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1 INLEIDING 

1.1. Inleiding 

Dit afstudeerverslag geeft een beknopt overzicht 
van mijn ontwerpwerk tijdens m1Jn afstudeer
periode (maart 1 86-oktober 1 88) aan de Technische 
Universiteit Eindhoven bij de vakgroep BAU van de 
faculteit bouwkunde. Een beknopt overzicht omdat 
het ontwerpproces een gecompl iceerd gebeuren is 
dat zich moeilijk in zijn geheel en in een dui
delijke chronologische volgorde laat beschrijven. 

Aan het begin van mijn afstudeerperiode heb ik me 
de vraag gesteld "Hoe ziet mijn afstudeeropdracht 
eruit?" Het stond voor mij vast dat de discipline 
architectonisch ontwerpen het zwaartepunt van mijn 
opdracht moest zijn. Hoe en op welke manier ik 
hier vorm aan wilde geven was mij nog niet duide
lij k. Mijn gedachten hierover heb ik bepaald 
tijdens een tweetal kleine ontwerpprojecten. Deze 
twee proj ecten, het R-key-texture-proj ect en de 
studentenprij svraag "De Hoge Veluwe ondergronds", 
hadden tot doel mijn ontwerpvaardigheden te 
vergroten. Beide projecten zijn niet begeleid door 
de leden van mijn examencommissie. 
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1.2. R-Yey-texture-project 

Di t project opgezet door ir. J. Westra had als 
doelstelling:"Het ontwikkelen van kennis en 
inzicht met betrekking tot architectuur en 
techniek". De integratie van techniek en 
vormgeving in het ontwerpproces stond daarbij 
centraal. Het bijzondere aan dit projekt was de 
begeleiding die werd verzorgd door een wisselende 
groep architecten en constructeurs uit de 
praktijk. In het kader van dit project heb ik 
samen met medestudent Erik Cobussen een evene
mentenhal ontworpen. 

1.3. Prijsvraag "De Hoge Veluwe ondergronds" 

Aan deze prijsvraag, die werd uitgeschreven aan 
studenten van de TUE heb ik samen met Erik 
Cobussen deelgenomen. De opgave, een ondergrondse 
uitbreiding van het bestaande bezoekerscentrum, 
leek ons een interessante ontwerpopgave vanwege 
zijn specifieke opdrachtformulering. Daarnaast was 
het voor ons een uitdaging om geheel zelfstandig 
een dergelijke opdracht tot een geed einde te 
brengen. Ons prijsvraagontwerp is getiteld: 
"Tentoonstelsel". 
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1.4. Afstudeeropdracht 

Het ontwerpen van een gebouw is niet alleen het op 
archi tectonische wij ze vormgeven aan ruimtes en 
gevels. Architectonisch ontwerpen is ook het vorm
geven aan relaties tussen ruimtes en de ordening 
hiervan ten opzicht van elkaar, opdat het gebouw 
optimaal kan functioneren voor zijn gebruikers. 
Kortom de organisatie van een gebouw is heel 
belangrijk. 

Bij mi] ontstond de behoefte om een architec
tonisch ontwerp te maken van een gebouw waarbij 
de organisatie een belangrijke plaats inneemt. 
Daarnaast wilde ik graag werken aan een realis
tische opgave met een concreet programma van 
eisen en situatie. 

Als afstudeeropdracht heb ik gekozen voor een 
archi tectonisch ontwerp van een brandweerkazerne 
omdat hier de organisatie van primair belang is. 
In een kazerne komt dit vooral tot uiting tijdens 
een alarmmelding wanneer de snelheid van handelen 
van levensbelang is. 

Naast het archi tectonisch ontwerp van de brand
weerkazerne heb ik aandacht besteed aan de con
structieve uitwerking ervan. 

De afstudeeropdracht is opgestart met Erik 
Cobussen. Daarna heeft ieder van ons een 
afzonderlijk ontwerp gemaakt. 

Martin van Erk. 



1 KARPENOONKSE PLAS 
2 RONDWEG 
3 SPEELWEIDE 
4 EVENEMENTENHAL 

1 CIRKELVORMIG BOUWVOLUME 
2 HAL 

2. ONTWERP EVENEMENTEIUIAI, 

2.1. Opgave 

Aan de Karpendonkse plas te Eindhoven bruist het 
in de zomer van allerlei aktiviteiten zoals 
surfen, zwemrnen, trirnmen en wandelen. In de winter 
verandert de plas in een grote ijsbaan en in het 
voorjaar wordt er het jaarlijkse concours hippique 
verreden. 
Ondanks al deze aktiviteiten is er geen ondersteu
nende akkomrnodatie aanwezig. Dit gegeven vorrnt 
aanleiding om een gebouw te ontwerpen dat in deze 
akkornmodatie voorziet en dat tevens de mogelijk
heid biedt om evenementen zoals concerten en ex
posi ties naar dit rnooie recreatiegebied te halen. 

2.2. Situering 

De Karpendonkse plas ligt buiten de Eindhovense 
rondweg en is daardoor goed bereikbaar. Tussen de 
rondweg en de plas bevindt zich een grote speel
weide waarop de evenernentenhal is gesitueerd. De 
speelweide wordt verder begrensd door hoge bos
sages. Rondom de plas en op de speelweide liggen 
een aantal wandelpaden. 

2.3. Vorm-Ruimte-Functie 

Het gebouw, dat geheel vrij in de situatie ligt, 
bestaat uit een hal met daaraan gekoppeld een 
cirkelvormig bouwvolume. In het middelpunt van dit 
bouwvolume staat een veertig meter hoge mast die 
het dak van de hal draagt en tevens fungeert als 
blikvanger voor de bezoekers. De vorm van de hal 
beschrijft een cirkelboog van 120 graden en orien-

4 teert zich daardoor op de speelweide. 
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Het gebouw is in de situatie vastgelegd door het 
cirkelvormig bouwvolume op het wandelpad te 
leggen. Dit wandelpad deelt dit volume doormid
den. In het middelpunt van de cirkel bevinden zich 
de hoofdentrees tot de beide cirkelsegmenten. Het 
segment dat aan de waterkant ligt voorziet in de 
behoefte van de dagelijkse aktiviteiten. Op de 
begane grand zijn bergingen, kleedkamers en 
doucheruimtes gesitueerd. Op de verdieping vindt 
men naast een installatieruimte, een kantine met 
een kleine keuken. Het andere segment dat in de 
hal is geschoven bezit voorzieningen ten behoeve 
van de evenementenhal. Op de begane grand bevin
den zich de entreeruimte en het verhoogde podium. 
Aan weerszijden van het podium leidt vanuit de 
entreeruimte een gang naar de hal. In de kelder 
die vanuit de entreeruimte bereikbaar is, zijn 
garderobes, toiletten, kleedruimtes en bergingen 
gesitueerd. Op de verdieping zijn beide cirkel
segmenten met elkaar verbonden. 

Door de specif ieke vorm van de hal is het podium 
vanuit elke plaats goed te zien terwijl de maxi
male afstand tot het podium maar 30 meter be
draagt. De buitenwanden bestaan uit 8 meter hoge 
schuifwanden, waardoor de hal helemaal geopend kan 
warden zodat er een grate overdekte buitenruimte 
ontstaat. Het gebouw is hierdoor voor meerdere 
doeleinden te gebruiken. 

2.4. Constructie 

Een 40 meter hoge mast draagt d.m.v. kabels het 
dak van de evenementenhal. De kabels zijn 
bevestigd aan 48 meter lange stalen vakwerkspanten 
die op hun beurt vakwerkgordingen dragen waarop de 
dakplaten zijn bevestigd. De gordingen verzorgen 
samen met twee windbokken, die naast de hal in de 
grand zijn verankerd, de zijdelingse stabiliteit. 
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De kabels worden afgetuid naar het cirkelsegment 
aan de waterkant waar ze worden verankerd. De 
spanning in de afgetuide kabels geeft, via over 
het cirkelsegment lopende kleinere vakwerkspanten 
tegendruk aan de horizontale drukkrachten van de 
grote spanten op de mast. 

De acht meter hoge, in licht materiaal uitgevoer
de, schuifwanden verkrijgen hun stijfheid door 
twee vakwerkliggertjes. De verdiepingsvloeren van 
de cirkelsegmenten worden door kolommetjes gedra
gen. Twee ruimtelijke vakwerkkonstrukties hangen 
tussen de beide cirkelsegmenten in. 



