionele en economische
redenen.

Afb. 1.3.1 Ligging Tapijnkazerne en Fort Sint Pieter in de stad Maastricht

Relatie met de stad
Door
de
ontwikkeling
van
massalegering naar paviljoenbouw
en het steeds groter en zwaarder
wordende materieel waren grotere
kazerneterreinen nodig. Bovendien
zouden grote hoeveelheden militairen
en materieel te veel overlast bezorgen
in een stad Het kazerneterrein
kwam op een infrastructureel
knooppunt te liggen. Met de bouw
van paviljoensystemen buiten de
vestingwerken werden de gebouwen
voornamelijk gericht op het militaire
terrein zelf, dit was om disciplinaire
redenen. Daarmee verloor de kazerne
zijn directe relatie met de stad en
vormde het een enclave.
Afb. 1.3.2. Enclave Tapijnkazerne
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Afb. 1.3.3. Belangrijke assen op het kazerneterrein

Ruimtelijke structuur kazerneterrein
In het paviljoensysteem speelde
de ruimtelijke structuur een steeds
belangrijkere rol. Deze werd bepaald
door militaire waardes als supervisie
en discipline. Door ruimtes duidelijk
te definiëren en ze te ontwerpen
als overzichtelijke ruimtes werd
controle eenvoudig mogelijk. De
belangrijkste gebouwen zijn rondom
de appèlplaats gesitueerd, zodat er
controle was over de soldaten die
op het open terrein hun dagelijkse
activiteiten ondernamen.

Afb. 1.3.4. Belangrijkste gebouwen op het kazerneterrein

Hiërarchie op het kazerneterrein
De hiërarchie op het kazerneterrein
veranderde met de verschillende
typologieën, maar bleef belangrijk
voor de controle op de soldaten.
Eerst was er voornamelijk een interne
hiërarchie in het hoofdgebouw. Dat
verplaatste zich richting de entree
van het terrein. Waarna later het
exercitieterrein of de appèlplaats de
centrale hiërarchische plek werd. De
hiërarchie is op het terrein duidelijk
zichtbaar door het verschil in grootte,
plaatsting en stijl.
Typologie en stijl
Hoewel de typologie zich ontwikkelde,
komen bepaalde elementen van de
voorgaande typologie terug in de
volgende. De hoofdstijl is altijd een
gematigde stijl, maar de werkelijke
architectuur stijl wordt alleen bepaald
door de tijdsperiode en de ontwerper,
niet zo zeer de typologie. De
architectuurstijl op de Tapijnkazerne
is de versoberde neo-renaissance stijl,
ook overgangsarchitectuur genoemd.

Afb. 1.3.5. Impressie van het wachtgebouw bij de entree van het terrein
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stedenbouwkundige interventie
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Afb. 2.1.1 Vogelvlucht van de Tapijnkazerne

Tapijnkazerne

		

2.1 Een militaire enclave op de mooiste plek van Maastricht

De Tapijnkazerne is een militairterrein
voor de huisvesting van soldaten. Het
terrein ligt in het zuiden van Maastricht
net buiten de oude stadsmuur. Deze
locatie heeft een idylistische ligging
met zijn ruïnes van vestingwerken, de
Jeker, het stadspark en de Villawijk.
Deze elementen vormen dan ook
meteen de grenzen van de kazerne.
De kazerne moest ingepast worden in
het historisch weefsel. Dit is gebeurd
door de statige volumes goed te
proportioneren en met een zekere

speelsheid in de ruimte te plaatsen. Als
men naar de hedendaagse locatie kijkt
is het eerste dat opvalt de versterkte
grens aan de zuidzijde van het
complex, waardoor het kazerneterrein
zich nog meer afsluit van de openbare
stadsruimte. Aan de zuidzijde van het
kazerneterrein lag lange tijd een open
terrein, maar omvat tegenwoordig
een drukke ringweg, politiebureau
en een sportterrein. Het sportterrein
is het enige nog onbebouwde stukje
grond van de oude vestingwerken.

Door deze historische context is het
gebied deels beschermd en geheel
archeologisch beschermd gebied.
Overigens verandert deze nieuwe
grens niets aan het fysieke geheugen
van de plek. Deze bestaat nog steeds
uit het beeld dat te zien is van de Prins
Bisschopsingel. Aan deze singel liggen
het Wachtgebouw, de voormalig
officieren kantine met parkzone en de
logies met paradeplaats. Dit zijn ook
de gebouwen met een monumentale
uitstraling.
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Vergrijzing

		

2.2 Een kans voor een betere oude dag

Maastricht is een stad met weinig
groei van inwoners. Het huidige
aantal is 122.000. In de stadsvisie
2030 van de gemeente Maastricht
wordt de expliciete aandacht voor
ouderen, vooral de alleenstaande
en arme, onderstreept [5]. Recent
onderzoek naar ‘braindrain’ toont aan
dat hoogopgeleiden steeds vaker
wegtrekken uit de stad Maastricht
na het behalen van hun diploma.
Door het gebrek aan binding met
de stad en door de minimale vraag

vanuit het bedrijfsleven naar de
geleverde studenten vanuit het
onderwijssysteem. Dit betekent dat
Maastricht een forse ontgroening
en vergrijzing tegemoet ziet. Voor
beide categorieën geldt een afwijking

van vier procent in negatieve zin
ten opzicht van het landelijke
gemiddelde. Deze scheve verhouding
legt extra druk op de matige kwaliteit
van de zorg in Nederland.

Tabel 1 Grote van de leeftijdsgroepen in Maastricht

EDWIN CASPERS

33

In Nederland wordt al langere
tijd gespeeld met het probleem
vergrijzing. Deze groep komen voort
uit de babyboom na de tweede
wereld oorlog. Er bestaan drie
hoofdgroepen waarin de senioren
vallen. 65 tot 74 jaar zijn de ouderen
waarbij het betaald productieve
leven grotendeels is beëindigd,
maar de gezondheidstoestand in het
algemeen nog betrekkelijk goed is. 75
tot 84 jaar is de groep waarin de
gevolgen van de veroudering
merkbaar
worden
door
een
afnemende gezondheid. 85 en
ouder is de groep met de complexe
gezondheisproblemen
en
een
intensieve zorgbehoefte.
Er zijn in de loop van de jaren
verschillende concepten ontwikkeld
voor dit probleem. De compacte stad
was ontwikkeld waarin wonen en zorg
in één gebouw werd ondergebracht,
zodat alle zorg dichtbij was. Het
negatieve effect was echter dat de
ouderen geconfronteerd werden met
de beperkingen van het leven en de
verwijdering van hun oorspronkelijke
omgeving, waarmee er inbreuk werd
gemaakt op de levendigheid waarin
zij zich bevonden. Hierdoor werd het
Palisium-concept bedacht, waarin
er kant en klare zorg- en service
pakketen aangeboden worden. Hierin
speelt comfort en luxe een belangrijke
rol, en is daardoor vooral in het
hogere segment aantrekkelijk. De
appartementen zijn riant met ruime
balkons of andere buitenruimtes. De
bewoners kunnen gebruik maken
van vele extra voorzieningen, zoals

een Grand Café of hotelkamers
voor de gasten. Daarbij kunnen
ze kiezen uit verschillende mates
voor zorgzekerheid. Een concept
waarin verder wordt ingespeeld op
de behoefte van ouderen is “Design
for all”. Hierbij wordt er in gesprek
gegaan met de senioren om erachter
te komen wat zij willen. Hierdoor
sluiten de woningen perfect aan op
de wensen van de senioren, maar zijn
hierdoor niet aantrekkelijk geworden
voor jongeren door de ervaring van
de ouderen in de woningmarkt en het
leven in een woning. [6]
De wensen van ouderen worden
steeds belangrijker, omdat zij goed
weten waar ze behoefte aan hebben.
Hierdoor zijn ze kritisch ten opzichte
van een bestaande woning en hebben
ze weinig behoefte om te verhuizen
naar een woning waar zij zich niet

goed bij voelen. Door dit gedrag zijn er
in de loop van de jaren verschillende
onderzoeken naar gedaan.
Om een veilige omgeving te
garanderen willen de ouderen
voldoende mogelijkheden tot sociale
controle in de wijk. Hierdoor kunnen
ze zonder zorgen contacten maken,
en belanden ze niet in een eenzaam
isolement. [7]
De meeste ouderen die willen
verhuizen willen naar een zelfstandige
woning, al verplaatst deze wens
wanneer men ouder dan 80 jaar wordt.
Na deze leeftijd hebben de ouderen
behoefte aan meer collectieve ruimte
waardoor de drempel tot het maken
van contacten zeer laag is. Tevens is de
zorg dichtbij en beter op maat.
De basisvoorziening willen ze dichtbij
hun woning hebben. Hierdoor

Afb. 2.2.1 Vereenzaming van de ouderen
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behouden ze hun zelfstandigheid,
ook wanneer ze slechter te been zijn.
Door de scheve verhouding tussen
vraag en aanbod is de kwaliteit van
de zorg sterk afgenomen. Dit komt
door dat de zorg gegeneraliseerd
is door de eis van efficiëntere zorg
door de toegenome kosten hiervan.
Dit heeft er echter voor gezorgd
dat de ouderen niet de juiste zorg
meer krijgen en door de tijdsdruk
wordt deze handeling ook volgens
bepaalde methodes afgehandeld
waarna ze doorgaan naar de volgende
handeling. Dit geeft de ouderen
de wens om maatwerk in de zorg.
Door te luisteren naar de ouderen
en hun aandachtig te behandelen
neemt de kwaliteit van leven toe en
belanden de ouderen minder snel in
een depressie of andere negatieve
gezondheidstoestanden.

