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• VOORWOORD 

Dit voorliggende afstudeerverslag behoort tot de 
mastertrack Architectural Engineering aan de Tech
nische Universiteit te Eindhoven. 

In september 2007 ben ik begonnen het aanloop
project voor afstuderen. Dit heb ik gedaan in het 
'Grey Power' atelier van Prof. ir. Bas Molenaar en ir. 
Mark van de Poll. Het project genaamd 'Care col
lege' was een transformatieopgave van een besta
and laboratoriumschoolgebouw te Arnhem tot het 
verpleegtehuis van de toekomst. In samenwerk
ing met een echte opdrachtgever (Driegasthuis
groep) we rd een nieuw ontwerp voor deze school 
neergezet waarin zorg, opleiding en wijkvoorzien
ingen werden gecombineerd in een landschappeli
jke setting. Hieruit is mijn fascinatie voor zorg
campussen gewekt. Dit thema heb ik binnen mijn 
afstudeeropgave verder onderzocht. 

Mijn afstudeercommissie bestaat uit Prof. Bas Mo
lenaar en Ir. Mark van der Poll. Ir. Han Lorzing van 
de leerstoel Stedenbouwkundige planologie heeft 
mij begeleid in het stedenbouwkundige vraagstuk. 

In dit verslag leest u de gestelde doelstelling en de 
manier waarop aan deze doelstelling beantwoord 
wordt. 

Graag wil ik mijn begeleiders van de Technische 
Universiteit bedanken voor hun adviezen ge
durende mijn afstudeertraject. Ook wil ik Dhr. 
Sprokel van 'Vivre' en Dhr. Humble van Architec
tenbureau Humble bedanken voor alle hulp en 
informatie. 
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• SAMENVATTING 

Zorg wordt net als wonen een basisbehoefte voor 
een steeds grater wordend deel van de bevolking. 
Binnen Nederland wordt al flink nagedacht over de 
aanpak van het vraagstuk over de vergrijzing. Ar
chitecten buigen hun hoofd over radicale innovaties 
binnen de zorg want de zorg moet drastisch veran
deren aldus de toekomstige generatie ouderen. 

Ouderen willen niet !anger afhankelijk zijn van een 
zorginstelling; men wil zolang mogelijk zelfstandig 
kunnen blijven functioneren. Dit dient ook in de 
stedenbouw en architectuur van nieuwe verpleeg
huizen tot uitdrukking komen. De verzelfstand iging 
van functies binnen het verpleeghuis die van ori
gine in een wijk thuishoren, kan een oplossing zijn. 
Doordat steeds meer zorggerelateerde voorzienin
gen hun plek hebben gevonden in een verpleeghuis 
ontstaan er zorgenclaves . Bewoners gaan niet meer 
naar buiten om zelfstandig boodschappen te doen 
of om medicijnen te halen. En andersom gebeurt dit 
oak; een wijkbewoner gaat niet naar een verpleeg 
huis om zijn haar te laten doen, die kapper knipt 
alleen maar ouderen! 

De oplossing ligt in het ontrafelen van het verpleeg
huis. Alie zorggerelateerde voorzieningen zouden 
zich moeten onderscheiden waardoor ze een eigen 
imago krijgen en hiermee meer doelgroepen aan
trekken. Toch zullen deze zorggerelateerde voor
zieningen in de buurt van het verpleeghuis blijven. 
Hiermee is het nieuwe fenomeen van 'de zorgcam
pus' geboren. 

Om te onderzoeken hoe deze zorgcampus vorm kan 
krijgen, ben ik op zoek gegaan naar een geschikte 
locatie. Deze heb ik gevonden in het Klevarieter
rein te Maastricht. Hier staat sinds 1976 de grootste 
verpleegkliniek van Nederland. Zij telt maar liefst 
396 bedden. Het gebouw is flink verouderd en 
wordt binnenkort gesloopt. De zorginstelling heeft 
een nieuwe visie; de client zo lang mogelijk in eigen 
omgeving verzorgen. Hiermee wordt het aantal cli
enten op het Klevarieterrein gereduceerd naar 50. 

Daardoor komt midden in de binnenstad een groat 
terrein vrij. Dit is een ideale locatie om zorggerela
teerde voorzieningen op eigen kracht te laten wer
ken. Het terrein kent een rijke geschiedenis en er 
wordt al vanaf de 17e eeuw zorg verleend. In 1671 
werd het klooster Calvarienberg gebouwd waar Eli
sabeth Strouven de zorg voor de zieken van de stad 
op zich nam. 
Het terrein ligt aan de rand van de tweede stads
omwalling die in de 14e eeuw gebouwd is. Een stuk 
van de stadsmuur staat nag steeds op het terrein. 
Het terrein wordt begrensd door verschillende mo
numenten . 

Een studie naar campusmodellen met verschillende 
functies gaf me inzicht in mogelijke dragers van een 
campus. De zorggerelateerde voorzieningen zijn de 
drager van de zorgcampus en andersom. Omdat het 
terrein erg omsloten is, moet er een manier worden 
bedacht om het gebied toegankelijker te maken. Er 
zal daarom een route dwars door het gebied wor
den aangelegd waaraan de zorggerelateerde voor
zieningen warden geplaatst. De route verbindt het 
aangrenzende stadspark met de binnenstad. Een 
campus vormt de ideale verbinding tussen groen en 
bebouwing. Deze route splitst de campus in twee 
domeinen, noord en zuid. Beide domeinen bestaan 
uit enkele urban villa's die random een centrale 
open plek zijn geplaatst. Dit bevordert het gemeen
schapszin en zorgt voor sociale controle. Bovendien 
heeft iedere villa een eigen orientatie naar een be
langrijk bouwwerk of een kwalitatief groene plek. 
Domein noord behuist de zorgbehoevende groep 
omdat deze direct grenst aan het Calvarienklooster, 
de bron van de zorg op de locatie en domein zuid de 
actieve ouderen gecombineerd met starters. 

Om het gebied optimaal toegankelijk te maken zijn 
de randbebouwingen zoveel mogelijk betrokken bij 
het plan. De herbestemming van het klooster wordt 
zorghotel. Het oude klassenziekenhuis St. Elisa
bethhuis daterende uit 1891 staat aan de stadszijde 
van de campus. Dit eclectische gebouw is een 



beschermd monument. De zorginstelling wil dit ge
bouw gebruiken als nieuw bestuurscentrum. Dit ge
bouw gaat dienen als entreegebouw van de gehele 
campus. Hier sluit de hoofdas van de campus aan 
op de stadsstructuur. Aan de andere zijde van de 
hoofdas komt tegenover het St. Elisabethhuis een 
baken te staan. Dit baken heeft de vorm van het 
oorspronkelijke rondeel, zodat de twee bestaande 
stadsmuurdelen weer zichtelijk met elkaar verbon
den zijn. 

Zeer dominant aanwezig is de voormalige zusters
flat, de Polvertoren uit 1964. Deze witte toren is 
gemeentelijk monument en functioneert nu als 
bestuurscentrum voor de zorginstelling. In de toe
komst zullen in de toren luxe woonappartementen 
worden gerealiseerd. 

Alie villa's in domein noord worden qua vorm en 
architectuur aan het St. Ellisabethhuis gerelateerd. 
Hiermee krijgt de campus ook uitstraling aan de 
rand van het gebied. Alie villa's in domein zuid zul
len daarentegen worden gerelateerd aan de Polver
toren, waarmee deze minder dominant aanwezig zal 
zijn maar zal functioneren als familie van domein 
zuid . De kwalitatieve en architectonische voorwaar
den per domein zijn beschreven in een beeldkwali 
teitplan. Dit beeldkwaliteitplan is onderdeel van dit 
eindverslag. 

De wens om geen gemotoriseerd verkeer op de 
campus toe te laten is niet realistisch. Ouderen 
willen graag voor de deur worden afgezet of hun 
boodschappen kunnen uitladen. Voor hulpdiensten 
is toegang op de campus noodzakelijk. Daarom is 
gekozen alleen bestemmingsverkeer op de campus 
toe te laten. De geasfalteerde paden zijn afgezet 
met palen en kunnen alleen door geautoriseerden 
worden geopend. Voor elke villa is een laad/losplek 
aanwezig. Parkeren is per domein ondergronds op
gelost. Er zijn drie stijgpunten die op het maaiveld 
uitkomen. Een uitgang komt onder het voorzienin
gengebouw uit, aan de hoofdas. Twee uitgangen 

komen in het centrum van beide domeinen uit. In 
dit hart is meteen overzichtelijk waar men moet 
zijn. Ook kunnen de bewoners van beide domeinen 
zien wie er het domein betreedt waarmee een stukje 
extra veiligheid wordt gewaarborgd. 

Er is voor gekozen om het voorzieningengebouw 
uit te werken. Dit gebouw onderscheidt zich van de 
andere bebouwing doordat het gebouw functioneert 
als leidend element. Tevens vormt het gebouw de 
overgang tussen domein noord en domein zuid. Dit 
komt tot uitdrukking in het concept van het gebouw. 
Het gebouw bestaat uit twee elementen; een ste
delijke gesloten 'schil' aan de route en een open 
'lichaam' aan domein zuid. De stedelijke schil zal 
een kop vormen aan de stadszijde. De 'schil' wordt 
niet doorgezet aan de stadsparkzijde waarmee het 
'lichaam' de andere kop vormt. De architectuur van 
'de schil' refereert aan de architectuur in domein 
Noord. De architectuur van het 'lichaam' refereert 
aan de architectuur in domein Zuid. Hiermee di
rigeert het gebouw de gehele architectuur in het 
Strouvenpark. 

Kortom: de zorgcampus wordt ge"integreerd in de 
samenleving en is geen enclave. Het is wezenlijk dat 
op de campus niet alleen zorgbehoevende mensen 
wonen. Voorzieningen op de campus hebben alleen 
bestaansrecht als ze een aanvulling vormen op het 
bestaande aanbod. Zo wordt de zorg optimaal ge"in
tegreerd in de alledaagse samenleving. 
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AANLEIDING 

• 1.0 INLEIDING 

Zorg wordt net als wonen een basisbehoefte voor 
een steeds groter wordend deel van de bevolking. 
Binnen Nederland wordt al flink nagedacht over de 
aanpak van het vraagstuk over de vergrijzing. Ar
chitecten buigen hun hoofd over radicale innovaties 
binnen de zorg want de zorg moet drastisch veran
deren aldus de toekomstige generatie ouderen. 