\ r 
J I 

\ 
\,. [\ 

I\ 

\J 
\I I 

r r 
(\ 

\)
 

i\ 
[\ 

. 
r .. 1\ 

· .. I 
\ 

., ~ 
(\ 

(\ 

( 
"' 

' I 

, :\ i\ I\ I 

J ' 
:\

, 

I i 

.f i 

1.1 
I ·1 v ,. \ 

_
J
 

<
( 

I z w
 
~
 

z w
 

2 w
 

z w
 

>
 w
 



I 

i:. I ' \ 

I : ' 1 · 
I 

I ' I I 
i 

' 

,1 ! 
' 

1 I 
I 

\ 

I 
' 

I 
,I 

I 
' 

11 
'

I
i 

I 
.' 

1 
. 

I 
1 I' ' 

' 
I 

' 
I i 

; f' l 
I : 

I 
I 

: 
: 

·1
. 

I 
' 

I 
' 

'i 





0 -

I 

-
' 

I 
<

( 
:i: 

I I I I I 
<..!) 
z -

i 
a_ 
w

 
-

I 
0 0:: 
w

 
I 

>
 



KELDER 
11 



1 OE AANSCHOUW 
~ Z BEBOUWINGSSITUATIE 

SITUATIE @ 

12 

3. TENTOONSTELSEL 

3.1. Opgave 

Op de Hoge Veluwe wordt in het bezoekerscentrum 
"de Aanschouw" door de "Stichting Het Nationale 
Park De Hoge Veluwe", voorlichting gegeven over 
het Nationale Park, door middel van een makette, 
en het zichtbaar maken van een aantal thema's uit 
de natuur. De stichting heeft het plan opgevat om 
dit bezoekerscentrum uit te breiden met een onder
grondse afdeling waarin zichtbaar gemaakt zal 
worden wat zich op de Hoge Veluwe ender het maai
veld bevindt, zeals wortelstelsels, holenstelsels 
en bodemprofielen. Het belangrijkste objekt in 
deze nieuwe afdeling is een compleet wortelstelsel 
van een middelgrote boom. 

3.2. situering 

Het bezoekerscentrum "de Aanschouw" is gelegen 
aan een toeristische route in het natuurpark "de 
Hoge Veluwe". Het centrum, dat het karakter heeft 
van een blokhut, bestaat uit drie expositie-ruim
tes die door gangen met elkaar zijn verbonden. De 
lokatie voor de ondergrondse uitbreiding ligt ach
ter het bezoekerscentrum en meet vanuit dit cen
trum rechtstreeks toegankelijk zijn. 
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3.3. Vorm-Ruimte-Functie 

De belangrijkste reden voor de ondergrondse 
ui tbreiding van het bezoekerscentrum is het f ei t 
dat de wereld onder het aardoppervlak wezenlijk 
verschil t van die daarboven. De wereld onder de 
grond is niet gebonden aan vaste verdiepinghoogtes 
en raster-maten. Dit komt duidelijk tot uitdruk
king in het ontwerp. 

De ondergrondse tentoonstelling is ondergebracht 
in een stelsel van gangen en ruimtes. Dit holen
stelsel wordt gekenmerkt door plotsel inge door
ki j kj es en verrassende gangetjes en trapjes. 
Kortom een speels geheel. 

De bezoekers verdwijnen tussen twee in de grond 
stekende wanden in de grond. De wanden vormen door 
deze kenmerkende plaatsing een duidelijke visuele 
verbinding tussen het bestaande centrum en de on
dergrondse uitbreiding. De bezoeker wordt, aange
trokken door het wortelstelsel, waarvan een klein 
gedeelte zichtbaar is, direkt naar het centrum van 
de uitbreiding geleid. Vanaf dit punt begint een 
tocht door de onderaardse gangen en ruimtes, stuk
je bij beetje onthullend wat zich onder de grond 
afspeelt, en steeds een ander zicht op het wortel
stelsel biedend. Hal verwege de route voert een 
omloop de bezoekers vlak langs dit wortelstelsel, 
terwijl het pas aan het eind van de tocht van alle 
kanten bekeken kan worden. Het glazen dak tussen 
de wanden laat toe dat daglicht tot dit eindpunt 
in het gebouw dringt. De bezoeker krijgt hierdoor 
notie op wat voor diepte hij zich bevindt. De weg 
terug naar het aardoppervlak leidt via een trap 
tussen grote rotsblokken. 
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3.4. Constructie 

De twee in de grond verdwijnende wanden zijn 
vervaardigd van natuursteen. Tussen beide muren 
zijn stalen drukspanten aangebracht. De wanden van 
de onderaardse ruimtes zijn van baksteen en hebben 
een dragende functie. Het dak is van in het werk 
gestorte beton; terwijl het dak boven de centrale 
ruimte voorzien is van extra ingestorte betonbal
ken. 

Het plan behoorde tot de vijf ontwerpen die voor 
de 2e juryronde werden geselecteerd. 
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4. BRANDWEERKAZERNE VENLO 

4.1. Inleiding 

Om een goed inzicht te krijgen in de organisatie 
van een brandweerkazerne zijn drie recent gebouwde 
kazernes onderzocht. Uit dit ond~rzoek is een 
beeld ontstaan, hoe dat een brandweerkazerne er
uit ziet en waaraan zij moet voldoen. Dit beeld 
is vastgelegd in de "Algemene beschrijving van 
een brandweerkazerne"(hoofdstuk 4.2.). 

Voor het zoeken naar een reele situatie is contact 
gezocht met de twee Nederlandsebrandweer
verenigingen. Hieruit ontstonden contacten met 
diverse brandweerkorpsen in Nederland die een 
behoefte hebben aan een nieuwe kazerne. Naar 
aanleiding van gesprekken met de plaatselijke 
commandanten is gekozen voor het ontwerpen van een 
brandweerkazerne in Venlo, en wel omdat: 
- de brandweer Venlo beschikt over een bestaand 

programma van eisen, dat niet al te groot is. 
- in Venlo twee mogelijke lokaties voorhanden 

zijn. 

Hierna is gestart met het ontwerp. 
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4.2. Algemene beschrijving van een 
brandweerkazerne 

4.2.1. Interne organisatie 

De kazernes die geanalyseerd z1Jn, te weten die 
van Eindhoven, Groningen en Nijmegen, huisvesten 
een gemeentelijk en een regionaal beroepsbrand
weerapparaat. De functie van de gemeentelijke 
brandweer is het bestrijden van calamiteiten 
binnen de gemeentegrenzen. Een belangrijke daaruit 
voortvloeiende taak is het onderhoud aan het eigen 
materieel. Het regionale korps heeft tot taak 
personeel uit de regio te scholen, en gezamenlijke 
akties van brandweerkorpsen te koordineren. Ook 
hier is het onderhoud aan het materieel van groot 
belang. 

Het personeel dat op een kazerne werkzaam is, is 
in 3 groepen op te splitsen: 

1. Het centrale personeel. Dit personeel bemant de 
alarmcentrale en werkt 
in ploegendienst van 8 
uur. 

2. Het kantoorp~rsoneel. Naast brandweerperso-
neel is hier ook bur
gerpersoneel werkzaam. 
Er wordt gewerkt vol
gens een normale 40-
urige werkweek. 

3. Het uitrukpersoneel. Dit personeel wordt 
ingezet bij het 
bestrijden van 
calamiteiten, en werkt 
in een ploegendienst 
van 24 uur. De volgende 
aktiviteiten kunnen 
tijdens deze dienst 
worden onderscheiden: 
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a. uitrukken bij ieder basisalarm. 
b. werkzaamheden in de werkplaatsen. 
c. opleiding. 
d. recreatie. 

Wanneer op de kazerne een alarmmelding wordt 
ontvangen kunnen er men~enlevens in gevaar Z1Jn. 
Het is daarom van vitaal belang dat het uitruk
personeel zo snel mogelijk ter plaatse van de 
calamiteit is. De uitruktijd, dat wil zeggen de 
tijd tussen alarmontvangst en het uitrijden van de 
eerste voertuigen, bedraagt overdag maximaal 1 
minuut en 's nachts 2 minuten. Deze korte 
uitruktijd maakt het noodzakelijk dat de ruimtes 
en terreinen, waar het uitrukpersoneel zich 
doorgaans bevindt, rondom de remise moeten zijn 
gesitueerd. 