Door de levenservaing van ouderen
zijn zij sneller geneigd om hun eigen
keuze goed te kunnen maken, en
hechten ze veel waarde aan hun
keuzevrijheid. Al wordt dit in vele
ogen als eigenwijs gedrag gezien.
Toch blijkt uit alle onderzoeken
dat de behoefte van ouderen aan
laagdremplige ontmoetingen met
gelijkgestemden het belangrijkste
is voor de huidige generatie
ouderen. Dit vraagt om professionele
ondersteuning.
Het
verdient
aanbeveling tijd, ruimte en een
professional vrij te maken die samen
met de senioren vorm kan geven
aan deze ontmoetingen. Niet alleen
contacten met gelijkgestemden wordt
genoemd, maar er is ook behoefte
aan contacten met verschillende
leeftijdgroepen en andere etnische
achtergrond. [8]

Vooral de jonge senioren hebben
behoefte aan activiteit op het gebied
van cultuur, sport en ontmoeting.
Met het klimmen van de leeftijd
neemt de behoefte aan activiteiten
af. Gezondsheidsklachten, openbaar
vervoer, geld gebrek en de digikloof
vormen vaak een belemmering om
deel te nemen aan deze activiteiten.
[9]
Op basis van de Integrale Buurtpeiling
2004 zijn ruim 5000 Maastrichtse
inwoners van 55 jaar en ouder
geïnterviewd. Hieruit is gekomen
dat de ouderen het meest behoefde
aan een beleid wat zich richt op
het voorkomen en bestrijden van
eenzaamheid en het bevorderen van
de zelfstandigheid [10].
Rust, ontspanning, contact en goede
zorg zijn de kernpunten voor ouderen.

Afb. 2.2.2 Luisteren naar ouderen om hun wensen te realiseren
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Zorgcentrum Het Overbos in
Heemstede door van Drost en van
Veen Architecten (2014)
In dit plan worden wonen, zorg,
service en sociale infrastructuur
samengebracht. In het moderne
woon-zorgcomplex
komen
groepswoningen, woningen voor
zelfstandigen
en
voorzieningen
als een wijkcentrum voor zorg,
restaurant en een kinderdagverblijf.
De reden voor deze vernieuwing is de
veranderende zorgvraag van senioren.
De woningen zijn licht, modern en
eenvoudig aanpasbaar [11].
Afb. 2.2.3 Zorgcentrum Het Overbos in Heemstede

Zorgcampus Haspengouw in Velm
door Buro || en Arch+ | (2011)
Dit Belgisch woonconcept biedt
appartementen waarin mensen voor
onbepaalde tijd kunnen verblijven om
te kunnen genieten van de combinatie
van een werkappartement met een
welnesscentrum en alle winkels met
basis voorzieningen om de hoek.
Tevens zijn er appartementen waarbij
er zorg wordt aangeboden voor
mensen die behoefte hebben aan
weldadige zorg, herstel of persoonlijke
begeleiding. [12]
Afb. 2.2.4 Zorgcampus Haspengouw in Velm (België)
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Medisch centrum De Klokkenberg
in Breda door SatijnPlus Architecten
(2013)
In dit plan is er een zorgcentrum
geplaatst in een oud landgoed. In
deze historische bebouwing en
de ruime en groene opzet zijn alle
functies op het gebied van wonen
met zorg, dienstverlening en welzijn
op één locatie. Er zijn appartementen
waarbij alle soorten van zorg geleverd
kan worden, omdat de zorg- en
welzijnsdiensten nabij zijn. Er is een
zorghotel, restaurant, winkel, sauna,
atelier, wellness en een creatief
centrum. [13]
Afb. 2.2.5 Medisch centrum De Klokkenberg in Breda

Deze vier referentieprojecten zijn
gekozen, omdat het projecten zijn
waarin wonen gecentreerd is rondom
de zorgvoorzieningen en door
hun verscheidenheid in realisatie.
Het Overbos is een voorbeeld
waarbij er gekozen is voor sloop,
Het Haspengouw is een renovatie
gecombineerd met nieuwbouw
waarmee
het
contrast
wordt
opgezocht. De Klokkenberg is een
renovatie waarbij de nieuwbouw
gerealiseerd is met oog voor het
oorspronkelijk
karakter.
Deze
referenties zijn gebruik om een inzicht
te krijgen in de hedendaagse zorg.
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Afb. 2.3.1 Concept IJburg van Palmbout Urban Landscapes uit 1998

Methode

		

2.3 Logische eenvoud en onnadrukkelijke poëzie

Om een enclave te transformeren
in een gebied waarin ouderen
kunnen genieten van hun oude
dag is er gekozen voor de methode
om het landschap en infrastructuur
te gebruiken als leidraad voor een
nieuwe stedenbouwkundige visie.
Met deze methode worden de
karateristieken van de omgeving
behouden, want het landschap en
de infrastructuur zijn hier namelijk
verantwoordelijk voor.

Door gebruik te maken van
deze karakteristieken worden er
verschillende
omstandigheden
gecreëerd voor een ideaal zorgcampus.
Deze methode om het landschap
en infrastructuur te gebruiken voor
een stedenboukundige visie is veelal
gebruikt door Frits Palmboom, en
dient hiervoor als basis voor een
gepaste stedenbouwkundige visie.
[14,15]
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Allereerst is er gekeken naar het
landschap op stedelijk niveau. Hierbij
valt op dat Maastricht in een kom ligt
ten noorden van de Sint-Pietersberg.
De stad wordt begrensd door de rivier
de Maas in het oosten en in het Zuiden
door een de Jeker. Deze kleine rivier
stroomt ook door het terrein van de
Tapijnkazerne en bied mogelijkheden
tot sturing van verkeerstromen
richting het projectgebied en
verder naar de stad. Het gebied
ten zuiden van de stad heeft een
plattelands karakter met open velden,
landbouwakkers en boederijen. Dit
gebied biedt een ruime mogelijkheid
tot ontspanning in een ruim park. Dit
is een van de gebreken van de stad
Maastricht. Door het dichtbebouwde
centrum binnen de stadsmuren is
er slechts een parkengordel deels
rondom de stadsmuur gesitueerd.
Een knooppunt tussen deze twee
groenstructuren is een van de
mogelijkheden van de Tapijnkazerne.

Afb. 2.3.2 Landschap o p stedelijk niveau

Het landschap heeft op gebiedsniveau
ook
veel
niveauverschil.
De
tapijnkazerne ligt op het laagste
gelegen punt en is hierdoor zichtbaar
vanaf de omgeving. Hedendaags
is dit zicht echter beperkt door de
begroeiing op het terrein. De Jeker
stroomde eerst midden over het
militaire terrein heen, maar is later
verplaatst ten noorden van het terrein
om zo een betere verbinding op het
kazerneterrein mogelijk te maken. De
Jeker maakt een duidelijke scheiding
tussen de stadsmuur en het militaire
terrein. Dit zorgt voor ‘n monumentale
uitstraling van de stadsmuur.
Afb. 2.3.3 Landschap op gebiedsniveau
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Afb. 2.3.4 Infrastructuur op stedelijk niveau

Maastricht heeft van oorsprong
een radiale infrastrcutuur, want
deze wegen zijn door de jaren
heen verbeterd. De belangrijkste
verbetering van een van oorsprong
oude route is die van de autosnelweg
A2, die sinds 1960 door de stad heen
loopt. Opvallend is wel dat deze aan
de oostzijde van Maastricht loopt. Dit
is namelijk de van oudsher minder
ver ontwikkelde kant van de vicus
Wyck. Verder valt op dat de tramlijn
volledig is verdwenen, net als het
goederenstation ten behoeve van de
industrie. De ring vormt de
belangrijkste verbinding met de stad,
door deze met een snelle verbinding
langs het centrum te leiden. Deze weg
vormt de zuidelijke begrenzing van de
Tapijnkazerne. Deze aansluiting werd
later belangrijk voor dit gebied, want
de oorspronkelijke weg was minder
belangrijk door het ontbreken van de
verbinding over de rivier de Maas.
Op gebiedsniveau is de entree van
de Tapijnkazerne weergegeven. Deze
entree lag eerst op het kruispunt,
maar is noordelijker verplaatst om
beter op het drukke kruispunt aan te
sluiten. Deze entree is ook de enige
toegang tot het kazerneterrein.
Om een eenvoudige verbinding te
behouden met het zuidelijk gelegen
sportveld is er een tunnel gemaakt
onder de Sint Hubertlaan.

Afb. 2.3.5 Infrastructuur op gebiedsniveau
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Afb. 2.3.6 Historische context in het landschap

De Tapjinkazerne is gebouwd op
de historische stadsbescherming.
Deze was ontworpen om de stad te
beschermen van aanvallen, omdat
de stadsmuur niet meer voldoende
was. Deze stadsbescherming was
een gebied wat men onder water
kon zetten om de vijand op afstand
te houden. Deze kommen stonden
bij vrede droog. De twee wegen over
deze kommen zijn hedendaags ook
belangrijke assen. De eerste weg
vormt de basis voor de zuidelijke
weg waarmee de stad wordt betreed.
Waarbij de tweede weg de centrale as
is van het huidige militaire complex. De
afbakering van de stadsbescherming
is tegenwoordig getransformeerd
tot ringweg, waarmee het een
belangrijk onderdeel blijft voor de
stad Maastricht.

De huidige verkaveling wordt
bepaald door de structuur van de
vroegere
verdedigingswerken.
Behalve de vermelde punten zijn
de verdedigingswerken niet meer
zichtbaar in de huidige situatie. Deze
zijn vakkundig verborgen door een
laag grond, waarna het gereed was
voor de nieuwe militaire functie van
de stad: de Tapijnkazerne.