In verpleeghuizen zijn alsmaar meer zorgvoorzie
ningen en maatschappelijke functies opgenomen. 
Hierdoor wordt de zorg steeds meer verweven in 
het dagelijkse leven van de bewoner en wordt de 
zorgpatient een zorgconsument. Hiermee vervalt het 
institutionele karakter dat het verpleeghuis nu kent. 
Jan de Jong van het Stagg (Stichting architecten
onderzoek gebouwen gezondheidszorg) bevestigt 
deze trend; "Sinds een aantal jaren neemt zowel 
bij zorginstellingen (ziekenhuizen, verpleeghuizen) 
als commerciele marktpartijen de vraag toe om de 
klassieke zorginstellingen te integreren met zorg
gerelateerde functies en commerciele functies." 

Dit concept kan door middel van een zorgcampus op 
een hoger echelon worden gebracht. Het zorgcon
cept zal buiten de muren van de instelling moeten 
treden . Zelfstandigheid voor de zorgconsument 
wordt hiermee bevorderd en het leven van alledag 
wordt versterkt. "De ontmanteling van de inrichting 
en het overbrengen van de patienten naar de 'nor
male' woonwijken, steden en dorpen." Dat moeten 
wij als ontwerpers nastreven volgens Noor Mens 
van het Stagg . 
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• I.I AANLEIDING 

De landelijk tendens is kleinschalige zorg. Hiermee 
wil de maatschappij ouderen zo lang en zo zelfstan 
dig mogelijk laten functioneren in hun vertrouwde 
omgeving. Zorg wordt daarbij op maat aangeboden. 
Hierdoor kunnen ouderen blijven deelnemen aan 
het sociale leven dat ze leiden en privacy kan in een 
kleinschaliger complex beter worden gegarandeerd. 
Ouderen houden hierdoor het gevoel dat ze ge
waardeerd worden en zorg wordt minder dominant 
in hun dagelijks leven. Het maatschappelijke leven 
staat op de eerste plaats. 

Voor grote institutionele kl inieken dreigt door 
deze ontwikkeling leegstand. Deze grootschalige 
complexen voldoen vaak niet meer aan de huidige 
bouwkundige en bouwfysische eisen . Lange gangen, 
meerbedskamers en te kleine stramienmaten zijn 
hier enkele voorbeelden van. Vaak is sloop van deze 
gebouwen de enige optie. 



zaterdag, 03 september 2007 

Sterlce groei 
kleinschalige 
zorgprojecten 
lk Heerlense zcqr.i.mbicdcr Se
v Jgram hou.:t zieb s!Nds llKfi" 
bczig mct bet oorn-ikkclen nn 
kleinsdl.1lij,'I? bouwprojecten In 
de z.org. Op dit moment Zljn 26 
projel."len in Ulmierlng of In 
voorbcreidin![. 

Sevagram speelt d.urm..."<' in op 
de Lllldelijke rend('ns om at te 
stapj)('n van grore zorgcomple
xcn d ie meestal bUiten de stad 
liggcn. De ~komsti!,'I? . kkin
scbalige wooneenbL'dcn liwcn 
In de Wijkcn Hct idee eracbtcr 
IS d.- menscn ook als ze zcrg 
nodig bcoblli!n. bet li.."fst in bun 
eigen vertrouwde cmge\'illg 
bl ijVro. Oat wordt vergemalcke
lijkt door extra voorzie~n 
als \'CD maalUjd- en ecn aJ.mm. 
ringssm·Jce. 

In Heerlcn staan de komcnde 
ID.l.lllden vier projecten stapel. 
Ecneiv;m is eenvoorziening in 
dc.,.,ijk Crasbroek. dievanaf ok
tober bcschikba.ar is. Aan de 
IDl-weg wordt een wooazorg
centrum \'an zevcn vcrdiepin
gcn in gebnlik gcnomen. Op de 
eerste en cweede etlge Zijn vier 
groepswODingen gwesti!P. 
twee voor Ze\'en menscn en 
cweevoorzcsmensen.De 26 ou
deren d IC er vert>liJVcrt bl!bllcn 
allcmaal ccn vel]lleegbUlslndi
caue. maar lo.mnen door deze 
manicr v;m woncn bet !even 
v;m tbuiSzovecl mogelijkvoort
zctten 
Op de deroc tot en llW!t de zesdt> 
e1age liggen \'ijftien appartc
mentenvoor ouderen en joDge
ren m& t'eD lichamcl.ijke be per
king. Opde beganegrond iS een 

rUl mtc voor d* en avondok."11-
Viteitcrt Venier Jrnnnen daar 
cen fyslotberaple . een bUlsarts 
en andere zorgverleners t(' 
rechl. Buurt·bcwoners van Gras
broek kunll{'n op zondag 30 
septcmber 's middags kennis 
maken met bet kli!lnscbalige 
z.o~ocrum tijdl.'ll:I cen open 
dag van twre tot Vi;!r uur. 
Elnd septemt><?r begint Sen 
gram in de wljk Molenberg met 
de voorberciding van ecn a oder 
project. de bouw van \'ler 
groepmoningcn voor 2.4 vcr
plecghuUOOW'oncrs. Medio vol
gend jaM kunncn die menscn 
daarcerccbLWoncnZUid iSID(' 
dc-iniUatlefnemer. 
Eco and.ere woningoorporati<'. 
Weller. is betrokkcn blj het 
rueuwe zorgcentrum In Hecr
k!rbcide. waan·an de bouw bln
nc.>nkon bcgint. Nabij hct Cor
neliusplein komen Vijt grocps
woltingGl (denig bcwoners) en 
rUlm bollikrd ZOCl!ilPPilftl'
mentcn. Ook is dur een g(' 
rondbi!idsccntrum ~pl.md. In 
bet eerstc kwanaal van 2009 is 
dat proj<'ct gt'b ruiksklaar. 
Op Akkl!rwcide In Hoensbroek 
gaat di' zorgo,•erk!ner 5amcn 
mt'l \\toonpunt een wijkcen
trum. zcstlCn klelnc app;ut~ 
mentcn en rUlm dcrtig seruo. 
renw~n bouwen. Binnen 
een half j.tar IS de Zall gcreed. 
Door al deze nieuwbouw kan 
Sevagram binncnkon begln
nen met de gcdecltelijk sloop 
van baar grotc, m.ur gedateer
de\•erpleegkliniekaande Henri 
Dunantstraat (naast bet AtrlUIII 
MediSch Ct>ntrum). 
Sev agram bee ft buiten Heerlen 
nogbouwplannen In \'oorberei.
dinf \ 'oa' Val.kcOOurg. Culpen. 
Vaals en Lcmiers. 

Krantenartikel Dagblad 'De Limburger' 

'Noorbeek als voorbeeld andere kernen' 

'Zorgcomplex 
in ieder dorp' 
Ouderen in Noorbeek kunnen over 
enkele jaren veel makke lijker in hun 
eigen dorp blijven wonen door de 
bouw van een woonzorgcomplex. 
Oat moet in meer dorpen ro zijn. 

door Stdan Cillissen 

NOORBEEK - Alie kemen in de ge
meente M<lrgr.uen zouden op rer
mijn een woonzorgc:omp!ex (wozo· 
co) moeten krijgen. De !eden van 
de rommissie Grondgebied hebben 
die wens gcuit. 

Dir gcbcurde na de presenmie 
van plannen voor een woonzorg
cornplex in Noorbef.k. In de dorps
kern, op en rond het Burgemeester 
Bogm.mplein, houwr instelling 
Vivre 411.org,"'tlningen. \\foonror
poratic Woonpunt laac 15 zelf>T.m· 
dige aanleunwoningen bouwen. 

Na de: bouw \ '3.ll ha: complex 
ku1men (soms hulpbehoevende) 
ouderen die nu in de Rubgaard wo· 
nen verhuizen. Hun ldeine en 
ouder.wt~ wouiJJgen warden ge· 
sloopt en vervangen door bijvoor· 
bttld sran:emvoningen. 

Voordeel voor bewoners van het 
wowco is dat die in de kern van 
het dorp wonen, dichr bij de a.m
wezige YOOrzieningen. ln hec com
plex 1.al medische zotg verleend 
warden. Een huisaru 1.ou ook voor 

andere inwoners van her dorp lll"
schikbaar zijn. 

.. Hee is een uitsrekend project 
van Vhrre en Woonpunc dat gezien 
mag \vorden als een experiment 
voor de hele gemeente. Het ZJI de 
leefbaarhcid in Noorb<!ek sterk ver
groten ... z.egt Wiel Dreessen, voor
zittcr van de comnussie Grondge
bied ... De mmmissie '"' cich (bij 
'ucres) sterk maken oolc in andere 
dorpskernen van Margraten een 
dergelijk wrgcomplex van de 
grond te krijgen." 

Als voorbeeld noemt de voorzit
ter dorpen als Sint Geerm1id, 
J.4heer, Banholt, (lernelen en c:a
dier en Keer . • Daar zijn of kleine, 
tifgeen ;•oorzieningen." 

Volgens Dreessen vormt bet 
woonzorgcomplex ecn van de ma
nieren om met de vergrijzing om 
re gaan. .Mensen kunnen in hun ei
gen dorp blijven in geschikte wo
nini,oen." 

Over de kosten van her wozoco 
is weinig bekendgema>kt. Duide
ujk is wel dat Vivre en Woonpunt 
d•• r zorg \"OOr dr.!tl"ll· 

Bride organis:it ies willen op kor· 
te termijn de bcnodigde vergunr1in· 
gen aanvrngen. Wanneer de bouw 
sure, is aO>ankclijk van her proce· 
dureverloop, maar idealircr kun
oen de eerste bewoners rond 2QIO 
bet complex bctrckken. 