Een vierde groep gebruikers wordt gevormd door de 
bezoekers. Tijdens een alarmfase mogen zij nergens 
in het gebouw het ui trukpersoneel hinderen. De 
looproutes van bezoekers en uitrukpersoneel dienen 
daarom, zowel horizontaal als vertikaal gescheiden 
te zijn. 

4.2.2. Externe organisatie 

Niet alleen in, maar ook rondom de kazerne dient 
een optimale organisatie aanwezig te zijn. 

In verband met het snelheidsaspekt tijdens een 
alarmfase mogen uitrukkende en terugkerende 
voertuigen elkaar niet hinderen. Er dient een 
afzonderlijke uitruk- en aankomstroute te zijn. 
De voertuigen dienen de buurtbewoners zo weinig 
mogelijk geluidsoverlast te bezorgen. Op de 
dichtstbijzijnde kruispunten zijn verkeerslichten 
geplaatst die vanuit de alarmcentrale bediend 
worden. De uitrukkende voertuigen krijgen daardoor 
altijd groen licht en hoeven hun sirene niet te 
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gebruiken. Voertuigen die ingezet worden bij 
oefeningen, of waaraan onderhoud moet worden 
gepleegd, dienen het oefenterrein en de werkplaat
sen te kunnen bereiken zonder gebruik te maken van 
de openbare weg. 

Op het oef enterrein worden oef eningen gehouden die 
gepaard gaan met rookontwikkeling. Het dient 
daarom zodanig gesitueerd te zijn t.o.v. de 
aanwezige bebouwing en de overheersende 
windrichting dat er geen rookoverlast ontstaat. 

4.2.3. Groepen ruimtes en terreinen 

Uit de twee voorafgaande paragrafen blijkt dat een 
brandweerkazerne een complex gebouw is, waar hoge 
eisen aan de organisatie van ruimtes en terreinen 
wordt gesteld. Deze ruimtes en terreinen zijn in 
acht hoofdgroepen te verdelen. 

1. Kantoren 

De kantoren zijn niet direkt bij het uitrukgebeu
ren betrokken en hoeven daarom niet in de direkte 
omgeving van de remise te liggen. De kantoren van 
de regionale brandweer en die van de gemeentelij
ke brandweer zijn van elkaar gescheiden. De beide 
kantoorgroepen zijn onderverdeeld in staf-, admi
nistratie- en preventieruimtes. Al deze ruimtes, 
behalve de administratie, zijn toegankelijk voor 
bezoekers. 

2. Personeelsakkommodatie 

De personeelsakkommodatie is in eerste instantie 
bestemd voor de leden van de ui trukploeg. Het 
overige brandweerpersoneel kan in principe ook van 
bepaalde ruimten gebruik maken. De akkommodatie 
wordt i. v. m. gel uidsoverlast verdeeld in ruimten 
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voor dag-/avondverblijf en ruimten voor nacht
verblijf. De dag- en avondverblijven zijn te 
scheiden in kantine, keuken, huiskamer (en ter
r as). De huiskamer is een gezellig en komfortabel 
ingericht vertrek waar men zich tijdens de wacht
dienst ('s avonds, tijdens de weekends en op 
feestdagen) ophoudt en waar men kan praten, lezen, 
televisiekijken, kaarten en biljarten. In de kan
tine worden de maaltijden gebruikt. Op werkdagen 
wordt deze ruimte ook benut voor koff ie-en thee
pauzes. In deze ruimte kunnen ook bezoekers een 
consumptie gebruiken. De ligging van de dag- en 
avondverblijven ten opzichte van elkaar en de 
onderlinge afscheidingen moeten zodanig zijn dat 
de ruimten tijdens jubilea, recepties e.d. als een 
geheel zijn te gebruiken. 

De nachtverblijven bestaan, afhankelijk van de 
bet re ff ende brandweer, ui t een- of meerpersoons
slaapkamers. Bij de slaapvertrekken horen uiter
aard voldoende was- en toiletgelegenheden. 

3. Werkplaatsen 

Het uitrukpersoneel brengt hier een groot deel van 
de dag door met het onderhoud aan voertuigen, 
materieel en gebouw. De herstelwerkplaats, spuite
rij en wasserij zijn zodanig bemeten dat er aan 
voertuigen kan worden gewerkt. In de slangenwerk
werkplaats worden de brandslangen schoongemaakt en 
gerepareerd. De minimaal 2 5 meter lange ruimte 
bestaat uit een gecombineerd droog en nat gedeel
te. In de natte ruimte bevindt zich een 22 meter 
lange wasgoot. De slangen worden rechtstreeks 
vanuit de goot in de droogtoren gehangen. Naast de 
werkplaatsen zijn nog enkele magazijnen aanwezig. 
Deze zijn zodanig gesitueerd,dat een gunstige 
bevoorrading van werkplaatsen en voertuigen 
mogelijk is. 



BRANDWEERKAZERNE NIJMEGEN 

BEGANE GkOND 

1e VERDIEPING 

2e VERDI.EPING 

CJ Al.A .... CtNTUJ.l 

(]D l~AU.U' 

c::::d WlkJ:PJ.UtstN ltll llA'1UJWEN 

1:882 IWST"UCTJt IH OPLEIDIJIG 

lSS1 UllfUl lll llCUATll 

r2Zl nunuus 

CDI UJITOHll 

A llOOFOl JIGUG 

• OLIJP.Ulll 

22 

4. Opleiding 

Bij de opleiding worden drie onderdelen 
onderscheiden: 
- theoretische instruktie. In de leslokalen 

krijgen brandweerlieden 
uit de regio scholing 
in diverse methoden van 
brandbestrijding en 
hulpverlening. Naast de 
lokalen is er bergruim
te aanwezig voor leer
middelen, modellen en 
technische apparatuur. 

- praktische oefening. 

- konditietraining. 

De opgedane theoreti
sche kennis wordt in de 
oef enhal en op het oe
f enterrein in praktijk 
gebracht. De oefenhal 
waarin met gasmaskers 
en rook wordt geoefend 
moet bestand zijn 
tegen een maximum 
temperatuur van 70 
graden Celcius. 

Een brandweerman moet 
over een goede licha
melijke conditie en een 
groot uithoudingsvermo
g en beschikken. 
Hiervoor staat het 
personeel een 
fitnessruimte ter 
beschikking. 
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5. Remise 

In de remise, een stille en verlaten ruimte, staan 
de brandweerwagens opgesteld. Er wordt onderscheid 
gemaakt tussen eerstelijns- en tweedelijns voer
tuigen. De eerstelijnsvoertuigen rukken bij ieder 
basisalarm uit. De stallingsruimte voor deze voer
tuigen is dan ook zo gesitueerd dat de personeels
leden die de bezetting van deze wagens vormen de 
voertuigen zo snel mogelijk kunnen bereiken. 
Tweedelijnsvoertuigen zijn voertuigen die in een 
later stadium uitrukken en alleen dan wanneer de 
eerste ploeg om assistentie vraagt, ofwel voertui
gen, die een meer verzorgende dan operationele 
taak hebben. De bezetting van deze wagens is in 
het algemeen niet op de kazerne aanwezig, maar 
wordt thuis opgeroepen. Het snelheidsaspekt bij 
het uitrukken van deze wagens is dus minder 
urgent. Om deze reden is er een zekere vrijheid in 
keuze van de situering van deze stallingsruimte op 
het terrein. 

6. Alarmcentrale 

De alarmcentrale is het zenuwcentrum van de 
kazerne. De centralisten leggen in- en externe 
contacten, registreren alarmmeldingen, alarmeren 
de uitrukploeg en bedienen diverse elektrische 
installaties, zoals de rolpoorten van de remises 
en verkeerslichten. Vanuit de centrale moet, al of 
niet met behulp van een gesloten t.v.-circuit, een 
goed overz icht op de remises, het voorterrein en 
de wegen zijn. Daar het personeel gedurende de 
diensttijd de ruimte niet mag verlaten is enige 
personeelsakkommodatie aanwezig. De alarmcentrale 
moet aangenaam en goed verlicht zijn. 
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7. Buitenruimtes 

1. oefenplein 
Op het oefenplein worden oefeningen gehouden met 
gas- en vloeistofbranden, reddingsoefeningen 
e.d.. In verband met rookontwikkeling moet, voor 
wat betreft situering en inrichting, van het 
terrein, rekening worden gehouden met de wind
richting. Aan het oefenplein grenst de oefento
ren. De 25 tot 30 meter hoge toren is voorzien van 
een aantal open bordessen waarop oefeningen 
plaatsvinden. 