Afb. 2.3.7 Historische context in het stedelijk landschap
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spelregels

		

2.4 Een eerlijke transformatie

De analyse laat verschillende
mogelijkheden en karakteristieken
zien die het gebied biedt. Deze punten
vormen de basis voor de spelregels.
Deze spelregels zijn gemaakt om
een visie te creëeren voor het gebied
waarop er een zorg-functie gesitueerd
wordt. Deze functie is voortgekomen
uit het probleem van de vergrijzing
in Maastricht en de kansen van
de Tapijnkazerne waarmee een
kwalitatief betere zorg mogelijk is.
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Om het gebied toegankelijk te
maken worden de grenzen van het
kazerneterrein verzacht of geheel
opengebroken, waarbij het karakter
van de Tapijnkazerne niet aangetast
dient te worden. De geslotenheid
blijft op cruciale plekken behouden.
Dit wordt gerealiseerd door op de
overige plekken entrees toe te voegen
om het gebied beter toegankelijk te
maken. Het landschap wordt sturend
in plaatst van een hekwerk waardoor
de mensen geweerd worden. De
infrastructuur draagt bij aan een
heldere ontsluiting van het gebied,
waardoor ook een doortocht over het
terrein overzichtelijk blijft.
Afb. 2.4.1 Openen van de enclave

Het karakter van de Tapijnkazerne
wordt voor de inwoners van
Maastricht voornamelijk bepaald
door het ensemble rondom de
paradeplaats en het wachtgebouw.
Deze gebouwen zijn zichtbaar vanaf
de drukke ringweg en zijn hierdoor
herkenbaar door de voorbijgangers.
De rest van van de gebouwen zijn
minder goed zichtbaar door de hoge
bomen en doordat deze gebouwen
niet langs een drukke route ligt. De
hiërarchie op het kazerneterrein
wordt gebruikt om de ouderen de
mogelijkheid te bieden om hun
verzorgers in de gate te houden en
zo te waken voor de kwaliteit zorg die
hun leveren.
Afb. 2.4.2 Belangrijke objecten op de Tapijnkazerne
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Afb. 2.4.3 Doortrekken van de Parkgordel met een verbinding met het zuidelijk park

De Tapijnkazerne ligt centraal in de
parkengordel van Maastricht, echter
is deze gordel ten hoogte van de
kazerne vernauwd. Dit komt door de
bebouwing op ‘t kazerneterrein. Door
het gedeeltelijk doortrekken van de
parkengordel over het kazerneterrein
worden de grenzen geopend en is er
plaats voor ontspanning. Hierdoor
blijft de langgerekte zichtlijn langs de
stadsmuur behouden, maar ontstaat
de mogelijkheid om het terrein te
betreden en kennis te maken. Het
parklandschap wat zich gevormd
heeft langs de Jeker wordt tevens
betrokken bij deze parkengordel,
waardoor de fietser zonder barrière
vanuit het achterland toegang heeft
tot de stad heeft.

Om op het gebied activiteit toe te
laten is het noordelijk deel van de
Tapijnkazerne openbaar, maar om
de rust op het gebied te kunnen
garanderen voor de woningen van
ouderen heeft het zuidelijk gebied
een privé karakter. In dit gebied
vormen de gebouwen een geheel,
waardoor het afgeschermd is van
de noordelijke zone. Slechts twee
zichtlijnen verbinden de twee
gebieden met elkaar en zal fungeren
als verbinding tussen de twee
gebieden. In het zuidelijke gedeelte
zulllen de ouderen vooral contact
hebben met gelijkgestemden.

Afb. 2.4.4 Verschillende zones in openbaar en privé
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De gebouwen in de noorlijke zone
hebben een op zichzelf staand
karakter. Ze fungeren als iconen in het
park. Deze gebouwen zullen dan ook
worden omgeven door recreanten
van het park. Dit zijn veelal inwoners
van de stad Maastricht die opzoek
zijn naar rust en ontspanning. Door
deze activiteit ontstaat er interactie
tussen verschillende groepen van de
samenleving.

Afb. 2.4.5 Noordelijke gebouwen als iconen

De gebouwen gelegen centraal op
het terrein zijn minder imponerende
gebouwen
door
grootte
en
uitstraling. Deze gebouwen zijn
gebruikt om de soldaten goed te
kunnen onderhouden en zijn daarom
centraal gepositioneerd. Ze vormen
een belangrijke schakel in het gebied
doordat ze een schakel gaan vormen
tussen openbaar en privé.

Afb. 2.4.6 Centraal gebied
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De assen op het kazerneterrein dragen
bij aan het overzicht. Dit overzicht was
belangrijk om de activiteiten van de
soldaten te kunnen controleren en te
corrigeren wanneer dit noodzakelijk
was. Hierdoor ontstond er een ideaal
trainingcomplex om de soldaten een
goede voorbereiding te geven voor
de eventuele militaire opperaties.
Door de verschillende aanpassingen
door de jaren heen is de structuur en
overzicht aangetast. Dit dient in het
nieuwe stedenbouwkundige plan
aangepakt te worden om een goede
balans te vinden tussen bebouwing
en overzicht.

Afb. 2.4.7 Belangrijke assen van het kazerneterrein

De twee herkenbare gebieden van het
terrein zijn gelegen in het zuidelijke
gedeelte van de Tapijnkazerne.
Hierdoor ligt de focus van het gebied
ook zuidelijk. Door het toevoegen van
een extra focus punt in het gebied
moet het balans opnieuw gevonden
worden.

Afb. 2.4.8 Focusgebieden van de Tapijnkazerne
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Afb. 2.4.9 Extra ontsluiting en verbindigen

Om de ontsluiting van het gebied
overzichtelijk te houden wordt er een
weg verlegd om ruimte te maken voor
de aansluiting tot het landschappelijk
park ten zuiden van het terrein. De
ventwegen langs de ring worden
vervangen door het gebrek van
gebruik. Hieruit kon worden afgeleidt
dat deze weg in de loop van de
tijd overbodig is geworden. Het
verwijderen van deze weg levert
tevens een zachtere grens op met de
ringweg. Om de verbinding zonder
barrière te laten verlopen is er langs de
Jeker een tunnel gemaakt voor fietsen wandelverkeer. De verbinding met
het westelijk deel van de parkengordel
is verkeerstechnisch opgelost door
middel van verkeerslichten in het
wegdek voor de voetgangers. De
lichten worden groen, wanneer het
veilig is om te kunnen oversteken. Dit
systeem maakt gebruik van de groene
golf en aanwezig sensoren.
Een woonfunctie levert een toename
van autoverkeer op. Dit is echter niet
gewensd voor het behouden van
het karakter van de Tapijnkazerne.
Hierdoor zijn er twee mogelijkheden
tot parkeren. De bewoners en
gebruikers van het gebied hebben de
mogelijkheid om hun auto te parkeren
op het kazerneterrein in een verdiepte
pakereergarage. Hierdoor blijven de
auto’s geweerd van het terrein, omdat
de parkeergarage aan de entree van
het gebied ligt. De bezoekers van
het gebied kunnen alleen parkeren
op het parkeerterrein ten zuiden van
de ringweg. Deze wordt door middel
van de oude tunnel onder de ring
verbonden met het kazerneterrein.

Afb. 2.4.10 Gebieden voor parkeermogelijkheden
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stedenbouwkundigplan

		

2.5 Een zorgcampus zonder zorgen

De spelregels zijn voornamelijk
toegepast om de mogelijkheden
van de stad en het gebied. Om dit
gebied beter te laten aansluiten op de
behoefte van de ouderen worden de
spelregels uitgebreid om te kunnen
voldoen aan de wensen van ouderen:
Rust, ontspanning, contact en goede
kwaliteit zorg
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De gebouwen zonder toegevoegde
waarde aan de structuur van het
kazerneterrein worden verwijdert om
het overzicht op de Tapijnkazerne te
verbeteren. Deze gebouwen liggen
op geen van de belangrijke assen
van het gebied. De aanpassingen
op het terrein zorgen tevens voor
een verduidelijkte scheiding tussen
het openbare gebied in het noorden
en het gebied met het privé karakter
in het zuiden. De gebouwen die
verwijdert worden zijn licht blauw
gearceerd in afbeelding 2.5.1. De
overige gebouwen zullen allen
herbestemd worden om als geheel
een zorgcampus te vormen.

Afb. 2.5.1 Belangrijke assen met de verwijderde gebouwen

De prominente gebouwen op het
terrein zullen de functie wonen
bevatten, rood gearceerd in figuur
2.5.2. Waarin drie noordelijke
gebouwen
ouderen
huisvesten
zonder
lichamelijke
beperking,
en waar alleen huishoudelijke
zorg aangeboden wordt. De vijf
gebouwen in het zuidelijk deel zullen
gebruikt worden voor de ouderen
met persoonlijke hulp. De overige
gebouwen zullen de bedienende
functies bevatten van de zorgcampus
en kunnen ten alle tijden in de gaten
worden gehouden door de bewoners
Afb. 2.5.2 Woningen en voorzieningen (blauw)
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Afb. 2.5.3 Functionele plattegrond (schaal 1:5000)

De faciliteiten voor de verzorgers
van de ouderen zijn gesitueerd in de
zuidelijke zone van de Tapijnkazerne,
omdat
dit
gedeelte
minder
uitnodigend is voor voorbijgangers
en het dichtbij de woning ligt
van de ouderen met de meeste
hulpbehoeftendheid. Tevens laat
dit de centraal gelegen gebouwen
over voor het creëeren van een
wijkcentrum. Dit wijkcentrum is nodig
om het contact en de ontspanning van
de ouderen te kunnen bewerkstellen.
Het park bied dit in beperkt mate,
omdat deze onderheven is aan het
klimaat, waardoor dit park tijdens de
avond en regenachtig weer weinig
mogelijkheden bied tot activiteit.

Het
wijkcentrum
bevat
drie
gebouwen waarin verschillende
activiteiten
plaatsvinden.
Deze
activiteiten hebben een verschil
in mate van activiteit. Allereerst is
er een laagdrempelige activiteit
waarin de ouderen zonder moeite
kunnen plaatsnemen en eventueel
deelnemen aan een rustige activiteit.
Deze functie is een eetcafé, omdat
hier voorbijgangers kunnen pauzeren
voor een koffie, studenten van de
nabijgelegen
universiteit
plaats
hebben voor een informeel gesprek
en de ouderen kunnen kaarten of
hun avondeten consumeren. De
tweede functie heeft een hogere
drempel om aan deel te nemen. Een

functie waarin passief geluisterd kan
worden, maar wanneer er interesse
en kennis wordt los gemaakt is hier
plaats voor discussie. Dit gebouw
heeft een multifunctioneel gebruik
voor eventuele afstudeerpresentaties,
voorlichtingsavonden voor ouderen,
bridgeavonden, enz. De derde functie
omvat een functie waarin de ouderen
een uitdaging hebben voor een groter
probleem. In deze functie kunnen ze
hun levenservaring delen met de
jongeren. Hierin komt namelijk een
afdeling Jeugdzorg, die zich bezig
houdt met dagbehandeling en
jeugdreclassering. De adviezen van
de ouderen geven de professional de
mogelijkheid om het probleem van
jongeren effectiever op te lossen [16].