Krantenartikel 'Heuveland Actueel' 27-06-2008 
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• 1.2 VISIE 

We zien dat een verpleeghuis een kleine overdekte 
marktplaats voor senioren is geworden. Alie zorg
gerelateerde voorzieningen zijn in het verpleeghuis 
opgenomen . Kapper, arts, fysiotherapeut, winkel, 
restaurant, recreatiezaal, sportvoorziening, beauty
salon en bibliotheek, etc. zijn er tegenwoordig te 
vinden. 

Het grote voordeel hiervan is dat alle voorzieningen 
goed bereikbaar zijn maar er zijn ook veel nadelen. 
Ouderen voelen zich afhankelijk van het verpleeg
huis inclusief alle voorzieningen. Ze willen liefst zo 
lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren in 
het leven en zich niet 'oud' voelen. Bovendien heeft 
deze benadering ertoe geleid dat vele verpleeg
huizen zich als een moloch uitspreiden over grote 
oppervlaktes en zijn verworden tot doolhofachtige 
structuren. In deze gebouwen verliezen patienten 
het overzicht en komen minder centraal te staan. 
De desorientatie maakt het moeilijk zich er thuis te 
voelen . 

Door alle voorzieningen los te koppelen van het 
verpleeghuis gaat een wereld van kansen en mo
gelijkheden open. De voorzieningen zullen worden 
geplaatst in een campusachtige setting om de 
bereikbaarheid voor ouderen te kunnen blijven ga
randeren . Zo kunnen ze gemakkelijk zelfstandig 
deelnemen aan het maatschappelijke leven dat op 
de campus kan worden gecreeerd. 

Doordat verschillende categorieen zorg op de cam
pus bestaan, is verhuizen naar een zwaardere 
categorie zorg een kleine stap; men blijft immers in 
de vertrouwde omgeving. Om te voorkomen dat de 
campus geen zorgenclave wordt is het van belang 
dat niet alleen zorgbehoevende mensen maar dat 
er een mix van doelgroepen gemeenschappelijk 
op de campus leven. We spreken daarom ook niet 
meer over een ZORGcampus, maar over een cam
pus. Het gemeenschappelijkheidgevoel dat wordt 
gecreeerd zal tevens het veiligheidsgevoel op de 
campus bevorderen. 

Als de voorzieningen buiten het verpleeghuis wor
den gebracht, ontstaat schaalverkleining. Er is 
ruimte voor kleinschaligere volumes die beter in de 
bestaande omgeving passen. Tevens kunnen deze 
volumes hun eigen expressie en identiteit krijgen . 
Door deze eigen uitstraling wordt de herkenning en 
dus de orientatie op de campus versterkt. Boven
dien komen de gebouwen in een oase van groen 
te staan dat het helingsproces van zieke ouderen 
stimuleert. Wonen in een parkachtige setting is met 
name voor de oudere doelgroep een oplossing . Zij 
willen wel in het groen willen wonen, maar niet in 
een eigen tuin . Ze willen beschermd leven, maar 
niet in een anoniem (zorg)complex . 

Vanuit ieder gebouw is er overzicht over de campus 
zodat men zicht heeft op wat er speelt. Dit verlaagt 
de drempel tot deelname aan activiteiten. De kans 
op ontmoeting en sociale contacten wordt groter. 
Dat ieder gebouw een eigen functie heeft, verschaft 
helderheid in het plan. 

Voorzieningen op de campus mogen alleen een 
aanvulling zijn op het bestaande aanbod in de wijk. 
Zo wordt de zorg optimaal ge'lntegreerd in de alle
daagse samenleving. De voorzieningen worden niet 
langer geassocieerd met senioren waarmee de voor
zieningen toegankelijker worden voor de overige 
wijkbewoners. Hierdoor wordt het contact tussen 
senioren en wijkbewoners bevorderd . Verder zullen 
de ouderen naar buiten moeten gaan om gebruik te 
maken van de voorzieningen. Nadeel hiervan is dat 
men door weer en wind naar buiten moet maar, het 
grote voordeel ervan is dat men onderweg mensen 
tegenkomt die al van ver aan ziet komen. De kans op 
ontmoeting wordt hierdoor vergroot en het gevoel 
van deelname aan het sociale en maatschappelijke 
leven wordt hiermee bevorderd. Een ander groot 
voordeel is dat ouderen zich niet langer afhankelijk 
voelen van een zorginstelling. Men kan zelfstandig 
leven met alle voorzieningen op loopafstand. 
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• 1.3 AFSTUDEERPLAN 

Met mijn afstudeeropdracht wil ik laten zien dat een 
(zorg)campus een goede optie is voor de nieuwe 
generatie ouderen. De maatschappij vraagt om op
lossingen zeals een campus of zorgnetwerk waarbij 
de zorg niet langer op de voorgrond staat en de 
mens in de maatschappij en in het dagelijkse leven 
centraal blijft staan. De onderzoeks- en weten
schappelijke waarde van dit onderzoek zijn dus van 
belang voor de toekomstige markt voor de zorg . 

Doelstelli ng: 

Het ontwerpen en onderzoeken van een zo 
ideaal mogelijk vormgegeven zorgcampus. 

Met dit onderzoek wil ik meer bagage krijgen over 
het actueel thema vergrijzing, zorg en leven. Kennis 
van dit thema is van groot belang voor een begin
nende professional vanwege de actuele marktvraag 
naar vernieuwende woonconcepten voor de toe
komstige generatie (zorgbehoevende) ouderen . 

Een ontwerper zorgt voor de toekomst van ouderen 
en ouderen zijn de toekomst voor de ontwerper. 
Hun toekomst is ook onze toekomst! 

Mijn visie heb ik vertaald in een campusmodel. Hier
bij behandel ik eerst stedenbouwkundige aspecten 
zeals de plaatsing van de verschillende functies ten 
opzichte van elkaar, de infrastructuur, de grootte en 
het uiterlijk van de gebouwen en de connectie van 
de gebouwen zowel met het campusterrein als van 
de gebouwen onderling. 

De probleemstelling: 

In hoeverre werkt een campusmodel als dra
ger voor de zorg en zorggerelateerde voorzie
ningen? 

Vervolgens ontwerp ik aan de hand van een beeld
kwaliteitplan de campus waarin ik de uitgangs
punten van mijn visie tot uitdrukking wil brengen. 
Het beeldkwaliteitplan maakt het potentieel en de 
ambities duidelijk voor de ontwikkeling van de cam
pus. Kwaliteiten en de architecturale mogel ijkheden 
en/of voorwaarden om deze kwaliteiten te kunnen 
realiseren worden in dit plan beschreven en met 
beelden weergegeven. Hiermee worden de beoogde 
kwaliteit en de ambities inzichtelijk gemaakt. 
De beeldbeschrijvingen in dit plan worden als kwa
liteit vooropgesteld en dienen als uitgangspunt voor 
het te ontwerpen gebouw. Dit gebouw zal een zorg 
gerelateerde functie hebben om het thema vergrij
zing zorg en leven in mijn plan te benadrukken. 



Plan van aanpak 

Om in inzicht te krijgen in de mogel ijke succes
factoren van een campus, heb ik een vergelijking 
gemaakt van verschillende bestaande campussen. 
Hierbij ben ik vooral ge"interesseerd in de link met 
de omgeving en de organisatie; programma en rou
ting . 

De analyse en conclusies verschaffen mij inzicht in 
de dragers voor een succesvol en sterk ontwerp. 
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LOCATIES 

• 2.0 LOCATIES 

Ik ben gestart met het zoeken naar bestaande 
zorglocaties die transformatie, uitbreidings- of 
nieuwbouwplannen hebben, die nog niet gereali
seerd zijn . Bij de keuze voor een bestaande zorglo
catie heb ik mij laten leiden door het gegeven dat de 
ligging van deze locaties bekend zijn en een logische 
ligging hebben binnen een stads- of dorpstructuur. 
Knelpunten van de bestaande situatie kunnen in 
de nieuwe plannen warden opgenomen. Verder is 
een campus een goede overgang tussen stedelijk 
en groen. Bij de keuze voor een geschikte locatie, 
wordt hiermee rekening gehouden. 

Uiteindelijk heb ik vier mogelijke locaties onderzocht. 
De bestaande situatie en de nieuwbouw-/verbouw
plannen ben ik nagegaan . Verder heb ik bekeken 
welk soort campus mogelijk is op de desbetreffende 
locaties. 

Locatie 1: 

Locatie 2: 

Locatie 3: 

Locatie 4: 

Dorp 700 inw. Rijckholt 
leegstaand klooster + verpleeghuis 

Dorp 4300 inw. Hulsberg 
verzorgingshuis + seniorenwonin 
gen + dorpsvoorzieningen 

Stad 120.000 inw. Maastricht 
Verpleegkliniek Klevarie 

Stad 90.000 inw. Heerlen 
Verpleegkliniek Heerlen (VKH) + 
zorgvallei 
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• 2.1 LOCATIE I 

Klooster Huize Immaculata Rijckholt 
Klein Rijckholt 
Gebouwd : 1912 Klooster 

Locatie 
Grootte 

1960 Verpleeghuis 
: Rijckholt (700 inw.) 
: 3 hectare (30.000m2) 

Voorbeeld van een campusmodel aan de rand van 
het dorp. 

Gecombineerd verpleeg- en verzorgingshuis Klein 
Rijckholt, werd tachtig jaar geleden gebouwd als 
hersteloord voor zieke religieuzen . Het klooster 
met neogotische details werd in 1912 gesticht door 
de zusters Dominicanessen. Vanaf 1923 werd het 
klooster uitgebouwd tot een complex voor de lusters 
onder de Bogen uit Maastricht. Later groeide het uit 
tot kuuroord voor tbc-patienten. In de jaren 60 werd 
het gebouw aangepast om als verzorgingshuis voor 
religieuzen te dienen, te weten de lusters Onder De 
Bogen. In 2003 werd het gebouw overgedragen aan 
de Stichting lorg voor Ouderen. De zorg aan reli
gieuzen werd afgebouwd. Nu wordt zorg geboden 
aan ongeveer 60 bewoners (niet- religieuzen). Klein 
Rijckholt is omgeven door een parkachtige tuin met 
daarin een klein dierenpark. 

Probleem: 
Het verpleeghuis is verouderd en staat voor drie
kwart leeg . 