2. binnenplein 
Op het binnenplein worden de teruggekeerde brand
weerwagens bijgetankt, gelost en geladen. Pas als 
het voertuig uitrukgereed gemaakt is wordt deze in 
de remise gestald. Ook kleine oefeningen, zoals 
afleg- en manoeuvreeroefeningen, zijn hier moge
lijk. 
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4.3. Venlo 

4.3.1. Stedelijke structuur 

De stad Venlo, het regionale centrum van Noord
Limburg, is gelegen aan de rivier de Maas. De 
gemeente telt ca. 63. 000 inwoners die zijn ver
deeld over 2 stadsdelen, aan weerszijden van de 
rivier. 

Aan de westelijke oever ligt Blerick waar momen
teel stadsuitbreidingen plaatsvinden. Ten noorden 
van Blerick ligt het industrieterrein "Groot 
Boller". 

Een brug over de Maas verbindt Blerick met het op 
de andere oever gelegen stadsdeel Venlo. De wijken 
in dit stadsdeel worden ontsloten door een kruis
vormig hoofdverkeersstelsel. De zuid-noord gerich
te hoofdverkeersweg van di t verkeersstelsel ver
bindt Venlo met de autosnelweg Eindhoven-Duis
burg terwijl parallel aan de andere verkeersweg de 
spoorlijn loopt. Het station bevindt zich bij het 
kruispunt van deze hoofdverkeerswegen. Ingesloten 
door de Maas en het hoofdverkeersstelsel ligt het 
oude stadscentrum met zijn orthogonale stratenpa
troon. Aan de noord-en zuidzijde van dit stads
deel liggen industriegebieden. 

4.3.2. Huidige brandweerlokatie 

De stad Venlo beschikt over drie brandweerkorpsen. 
Twee korpsen bestaan uitsluitend uit vrijwilligers 
en zijn gesitueerd in 2 kazernes in Blerick. Een 
van deze kazernes ligt naast het industrieterrein 
"Groot Boller". De kazerne van het derde korps, 
dat uit beroepskrachten bestaat, is gehuisvest in 
het stadscentrum van Venlo. Deze beroepsbrandweer 
is ondergebracht in een aantal oude panden die al 
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enkele j aren niet meer voldoen aan de huidige 
behoefte. Daarnaast is de stedebouwkundige 
situatie niet optimaal. Het centrum bestaat uit 
nauwe straten waar het moeilijk manoeuvreren is 
met zware en grote voertuigen. 

De afgelopen jaren zijn verscheidene 
nieuwbouwplannen, waaronder een plan samen met de 
politie, om financiele redenen afgekeurd. Nu aan 
Venlo sinds kort, ook een regionale functie is 
toegewezen is nieuwbouw niet !anger uit te 
stellen. 

4.3.3. Lokatiekeuze nieuwbouw 

De brandweer heeft twee lokaties op het oog, die 
qua grootte geschikt zijn voor een nieuwe brand
weerkazerne. Deze twee lokaties liggen ten op
zichte van de stad op twee totaal verschillende 
plaatsen. De lokatie aan de Nijmeegseweg ligt ten 
noorden van de stad naast het noordelijke indus
trieterrein. De andere ligt aan de Rijnbeekstraat 
net buiten het stadscentrum, op korte afstand van 
het hoofdverkeersstelsel. 

De Inspectie voor het Brandweerwezen heeft normen 
opgesteld waaraan een lokatie voor een brand
weerkazerne moet voldoen. Bij deze normering 
wordt het verzorgingsgebied van het brandweerkorps 
gecompartimenteerd in risicogebieden. De risico
waardering van een gebied geschiedt op grond van 
het algemene beeld dat het biedt. Er worden zes 
risicogebieden onderscheiden varierend van dicht
bebouwde stadcentra, industrieterreinen en han
dels- en zakenwijken (A-risicogebied) tot en met 
gebieden met landelijke bebouwing. (F-risicoge
bied). De brandweerkazerne meet nu zodanig gesi
tueerd warden dat de eerste voertuigen de risi
cogebieden in de categorieen A t/m D binnen zes 
minuten kunnen bereiken. De E- en F-risicogebieden 
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moeten respectievelijk binnen acht en twintig 
minuten bereikbaar zijn. 

Op grond van deze normering is Venlo op te delen 
in: 

B-risicogebieden, te weten de beide industrie
terreinen in het noorden en zuiden van de stad 
en het stadscentrum. 
D- en E-risicogebieden waarbinnen de woonwijken 
zijn gelegen. 
F-risicogebieden rondom de stad Venlo. 

Naast deze normering zijn een aantal andere 
factoren van invloed op de lokatiekeuze. De 
lokatie aan de Rijnbeekstraat is strategisch 
gunstig, omdat er een korte en snelle verbinding 
is naar het hoofdverkeersstelsel. Vanuit dit 
stelsel zijn alle wijken snel bereikbaar. 

Het gebied waar de lokatie aan de Rijnbeekstraat 
deel van uitmaakt ligt in zijn ontwikkeling achter 
bij andere delen van de stad. In dit gebied zorgen 
restanten van een groengebied en de aanwezige 
bebouwing voor een ongeordend geheel. Dit gegeven 
kan een interessant ui tgangspunt vormen voor het 
ontwerp van een brandweerkazerne. 

Op grond van deze f actoren en met inachtneming van 
de normen, opgesteld door de Inspectie voor het 
Brandweerwezen, is gekozen voor de lokatie aan de 
Rijnbeekstraat. 

In het vervolg van dit verslag wordt de lokatie 
aangeduid met "plangebied". 
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4.3.4. Beschrijving van het plangebied 

Het plangebied ligt ten oosten van het stads
centrum, in de direkte omgeving van het hoofd
verkeersstelsel. Het plangebied wordt begrensd 
door vier straten. Twee van deze straten, te weten 
de Hertog Reinoudsingel en de Laaghuissingel, 
staan dwars op het hoofdverkeersstelsel. Deze 
straten kenmerken zich overwegend door woonbe
bouwing. De andere twee straten, de Eugeniasingel 
en de Rij nbeekstraat, verbinden de eerstgenoemde 
straten met elkaar. Aan de Eugeniasingel, die 
omzoomd wordt door groen, staat een schoolgebouw. 
Aan de Rijnbeekstraat zijn twee schoolgebouwen en 
een politieburo gelegen. Het plangebied ligt 1.60 
m. lager dan het straatnivo. 

Het plangebied maakte tot voor enkele jaren deel 
uit van een groot groengebied waar de Rijnbeek 
doorheen stroomt. Door de aanwezigheid van een 
flat en het politieburo, respectievelijk 10 en 4 
bouwlagen hoog is het gebied visueel in twee 
stukken gesplitst. Het oostelijke deel is inge
richt als wandelpark (Burg. Bergerpark). Het 
andere deel, het plangebied, is niet ontwikkeld. 
Hier bevinden zich: 
- twee woningen waarvan er een op de 

monumentenlijst is geplaatst. 
- een politieburo. 
- een braakliggend terrein. 
- een groenzone waar de Rijnbeek doorheen stroomt. 
- een parkje. 

De groenzone en het parkje zijn restanten van het 
vroegere groengebied. 

Het plangebied heeft 
doordat de gebouwen 
gelegen zijn. 

een ongeordend karakter, 
en terreinen willekeurig 
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4.4. Analyse en uitgangspunten 

Er zijn twee "bronnen" te onderscheiden die 
uitgangspunten op kunnen leveren voor het ontwerp 
van het gebouw en de inrichting van het 
plangebied. 

1. huidige toestand van het plangebied en zijn 
direkte omgeving. 

2. het programma van eisen voor de brandweerka
zerne Venlo. 