EDWIN CASPERS

55

Afb. 2.5.4 Stedenbouwkundig plan

Wijkcentrum

		

2.6 Een plek voor ontmoeting
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Multifunctioneel centrum ‘t Karregat
in Eindhoven door Frank van Klingeren
(1973)
De filosofie van de architect was waar
mensen zo nauw bij elkaar betrokken
zijn dat er sprake is van hinder,
er vanzelf een verstandshouding
plaats vindt. Deze kan uitlopen in
vriendschap of vijandschap, met alle
varianten ertussen. De manier om
dit te bereiken is het verwijderen
van muren. Hierdoor stond de school
in rechtstreekse verbinding met de
overige voorzieningen, want het
gebouw bied plaats aan verscheidene
sociale-, culturele-, gezondsheids- en
onderwijsvoorzieningen [17].
Afb. 2.6.1 Multifunctioneel centrum ‘t Karregat in Eindhoven

Brede
Bossche
‘s Hertogenbosch
Architecten (2013)

School
in
door Kompen

Het ontwerp is ontworpen volgens
het Passief Bouwen-concept en
heeft hierdoor beter geïsoleerde
gevels waardoor het gebouw weinig
warmte verliest. Het gebouw bestaat
uit twee delen met daartussen een
open ruimte met zonwerend glas. Het
gebouw bevat een basisschool, een
kinderopvang, een bibliotheek, een
computerzaal en een wjkcentrum.
Deze functies zijn herkenbaar door
verschil in materalisatie en worden
ontsloten via de centrale hal [18].
Afb. 2.6.2 BBS nieuw zuid in ‘s Hertogenbosch
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SESC Pompéia in Sao Paulo door Lina
bo Bardi (1977)

Afb. 2.6.3 SESC Pompéia in Sao Paulo

Dit cutureel centrum is ontworpen in
een oude fabriek en is een van de grote
werken van de Braziliaanse architect.
Het omvat het hoofdkwartier van
een van de gemeenschappelijke
gebouwen van de Sociale Dienst
van Koophandel. Er is een zwembad,
een tennisbaan, een bibliotheek,
een werkplaats, een woonkamer,
een tentoonstellingsruimte, een
auditorium, een restaurant en een
zonneterras. Bij de herbestemming is
er nadrukkelijk rekening gehouden
met de identiteit van het complex. Er
is een sterk idee vertaald in poëtische
beelden die formeel en functioneel
geörienteerd zijn [19].

Uit de referenties blijkt dat een
wijkcentrum slechts goed kan
functioneren wanneer er verschillende
soorten functies in een openbare
ruimte zijn ondergebracht. Deze
diversiteit verhoogd de levendigheid
en aantrekkelijkheid door een
verandering van openbaarheid in de
tijd. Een openbare route gebruiken
om het gebouw een openbare
betekenis te geven verhoogd de
activiteit, waarbij een openbaar
plein gebruikt kan worden als
structurerend element. De getrapte
hiërarchie in het gebouw zorgt veelal
voor een duidelijke sequentie, waarbij
de flexibiliteit moet zorgen voor een
langere gebruiksduur. [20]
Afb. 2.6.4 Interieur van een openbare hal in het SESC Pompéia in Sao Paulo
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Afb. 2.6.5 Gevelaanzicht AA’ (schaal 1:1000)

Afb. 2.6.6 Gevelaanzicht BB’ (schaal 1:1000)

Afb. 2.6.7 Gevelaanzicht B’B (schaal 1:1000)

A

B’

A’

B

De verdeling van de functies van
het wijkcentrum is gebaseerd op
de open en geslotenheid van de
drie gebouwen. Het voormalig
keukengebouw (gebouw rechts
bovenaan pag. 62) heeft de meeste
daglichtoetreding en biedt daarom
plaats aan het eetcafé. Het oude
gymlokaal (centraal gebouw) heeft
ramen waarbij er daglichttoetreding
plaats vindt zonder dat er contact is
met de buitenwereld. Hierdoor biedt
dit gebouw meer geslotenheid dan
het voormalig keukengebouw. En
als laatste zal de gesloten bunker
getransformeerd worden tot gebouw
waarin Jeugdzorg de problemen van
de jongeren probeert op te lossen
en de jongeren een plaats van rust te
bieden.

Afb. 2.6.8 Vogelvlucht centraal gebied met doorsnede lijnen
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Het eetcafé zal drie verschillende
gedeeltes hebben, met hun eigen
entree. De oude eetzaal wordt
gebruikt als restaurant, waar mensen
vanuit het park als eerste kennis
mee maken. In het oudste gedeelt
van het keukengebouw zal het
café gedeelte gesitueerd worden,
waarnaast de keuken ligt. Er zal een
visuele verbinding zijn tussen deze
drie gedeeltes om het gebouw als
een geheel te ervaren en ook om
openheid uit te stralen naar de gasten.

Afb. 2.6.9 Oorspronkelijk plattegrond van het keukengebouw (schaal 1:500)

Afb. 2.6.10 Interieur van de lounge in het restaurant De loods op West-Terschelling
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Afb. 2.6.11 Oorspronkelijk plattegrond van het gymlokaal (schaal 1:500)

Afb. 2.6.12 Interieur van de filmzaal van de Zwart doos in Eindhoven

De multifunctionele ruimte zal een
entree hebben die is aangesloten
op een ontvangsruimte. De foyer is
een lichte ruimte waarin er contact
met de buitenwereld mogelijk is. In
afbeelding 2.6.13 is een sfeerimpressie
te zien van deze ruimte. In de foyer is er
plaats voor discussie over de activiteit
die gaat plaats vinden of heeft plaats
gevonden. De multifunctionele zaal
is toegankelijk vanuit de foyer. In
afbeelding 2.6.12 is de sfeerimpressie
te zien van deze ruimte. Tevens is er
in het gebouw plaats voor opslag en
sanitaire voorzieningen. Doordat dit
gebouw toegankelijk moet zijn voor
ouderen is hier extra aandacht nodig
bij het ontwerpen van dit gebouw.

Afb. 2.6.13 Interieur van de foyer van de stadstheater in Tilburg
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Afb. 2.6.14 Oorspronkelijk plattegrond van de bunker (schaal 1:500)

De bunker is van alle gebouwen op
het terrein het meest gesloten object.
Achter de bakstenen gevel schuilt een
wereld op zichzelf. Vanaf het terrein
heb je dan ook geen idee wat zich daar
afspeelt. Dit beschermend karakter
is ideaal voor het onderkomen van
Jeugdzorg. De bunker kan weer
gebruikt worden als bescherming
tegen de buitenwereld, waarin een
organisatie zit die het mogelijk maakt
om terug te vechten. Tevens heeft
deze bunker de uitdaging om het
karakter te behouden zonder invloed
op het functioneren van de nieuwe
organisatie. Deze overwegingen
waren voor mij overtuigend om een
herbestemming van de bunker te
ontwerpen.

Afb. 2.6.15 Impressies van het interieur bij Jeugdzorg in Rotterdam
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3

architectonische interventie
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Afb. 3.1.1 Verlaten bunker in Normandië gefotografeerd door Jonanthan Andrew

Bunker

		

3.1 Analyse over ‘t fenomeen bunker

In Nederland zijn verschillende
bunkers te vinden. Deze bunkers
hebben veelal een eenvoudige
functie zoals geschutsopstelling,
commandopost
of
schuilplaats.
Bunkers zijn vooral bekend als grote
betonnen sculpturen. Het merendeel
van de Duitse bunkers was echter
gebouwd van hout of baksteen, al
dan niet versterkt met beton. Na
de Tweede Wereldoorlog werden
de bunkers voornamelijk gebouwd
met als doel, bescherming te bieden

bij een nucleaire aanval. Tegen
bombardementen van moderne
bommen zouden bunkers niet
bestand zijn. De muren en daken
van de Zogenaamde Koude oorlog
bunkers waren daarom lang niet zo dik
als die van de standige bunkers uit de
Tweede Wereldoorlog. In de bunkers
werden vooral belangrijke staven
gehuisvest en waren uitgerust met
alle voorzieningen binnen de muren.
Er zijn bunkers die zijn opgegaan in
stadsuitbreidingen, andere liggen

in beschermde natuurgebieden.
Er worden ontwerpen gemaakt
voor club’s, supermarkten en veelal
woningen. Daarnaast kennen we
natuurlijk de bunkermusea. Een
belangrijke vraag die opkomt bij de
studie naar erfgoed is identiteit. Deze
vraag kan gevoelig liggen als het om
oorlogserfgoed gaat. Echter is deze
herinnering aan de bunkers voor de
nieuwe generatie niet alleen beladen
en confronterend [21].
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“Twee bijzondere bunkers” door Imke
Walenberg in Diefdijk (2010)
Het project Bunker 599 onthult
twee geheimen van de 80 kilometer
lange Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Door een keer het binnenste van
de bunker te laten zien onstaat er
een andere kijk op de overgebleven
groepsschuilplaatsen. De snede van
de doorgezaagde bunker gaat over in
een steiger. De dubbele rij palen zorgt
voor een lijn die de inudatiehoogte
aangeeft. Deze dubbele clue in een
beweging zorgt voor een beter inzicht
aan de functies en samenwerking van
de verschillende verdedigingswerken.
[22].
Afb. 3.1.2 Bunker 599 in Diefdijk