Plannen; 
- Om een zorgcentrum met 36 verpleeghuisbedden 
rendabel te maken, zal Klein Rijckholt ook een zorg
hotel en (zorg)woningen krijgen. 
- De Rudolf Steiner groep is een mogelijk goede 
gebru iker voor het leegstaand klooster. Deze groep 
vindt de connectie tussen natuur en mens erg be
langrijk. lo streeft zij naar organische architectuur. 
De groep is behulpzaam voor de medemens; iets 
wat goed samengaat zorgbehoevende mensen. 
- De heemkundige vereniging Rijckholt is op zoek 
naar een geschikte plek en heeft zich gemeld om op 
het terrein een plek te vervullen. 
- Het Savelsbos ligt bijna in de achtertuin van het 
complex. Er zal op het terrein een plek komen voor 
een informatiepunt voor wandelaars van het Savels
bos. 

Helaas is het afzetgebied te klein voor voorzienin
gen waardoor het campusidee met zorggerelateerde 
voorzieningen hier niet haalbaar is. 
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• 2.2 LOCATIE 2 

Zorgcentrum T' Panhuys Hulsberg 
Gebouwd : 1971 
Locatie : Hulsberg (4300 inw.) 
Grootte : 2,5 hectare (25.000m2) 

Voorbeeld van een campusmodel aan de rand van 
het dorp 

Het zorgcentrum Panhuys ligt op een paar honderd 
meter van winkelcentrum Hulsberg. Gelegen aan 
de rand van Hulsberg biedt het uitzicht over een 
parkachtige, landelijke omgeving. Rand het zorg
centrum liggen in totaal 74 seniorenwoningen 
Het zorgcentrum telt 105 verzorgingsplekken: 

7 tweepersoonskamers 
6 rolstoeltoegankelijke app. 
85 eenpersoonskamers 

Er zijn 2 appartementen voor kortdurende opname 
aanwezig. (herstel operatie of vakantie mantelzor
ger) Verder warden er dagactiviteiten voor ouderen 
aangeboden. 

Probleem: 
Het zorgcentrum voldoet niet meer aan de eisen 
van deze tijd . Doordat ouderen zolang mogelijk 
zelfstandig willen blijven wonen, wordt de het ge
bruik aan een zorgcentrum minder en is er meer 
behoefte aan seniorenwoningen in de nabijheid van 
het zorgcentrum. 

Plannen: 
Deels nieuwbouw, deels transformatie 
Het totaalpakket bestaat uit; 
• 50 verzorgingshuisplaatsen (licht) 
• 30 verzorgingshuisplaatsen (zwaar) 
• 74 seniorenwoningen 

Het zorgcentrum en de seniorwoningen warden aan
gevuld door een breed scala aan voorzieningen. De 
basisschool, peuterspeelzaal, bibliotheek, het ge
meenschapshuis, de gymzaal en het bankfiliaal zul
len verplaatst warden naar het plangebied. Het idee 
is om de aanwezige voorzieningen multifunctioneel 
te gaan gebruiken. Centraal binnen het plangebied 
komt een verkeersluw openbaar plein waaraan de 
diverse entrees van de voorzieningen warden ge
koppeld. Hiermee warden alle dorpsvoorzieningen 
geclusterd aan het zorgcentrum en ontstaat er van
zelf een zorgcampus inclusief zorggerelateerd voor
zieningen gecombineerd met wijkvoorzieningen. 

Karakter : 
• Verkeersvrije openbare pleinruimte waaraan de 
entrees van de verschillende voorzieningen warden 
gekoppeld . Het plein wordt de drager voor de maat
schappelijke functies. 
• Scheiding tussen langzaam en snel verkeer. Par
keren wordt beperkt tot de entrees van diverse 
voorzien in gen. 
• Het delen van functies binnen de samenwerkende 
organisaties; 
- Een aantal woningen/appartementen kunnen 
namelijk zodanig warden vormgegeven dat zij oak 
kunnen dienen als klaslokaal en andersom. 
- Zowel schoolkinderen als bewoners van t'Panhuys 
kunnen gebru ikmaken van de bibliotheek. 
- Daarnaast zouden de bewoners van het nieuwe 
Panhuys en van de aanleunwoningen gebruik kun
nen maken van de computers van onze school. 
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• 2.3 LOCATIE 3 

Verpleegkliniek Klevarie Maastricht 
Gebouwd : 1976 
Locatie 
Grootte 

: Historische binnenstad Maastricht 
: 5 hectare (50.000m2) 

Voorbeeld van campusmodel aan een stadspark. 

Verpleegkliniek Klevarie telt 396 bedden en is hier
mee de grootste vepleegkliniek van Nederland. 

Probleem: 
De verpleegkliniek is te groat en past niet in de 
nieuwe visie van Vivre (zorginstelling). Men gaat 
over naar kleinschalig wonen in eigen vertrouwde 
omgeving. Tevens voldoet het verpleeghuis bouw
technisch niet meer aan de eisen van deze tijd. 

Karakter Klevarie 
• Het gebied kent een rijke historie en wordt be
grensd door veelal monumentale panden. 
• Het hele complex behoudt zijn groene uitstraling 
en krijgt een parkachtig karakter met een logische 
aansluiting op het stadspark. Het moet een groene 
oase in de binnenstad blijven. 
• De oude aanwezige stadsomwalling moet beter 
zichtbaar warden. 
• Nieuwbouw mag nergens hoger warden dan vier 
verdiepingen. 
• Het zorgcentrum moet meer binding met de wijk 
krijgen. 
• Zorg moet meer onderdeel warden van de maat
schappij, kleinschalig en hoogwaardig. 

Plannen: 
Deels sloop, start 2010, het bouwproces begint aan 
de randen van terrein. 
• 300 a 400 woningen I appartementen 
In grate variatie, zowel koop als huur, jong als oud, 
arm, middenklas en rijk maar speciaal aandacht 
voor seniorenwoningen in een levendig, dynamisch 
patroon met winkeltjes, een huisarts en een fysio
therapeut. Een kleinschalig patroon past beter in de 
omgeving. 
• Ondergronds parkeren voor zeker 600 plaatsen 
• Kleiner verpleeghuis voor 50 bewoners uit de bin 
nenstad van Maastricht. 
• Revalidatiekliniek (zorghotel) voor 60 bedden op 
het huidige parkeerterrein. 
• Renovatie van het St. Elisabethhuis. 
Dit gebouw wordt nu verhuurd aan de Universiteit 
Maastricht. Het gebouw gaat functioneren als be
stuurcentrum. Om alle centrale diensten erin onder 
te brengen zal er aan de achterzijde warden bijge
bouwd . 
• Renovatie van Polvertoren. 
Polvertoren (jaren '60) als landmark en goede over
gang naar het stedelijke gebied. De begane grand 
wordt gesloopt zodat de toren op paten komt te 
staan en hierdoor transparanter wordt. De toren 
krijgt woonfunctie. In de buurt komen grondgebon
den woningen. 
• Renovatie van het gebouw van de Sociale dienst 
In het oude kloostergebouw van de sociale dienst 
komt een appartementencomplex met extra vleu
gel. 
• De kapel wordt gerestaureerd. Hierin komt een . 
multifunctionele ruimte met een cafe 
• De Aldenhoffiat (seniorenflat) heeft een hoog
waardige architectonische waarde en heeft de sta
tus van rijksmonument. 
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• 2.4 LOCATIE 4 

Zorgvallei Parkstad Heerlen 
Gebouwd : 1966-1969 
Locatie 
Grootte 

: naast ziekenhuis rand Heerlen 
: 50 hectare 

Voorbeeld van een campusmodel aan de rand van 
de stad. 

Probleem: 
Sevagram (zorginstelling) gaat mee in de landelijke 
tendens van het kleinschalig wonen in eigen ver
trouwde omgeving. Men gaat over naar gedeeltelijke 
sloop van zijn groot en gedateerde verpleegkliniek 
naast het ziekenhuis. (zie krantenartikel pag. 12) 

Karakter gebied 
Er is een masterplan opgesteld over een groot ge
bied genaamd "Zorgvallei". Hierin werken meerdere 
zorgparticipanten mee. 
Het masterplan heeft zorgvuldig rekening gehouden 
met de natuurlijke omgeving en een beekdalzone. 
Dit ecologisch groengebied wordt aantrekkelijker 
en voor iedereen zichtbaarder gemaakt. Op deze 
manier ontstaat een groene parkachtige omgeving 
die bijdraagt aan het herstel en welzijn van de pa
tienten. Ook is er aandacht voor verbetering van de 
langzame verkeersstromen (wandelen en fietsen) 
De auto wordt zoveel mogelijk geweerd. 

Het nieuw te realiseren programma 
meer uit: 
Zorgfu ncties: 
Niet-zorggerelateerde functies: 
Zorggerelateerde fu ncties: 
Opleidingen 
Facilitaire functies 

bestaat onder 

70.550 m2 
3.860 m2 

19.000 m2 
5.500 m2 

10.300 m2 

Plannen: 
Gezamenlijke ontwikkeling van drie grote zorgpar
tijen; 
• Atrium Medisch Centrum Parkstad (ziekenhuis) 
• Mondriaan Zorggroep (psychiatrische opvang jon
geren, volwassen, ouderen en verslaafden) 
• Zorgorganisatie Sevagram 

- Verpleegkliniek Heerlen(VKH) kliniek A > 
ver-/nieuwbouw van verpleeghuis 
112 plaatsen groepswonen 
40 plaatsen afdelingswonen 
50 zorgappartementen 

- VKH kliniek B > 
ver-/nieuwbouw van het verpleeg 
huis somatiek. 

De drie zorgpartijen liggen in elkaars nabijheid en 
zijn alle drie bezig met plannen voor nieuwe huis
vesting of uitbreiding. Door de plannen voor zorg
vallei kunnen de partijen samenwerken en zijn er 
vele soorten zorg op een plek. De partijen hebben 
verschillende kerntaken maar vullen elkaar aan op 
de cure-carelijn. De bestaande zorgfuncties worden 
aangevuld met zorggerelateerde voorzieningen op 
het gebied van preventie, ziekenhuiszorg, ouderen
zorg, revalidatie, onderwijs en onderzoek. Hiervoor 
zal het gebied tussen Sevagram en Atrium MC (direct 
langs de stadsautoweg) verder bebouwd worden en 
daardoor een meer verstedelijkt en zichtbaar ka
rakter krijgen. Het gebied van de Mondriaan Zorg
groep wordt ingericht als campus met verschillende 
gebouwen en veel groen. 