Zij leveren respectievelijk situatieve- en 
functionele uitgangspunten op. De situatieve 
uitgangspunten hebben voornamelijk betrekking op 
de plaats, orientatie en massavorming. De func
tionele uitgangspunten hebben betrekking op de 
benodigde ruimtes/plekken, hun ordening en rela
ties, hetgeen sterk doorwerkt in de massavorming 
van het gebouw.De functionele uitgangspunten zijn 
van doorslaggevende betekenis voor de massavor
ming. 

4.4.1. Analyse plangebied en direkte omgeving 

Analysepunten: 

1. In het plangebied ligt een parkje dat een 
restant is van het vroegere groengebied. Naast 
dit parkje liggen in de direkte omgeving van 
het plangebied het al eerder genoemde Burg. 
Bergerpark en het aan de rand van het stads
centrum gelegen Stadspark. Daarnaast beschik
ken de woonbuurten random het plangebied over 
veel privegroen. 

2. De Rijnbeek, die uit de Romeinse tijd dateert 
en door een groenzone in het plangebied 
stroomt, mag van de gemeente Venlo niet verder 
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gedempt warden. Hij heeft een landschappelijk 
karakter. 

3. De twee bestaande woningen in het plangebied 
liggen enigzins geisoleerd ten opzichte van de 
overige woonbebouwing. 

4. Het politieburo heeft aan de straatzijde open 
gevels, die zich duidelijk, als voorzijde van 
het gebouw presenteren. De naar het plangebied 
toe gerichte gevels hebben een gesloten, niet 
representatief karakter. Door de vrije ligging 
van het gebouw is de gevel, grenzend aan het 
braakliggende terrein duidelijk zichtbaar vanaf 
de Rijnbeekstraat, hetgeen afbreuk doet aan het 
beeld. 

5. De Hertog Reinoudsingel kenmerkt zich voor
namelijk door woonbebouwing. Aan de Rijn
beekstraat zijn enkel openbare gebouwen 
gesitueerd. 

6. Het plangebied en zijn direkte omgeving warden 
gekenmerkt door lage bebouwing. Het politieburo 
en de flat die respectievelijk uit vier en tien 
bouwlagen bestaan, maken hierop een uitzonde
ring. 

4.4.2. Situatieve uitgangspunten 

Uitgangspunten die voortvloeien uit de analyse van 
het plangebied en de direkte omgeving: 

1. In de direkte omgeving van het plangebied is 
veel park- en privegroen aanwezig. Het parkje 
in het plangebied hoeft daarom niet perse 
behouden te blijven. 

2. De Rijnbeek mag niet gedempt warden. Vanwege 
het landschappelijk karakter dient ook de 
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groenzone gehandhaafd te blijven. 

3. De twee afgezonderde woningen uit hun isolement 
halen. 

4. De gesloten gevel van het politieburo proberen 
te onttrekken aan het zicht vanaf de straat. 

4.4.3. Analyse van het programma van eisen 

Het programma van eisen, dat is opgesteld door de 
Venlose brandweer, is onderverdeeld in 7 groepen. 
Elke groep is een min of meer zelfstandige eenheid 
binnen het totale programma. Naast deze verdeling 
in groepen maakt het programma onderscheid tussen 
ruimtes die gebruikt worden door de gemeentelijke 
brandweer, de regionale brandweer of door beide 
korpsen. 
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Op basis van dit programma van eisen zi]n twee 
relatieschema•s ontwikkeld, waarin de relaties 
tussen de zeven groepen zijn weergegeven. 

1. Een schema waarin onderscheid is gemaakt tussen 
- openbare ruimtes, bestemd voor personeel en 

bezoekers. 
- priveruimtes, uitsluitend bestemd voor 

personeel. 

2. Een schema waarin onderscheid is gemaakt tussen 
- ruimtes die op de begane grond moeten worden 

gesitueerd. 
- ruimtes die op de verdieping mogen worden 

gesitueerd. 

4.4.4. Functionele uitgangspunten 

Uitgaande van de analyse van het programma van 
eisen, de daaruit ontwikkelde relatieschema's 
alsmede de beschrijving van de organisatie van een 
brandweerkazerne zijn functionele uitgangspunten 
geformuleerd. 

1. Het gebouw dient voor het publiek herkenbaar te 
zijn. Het beeld van een brandweerkazerne wordt 
hoofdzakelijk bepaald door de grote rode rol
poorten van de remise, waarin de voertuigen 
staan opgesteld.Daarnaast speelt de oefen-annex 
droogtoren een rol in de beeldvorming. 
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2. De looproutes van het uitrukpersoneel en de 
bezoekers dienen gescheiden te worden, opdat 
het personeel tijdens een alarmfase niet door 
bezoekers gehinderd wordt. 

3. De ruimtes waar het uitrukpersoneel zich 
doorgaans bevindt, te weten personeels
akkommodatie, werkplaatsen, oefenterrein en 
binnenplein, dienen rondom de eerstelijns
remise gesitueerd te worden. 

4. Het brandweerterrein dient over een afzon
derlijke in- en uitrit te beschikken, opdat 
ui trukkende voertuigen niet door terugkerende 
voertuigen gehinderd warden. 

5. Bij het ontsluiten van de remises rechtstreeks 
aan de straat dient rekening te worden gehouden 
met de functies van de overige bebouwing in de 
straat. 

6. De situering van de tweedelijnsremise biedt, in 
verband met een lagere uitruksnelheid, een ze
kere keuzevrijheid. 

7. Vanuit de alarmcentrale dient een goed over
zicht te zijn op de eerstelijnsremise, de 
uitrit en de straat. 

8. Voorwat de situering van het oefenterrein 
betreft, dient in verband met mogelijke rook
ontwikkeling, rekening te worden gehouden met 
de belendende bebouwing. 
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4.5. Ordening van het plangebied 

Door een aantal situatieve uitgangspunten uit te 
werken kan het plangebied geordend worden. Ui t 
deze ordening volgt uiteindelijk de exacte si
tuering van de te ontwerpen brandweerkazerne. 

- De Rijnbeek en de groenzone waar deze doorheen 
stroomt worden gehandhaafd en verder ontwikkeld. 

- Het terreingedeelte dat is vrijgekomen door het 
verdwijnen van het parkje wordt gedeeltelijk 
gebruikt om een aantal vrijstaande woningen te 
bouwen. Deze woningen zetten de woonbebouwing 
aan de Hertog Reinoudsingel voort en halen de 
twee afgezonderde woningen uit hun isolement. 

- Het overige gedeelte vormt, samen met het braak
liggende terrein, de bouwlokatie voor de te 
ontwerpen brandweerkazerne. 

De brandweerkazerne komt direkt naast het poli
tieburo te liggen. De gesloten gevel van het 
poli tieburo wordt hierdoor onttrokken aan het 
straatbeeld. 

Schematisch is het plangebied nu dus opgedeeld in 
drie zones te weten: 

- een groenzone waar de Rijnbeek doorheen 
stroomt. 

- een strook met woonbebouwing. 
- een blok van twee gebouwen met een 

dienstverlenend karakter. 
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4.6. Eerste ontwerpaanzet 

4.6.1. Uitwerken van functionele uitgangspunten 

De looproutes van de bezoekers en het uitruk
personeel worden gescheiden door de openbare 
ruimtes aan de straatzijde en de prive-ruimtes 
op het terrein te situeren. 

- In verband met de tegenover de kazerne gelegen 
schoolgebouwen ~ogen de remises rtiet recht
streeks aan de straat ontsloten worden. De 
remise wordt daarom dieper op het terrein 
gesitueerd maar blijft, vanwege de herkenbaar
heid van het gebouw, zichtbaar vanaf de Rijn
beekstraat. 

- Rondom de remise worden de ruimtes gesitueerd 
waar het uitrukpersoneel zich doorgaans be
vindt. 

- De ruimte tussen deze massa aan de straatzijde 
en die op het terrein wordt gebruikt om een 
doorgaande route te creeren. Hierdoor ontstaan 
een afzonderlijke in- en uitrit. 

- De alarmcentrale, van waaruit een zicht op de 
straat, de uitrit en de remise dient te zijn, 
wordt aan de Rijnbeekstraat gesitueerd. 