Tea house in Vreeswijk door UN Studio
(2006)
De bunker uit 1936 maakte deel uit
van de verdedigingslinie langs de
Lek. Tegenwoordig zijn er echter
sportvelden en stallen gesitueerd.
Hierdoor werd het nieuwe ontwerp
van de bunker toegespist op het
huidige karakter van de omgeving.
Het
bouwwerk
werd
schuin
naar boven uitgebreidt met een
uitkragende ruimte waarin een grote
raampartij een direct uitzicht bied
op het poloveld. De oerbunker is van
beton, maar om het contrast op te
zoeken is de uitbouw voorzien van
een roestvrije stalen laag [23].
Afb. 3.1.3 Tea house in Vreeswijk
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Woonhuis Bunker F38 in Bremen door
Rainer Mielke (1999)

Afb. 3.1.4 Bunker F38 in Bremen

Door de verkoop van meer dan
200 bunkers is er in Duitsland meer
aandacht voor de herbestemming
van bunkers. Bunker F38 is een pionier
op dit gebied. Er werden muren
doorboort om ramen te creëeren
en er is een penthouse bovenop
gebouwd. Het voordeel van dit soort
herbestemmingen is dat er geen
dragende muren aanwezig zijn. Echter
is een verbouding erg lastig en vereist
speciale kennis. Niet alle bunkers
zijn geschikt voor herbestemming in
verband met de morele kwestie die er
aan hangt. Een voorbeeld hiervan is
de Duitse bunker Valentin. Tijdens de
bouw van dit bolwerk stierven 1400
gevangenen en moest bescherming
bieden aan de bouw van onderzeëers
[24].
Deze
voorbeelden
van
herbestemming van een bunker
geven inzicht in de mogelijkheden.
De bunker in Diefdijk is aangepast om
beter inzicht te krijgen in de werking
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
De bunker in Vreeswijk is aangepast
om ge-update naar het huidige
karakter van het landschap en de
nieuwe wensen van de gebruikers. In
dit ontwerp is het contrast opgezocht
in vorm, materiaal en zwaarte. De
bunker F38 is herbestemd tot woning.
Hiervoor zijn muren doorboord, een
aanbouw gerealiseerd en heeft er een
optopping plaats gevonden. Deze
veranderingen hebben een duidelijk
gevolg voor het karakter van de
bunker.
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Afb. 3.2.1 Vogelvlucht van de bunker op de Tapijnkazerne

communicatieBunker te maastricht

		

3.2 Analyse van het fenomeen bunker

De bunker op de Tapijnkazerne
is gebouwd in 1987 met een
NATO fonds. Zijn doel was om
een veilig onderkomen te bieden
tegen een nucliaire aanval van de
vijand en plaats te bieden aan een
communicatiecentrum om terug
te vechten. De bunker is gemaakt
van zware muren, plafond en een
verstevigende
constructie. Voor
de ingangen zijn muren geplaatst
waarna het geheel is omsloten door
een metselwerk.
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Afb. 3.2.2 Bescherming

Afb. 3.2.3 Geslotenheid

Afb. 3.2.4 Bedrukking
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Om de bunker op de Tapijnkazerne
te kunnen herbestemmen is er eerst
gekeken naar de karakteristieken van
het gebouw. Wat maakt de bunker
de bunker?
De eerste gedachte was dat de bunker
uit een betonnenbak bestond waarvan
het dak dikke is gemaakt, omdat deze
schil de meeste kracht te voorduren
krijgt tijdens een aanval. Echt blijkt
uit de constructieve analyse dat de
bunker zijn stevigheid voornamelijk
haalt uit de betonnenliggers die over
de betonnenbak is geplaatst. Tevens
zorgen de muren die geplaatst zijn
voor de entrees dat deze beschermd
worden bij een bominslag.
De tweede karakteristiek is de
geslotenheid. De bunker is ommuurd
met baksteen en wordt slechts
onderbroken
door
beschermde
ingagen. Om de eentonigheid
van de bunker te doorbreken zijn
er ornamenten toegepast. Deze
ornamenten geven de bunker ook een
betere status, want dit gebouw was
slecht toegankelijk voor mensen van
hogere rangen. Ook van binnenuit
wordt de bunker ervaren als gesloten,
omdat er geen connectie is met de
buitenwereld.
De
twee
bovenstaande
karakteristieken dragen ook bij
aan het derde karakteristiek van
de bunker, namelijk bedrukking.
Het verblijf in de bunker werkt
teneergeslagen door het gewicht
van de zware betonnen schil. Tevens
draagt het gebrek aan contact met de
buitenwereld bij aan dit gevoel. Het
gemis van de natuurlijke cyclus, het
gebrek aan zintuigelijke prikkelingen
en het gevoel van desoriëntatie
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jeugdzorg

		

3.3 ‘Dat ze je naam kennen’

Elk jaar komen er in Nederland zo’n
100.000 jongeren in aanraking met
jeugdzorg. Bij hen is sprake van
opvoedingsproblematiek, psychische
problematiek of andere problemen
thuis of op school. Er is echter in de
jeugdzorg nauwelijks aandacht voor
de mening van de kinderen zelf en
dat terwijl zij zelf de gevolgen van de
beslissingen merken. Pas als kinderen
zich begrepen voelen, kan effectief
hulp worden verleend. De kwaliteit
van de hulpverlening neemt alleen

toe wanneer deze beter aansluit bij
de behoefte en belevingswereld van
de cliënten [25]. Het onderzoek dat
gedaan is door ‘Defence for childeren’
geeft inkijk in de belevingswereld en
de ervaringen van kinderen die zelf te
maken gehad hebben met jeugdzorg.
Het belangrijkste signaal dat gegeven
wordt is dat de jongeren zich te weinig
serieus genomen voelen door de
jeugdzorg en vinden dat er beter moet
worden geluisterd. Tevens streven
de jongeren naar gelijkheid binnen

jeugdzorg door hun te betrekken in
de besluitsvorming. De zorg moet
specifieker toegespits zijn op het
individuele geval om de kwaliteit te
verhogen. Om langslepende kwesties
te voorkomen dienen er voldoende
middelen beschikbaar te zijn om de
problemen op te lossen. Dit voorkomt
dat problemen erger worden. En
door jongeren onderling met hun
problemen te laten praten kan er
makkelijkere acceptatie optreden
[26].

EDWIN CASPERS

79

Kinder- en jeugdverleningscentrum
Altra in Amsterdam door Rowin
Petersma (2006)
Het
voormalig
kantoor
met
werkplaatsen van Woningbedrijf is
verbouwd tot centrum voor Altra
Jeugdzorg. Er is gestreefd naar
een grootte flexibiliteit in gebruik.
Groepsruimtes voor kinderen zijn
neutraal vormgegeven en algemene,
publieke ruimes zijn juist uitgesproken
vormgegeven in materiaal en kleur.
Alle spreekkamers zijn volledig van
hout. Het entreegebied en de gevel
aan de straatzijde is vervangen door
een nieuwe glazen gevel. Hierdoor is
de centrale hal als optimaal zichtbaar,
zowel binnen als vanaf buiten [27].
Afb. 3.3.1 Kinder- en jeugdverleningscentrum in Amserdam

Jeugdzorg Pastoor van Arskerk
in Eindhoven door Van Wijnen
Architectuur (2012)
De Pastoor van Arskerk is herbestemd
voor huisvesting van De Combinatie.
Voor deze jeugdzorgorganisatie
moeten diverse functies op deze locatie
worden ondergebracht, zoals ruimten
voor schoolvervangende activiteiten,
huiskamervervangende
ruimten,
zogenaamde flexwerkplekken en
atelierachtige ruimtes zijn voor een
huisarts en tandarts. Een spie-achtig
volume is toegevoegd om hier ruimte
voor te bieden, waardoor de kerk
stedenbouwkundige
kwaliteiten
krijgt. Bij het uitbreiden van de
bestaande volumes is ervoor gezorgd
dat het nieuwe volume ondergeschikt
blijft aan het bestaande, maar toch
herkenbaar is [28].
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Afb. 3.3.2 Pastoor van Arskerk in Eindhoven

Wijkvoorzieningencentrum Kei 13 in
Denventer door RAU (2011)

Afb. 3.3.3 Wijkvoorzieningencentrum Kei 13 in Deventer

Het wijkvoorzieningencentrum is
een maatschappelijke spil, die de
buurt, de kinderen en hun ouders
met elkaar in contact brengt. Het
gebouw is bereikbaar vanaf alle zijden
en elke gebruiker heeft zijn eigen
ingang. Onderlinge samenwerking
en relaties tussen de verschillende
instanties worden gestimuleerd.
Om de eenheid van het centrum te
benadrukken is gekozen voor een
uniforme bakstenen gevelbekleding.
De diepe aluminium kozijn benadrukt
de relatie met de buitenwereld.
Flexibiliteit is een sleutelbegrip bij dit
project. De diversiteit aan ruimten in
het complex biedt iedere gebruiker
de keuzemogelijkheid voor zijn
activiteiten een geschikte plek te
vinden [29].

De referenties zijn gekozen om
inzicht te krijgen in hedendaagse
jeugdzorgcomplexen. De eerste twee
referenties zijn herbestemmingen
waarbij de Pastoor van Arskerk een
sterke identiteit heeft. Hierdoor is het
verschil in herbestemming duidelijk
zichtbaar. De aanpassingen in de
kerk zijn gedaan met behoud van
karakter, waarbij de aanpassingen
aan het voormalig kantoor gemaakt
zijn ten behoeve van de nieuwe
functie. De derde referentie laat zien
hoe jeugdzorg kan functioneren
in
combinatie
met
overige
wijkvoorzieningen om de drempel
van jeugdzorg te verlagen.
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Afb. 3.4.1 Beursschouwburg in Brussel (2003

Ontwerp

		3.4 Vertaalslag

De nieuwe functie van de bunker
wordt jeugdzorg waarin voornamelijk
ondersteuning
plaatsvindt
voor
dagbehandeling en jeugdreclassering.
Om de karakteristieken van de
bunker te behouden worden de
veranderingen in contrast gebracht
met de oude bunker. De volumes
voor
de
benodigde
functies
worden als meubel in het gebouw
ontworpen, waardoor het gebouw
stedenbouwkundige
kwaliteiten
krijgt.