In de zomer van 2006 zijn de gemeente Heerlen 
en het ROC Arcuscollege overeengekomen om de 
zorg- en zorggerelateerde opleidingen ook in de 
Zorgvallei Parkstad Limburg te huisvesten. 





Ontwerpbestemmi ngsplan 
'Zorgcampus De Wingerd' 

Sint-Barbara bouwt met Sint-Anna 
zorgca mpus ui t 
lnhuldiging van vemieuwde ZOl-campus 

LANAICEN - Vlaams minister van Volksgezondheid Steven 
Vanackere (CD&:V) huldigde de vemleuwde campus Sint
Barbara van het Ziekenhuis Dost-Limburg in Lanaken in. Er 
was nog nieuws: er komt een nleuw rust- en 
verzorgingstehuis. 

Oms stichting Philadelphia Zorg Campus Noodwijkerhout 

Zorgcampu1 kornt van de grond 

Hat OCMW is van plan de zorvcampus op Turk.yen in Nieuwkerken verder uit te bouwen . Het 
kocht daarvoor een perceel orond aan van 1,3 hectare. 

Zorgcampus in Dra chten 

Drachten - Aan het Schuttersveld in Drachten "'urdt een zorgcampus 
gebouwd met een school voor vo o1t gezet speciaal onderwijs en een 
logeerhuis. De drie bestaande scholen voor speciaal onderwijs in Drachten , 
De Rank. De Poa1t e en de Gerritsmaschool , gaan er deels in op Het plan is, 
het gebouw in 20J9 in gebruik te nemen. 
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• 2.5 LOCATIEKEUZE 

Bestudering van de locaties en de daarvoor ontwik
kelde plannen, maakt duidelijk dat het campusmo
del een goede oplossing kan bieden voor integratie 
van zorg in de dagelijkse leefomgeving. Zowel in 
dorpen als in steden kan een campusmodel worden 
toegepast. In dorpen kunnen voorzieningen blijven 
bestaan doordat aanbieders uit efficiency overwe
gingen gezamenlijk gebruik maken van de aanwe
zige accommodaties. Men wordt ketenpartner van 
elkaar en vestigt zich in elkaars nabijheid. Ouderen 
wensen zo dicht mogelijk bij deze voorzieningen te 
wonen vanwege hun geringere mobiliteit. In steden 
komt dit fenomeen ook voor maar dan op stads
deelniveau. 

De vier besproken locaties vergelijkend heb ik be
sloten om locatie 3 "Verpleegkliniek Klevarie" te 
gebru iken als plangebied voor de uitwerking van de 
ideale zorgcampus. Immers locatie 3 is in de stad 
gelegen en vormt voor mij een grotere uitdaging 
dan een dorpslocatie. Stadslocatie 4 "Zorgvallei" te 
Heerlen is ten opzichte van locatie 3 te groat en de 
plannen verkeren in een te pril stadium. De plannen 
op het Klevarieterrein zijn verder ontwikkeld . Er is 
in 2005 een prijsvraag uitgeschreven waarvan de 
randvoorwaarden aansluiten op mijn plannen. Deze 
voorwaarden neem ik mee in mijn ontwerp en vindt 
u in de bijlage op pag. 122. Tevens biedt de rijke 
bouwkundige historie en de lange zorgtraditie van 
de locatie in Maastricht interessante uitdagingen 
voor een ontwerp. 



I Locatle I Klein Rijckholt te Rijckholt 

I Type zorg I Zorgcentrum van Vivre 

I Bouwjaar I 1912 + jaren 60 

I Terreln 130.000 m2 

I Inwoners I I 100 

Red en 
vernieuwing 

D 
Programma 

Type campus 

Min-/plus 
punten 

Verouderd 
Te groat 

Unieke locatie in een landelijke 
omgeving om zorg te combineren 
met een zorghotel. 

Zorghotel 25-30 plekken 
Senlorenwoningen 
Heemkundevereniging 
Infopunt Savelsbos 
Rudolph Steiner groep in het te 
renoveren klooster. 

Campus aan de rand van het dorp. 
Overgang tussen bebouwing en 
landschappelijk green. 

Het afzetgebied voor voorzieningen 
Is te klein. 

I t'Panhuys te Hulsberg I Klevarle te Maastricht 

I Zorgcentrum van Sevagram I Verpleegkllniek van Vivre 

11971 11976 

I 2s.ooo m2 I so.ooo m2 

~I 4_.3_o_o ________ ~I I 120.000 

Verouderd 
Veranderende zorgvraag 

Clusteren van voorzieningen uit het 
dorp In combinatie met zorg . 
Rulmten en faciliteiten voor 
meerdere doeleinden gebrulken 
waardoor kosten kunnen warden 
gedrukt. 

80 zorgcentrumplekken 
74 senlorenwonlngen 
Baslsschool 
Peuterspeelzaal 
Bibllotheek 
Gymzaal 
Gemeenschapshuis 
Bankflllaal 

Campus aan de rand van het dorp. 
Overgang tussen bebouwing en 
landschappelijk green. 

Zorginstelling geeft niet veel prljs 
over bestaande plannen . 

Gedateerd 
Te groat 
Meerbedskamers 
Aangescherping brandveillgheid 

Kleinschalige zorg ; capacitelt wordt 
over stad en regio verspreldt. 
De zorg wordt neergezet in een 
divers maatschappelijk woonmllleu . 

50 Verpleeg plekken 
6 plekken voor het hospice. 
60 plekken voor het zorghotel. 
Zorggerelateerde voorzieningen 
600 ondergrondse parkeerplekken. 
300 a 400 woningen voor een 
gemlxte doelgroep. 

Campus midden in de binnenstad . 
Overgang tussen bebouwing en 
stadspark. 

Goede communicatie met zorg
instelllng . 
Interessante historie gebied. 

I Verpleegklinlek Heerlen VKH 

I Verpleegkliniek van Sevagram 

11969 

I 10.000 m2 (zorgvallei 500.000 m2JI 

190.125 

Gedateerd 
Te groat 

Kleinschallge zorg; capaciteit wordt 
over stad en regio verspreidt. 
Orie grate zorgpartijen werken 
samen aan het begrlp " Zorgvallei" 

70.000 m2 Zorgfunctles ingevuld 
door de bestaande drle zorgpartljen. 
19.000 m2 zorggerelateerde 
voorzieningen 
3.860 m2 Nlet-zorggerelateerde 
functles 
5.500 m2 Opleidingen 
10.300 m2 Facilitaire functies 

Campus aan de rand van de stad. 
Overgang tussen bebouwing en 
landschappelijk green. 

Zorglnstelllng geeft niet veel prijs 
over de bestaande plannen. 
Het project "zorgvallei" Is te groat. 
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• 2.6 NIEUW PROGRAMMA 

In 1976 is de verpleegkliniek 'Klevarie' op het ter
rein verrezen. De kliniek biedt 396 zorgplekken en 
is daarmee de grootste verpleegkliniek van Neder
land. 

Het gebouw is verouderd en voldoet niet meer aan 
de wensen van deze tijd. Ingegeven door de moder
nisering van de AWBZ normen en de veranderende 
vraag in de verpleging en verzorging, heeft de zor
ginstelling 'Vivre' een nieuwe zorgvisie opgesteld. 
Het verspreidingsgebied per zorglocatie wordt ver
kleind waardoor de capaciteit van Klevarie wordt 
teruggebracht tot 50 zorgplekken voor Maastricht 
"Binnenstad-west". "We willen de capaciteit van Kle
varie over stad en regio spreiden", zegt bestuurslid 
D. Mol van Vivre. Elders in de regio worden nieuwe 
verzorgingscentra gebouwd om daar clienten uit de 
omgeving zorg aan te bieden. 

De trend om zorg te mixen met andere functies 
wordt ook op het Klevarieterrein toegepast. Deze 
andere functies dienen wel zorggerelateerd te zijn. 
Hierbij denkt men aan een praktijkruimte voor tand
arts, arts, apotheek of fysiotherapie, en dienstver
lenende praktijken zoals een bloemist, buurtwinkel, 
cafe, kapper of pedicure. Het terrein moet levendig 
worden met een mix aan woonvoorzieningen voor 
starters, vitale en zorgbehoevende zelfstandig wo
nende ouderen.Verder denkt men aan een herstel/ 
revalidatiekliniek en een expertisecentrum. 

Het hospice en het verzorgingshuis Lenculenhof, 
beide gelegen aan de Abtstraat, probeert men bij 
het plan te betrekken. 

De Polvertoren functioneert nu als bestuurscentrum 
van Vivre. Het staat deels leeg. Het St. Elisabethhuis 
waar nu een kantoor in gevestigd is, komt vrij en 
wordt gerenoveerd voor het nieuwe bestuurscen
trum van 'Vivre'. De Polvertoren is goed geschikt 
voor herbestemming naar woningen. Ook vertrekt 
de Sociale dienst van de gemeente uit het Calarien
bergklooster naar het reeds voltooide Mosa Forum 
complex op de Markt te Maastricht. Herbestemming 
van het klooster Calvarienberg en het aangebouwde 
ziekenhuis vragen speciale aandacht. 

De wens is om 600 parkeerplekken te realiseren 
voor bewoners, personeel, bezoek en bezoekers 
van de stad. Parkeren op het maaiveld zal tot een 
minimum worden beperkt. 

Voor alle mogelijke woonvormen en voorzieningen 
op de campus zijn de gewenste vierkante meters 
vastgelegd. Dit wordt zichtbaar gemaakt in het 
programma op de volgende pagina. Het aantal wo
ningen, zorgplekken en parkeerplekken zijn in dit 
programma al afgestemd op het definitief ontwerp. 