4.6.2. Hoofdopzet ontwerp 

De uitgewerkte functionele uitgangspunten leiden, 
samen met de situatieve uitgangspunten, tot een 
hoofdopzet voor het ontwerp. 

be kazerne bestaat, evenals het politieburo, uit 
een gedifferentieerde bouwmassa die een binnen
terrein insluit. _ De bouwdelen aan de straatzijde 
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van beide gebouwen zijn hoger dan die verder naar 
achteren zijn gelegen. Deze massa' s, waarin de 
openbare functies zijn ondergebracht, schermen de 
binnenterreinen en de niet voor bezoekers toe
gankel ij ke bouwdelen af van de straat. Tevens 
beperken zij de lawaaioverlast die wordt veroor
zaakt op het binnenterrein voor de omgeving. De 
massa' s die grenzen aan de groenzone zijn lager 
gehouden opdat het landschappelijk karakter van 
dit gebied niet verloren gaat. 

In het bouwdeel aan de straatzijde z1Jn de 
kantoren ondergebracht. Deze massa verkrijgt zijn 
bouwhoogte door ender de kantoren de regionale 
remise te situeren. Deze remise, een tweedelijns
remise, wordt aan het binnenplein ontsloten. 

Dieper op het terrain, maar geed zichtbaar vanaf 
de Rijnbeekstraat, is de gemeentelijke remise 
gesitueerd, waarin de eerstelijns voertuigen staan 
opgesteld. Voor deze remise ligt een uitrukplein 
als intermediair tussen remise en uitrit. 

Rechts van de remise zijn de werkplaatsen gesi
tueerd. Tussen de werkplaatsen en de regionale 
remise ligt het binnenplein. Op dit binnenplein 
vinden aktiviteiten zeals laden, lessen en tanken 
'van de voertuigen plaats. 
De kantoren, gemeentelijke remise en werkplaatsen 
zijn door de personeelsakkommodatie onderling ver
bonden. De personeelsakkommodatie bevindt zich in 
een van de grond opgetilde massa. Hierdoor blijft 
op het brandweerterrein een doorgaande route 
aanwezig met een afzonderlijke in en uitrit. Het 
uitruk- en binnenplein zijn visueel van elkaar 
gescheiden. 
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De alarmcentrale bevindt zich aan de straatzijde 
op een naar voren springend bouwdeel op het nivo 
van de eerste verdieping, waardoor er een goed 
overzicht is op de straat, de uitrit en de remise. 

Het oefenplein is vanwege de overheersende wind
richting rechts van de werkplaatsen gesitueerd. 
Aan de kant van de groenzone wordt dit plein 
begrensd door de slangenwerkplaats en de oefen
/droogtoren. 

Er ontstaan op deze manier een vier-tal aan elkaar 
gekoppelde bouwvolumina. Een ervan heeft een dui
delijke lineaire vorm en is van de grond opge
tild. Deze "brug" verbindt de massa•s onderling. 
Op de twee plaatsen waar de massa's elkaar raken 
bevinden zich de entree's en het vertikale 
transport. Deze twee ruimtes, de entreeruimte en 
glijpalenruimte hebben respectievelijk een 
openbaar en een prive-karakter.De entreeruimte 
ontsluit de voor bezoekers toegankelijke ruimtes 
en kan tevens door het kantoorpersoneel gebruikt 
worden. De glijpalenruimte waar, behalve trappen, 
de glijpalen zijn gesitueerd, heeft een 
dienstentree en is met name bestemd voor het 
uitrukpersoneel. 

Door deze opzet worden de looproutes van de 
bezoekers en het uitrukpersoneel gescheiden. 
Tussen beide routes in bevindt zich de 
personeelsakkommodatie waar door het 
uitrukpersoneel bezoek kan worden ontvangen. 
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4.7. Verdere ontwerpproces 

4.7.1. Entree- en glijpalenruimte 

Tijdens het ontwerpproces hebben de entree- en 
glijpalenruimte voortdurend de aandacht gevraagd. 
De ruimtes zijn de knooppunten van het gebouw. Via 
deze ruimtes zijn alle ruimtes te bereiken, zowel 
in horizontale als vertikale zin. 

- entreeruimte 

Deze dient onder andere voor de ontvangst van 
bezoekers en de ontsluiting van de openbare 
afdelingen. In of direkt bij de entreeruimte 
bevinden zich een trap en een lift. 

De entreeruimte moet voor de bezoeker duidelijk 
zichtbaar en herkenbaar zijn. Dit is te verwe
zenl ij ken door een duidelijke situering en 
archi tectonische ui twerking van deze ruimte. De 
entreeruimte is daarom aan de straatzijde gesi
tueerd en krijgt door middel van een luifel, 
gevormd door de kop van het "brug" -gebouw, het 
materiaalgebruik en de vormgeving een uitnodigend 
karakter. 

Bij binnenkomst wordt de bezoeker door een recep
tioniste doorverwezen naar de betreffende afde-
1 ing. Daar de meeste bezoekers in het kantoorblok 
moeten zijn bestaat er tussen de entreeruimte en 
dit kantoorblok een belangrijke relatie.Doordat de 
tweedelijnsremise zich onder het kantoorblok be
vindt, is de afdeling echter hoger gelegen dan de 
entreeruimte. De relatie tussen beide wordt gelegd 
door een trappartij. 
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Beschrijving van de ruimte. 

De entreeruimte heeft een transparante gevel, die 
de ruimte een ui tnodigend karakter gee ft. In de 
entreeruimte eist een ruim bemeten trap alle 
aandacht op. Door de vormgeving wordt een relatie 
geiegd met de op de verdieping gelegen kantoren. 
De entreetrap wordt extra benadrukt doordat zij 
omgeven is door een gebogen wand van glazen 
bouwstenen, die afwijkt van de strakke belijning 
van de ruimte. Boven de entreetrap is bovendien 
een lichtkoepel gesitueerd, die extra daglicht op 
de trap laat vallen. Naast de trap en de receptie 
bevindt zich in de entreeruimte een 
expositieruimte. 

- glijpalenruimte 

De glijpalen vormen bij een alarmmelding een 
essentieel onderdeel in de route die door het 
uitrukpersoneel gebruikt wordt om bij de 
brandweerwagens te komen. De glijpaal is het 
snelste en veiligste middel om een hoogteverschil 
in neerwaartse richting te overwinnen. 

Om organisatorische redenen, die verband houden 
met het structureren van de looproutes van het 
uitrukpersoneel in de brandweerkazerne, zijn de 
glijpalen in een ruimte geplaatst: de glijpalen
ruimte. De glijpalenruimte is gesitueerd op de 
plaats waar de massa's van remise, werkplaatsen en 
personeels-akkommodatie bij elkaar komen. Door 
deze centrale ligging, zijn in en bij deze ruimte 
ook een trappartij, en een dienstentree 
gesitueerd. 

Een aantal ruimtes die direkt gekoppeld zijn aan 
de glijpalenruimte zijn: 
- de garderobe met uitrukkleding. Elk lid van de 

uitrukploeg moet deze ruimte passeren om in de 
remise te komen. De ruimte moet zodanig 
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ontworpen zijn, dat de leden van de uitruk
ploeg in zeer korte tijd hun uitrukkleding 
kunnen aantrekken. 

- de kantoren van de chefs Technische dienst en 
Uitrukdienst. Zij dienen direkt een overzicht te 
hebben over bet aantal personen dat uitrukt, 
i.v.m. een eventuele volgende alarmmelding. 

Vanwege bet snelbeidsaspekt dienen de door het 
uitrukpersoneel af te leggen routes en de 
situering van glijpalen en uitrukgarderobe 
uiterst zorgvuldig ontworpen te worden. De 
organisatie in bet gebouw en de functionaliteit 
van de glijpalenruimte zijn daarbij zeer 
belangrijk. Een aantal aspecten waar aandacht aan 
besteed moet worden zijn: 
- De af te leggen afstand door het uitrukpersoneel 

naar de eerstelijnsremise. 
- Ricbting en structurering van de uitrukroutes. 

Het is van belang dat alle leden van de 
uitrukploeg tijdens een alarmfase, dezelfde 
ricbting volgen, zodat men elkaar niet hindert • 
Vermijden van "bindernissen". Het 
uitrukpersoneel moet niet onnodig gehinderd 
worden door bouwkundige of interieurelementen. 