De jongeren hebben niet alleen
behoefte aan professionele hulp
om hun problemen op te lossen.
Er is ook behoefte aan een minder
formele sfeer waar ruimte is voor
ontspanning. Dit kan zijn in de vorm
van werkruimtes, sportkamer of
woonkamer. Deze hebben allen een
verschillende mate van activiteit,
waardoor de jongere keuze hebben.
Deze keuze geeft meer motivatie om
een bezoek te brengen aan de bunker
om sneller een oplossing te vinden

voor hun probleem. Om voldoende
faciliteiten te kunnen bieden aan de
jongeren in Maastricht is het volgende
programma van eisen samengesteld.
- Receptie met toiletten
- Flexkantoren voor specialisten
- Spreekkamers
- Sportzaal en douches
- Individuele werkplekken
- Gezamelijk werkplekken
- Woonkamer
- Administratief kantoor
- Kantine
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De bunker gaat een onderkomen
bieden voor Jeugdzorg. In deze
organisatie hoort de hulp aan
jongeren centraal te staan. Deze
jongeren hebben problemen van
verschillende
niveau’s.
Hierdoor
verscheelt het per geval wat voor
soort hulp ze nodig hebben en is
ieder traject die een jongeren volgt
uniek. De wensen van de jongeren
om de kwaliteit van Jeugdzorg te
verbeteren komen echter veelal
overeen. Ze hebben behoefte aan
meer helderheid, overzicht en rust
[26].
Overzicht wordt gegeven door het
verdelen van de bunker in vier zones.
Deze zones zijn voortgekomen
uit de analyse van de referenties
van
Jeugdzorgcomplexen
in
Nederland. Allereerst is er een zone
voor formele gesprekken tussen
de professional en de jongere met
eventuele begeleiding van een senior
(blauw). Hier komen jongeren met
een afspraak om zonder afleiding
te praten over hun problemen. De
tweede zone is een informele zone
waar plaats is voor sport, individuele
werkplekken,
groepswerkplekken
en sanitaire voorzieningen (groen).
De jongeren kunnen hier terecht om
de problemen thuis te vergeten. De
derde zone is de ontspanningszone
waarin een huiskamer setting is
gerealiseerd (geel). Deze zone biedt
plaats aan ontmoetingen tussen de
leeftijdsgenoten om hier spontaan
over hun problemen te praten. De
laatste zone is voor de administratieve
dienst en kantine (rood).
Afb. 3.4.2 Verdeling van verschillende zones
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Afb. 3.4.3 Sturing

Helderheid is in de bunker
gerealiseerd door sturing. De sturing
zal plaatsvinden met behulp van het
gebouw, de routing met duidelijke
sequentie en de toegevoegde
volumes. Door deze sturing kunnen
de jongeren hun bestemming
bereiken zonder dat zij hier moeite
voor hoeven te doen. Deze sturing zal
plaatsvinden door gebruik te maken
van de emoties van de jongeren.
Door de ruimte deze emoties te laten
uitstralen, en versterken, spiegelen
de jongeren zichzelf aan de ruimte en
zijn eerder geneigd om hier gebruik
van te maken.

De ruimtes moeten hun functie
uitademen om een aangename plek
te kunnen bieden voor de activiteit.
Deze duidelijkheid geeft rust en
maakt het eenvoudiger voor jongeren
om eerlijke over hun probleem te
praten. Per ruimte wordt er gekeken
naar de behoeftes van de activiteit.
Deze behoeftes worden vertaald door
middel van vormentaal, openheid,
daglichttoetredeing,
materiaal,
structuur en kleur. De ruimtes zijn
gemaakt met een grote mate van
flexibiliteit. Deze flexibiliteit zit in de
eenvoudige montage en sloop van de
muren. Hierdoor is het noodzakelijk
om een nieuwe deelontwerp te
maken bij een verandering in wens.
Afb. 3.4.4 Comfortabele ruimtes
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Afb. 3.4.1.1 De hemel van Terragni’s Danteum

OVERZICHT

		3.4.1 Herkenning

De Danteum is een ongebouwd
monument ontworpen door Giuseppe
Terragni en was gepresenteerd op de
tentoonstelling van 1942 in Rome. Het
object is ontworpen om de Italiaanse
dichter Dante Alighieri te eren. Zijn
‘Divine Comedy’ verheerlijkt Keizerlijk
Rome en verheerlijkt de deugden van
een sterke seculiere regering. Het
object bestaat uit een opeenvolging
van monumentale ruimtes die de
gebruiker op reis neemt door het
verhaal. De reis is van het donkere

woud, door de hel, het vagevuur om
in het paradijs uit te komen. Terragni
richt zich op de vorm van de tekst
en rijm structuur om het verhaal te
vertalen naar de taal van zorgvuldig
geproportioneerde
ruimtes
en
onaangetaste oppervlaktes. Terragni
greep een aantal ontwerpopdrachten
voor tombes en monumenten aan
om kernthema’s van de architectuur
te onderzoeken. In de verschillende
ontwerpen gaat het steeds om de
relatie tussen traditionele en moderne

tektonische ideëen, de ontwikkeling
van ‘parti composition’ en het concept
van de ‘promenade architecturale’.
Deze drie thema’s komen op een
ver uitgewerkte manier terug in
zjin ontwerp voor het Danteum.
Terragni beschrijft het gebouw als een
tempel die de bezoeker geleidelijk
voorbereidt op een sublieme ervaring
van substantie en licht. Het doel
was de zelfbeproeving door middel
van atmosfeer die de bezoeker in
bijzondere toestand brengt [30].
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De gedachte dat een gebouw
de bezoeker meeneemt op reis
door heldere sequentie vormt het
startpunt voor de verdeling van het
gebouw in zones. De jongeren zullen
in de Jeugdzorg bunker geleidelijk
voorbereidt worden op een sublieme
ervaring van bevrijding en hoop.
Deze bevrijding zal plaatsvinden in
de hemel via het vagevuur of via een
zijuitgang van de hel. In afbeelding
3.3.1.2 is de hel blauw, het vagevuur
groen en de hemel geel. De rode zone
is de ruimte waarin de voorzieningen
zijn ondergebracht en buiten
het verhaal van de bunker wordt
gehouden.

Afb. 3.4.1.2 Verschillende zones met niveauverschillen

De eerste zone is de formele zone
waarin de jongeren geconfronteerd
wordt met zichzelf en hun problemen
door de bedrukkende atmosfeer. De
functies zijn ondergebracht in orde
en regelmaat om een serieus karakter
teweeg te brengen. Hierdoor voelen
jongeren zich beter serieus genomen
en eerder bereid om hun verhaal
te vertellen. Er is geen contact met
de buitenwereld om afleiding en
interruptie te voorkomen.
Afb. 3.4.1.3 Formele zone
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Afb. 3.4.1.4 Informele zone

De tweede zone is de informele zone
waarin de jongeren geconfronteerd
worden met de bunker. Dit is gedaan
door het contrast verder op te zoeken
met de bunker. Dit is voornamelijk
gedaan in vormentaal, ook neemt het
gesloten karakter van de toevoeging
af. Hierdoor is er geen sprake van
bedrukking, maar heerst er een
beschermende atmosfeer. Deze zone
geleid de gebruiker door naar de
sublieme ervaring van bevrijding.

In de laatste zone is er sprake
van
ontspanning
en
worden
ontmoetingen gestimuleerd door
de geheel open structuur. Dit is
in extreme mate toegepast door
een deel van het dak en de gevel
te verwijderen om de bunker zijn
verhaal te kunnen laten vertellen aan
zijn gebruikers. Door deze ingreep
worden de liggers namelijk zichtbaar
De atmosfeer is compleet anders dan
in de rest van het gebouw en geeft
‘t gevoel van bevrijding doordat de
bedrukking van de bunker geheel is
verdwenen.
Afb. 3.4.1.5 Ontspannende zone
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Afb. 3.4.2.1 Interieur van het Rietveld Schröder huis in Utrecht

helderheid

		

3.4.2 Analyse over ‘t fenomeen bunker

De
kunst
om
een
heldere
organisatiestructuur in een gebouw
is door Gerrit Rietveld toegepast in
het Rietveld Schröder huis. Hierbij
speelde de rechthoek als basisvorm,
omdat deze vorm als puurste wordt
ontvangen door hun gebrek aan
associaties. Hierdoor werkt de
rechthoek het beste om ruimtes af te
defineren en bewegingen te sturen.
Deze vormen werden door verschil in
kleur geaccentueerd. Dit kleurverschil
draagt ook bij aan de afleesbaarheid

van de ruimte, want de ruimtes zijn zo
ontworpen dat ze nauw samen hangt
met de functie ervan. Zichtlijnen
zijn een belangrijk hulpmiddel om
helderheid te verschaffen door
overzicht. In het Rietveld Schröder
huis is er door de open structuur een
overvloed van zichtrelaties, want het
gaat, volgens Rietveld, om de maat en
hoedanigheid van de leegte tussen de
materialen. Door de flexibele wanden
kan hiermee in de woning gespeeld
worden, en aangepast worden aan

de wensen van de gebruikers. De
open hoek in de woning is toegepast
om de ruimtelijkheid te vergroten.
In tegenstelling tot de openheid
in het interieur, geniet de woning
meer intimiteit en geborgenheid ten
opzichte van de buitenwereld. Het
ontwerp zou sober en functioneel
genoemd kunnen worden, maar
volgens de fylosofie van Rietvald is
overdaad een teken van geestelijke
armoede [31].
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De helderheid van de verschillende
zones is doorgetrokken voor de
indeling erin. Deze indeling bestaat
uit deels sturende vierhoeken in het
formele gedeelte en geleidende ronde
volumes in het informele gedeelte.