Programma Campus 
Functie Specificatie m2 Factor Aantal Subtotaal Tota al 

Zorg Psychogeriatrische zorgplek 45 1,5 12 810 solo 
Somatische zorg plek 45 1,5 42 2835 
Hospice per kamer 35 1,5 6 315 
Herstelhotel per kamer 45 1,5 60 4050 

Senloren Seniorenwonlngen 80-100 6880 
Starters Starters 60-80 
Senioren / Starters Woningen 80 86 6880 

lstudenten IKamers 20 1,5 102 3060 ~nr;n 

Gezondhelds Fysiofitcare 400 
voorzienlngen Oefenruimte 100 1 

Behandelkamer 25 3 
Fitness 150 1 
Kleedkamers 35 2 

Apotheek 130 1 130 
Tandarts 150 1 150 
Huisarts 160 

Spreekkamer 50 2 
Asslstentekamer 40 1 
Wachtruimte 20 1 

Beauty Kapper 80 80 130 
voorzlenlngen Schoonheldssalon 50 50 

Algemene Adviescentrum 100 100 320 
voorzleningen Technlsche hulpdlenst 100 100 

Wasserette 120 120 

Onderzoek Expertisecentrum 1175 1175 
Aantal bedden 45 1,5 10 
Onderzoeksrulmte 500 

Parkeren Parkeerplekken 12,5 1,5 307 5756,25 6045 
lnvalldeparkeerplekken 17,5 1,5 11 288,75 

Extra's Activiteitenzaal 50 1 50 
Restaurant 150 1 150 
care 100 1 100 
Buurtwinkel 400 1 400 
Bloemenzaak 80 1 80 
Kinderdagverblljf 450 1 450 
Kledlngreparateur 50 1 50 
Schoenmaker 50 1 50 

+ 
27790 m2 
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ANALYSE 

• 3.0 HI STORIE 

Nadat de eerste stadsmuur was voltooid ontstonden 
er eind 13e eeuw weer nieuwe woonwijken buiten 
de stad, met name langs de grote uitvalswegen. 
Deze wijken namen snel in belang toe. Rond het 
midden van de 14e eeuw werd besloten deze wijken 
te beveiligen en er werd een tweede stenen stads
wal gebouwd. Het Klevarieterrein ligt aan de rand 
van deze tweede stadsomwalling. 

De tweede stadsomwalling lijkt in 1380 min of 
meer voltooid te zijn, met vijf poorten (IV-VIII) die 
toegang boden tot de stad. Een van deze poorten 
grenst aan het Klevarieterrein. Dit is poort nr. VI. 
Een stuk van de stadsmuur staat nog steeds op 
het terrein. Ook het voormalige wachthuis aan de 
Tongersepoort staat er nog. Deze twee bouwwerken 
staan op de monumentenlijst. De poort zelf is in 
1868 gesloopt. 

E•rste en twffde omwalling 

TO£LICHTINO 

I Tweebeqenpoort 
11 Hclpoort 
m Onzc.-Licvc.-Vrouwcpoort of 

Jelcerpoort 
IV Boscbpoort 
V Llndcnkruhpoort 

T ... 

VI Rrws.sclscpoor1 
VU Tooacnepoort 
Vtn Pieterspoon 
IX Duitse Poon 
X Siot·MH.r1cospoor1 
XI Ronded 'De Vijf Koppe n' 
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1588 
Omstreeks 1588 is de eerste volledige stadsplatte
grond van Maastricht getekend door G. Braun en F. 
Hogen berg . 

Deze tekening laat zien dat de meeste poorten van 
de tweede wal al voorzien zijn van bastions. Het 
Klevarieterrein bestond destijds uit een lage rand
bebouwing die ten westen begrensd werd door de 
stadsomwalling. In het binnengebied bevond zich 
agrarisch gebied. 

De bevolking bedroeg in die tijd ongeveer 10.000 
inwoners onder wie 500 kloosterlingen en kanun
niken (monniken). 

Elisabeth Strouven (1600-1661) 
Op Goede vrijdag 1628 betrokken Elisabeth Strou
ven en vijf andere ongehuwde vrouwen een boerde
rij op de Kommel, ten noorden van het plangebied. 
Elisabeth wilde met deze vrouwengemeenschap niet 
alleen een godgewijd leven gaan leiden, maar ook 
de ziekenzorg voor de armen der stad op zich te 
nemen. Om aan te geven hoe centraal het lijden van 
Christus stond in Elisabeths- spiritualiteit, noemde 
zij de gemeenschap Calvarienberg. 
De naam Kommel is afgeleid van Cumulus dat in het 
latijns hoogte betekend. Geheel in de lijn van haar 
denken vergeleek Elisabeth Strouven de Kommel 
met Calvarienberg, de berg waar Christus werd ge
kruisigd en zo kreeg het prille klooster zijn naam. 



1671 
Nadat Elisabeth Strouven overleed, nam Elisabeth 
Cappouns de leiding over. zij was de dochter van 
een van de vijf vrouwen waarmee Elisabeth Strou
ven haar gemeenschap began. In 1671 werd de 
boerderij vervangen door het klooster Calvarien
berg. Het klooster heeft nu de status van een rijks
monument. 

1737 
In 1710 werd de kapel toegevoegd aan het complex. 
Over de periode van 1737-1787 is weinig beschre
ven. Men gaat ervan uit dat er niet veel veranderd 
is aan het complex. Deze periode was de bloei van 
het klooster. 
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1796-1820 
In 1796 ging het klooster ten onder en werd het pand 
verkocht aan Dhr. Rigano die in het klooster een 
katoenfabriek begon en in de kapel een lantaarn
fabriek. Zij maakten een uitstekend product, dat in 
Parijs en de Hollandse steden de straten verlichtte. 
Na zijn overlijden in 1820 verkocht de weduwe van 
Rigano het klooster aan het Burgerlijk Armsbestuur 
(BA) . Zij waren gehuisvest in het voormalige Cellen
broederscomplex waar ze de verzorging van zieken 
en gebrekkigen op zich namen. Door overbevolking 
werd men genoodzaakt te verhuizen. De aanwezig
heid van vier waterputten en een grote tuin bij het 
Calvarienbergcomplex maakte de locatie aantrekke
lijk. En zo kwam het klooster weer in handen voor 
de ziekenzorg. Het BA breidde in 1821 het U-vormig 
klooster uit met een ziekenhuis waarmee het hele 
klooster omsloten we rd. 

Burgcrlijke gasthuizen in 18 I '4 

In deze tijd zijn de kanonnenloods en het kruid
magazijn in de tuinen van het klooster gebouwd. 
Het kruidmagazijn is helaas ontploft waardoor een 
groot deel van de stadsmuur en de kanonnenloods 
verloren ging. De voorgevel van de kanonnenloods 
is bewaard gebleven. Het gebouw had oorspronke
lijk een gesloten karakter en wordt gedomineerd 
door twee grote koetspoorten. Het gebouw is tot 
monument verklaard. 

Rond 1830 telt Maastricht ongeveer 24.444 inwo
ners. 
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1872 
Op 29 mei 1867 tekende Koning Willem III het 
besluit waarbij Maastricht zijn status als vesting 
verloor. De vestigingswerken die als een knellende 
gordel om de stad lagen werden doorbroken. Nog 
in 1867 werden de eerste stadspoorten gesloopt 
zodat de stad een stuk toegankelijker werd . Door 
dit opheffingsbesluit kwam een groot gebied vrij en 
er moesten plannen komen om deze terreinen een 
bestemming te geven. De basis van deze plannen 
werd gelegd door F. W. van Gendt die in vele ste
den bij de sloop van de vestigingswerken betrokken 
was. Hij ontwierp de singels die de hele stad omslo
ten. Tevens boden zijn plannen mogelijkheden tot 
stadsuitbreiding. Niet veel later verschenen plannen 
om aan de zuidzijde de luxe woonwijk Villapark te 
ontwikkelen . 

De aanleg van de singels vond plaats in de peri
ode tussen 1870-1890. Eerst werd de westzijde 
gebouwd, later vanaf 1883 werd de singel door
getrokken naar het zuiden van de stad. Het derde 
stuk in de singelstructuur was de Hertogsingel die 
ten westen ligt van het plangebied. Over dit stuk 
singel liep ook de tramlijn via Jekerdal naar Canne 
die in 1893 werd gerealiseerd. In de ruimte tussen 
de singels en de oude stad was hier en daar ruimte 
voor enkele straten. Het gebied dat ontstond tussen 
de singel en de stadsmuur aan het terrein werd bij 
het Klevarieterrein getrokken, dit noemde men de 
Calvarieweide. 

Rond 1879 telde Maastricht ongeveer 28.557 inwo
ners. 
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1891 
In 1891 voldeden het klooster en het ziekenhuis niet 
meer aan de eisen van destijds. Daarom werd in 
de tuin van het klooster een nieuw gasthuis Cal
varienberg gebouwd met het St. Elisabethhuis als 
entreegebouw dat tevens functioneerde als Klasse
ziekenhuis. Oak "krankzinnigen" en "gebrekkigen" 
vonden hun plaats in het ziekenhuis en het raakte 
er al gauw overvol. Men plaatste noodbarakken op 
de Calvarieweide die destijds nag onbebouwd was. 

1 
l) . 

~ ~pitaal • 
Cai"arienberg ¥ 
MA..\syR ICHT . 

Uitbreiding van de stad 1914 
Aan het begin van de 20e eeuw waren de woon
omstandigheden in Maastricht zeer slecht. In 1897 
woonde alle arbeiders in woonkazernes. De woning
wet die in 1902 van kracht ging verplichtte gemeen
ten tot actie op gebied van volkswoningbouw. In 
die perioden werden de woningbouwverenigingen 
opgericht. Volgens de gemeente moest de stads
uitbreiding ten westen van de stad plaatsvinden 
op enige afstand van de welgestelde mensen uit 
Villapark. Kort na 1905 werden de eerste groepen 
woningen gebouwd ten westen van de Hertogsingel 
(Blauwdorp), dit was slechts kleinschalig . In 1918 
bouwde "Beter Wonen" er 143 woningen. Tussen 
1902-1920 leverde de woningbouwverenigingen 
600 woningen op. 

Rand 1900 had Maastricht 37.000 inwoners. 