- De "landingsplaats" van de glijpalen en de 
plaats waar de uitrukkleding bangt is niet 
toegankelijk voor derden. 

Bescbrijving van de ruimte. 

In de kazerne zijn drie uitrukroutes gecreeerd: 
Een route van de werkplaatsen naar de remise, 
die ook te gebruiken is door het 
uitrukpersoneel, dat zich op bet oefenplein 
bevindt. 

- Een route van het binnenplein naar de remise, 
via de dienstentree. 

- Een route van de op de verdieping ' gelegen 
personeelsakkommodatie en werkplaatsen naar de 
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remise. Deze route is overwegend vertikaal 
gericht (glijpalen). 

Deze drie routes komen voor de entree van de 
eerstelijnsremise bij elkaar. Hier is de garderobe 
met uitrukkleding gesitueerd, die altijd vanuit 
een richting benaderd wordt. 

De glijpalen z1Jn gegroepeerd in de ruimte 
geplaatst, waardoor de ruimte overzichtelijk 
blijft. Random de glijpalen bevindt zich een trap 
die de vertikaliteit van de ruimte benadrukt. De 
opgang van de trap op de beganegrond is i. v. m. 
rennend personeel niet direkt aan een route 
gelegen. Boven de glijpalen bevindt zich een 
dakkoepel, die extra licht in de ruimte werpt en 
daardoor de glijpalen accentueert. 

Door de "landingsplaatsen" van de glijpalen te 
omgeven door een met de trap oplopende wand van 
glazen bouwstenen, blij ft deze ruimte vrij van 
rennend personeel. 

4.7.2. Kantoren 

De kantoorruimtes bevinden zich in het blok aan de 
straatzijde. In de eerste bouwlaag is de remise 
van de regionale brandweer en een dienstentree 
gesitueerd. In de tweede en derde bouwlaag bevin
den zich respectievelijk de kantoren van de ge
meentelijke en regionale brandweer. 

Vlakbij de plaats waar de entreetrap bovenkomt 
bevindt zich een zitplek die de bezoekers een 
uitzicht biedt over het oefenplein, binnenplein, 
oefen-/droogtoren en werkplaatsen. Tegenover deze 
zitplek zijn een trap en een lift gesitueerd die 
de kantoorlagen onderling verbinden. Deze warden 
tevens door het personeel gebruikt om vanui t de 
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dienstentree op de begane grand de kantoorruimtes 
te bereiken. 

Beide kantoorlagen hebben een middengang met aan 
weerszijden de diverse kantoorruimtes. De afme
tingen van deze ruimtes zijn variabel. Op de derde 
bouwlaag zijn tevens twee leslokalen en een con
ferentieruimte gesitueerd. Aan het einde van de 
middengang, waar een noodtrap gesitueerd is, be
vinden zich de archiefruimtes, bergingen, pantry 
en toiletten. Halverwege de kantoorvloeren 
bevindt zich een vide, waar een spiltrap voor een 
secundaire interne verbinding zorgt. De videruimte 
die een erker heeft, kan in de pauze door het 
personeel gebruikt warden en geeft uitzicht over 
de straat. 

4.7.3. Personeelsakkommodatie 

De personeelsakkommodatie, die opgedeeld is in 
dag-/avond- en nachtverblijven, bevindt zich in 
het "brug"-gebouw. De dag- en avondverblijven zijn 
tussen de entree- en glijpalenruimte in gesitu
eerd. Zij bestaan uit een kantine en recreatie
ruimte met bijbehorende dienstruimtes. De toegang 
tot de kantine is gelegen aan de zijde van de 
entreeruimte. De glazen- bouwstenenwand die de 
wentel trap omgeeft scheidt de beide ruimtes van 
elkaar. 

De recreatieruimte is een grate ruimte, die al 
naar gelang de wensen van het personeel in 
verschillende plekken is in te delen zeals een 
t.v.-hoek, leeshoek, kaarthoek, biljarthoek e.d. 

De kantine en recreatieruimte warden ruimtelijk 
gescheiden door een bui tenterras en een bar die 
tegenover elkaar zijn gesitueerd. Door de vorm en 
functie van respectievelijk het terras en de bar, 
blijft het mogelijk de kantine en recreatieruimte 
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als een ruimte te gebruiken. Door de transparante 
gebogen wand van het terras lopen de ruimtes 
geleidelijk in elkaar over. De bar vormt tijdens 
feesten het middelpunt. Vanuit de bar is de hele 
ruimte te overzien • 

In verband met het prive-karakter en de noodzake
lijke rust zijn de nachtverblijven door middel van 
de vide van de glijpalen gescheiden van de dag- en 
avondverblijven. Zij bestaan uit zes tweepersoons
slaapkamers, verdeeld over twee bouwlagen. Op 
iedere bouwlaag is een linnenkamer, wasruimte en 
toilet. 

4.7.4. Werkplaatsen en magazijnen 

De werkplaatsen zijn evenals de kantoren over twee 
bouwlagen verdeeld, die via een trap en een lift 
onderling verbonden zijn. Ook hier ontsluit een 
middengang de diverse werkplaatsen en magazijnen. 

Aan het binnenplein zijn de magazijnen gesitueerd 
die de voertuigen bij terugkomst bevoorraden. Aan 
het oefenterrein worden de werkplaatsen ontsloten, 
waarin werkzaamheden aan de voertuigen kunnen 
worden uitgevoerd. 

Een gang loodrecht op de middengang zorgt voor een 
snelle, korte verbinding van het oefenterrein naar 
de eerstelijnsremise. 

Aan het eind van de middengang bevindt zich de 
slangenwerkplaats. Deze ruimte die vij f entwintig 
meter lang is, bestaat uit een nat- en droog
gedeel te. Vanui t de slangenwerkplaats worden de 
brandslangen rechtstreeks in de droogtoren ge-
hangen. -
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4.7.5. Remises 

De remises zijn opgedeeld in een gemeentelijke en 
regionale remise. In de gemeentelijke remise staan 
eerstelijnsvoertuigen die bij enig basisalarm 
uitrukken. Daarachter staan tweedelijnsvoertuigen 
met of een lagere uitruksnelheid of met een meer 
verzorgende dan operationele taak. De voertuigen 
zijn via een middengang te bereiken. Boven deze 
middengang bevinden zich dakkoepels die zorgen 
voor extra daglicht. De regionale remise bevindt 
zich onder de kantoren. In deze remise, die geheel 
uit tweedelijnsvoertuigen bestaat, staan de 
voertuigen naast elkaar opgesteld. 

4.7.6. Alarmcentrale 

In de kop van het "brug"-gebouw bevindt zich de 
alarmcentrale. Zij is niet voor bezoekers 
toegankelijk, maar ligt wel in de direkte 
nabijheid van de entreetrap, kantine en kantoren 
die wel voor bezoekers toe- gankelijk zijn. De 
toegang tot de centrale is daarom uit de looproute 
gelegd. Daarnaast zijn de ondersteunende ruimtes 
zoals toilet, accu- en P.T.T.-ruimte zodanig 
gesitueerd dat ze een barriere vormen. Door de 
si tuering van de entreetrap tussen de kantine en 
alarmcentrale in zijn beide ruimtes ruimtelijk van 
elkaar gescheiden. 

4.7.7. Oefen-/droogtoren 

De oefen-/droogtoren bestaat feitelijk uit twee 
torens die tot een geheel zijn samengevoegd. Beide 
"deeltorens" hebben een andere functie. In de 
droogtoren warden de brandslangen te drogen ge
hangen, op de oefentoren warden klim- en spring
oefeningen gehouden. 
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De oefen-/droogtoren is zodanig vormgegeven dat de 
tweeledigheid tot uitdrukking komt. De funktionele 
delen zijn van elkaar gescheiden door een trap. De 
clroogtoren, opgebouwd ui t betonnen wanden heeft 
een gesloten karakter. De oefentoren die is opge
bouwd uit twee schijven die de verdiepingsvloeren 
dragen, is open en heeft een skeletachtig uiter
lijk. 

Doordat de twee schijven ten opzichte van elkaar 
onder een hoek zijn geplaatst levert het aanzicht 
van de toren van verschillende kanten een ander 
beeld op. 