Afb. 3.4.2.2 De twee routes door de bunker heen

Bij het binnenkomen van het gebouw
dient er een keuze gemaakt te worden
tussen de formele of informele
wereld. Deze keuze hangt af van
het doel dat de jongeren hebben bij
het binnenkomen van het gebouw.
Wanneer de jongere binnen komt
om een gesprek te hebben met een
professional zal de jongere naar het
formele gedeelte getrokken worden
door de herkenning van atmosfeer.
De geordende indeling bestaande uit
strakke witte wanden, geslotenheid in
relatie met de overige functies en het
ruwe oppervlakte van de vloer dragen
bij aan dit gevoel.
Wanneer de jongere binnenkomt met
de reden om hun problemen thuis
even los te laten, en te ontspannen
belanden de jongeren in het
informele gedeelte. In dit gedeelte is
de witte indeling speels geplaatst om
een lange zichtlijn richting de laatste
zone te creëeren. De materalisatie
van de vloer is een vlak afgewerkte
betonnenvloer
waardoor
een
makkelijke reis wordt voortgezet.
Tevens is er sturing doordat het
geluid van de ontspannende zone
door seipelt in deze zone. Echter
is de daglichttoetreding vanuit de
ontspannende zone de grootste
trigger om door het gebouw heen te
gaan.

Afb. 3.4.2.3 Zichtrelaties, daglichttoetreding en entrees
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Afb. 3.4.3.1 Entree van het OK-complex van het VU medisch centrum

RUST

		

3.4.3 Analyse over ‘t fenomeen bunker

Door onze zintuigen en fysieke
vermogens kunnen we relaties
aangaan met ruimten en de leegte
tussen de objecten ervaren. Deze
beleving lokt bepaald gedrag uit.
De beleving is per persoon anders
door verschillende referentiekaders.
Maslow had hiervoor vier leerstadia
bedacht in de bewustwording van
de ruimte. Wanneer men beperkte
ervaring heeft met het beleven van
ruimten zit in stap 1: onbewust &
onbekwaam. Na deze stap worden

mensen bewust van de invloed, maar
heeft men nog geen idee waarom
dit zo is. Wanneer men veel ervaring
heeft met verschillende ruimten is er
sprake van bewust & bekwaam om
hierna de beleving als onbewust &
bekwaam te ervaren [32]. Healing
environment is een beweging dat zich
sinds de jaren 80 bezig houdt met
het welbehagen en de stressreductie
door middel van afwisseling in de
prikkeling van de zintuigen. Door
middel van veel onderzoek in de

praktijk zijn er verscheidene manieren
bekend om dit te bewerkstelligen.
Een overzichtelijk indeling was een
belangrijk begin punt. Echter was er
meer aandacht voor de natuurlijke
uitstraling van materialen, het
reduceren van geluidsniveau en
met name de galm, voldoende
daglichttoetreding voor voldoende
prikkeling van de zintuigen, gebruik
van kleur en zelfs van geur om de
positieve connectie met de ruimte te
vergroten [33].
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entree
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kantoor specialisten
besprekingskamers
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ontspanningsruimte
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Afb. 3.4.3.2 Sequentie

De sequentie van de ruimtes is
ontworpen om vanuit een rustige,
gecontroleerde omgeving over te
gaan naar een actieve, zelfstandige
zone. Dit is te ervaren in verschillende
aspecten,
zoals
vormgeving,
materiaalgebruik,
kleurgebruik,
geluidsintensiviteit,
geslotenheid,
zichtlijnen en daglichttoetreding. Deze
hulpmiddelen zijn ook toegepast in
de toegevoegde ruimtes in de bunker.
Deze ruimtes zijn zo ontworpen dat ze
hun functie duidelijk uitstralen en alle
mogelijkheiden biedt om deze functie
goed te kunnen uitvoeren.

De entree voor de jongeren is
daardoor gelegen in de gesloten
noordgevel
waarlangs
drukke
routings plaatsvinden. Dit geeft rust
aan de binnenzijde van het gebouw,
maar behoud de gemakkelijke
connectie met de ruiting. Er is tevens
een tweede entree noodzakelijk
waarin de jongeren en de ouderen
naar binnen gelokt worden om deel te
nemen aan de activiteiten die plaats
vinden in het gebouw.

Afb. 3.4.3.4 Entrees van de bunker
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Afb. 3.4.4.1 Treinstation Stadelhofen in Zürich

Vrijlaten

		

3.4.4 Uitvlucht van de jongeren

Waarbij Gerrit Rietveld rechthoeken
gebruik maakte van rechthoeken om
te geleiden, maakt Santiago Calatrava
gebruik van herhaalde elementen.
In combinatie met de verandering
van plaats wordt het een sturend
element in geval van beweging.
Zoals in figuur 3.5.1 zichtbaar is
ontstaat er een verdwijnpunt in het
perspectief. Door de samenkomst
van verschillende lijnen wordt de
aandacht hierop gevestigd en wordt
het als logisch ervaren om hierheen

te gaan. Het grootste verschil tussen
Rietveld en Calatrava is dat Calatrave
gebruik maakt van herhaling en
beweging. Deze beweging is ook
te zien in de structuren op zichzelf
en zorgen ervoor dat de objecten
een sculpturele uitstraling krijgen.
De Spaanse architect is tevens een
constructeur. Hierdoor creëert hij veel
vernieuwende werken met oog voor
vormgeving en structuur. Veelal begint
Calatrava met een basisstructuur
waaruit een uiteindelijke vorm uit

gecreëerd wordt. Deze basisstructuur
is gebaseerd op de sculpturele
onderzoeken, waarmee Calatrava
zijn vrije opvuld. Deze sculpturele
onderzoeken zijn veelal gebaseerd
op vormen uit de natuurlijk, zoals het
menselijk lichaam of het skelet van
een vogel [34].
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De daglichttoetreding is gemaakt
door een scherpe lijn te trekken tussen
de drie zuidelijke extra muren die
zorgen voor de extra bescherming van
de ingangen. De liggers blijven tevens
zichtbaar, omdat deze karakteristiek
zijn voor de bunker. Hierdoor opent
de bunker zich naar het rustige
gedeelte van de zorgcampus waar
een privé karakter heerst.

Afb. 3.4.4.2 Geleiding van het dak naar de buitenwereld

De ingreep om daglichttoetreding
in het gebouw toe te laten treden
moet tevens een sturend element
zijn om de jongeren te stimuleren om
in de buitenwereld terug te keren.
Hierdoor moeten de lijnen in het dak
samenkomen. Hoe dichter men bij
de uitgang komt, hoe scherper de
ljinen naar buiten wijzen. Om zo het
gevoel te creëeren dat men in een
stroomversnelling naar buiten wordt
getrokken. Om uiteindelijk bevrijd
terug te gaan in de wereld.
Afb. 3.4.4.3 Symbolische bevrijding van de jongeren
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Afb. 3.4.4.4 Dakplan van het ontwerp

Het dak contrasteerd met de
zware, donkere bunker door zijn
lichter, luchtige uitstraling. Het dak
wordt alleen in de gevel zichtbaar
ondersteund. Verder heeft het dak
alleen steun nodig van het betonnen
dak van de bunker. Het dak heeft
een lichte helling om het gevoel te
geven dat men steeds meer vrij wordt
gelaten naar mate men verder naar
buiten gaat. Het verschil in hoogte
en in diepte overdrijft het gevoel
van de hoogte en scherpte van de
uitvlucht. Vanaf de buiten zijde wordt
het dak geassocieerd met een vogel,
maar werkt tevens uitnodigend om
het gebouw toe te treden. Deze
ingang is bedoelt voor de jongeren en
ouderen opzoek naar ontspanning en
activiteit. De liggers in het dak geven
het interieur een speels en levendig
geheel, omdat dit door de dag heel
verschillende karakters aan de ruimte
geeft. Dit wordt versterkt door het
verschil van de sterkte van de zon.

Afb. 3.4.4.5 Sfeerimpressie van de Jeugdzorg bunker
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Uitwerking

		

3.5 Technische tekeningen

Nu de spelregels bekend zijn, is
het tijd om invulling te geven aan
het geheel. Dit is gedaan door vele
varianten te maken, en te analyseren
waar de knelpunten en de sterke
punten van het ontwerp zitten. Uit
de verschillende varianten kwamen
voldoende inzichten om een ontwerp
te maken waarin de karakteristieken
bewaard bleven en de bunker meer
dan alleen een plek biedt waar
Jeugdzorg een unieke locatie heeft
om jongeren te helpen met hun
problemen in de maatschappij.
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Afb. 3.6.1 Plattegrond (schaal 1:500)
alle maten in mm
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Afb. 3.6.2 Sfeerbeeld interieur
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Afb. 3.6.5 Doorsnede AA’ (schaal 1:200)

6000mm
4600mm
2800mm
2000mm

-700mm

Afb. 3.6.6 Doorsnede BB’ (schaal 1:200)
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Afb. 3.6.7 Zuidgevel

Afb. 3.6.8 Westgevel

110

CHAMP DE MARS

Afb. 3.6.9 Noordgevel

Afb. 3.6.10 Oostgevel
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impressies

		

3.7 Verhaal door het gebouw heen
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Afb. 3.7.1 Entree van de bunker

Afb. 3.7.2 Formele gang

Afb. 3.7.3 Zijroute naar de bevrijding
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In de formele route hangt een
bedrukkende sfeer, waardoor de
jongeren geconfronteerd worden
met zichzelf en hun problemen. De
functies zijn ondergebracht in orde
en regelmaat om een serieus karakter
teweeg te brengen. Hierdoor voelen
jongeren zich beter serieus genomen
en eerder bereid om hun verhaal
te vertellen. Er is geen contact met
de buitenwereld om afleiding en
interruptie te voorkomen. Nadat
er een serieus gesprek is gevoert
worden de jongeren geleidt naar de
ontspanningsruimte via een zijroute.
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Afb. 3.7.4 Geleiding in de informele route

Afb. 3.7.5 Geleiding naar de buitenwereld
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De informele route confronteerd de
jongeren met de bunker, om los te
komen van hun eigen problemen. Dit
wordt bereikt door het contrast verder
op te zoeken met de bunker. Dit is
voornamelijk gedaan in vormentaal,
ook neemt het gesloten karakter van
de toevoeging af. Hierdoor is er geen
sprake van bedrukking, maar heerst er
een beschermende atmosfeer. Deze
zone geleid de gebruiker door naar de
sublieme ervaring van bevrijding.
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Afb. 3.7.6 Ontspannignsruimte
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Afb. 1.1.2 Maastricht omstreeks 1924
Afb. 3.7.7 Opengewerkt ontwerp
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Afb. 1.1.3 Maastricht omstreeks 2013
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Afb. 3.7.8 Receptie
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Afb. 3.7.9 Douches