1920 
Op de foto is de nag vrijwel onbebouwde Calvarienweide met slecht een noodbarak van het ziekenhuis 
goed herkenbaar. Achter de noodbarakken ligt het Calvarienbergcomplex met het ziekenhuis van 1891 dat 
het gehele binnengebied in beslag neemt. Linksboven ligt het vrijthof. Beneden zijn de laanbomen van de 
Hertogsingel te zien. 



Bouwplannen na WO II 
Pas in de jaren 50 is men op de Calvarieweide gaan 
bouwen: Dit gebied is de eerder genoemde restruim
te tussen de oude stadsmuur en de nieuwe singels. 
Het gebied is ten opzichte van andere vergelijkbare 
gebieden lang onbebouwd en groen gebleven. Om 
het gebied optimaal te kunnen benutten zijn de 
straten St. Servaasbolwerk en de Polvertorenstraat 
aangelegd. 
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Uitbreidingsplan 1954 
In 1950 werd het nieuwe ziekenhuis St. Annadal 
voltooid dat toen buiten de stad lag. Zo kwam het 
Calvarienbergcomplex grotendeels leeg te staan. In 
het voormalige ziekenhuis begon men met de be
strijd ing van het nijpende probleem van de verple
ging en de chronische zieken. De bejaarden waren 
gehuisvest in het klooster dat ook overvol raakte. 

Het plan van Jos Klijnen dateerde al van 1941 maar 
werd pas in 1954 formeel vastgesteld. Het ging uit 
van een heldere structuur. Aan de westzijde van de 
stad waren een aantal wijken geprojecteerd, die ge
zamenlijk een krans van wijken I parochies zouden 
gaan vormen. Deze aanpak van stadsuitbreiding 
heet het parochiemodel. 

1956 
Het Klevarieterrein wordt door de uitbreiding inge
sloten en groeit in de stadsstructuur. In 1956 is de 
bejaardenflat "Aldenhofflat" verrezen op de Calva
rienweide. Dit is gedaan om het overvolle klooster 
te ontlasten. Jean Huijsmans ontwierp deze flat 
geheel in trant van de naoorlogse ruimtelijkheid. 
Twee schijven die parallel aan elkaar liggen en zijn 
verbonden door een strook laagbouw die zo aan 
weerszijde groengebied omsloten. Ook maakte de 
ontwerper gebruik van prefab elementen zoals in 
het trappenhuis en de balkonbalustraden. Hiermee 
sloot hij helemaal aan op de opkomende prefab
bouw in Nederland. De flat heeft een hoogwaardige 
architectonische waarde en is bestempeld als rijks
monument. 
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1964 
In 1964 werd achter het voormalige wachthuis de 
Polvertoren gebouwd. Deze 35m hoge flat functio
neerde als zusterflat van het Calvarienbergcomplex. 
Deze witte flat staat als krachtig element op het ter
rein en heeft de potentie tot monument. 
Op onderstaande luchtfoto is de bouw van de ver
pleegsterflat "Polvertoren" is net voltooid . Rechts is 
het witte ziekenhuis uit 1821 goed zichtbaar. 

De toren is nu inefficient in gebruik als bestuurscen
trum van de stichting BA. De indeling, maatvoering 
en bouwfysische staat van het gebouw zijn niet 
meer acceptabel. 



1976 
In het ziekenhuis began men met de verpleging 
van de chronisch zieken. Dit groeide uit tot een 
behuizing van 240 bedden. Totale nieuwbouw werd 
noodzakelijk om te voldoen aan de nieuwe eisen 
voor een moderne verpleegkliniek. In 1974 kreeg 
men toestemming voor de bouw van een nieuwe 
verpleegkliniek met 396 bedden die zou verrijzen op 
het binnenterrein van Het Calvarienbergcomplex. 
Zo ontstond verpleegkliniek Klevarie, opgebouwd 

uit drie bouwblokken die verbonden werden door 
een lange gang . De paviljoens van het ziekenhuis 
werden gesloopt, ze waren 80 jaar oud en uitge
woond. Het St. Elisabethhuis werd wel behouden 
en kreeg een monumentale status. Het St. Elisa
bethhuis functioneert nu als kantoorruimte. Het 
klooster werd in 1977 verkocht aan de gemeente 
die er de sociale dienst in vestigde. Zij zorgde in 
1987 ervoor dat het klooster en de kapel volledig 
werden gerestaureerd. 
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Samengevat 
14e eeuw 
1459 
1588 
1628 
1671 
1710 
1718 
183/4 eeuw 
1794-1815 
1796 
1797 
1799 
Begin 19eeuw 
1821 

1845 
1847 
1849 

1857 
1867 
1868 
1870-1890 
1887-1891 
1893 
1902 
1918 
1925 
1950 
1952 
1956 
1964 
1974 

1976 
1992-1993 
1977 

1986 
1987 
2005 

Bouw van de tweede stadsomwalling. 
Tongersepoort werd vernieuwd en versterkt met twee poorttorens. 
Inwonersaantal +/- 10.000 onder wie 500 kloosterlingen en kanunniken. 
Zes vrouwen vestigde zich o.l.v. E. Strouven{l600-1661) als ziekenverzorgsters. 
Kloostervleugel Calvarienberg voltooid in hoefijzervorm. 
Bouw kapel Calvarienberg voltooid in classicistische stijl. 
Bloeiend klooster. 
Bouwstijl wachthuis Tongersestraat. 
Franse Tijd . 
Klooster ging ten onder en werd met de kapel verkocht. 
De katoenfabriek van Rigano in de kloostergebouwen van Calvarienberg. 
De lantaarnfabriek in de kapel van Calvarienberg. 
Bouw kannonenhuis nu van Kleefpaviljoen, gebouw voor Technische dienst Klevarie. 
Voormalig klooster werd aan-/verbouwd door BA tot zieken- en gebrekkigenhuis. 
In het kanunnikenhuis was de psychiatrische afdeling gevestigd. 
BA koop eigendommen naast (zuiden) Calvarienberg aan. 
De komst van de krankzinnigen naar het klooster van Calvarienberg. 
Het krankzinnigengesticht werd gevestigd in het voormalige kanunnikenhuis, de 
kloosterkapel en de kloostersacristie. 
De kapel dient als administratiegebouw. 
Koning Willem III tekent besluit waarbij Maastricht de status als vestiging verliest. 
Sloop Tongersepoort. 
Aanleg singels. 
Ziekenhuis werd uitgebreid met het St, Elisabethhuis als klassenziekenhuis en hoofdentree. 
Aanleg van de Hertogsingel. 
Kapel werd verbouwd in neogotische stijl. 
143 woningen gebouwd in Blauwdorp. 
Eerste bebouwing aan Hertogsingel. 
Bouw Ziekenhuis St. Annada! voltooid, de psychiatrische afdeling bleef in Calvarienberg. 
Bouw van nieuw psychiatrische instelling aan (zuiden) abtstraat. 
Bouw Aldenhof. Het godshuis raakte overvol en werd uitgebreid op de Calvarienweide. 
Bouw verpleegsterflat Polvertoren. 
Calvarienberg groeide tot 240 bedden en de gebouwen van het voormalige ziekenhuis 
voldeden niet meer aan de eisen. 
Toestemming tot de bouw van een nieuw modern verpleeginstituut met 396 bedden. 
In gebruikname van Klevarie. 
Verbouwing van de begane grand (herindeling) en opknapbeurt achtergevels aan terrein. 
Komst van de Sociale Dienst in Voormalig klooster. 
Vergunning bouw Lenculenhof verzorgingscentrum. 
Oude stallen aan de Calvariestraat maken plaats voor een nieuw appartementencomplex. 
Sociale Dienst knapt de voormalige kapel op en restaureerde het kanunnikenhuis. 
Prijsvraag stedenbouwkundige herontwikkeling van Klevarieterrein. 
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• 3.1 LOCATIE 

Ligging + Grootte terrein 
Het terrein ligt net binnen de singels van de stad. 
Hiermee heeft de locatie een goede bereikbaarheid 
en ligt het op een steenworp afstand van de bin
nenstad. Een toplocatie voor senioren en starters. 

Het gebied is 300 meter lang en 200 meter breed en 
telt hiermee ongeveer 5 hectare grand inclusief de 
bestaande randbebouwing. 

Bilzen (B) 
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Hoogtevesch illen 
Het terrein kent een hoogteverschil van twee me
ter, hellend naar de noordkant van het terrein. Het 
zuiden van het terrein sluit aan op de stadsparken. 
Door deze stadsparken stroomt de Jeker, een rivier 
die richting de Maas stroomt. Het terrein ligt in de 
helling van dit rivierdal. Dit is goed zichtbaar in de 
hoogtekaart van het Actueel Hoogtebestand Neder
land (AHN). 

51 



\ 

/ 

\ \ 
..... 

"" 
\ 

(>Y ~ 
\ 

/ 

,/\ 
T ' I \ \ \ ..... • ,,,. / \ ,,,,. 

\ -
~ / 

--
'\ I 

\ 
_. ' ,, 

\ 

' 
,/ .... 

\ \ 

\ 

r ' 
Wold er 
Hazedans 

Lijn 9, Canne ' 
Lij n 53, Pottenberg 

--

_. 

" \ 

,/ 

' \ 

-\ 

.--
\ 

--\ 

~.,..... 

\ 

Auto 
Met de auto is de locatie goed bereikbaar. De lo
catie ligt aan de rand van de stad naast de singel. 
Vanaf deze Hertogsingel is het terrein zowel aan de 
noordzijde als aan de zuidzijde bereikbaar. Rondom 
de locatie bevinden zich veel binnenstedelijke een
richtingswegen. 

Openbaar vervoer 
Er rijden verschillende bussen die een goede ver
binding vormen tussen de locatie en het centraal 
station . Elke 15 minuten is er een bus beschikbaar. 
De reistijd van en naar het Centraal station bedraagt 
ongeveer 10 minuten. 

Voetgangers 
Loopafstanden naar het Vrijthof • (900m) : 
Rustig lopen 3,8 km/u 14min 
Stevig doorstappen 5,2 km/u lOmin 



Parkeren 
De oranje stroken geven het langsparkeren weer en 
de blauwe stroken het haaksparkeren . Onder het 
vrijthof bevindt zich een parkeergarage. Overal is 
betaald parkeren ingevoerd. Dit is besloten omdat 
mensen die naar de stad gaan hun auto 's in deze 
wijk parkeren . Op het Klevarieterrein is te weinig 
parkeerplek voor bezoekers waardoor zij genood
zaakt zijn hun auto tegen betaling in de wijk te par
keren . Hierdoor ontstaat er een parkeerprobleem in 
de wijk. 