4.7.8. Pleinen 

Op het terrein Z1Jn verspreid rondom de 
brandweerkazerne drie pleinen gesitueerd. 
- binnenplein 
- uitrukplein 
- oef enplein 

- Op het binnenplein worden de teruggekeerde 
voertuigen bijgetankt, gelost en geladen. 
Daarra worden zij in de betreffende remise 
gestald. Daarnaast worden op dit plein 
manoeuvreeroefeningen gehouden met de 
voertuigen. He.t hoge gebouwdeel langs de straat 
werkt hierbij als geluidsscherm. 

- Het uitrukplein ligt aan de straatzijde van de 
gemeentelijke remise. Dit plein dat ontstaan is 
omdat de remise niet direkt aan de straatzijde 
gesitueerd mocht worden, in verband met het ge
vaar voor schoolgaande kinderen, dient uitslui
tend als intermediair tussen remise en uitrit. 
Vanwege het snelheidsaspekt tijdens een alarm
fase dient dit plein vrij te blijven van oefe
ningen. Het binnenplein en het uitrukplein 
zijn ruimtelijk gescheiden door de "brug". 
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4.8. Constructie 

4.8.1. Fundering 

Uit grondonderzoek is gebleken dat de grondslag 
vanaf het huidige maaiveld ( 1.90 m. + N.A.P.) is 
opgebouwd uit weinig draagkrachtige lagen, en dat 
conusweerstanden van meer dan 30 MN/m pas worden 
geregistreerd op 13 a 14 m. + N.A.P. Op grond van 
deze gegevens is gekozen voor een fundering op 
palen. Voor de heipalen geldt een inheinivo van 13 
m. + N.A.P. 

4.8.2. Gebouwdelen 

Omdat de gebouwdelen los van elkaar 
ze elk een eigen draagconstructie 
stabiliteit voor elk gebouwdeel 
opgelost te worden. 

- Blokvormige gebouwdelen. 

staan hebben 
en dient de 
afzonderlijk 

De constructie van deze gebouwdelen bestaat ui t 
een skelet van betonnen kolommen, balken en 
vloeren die in het werk aan elkaar gestort zijn. 
Er ontstaat een stijve, momentvaste constructie 
waardoor de stabiliteit van deze gebouwdelen 
verzekerd is. 

De stramienmaat van de kolommen is afgeleid van de 
voor een brandweervoertuig benodigde stallings
ruimte, waarbij met name de breedte bepalend is. 
Als gevolg hiervan wordt de stramienmaat in de 
lengterichting van de gebouwdelen bepaald op 4.80 
m. In de ander richting op 4. 80 m. plus een 
veelvoud van 2.40 m. 
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- Het "brug"-gebouw. 

_Het "brug"-gebouw bestaat uit een, in het werk 
aan elkaar gestorte, betonnen taf elconstructie, 
waarop een stalen constructie is geplaatst. 

De taf elconstructie, waarvan de ondersteuningen 
gevormd worden door schijven en kolommen, is een 
stijve, momentvaste constructie, waardoor de 
stabiliteit verzekerd is. De schijven die op 9.60 
m. van elkaar zijn geplaatst, staan op de schei
ding van het ui truk- en binnenplein. De lengte
richting van de schijven correspondeert met de 
rijrichting van de brandweervoertuigen. Ter 
plaatse van de entreeruimte zijn in plaats van 
schijven kolommen geplaatst, waardoor hier de 
ruimte een meer open karakter krijgt in alle 
richtingen. 

De stalen bovenbouw bestaat uit kolommen en balken 
die het dak, opgebouwd uit geprofileerde stalen 
dakplaten, dragen. De stabiliteit wordt verzekerd 
door de kolommen en balken momentvast met elkaar 
te verbinden en door tussen de balken windverban
den aan te brengen. De kolommen zijn in de lengte
richting van het gebouwdeel (behal ve ter plaatse 
van de entreeruimte) op 4. 80 m. van elkaar ge
plaatst. Ter plaatse van de entreeruimte bedraagt 
de kolomafstand 7.20 m. In de breedterichting zijn 
de kolomafstanden 6.48 m. 

4.8.3. Gevels 

De gevels bestaan uit aluminium sandwichpanelen 
die op een stijl- en regelwerk zijn bevestigd. Dit 
stijl- en regelwerk is aan de zijkanten van de 
vloeren gemonteerd. Aan de binnenzijde worden de 
gevels a ·fgewerkt met isolatie- en gipsplaten. 
De regionale remis'e en de plinten van de gemeen-
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telijke remise en werkplaatsen Z1Jn uitgevoerd in 
een anthracietkleurige baksteen. 

4.8.4. Oefen-/droogtoren 

Het drooggedeelte van de oefen-/droogtoren bestaat 
uit in het werk gestorte betonnen wanden. De gevel 
is afgewerkt met aluminium sandwichplaten die door 
middel van een stijl- en regelwerk op de wanden 
zijn bevestigd. Tussen het stijl- en regelwerk is, 
in verband met de functie van de toren, isolatie 
aangebracht. 

Het oefengedeelte bestaat uit twee schijven die 
verdiepingsvloeren dragen. De twee schijven zijn 
ten opzichte van elkaar onder een hoek geplaatst. 

Het droog-en oefengedeelte ontlenen hun stabili
teit aan elkaar. Ter plaatse van de verdiepings
vloeren zijn beiden momentvast met elkaar ver
bonden. 

De trap tussen beide torengedeeltes is bevestigd 
aan de verdiepingsvloeren van het oefengedeelte. 
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4.9. Gevels 

De gevels van de brandweerkazerne bestaan hoofd
zakelij k uit aluminium sandwichpanelen die het 
gebouw een strak uiterlijk geven. Het strakke 
lijnenspel van de gevelpanelen wordt doorbroken 
door de gegroepeerde plaatsing van ramen. Deze 
groepering maakt tevens iets duidelijk over de 
ruimte-indeling achter de gevel. 

De gevels van de kantoren en personeelsakkommo
datie, die toegankelijk zijn voor bezoekers, 
hebben in tegenstelling tot de andere gevels een 
open karakter. 

De regionale remise onder de kantoren is niet 
toegankelijk voor bezoekers. Om dit onderscheid 
duidelijk te maken is de gevel van deze remise 
uitgevoerd in een anthracietkleurige steen, die de 
remise een gesloten karakter geeft. 

De gevels van de personeelsakkommodatie zi]n 
voorzien van langgerekte glasstroken, die de 
lineairiteit van de massa benadrukken. 

De gevels van de entreeruimte zijn geheel in glas 
uitgevoerd, waardoor er een geleidelijke overgang 
van buiten naar binnen ontstaat. 
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4.10 Installaties 

De ruimtes in de brandweerkazerne worden op 
verschillende tijdstippen gebruikt en stellen 
ieder voor zich specifieke eisen aan het klimaat. 
Daarom zijn op meerdere plaatsen in het gebouw 
luchtbehandelingskasten geinstalleerd. Oeze 
installaties zijn al naar gelang de eisen die aan 
de ruimtes gesteld worden, geschikt om de ruimtes 
te verwarmen, te koelen en te ventileren en om de 
lucht te filtreren, te be- en ontvochtigen. 

De luchtbehandelingskasten die een beperkte afme
ting hebben (750x1500 a 3500 mm) behoeven niet in 
een speciale ruimte te worden opgesteld. Op een 
kast worden ruimtes aangesloten die dicht bij 
elkaar liggen, op dezelfde tijdstippen gebruikt 
worden en die dezelfde eisen aan het klimaat 
stellen. Door het gebruik van luchtbehandelings
kasten !open er door het gebouw geen grote lucht
kanalen. 

Het ketelhuis dat volgens berekeningen een 
vermogen van 570 Watt moet bezitten bevindt zich 
in de werkplaatsen boven de was- en spuitruimte. 
Het ketelhuis bevindt zich direkt onder het dak en 
aan de buitengevel overeenkomstig de veiligheids
voorschriften. In afwijking van deze voorschrif
ten is het ketelhuis geplaatst op de hoof ddraag
constructie van het gebouw. De plaats van het 
ketelhuis en de ontwikkelde bouwmassa is echter 
zodanig dat bij eventuele calamiteiten geen grote 
schade aan het gebouw wordt toegebracht. 

In verband met mogelijke storingen worden twee 
ketels geplaatst die ieder tweederde deel van het 
gevraagde totale vermogen bezitten. 
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