Afb. 3.7.10 Toiletten
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Afb. 3.7.11 Flexkantoren voor de specialisten
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Afb. 3.7.12 Spreekkamers
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Afb. 3.7.13 Groepswerkplekken

Afb. 3.7.14 Individuele werkplekken
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Afb. 3.7.15 Sportzaal
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Afb. 3.7.16 Ontspanningsruimte
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Afb. 3.7.17 Kantoor voor organisatie en kantine
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4

bouwtechnische interventie

EDWIN CASPERS

133

Afb. 4.1 Vloerverwarmingssysteem

Comfort

		4.1 klimaatbeheersing

De bunker heeft met zijn betonnen
casco een grote warmtebuffer.
Het klimaat zal een vertraagde,
vermilderde effect hebben op het
binnenklimaat. Hierdoor is lage
temperatuursverwarming toegepast
in de vloer van de bunker. Deze
vloer is op de oude vloer gestord
en heeft hoogte verschillen om
de verschillende gedeeltes in de
reis af te sluiten en door te gaan
naar het volgende gebied. De
warmtewisselaar zit aangesloten op

het oude leidingennetwerk wat zich
in de grond over het kazerneterrein
verspreid. Deze leidingen liepen vanaf
het ketelhuis naar de gebouwen toe
en is niet geisoleerd. Hierdoor heeft
het water in de leidingen de grond
temperatuur van ongeveer 10 ⁰C.
Hierdoor kan het ideaal gebruikt
worden als koeling van de vloer. Dit
is noodzakelijk in het gedeelte van
ontspanning. Hier is een glazen dak
en gevel gerealiseerd en verhoogd
de temperatuur aan oppervlakte door

instraling van de zon. De verwarming
vindt plaats via een warmtewisselaar
die de warmte haalt uit de temperatuur
van de lucht [35]. Hiervoor kan
de lucht in de installatieruimte
gebruikt worden. Deze ruimte wordt
ververst met buitenlucht. Wanneer
de buitentemperatuur te laag is om
efficiënt warmte eruit te halen wordt
overgeschakeld op de temperatuur
van de water uit de leidingen van het
kazerneterrein In de bunker is geen
spoor zichtbaar van de installaties.
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Afb. 4.2 Vloerverwarmingssysteem

bescherming

		4.2 Isolatie

De temperatuur in de bunker
is comfortable wanneer er een
activiteit plaats vindt. Hierdoor is er
verwarming nodig bij een activiteit
met minder beweging. De warmte
wordt in de ruimte vast gehouden
door de isolerende werking van de
wanden. Deze wanden is gemaakt
uit een houten constructie waarin
prefab wanden zijn geplaatst. Deze
prefab wanden hebben ruimte voor
leidingen [36]. De warmte uit de
kamers wordt hierna gebruikt om

de temperatuur van de rest van de
bunker aangenaam te houden. Op de
route is de temperatuur dan ook lager.
De isolatie in de vloer zorgt ervoor dat
er weinig kou uit de grond kan trekken,
waardoor
de
vloerverwarming
onnodige warmte nodig heeft. De
vloerverwarming is regelbaar in
temperatuur door middel van het
sluiten of openen van een klep tussen
de centrale verwarmingsleidingen
en de ruimte. Er is een spouw tussen
de isolatie en vloer gerealiseerd om

ruimte te geven aan leidingen en te
voorkomen dat de vloerverwarming
teveel vermogen verliest. Het glas
in het dak is gerealiseerd in dubbel
glas. Dit verhoogd de isolatiewaarde,
want door de hoogte stroomt hier
de warmte heen. Er zijn kleppen
geïnstalleerd om in de zomer bij
een hitte golf te kunnen ventileren.
Om de windbelasting van het
dak te verminderen zijn gaten
gerealiseerd op dezelfde plaats als de
ventilatiekleppen.
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Afb. 4.3 Contrast in materalisatie in het Biritsch Museum in Londen

beleving

		4.3 Materalisatie

De entree bestaat uit een glazen
schuifdeur waarna de bunker voor
Jeugdzorg is betreed.
Om de
veiligheid tijdens de nacht te kunnen
garanderen is er een extra deur
gerealiseerd. Deze deur verdwijnt bij
opening in de vloer. De vloer bestaat
uit ruw en glas beton, waar de ruwe
afwerking staat voor een lastigere
route. De ruimtes staan als objecten
in de ruimte, waardoor er twee routes
ontstaan. De ruimtes zijn afgewerkt
met een wit stucwerk, waardoor de

toevoegingen duidelijk zichtbaar
zijn en als eenheid fungeren. Tevens
verkort dit stucwerk de nagalmtijd,
waardoor de ruimten akoestisch
aantrekkelijk worden. Door het
toepassen van wanden afgewerkt
met stucwerk is de innerlijke structuur
eenvoudig aanpasbaar zonder dat er
een tijdelijke uitstraling ontstaat. Het
dak moest in sterk contrast zijn met de
bunker, waardoor het een licht, open,
breekbaar, vrij en flexibel gevoel moet
geven. Deze atmosfeer is gerealiseerd

door een bijzondere zelfdragende
vorm van vierkanten profielen
verbonden aan een ruggegraad. Deze
profielen zijn vrij dun en vallen door
hun witte kleur niet op in de veelal
witte hemel van Nederland. Echter
geven ze door de beweging van de
gebruikers richting aan het verlaten
van de bunker.
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Afb. 4.4 Hoek van de zaagsnede in het beton

Realisatie

		4.4 Maakbaarheid

Allereerst zal er een gedeelte uit de
bunker gehaald moeten worden. Dit
wordt gedaan door op verschillende
plekken op de snijlijn gaten te
boren. Door deze gaten worden
een diamantendraad gespannen en
aan een wielgekoppeld. Door het
wiel te laten draaien met behulp
van een motor wordt een rechte
snede gemaakt door het betonnen
dak van de bunker. Dit proces is
een tijdrovende zaak, maar kan
gecombineerd worden met de

realisatie van het dak en het plaatsen
van de installaties. Het dak wordt
gefabriceerd in de fabriek, waarna
het in elkaar gezet wordt op het
kazerneterrein Dit dak kan eenvoudig
geplaatst worden doordat het dak
een zelfdragende structuur is en na
de bevestiging aan vier punten stabiel
is. Er is een secundaire constructie
tussen het oude en nieuwe dak. Deze
constructie is niet waarneembaar na
voltooiing om de twee delen los van
elkaar te houden. Nadat het gebouw

waterdicht is, wordt de vloer binnenin
gerealiseerd
met
stroomdraden
en leidingen voor verse lucht en
water. Voor de riolering wordt er een
verbinding gemaakt tussen de tank
en het centrale rioleringssysteem
van de Tapijnkazerne. De vloer is
verhoogd door middel van isolatie en
metalen leidingen schacht. De vloer
is afgestort met verschil in afwerking
waarna de kamers voorzien zijn van
tapijt.
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PVC kiezelbak
Awatekt-E 5 cm
Plaatstalen dak
IPE160
IPE300

Bakstenengevel
Spouw
Polystireenschuim
Betonnen muur 600mm
Dampremmende folie
Houten randbalk
Isolatie
Afb. 1.1.2 Dak- en geveldetail (schaal 1:20)
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Bakstenengevel
Spouw
Polystireenschuim
Betonnen muur 600mm
Dampremmende folie
Isolatie
BIA systeemwand

Betonnen afdekvloer 60mm
Underlayment
Houten vloerbalken
Isolatie
Betonnenvloer 400mm
Afb. 1.1.3 Geveldetail (schaal 1:20)
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PVC kiezelbak
Awatekt-E 5 cm
Plaatstalen dak
IPE160
IPE300

Polystireenschuim
Randligger
Kalkzandsteen

Dubbelglas
Vierkanten dakligger

Afb. 1.1.4 Dakdetail (schaal 1:20)
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Aluminium daktrim
polystireenschuim

Dubbelglas
Vierkanten dakligger
Awatekt-E 5 cm
Plaatstalen dak
IPE160
Stalen kozijn
Dubbel glas
Betonnen dak 400mm

Afb. 1.1.5 Dak- en geveldetail (schaal 1:20)
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5

nawoord

		.

Tijdens dit afstudeerproject ben ik op
zoek gegaan naar een methode van
herbestemming. De herbestemming
van de bunker is gekozen door mijn
nieuwsgierigheid naar de afgesloten
wereld. Tevens biedt de bunker de
mogelijkheid om de karakteristieken
van het object duidelijk naar voren
te brengen. Hierdoor wordt een
introvert gebouw getoond aan de
wereld, waarbij de karakteristieken
niet aangetast worden en het
gebouw herkenbaar blijft. Het

proces begon met een onderzoek
naar de kazernebouw, waarna een
stedenbouwkundigplan is opgesteld,
om vervolgens een ontwerp te maken
waarin zelfs het detail is uitgewerkt.
Tijdens dit jaar zijn er vele momenten
van
euforie
afgewisseld
met
weemoed en twijfel. Dit proces heeft
me dan ook geholpen om nieuwe
dingen te ontdekken en op deze
manier mijn ontwerp beter te maken.
Het lastige was om van al mijn ‘losse’
gedachten een soepel lopend verhaal

te maken. Dit verhaal zat al enige tijd
logisch in m’n hoofd, maar wilde zich
niet zomaar op papier openbaren.
De helderheid en eenvoud van het
ontwerp spreekt mezelf erg aan,
omdat dit belangrijke kernpunten zijn
van mijn ontwerp gedrag. Ik ben er
ook van overtuigd dat een ontwerp
tot stand komt door het maken van
fouten varianten, waardoor er inzicht
ontstaat in de realisatie en werking
van het ontwerp. Waardoor er een
beter variant gemaakt kan worden.
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