Groen 
In de binnenstad is niet veel groen te vinden. Het 
Klevarieterrein is daarentegen groene oase in de 
binnenstad . Ten zuiden van de locatie liggen de 
stadsparken. In Mariaberg, de wijk ten westen van 
het gebied, zijn enkele openbare groene ruimten in 
het stedelijke ontwerp uit de jaren 20 opgenomen. 
Het Vrijthof, de Hertogsingel en enkele straten in 
Mariaberg worden alien gemarkeerd door een her
kenbare rij bomen. 

Bebouwingshoogte 
De oude binnenstad kent oude panden met veelal 
drie verdiepingen en een hoog zadeldak . Kerken 
kloosters en flatgebouwen zijn duidelijk zichtbaar 
in deze hoogtekaart. In de achtergebieden van de 
bouwblokken staan veelal bijgebouwen met slechts 
een of twee bouwlagen. Aan de andere zijde van de 
Hertogsingel neemt de bebouwingshoogte af. Hier 
ligt de woonwijk Mariaberg. 
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Monumenten 
Het plangebied is gedeeltelijk gelegen in een be
schermd stadsgezicht. Door zijn rijke historie telt 
het gebied vele monumentale panden die het ter
rein begrenzen . Ook staat er nog een deel van de 
oude stadsomwalling. 
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1. Klooster 1671 en kapel 1710 Calvarienberg 

2. St. Elisabethhuis 1891 

3. Kanonnenloods omstreeks 1800 

4 . Polvertoren 1964 

5. Wachthuis omstreeks 1775 

6. Aldenhofflat 1956 
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Buurtvoorzieningen 
Het terrein is gelegen tussen de binnenstad en 
de wijk Mariaberg. Van belang zijn de aanwezige 
sociaal culturele voorzieningen uit de wijk. Zij zijn 
vaak drager van een wijk. De opgebouwde sociale 
contacten met buurtbewoners moeten behouden 
blijven zodra men verhuist naar de campus om ver
eenzaming zoveel mogelijk tegen te gaan. Zowel de 
binnenstad als het hart van de wijk Mariaberg zijn 
binnen 700 meter bereikbaar. 

De aanwezigheid van maar liefst vier grote super
markten binnen een bereik van 500m, stimuleert 
het zelfstandig functioneren van de bewoners in het 
dagelijkse leven. 

"' -* 

Voorzieningen in de directe omgeving 
Een campus moet niet geheel op zichzelf aangewe
zen zijn om het ontstaan van een enclave binnen de 
bestaande structuur te vermijden. Vandaar is het 
belangrijk dat de voorzieningen op de campus al
leen een aanvulling zijn op het bestaande aanbod. 
Zo wordt de zorg optimaal ge·integreerd in de al
ledaagse samenleving. 

De architectengroep "Naarding, Straesser en Van der 
Linden" heeft voor een uitbreidingswijk in Amers
foort een tabel opgesteld waarin per zorggerela
teerde voorziening staat vermeld wat de gewenst 
afstand is vanaf een zorgcomplex. Dit gegeven heb 
ik gebruikt bij het bepalen van de campusvoorzie
ningen. 

.. Binnenstad 

e Supermarkt 

• Buurthuis 
gym 
knutselclub 
computercursus 
sjoelen 
dansen 
ect. 



Er zijn verschillende voorzieningen in de directe 
omgeving van het Klevarieterrein te vinden. Met 
name de zorggerelateerde voorzieningen zijn van 
belang. Er is een tandartspraktijk (geel) aanwezig 
op de hoek van de Calvariestraat en het St. Ser
vaasbolwerk . Ook zijn enkele kapsalons (rood) 
gevestigd aan de noordzijde van het terrein. Deze 
twee zorggerelateerde voorzieningen zijn vanuit het 
hart van de campus op 200m bereikbaar. Deze twee 
voorzieningen voldoen hiermee aan het schema van 
de achitectengroep en zullen daarom niet worden 
opgenomen in het programma van de campus. 

VIDEOTHEEK 

SNACKBAR 

RESTAURANT 

SUPERMARKT 

BAKKl!RISLAOER/OROENTENMAN 

BOl!KHANDl!U BLOl!MIST 

ZONNl!STUDIO/U.UNA 

ZALENVERHUUR 
TANDARTS 

BANKPILIAAUPOSTAOl!NTSCHAP 

KIHDliRDAGVERBLl,.iF 

CONSULTATIEBUIUIAU 

flTNESB 

BCHOONHl!IDSSALON 

DROOIST 

PROTHl!Sl!S 

HUI SAR TS 

MAATSCHAPPl!LUK Wl!RK 

Dll!TIBT 

KAPPl!R 

THUlllZOROBALll! 

APOTHl!l!K 

8 

Schema Naarding, Straesser, v. d. Linden 

- Verzorghuis 

- Onderwijs - Apotheek 

- Amusement - Kapper 

- Diensten - Kantoor 

- Winkel [:::J Tandarts 

- Levensmiddellen - Huisarts 

- Horeca 

[:::J Hotel 

- Fysiotherapeu 

- Ke'1< 
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Statistieken 
De locatie bevindt zich in het zuiden van het wijk
deel "Kommelkwartier". Het Klevarieterrein grenst 
in het zuiden aan "Mariaberg". Op de campus zal 
ook zorg warden verleend aan de bewoners uit deze 
wijk. Dit stadsdeel is hiermee van belang bij de om
gevingsanalyse. 

Het kommelkwartier heeft een groat aandeel 65-
plussers . Hiermee slaat de vergrijzing in de stads
deel snel toe. 

Mariaberg is tegenover het kommelkwartier een 
sociale woningbouwwijk. Dit is terug te vinden in de 
huur-koopverhouding . De wijk kent vele laag opge
leiden bewoners en scoort niet hoog als het gaat om 
sfeer, kwaliteit en samenhang in de wijk. 

Belangrijkste problemen (van groat naar klein); 

Kommelkwartier: 
Parkeerproblemen, verkeersoverlast, overlast stu
denten en drugsoverlast. 

Mariaberg : 
Parkeerproblemen, drugsoverlast, verkeersover
last. 



Buurtprofielen 1 jan. 2006 
Kommelkwertier 11 Marta berg 11 M-stricht tut.eel 

Aant.111 ln-nen 2133 4889 120137 

Gem. leeftljd 48 42 41 

65 + 727 (34%) 852 (17%) 20397 (17%) 

AutDchtDnen 81 "lo 75 % 77% 

Nlet w"'1cende 66 (7 ,B"lo) 450 ( 20,9%) 13 % 

L-• opleidingsniveau 23% 46% 34% 

Hu1r/koop 59% /41% 83% /17% 48% /52% 

Verhuis-.-n (bin,_.. 2 jeer) 16% 15% 9% 

Waarde woonomgevtng 7.5 6 .2 7 .0 

Soclale samenhang 5,4 5,4 5 ,9 

Sf'Mr 6,9 6,2 6,8 

Rapportcljfer merwen ul: bulrt 7,1 6,5 7,1 

AanwezlQheid voorzlenlnven 7,1 6,3 6,6 
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• 3.2 CONCLUSIE LOCATIE-ANALYSE 

De analyse levert enkele belangrijke aspecten op 
die ik meeneem in mijn verder ontwerp: 

Bereikbaarheid 
Met de auto is de locatie alleen bereikbaar 
vanaf de Hertogsingel ten westen van de 
locatie. 
De stadzijde ligt ten oosten van de locatie 
veel voetgangers zullen van deze zijde het 
gebied betreden. 
De Calvariestraat wordt gebruikt als weg 
richting de stad; eenrichtingsverkeer dat 
uitkomt bij de ingang van de parkeer
garage aan het Vrijthof. De Tongersestraat 
wordt daarentegen meer gebruikt als uit 
valsweg, de uitgang van de parkeergarage 
aan het Vrijthof sluit hierop aan. 
Het gebied kampt met logistieke proble
men en een gebrek aan parkeerplaatsen. 

Uitbreiding / kansen 
In het zuiden grenst de locatie aan het 
stadspark. Een campus kan de verbinding 
tussen groen en bebouwing goed 
opvangen. 
De west- en oostzijde van het terrein bied
en de meeste mogelijkheden om het ter
rein aan te laten sluiten op de bestaande 
stadsstructuren. Dit zijn oak de zijden waar 
vandaan de meeste bezoekers verwacht 
worden. 

Beperking 
De Calvariestraat en de Tongersestraat ten 
noorden en zuiden van de locatie hebben 
daarentegen een gesloten karakter met 
veel monumentale panden en daarmee 
weinig mogelijkheid tot verbinding met de 
stad. 

Bebouwing 
De bebouwing op de voormalige Calvarie 
weide heeft een geheel ander stedenbouw 
kundig karakter dan de rest van het gebied 
Het gebied kenmerkt zich door verschil 
lende historische gebouwen. 

Karakter 
De locatie heeft een heel groen karakter. 
Deze kwaliteit moet zoveel mogelijk behou 
den blijven. Dit onderscheidt de locatie ten 
opzichte van zijn omgeving. 
De ligging van het terrein ten opzichte van 
de binnenstad en de stadsparken is uniek. 
De historie van de plek is zichtbaar door 
enkele monumentale panden en bouwwer 
ken. Dit mag nag meer warden versterkt. 

Kenmerk binnenstad Maastricht 
De Abtstraat en de Calvariestraat zijn 
smalle oude straten die kenmerkend zijn 
voor het karakter van de binnenstad van 
Maastricht. 
Maastricht kenmerkt zich oak in de plotse 
ling opduikende pleinen op voormalige 
binnenterreinen. Enkele voorbeelden in 
de directe omgeving van het terrein zijn 
het Herdenkingsplein ten noorden van het 
terrein en het plein achter het Lenculenhof 
aan de Patersbaan ten oosten van het ter 
rein. Dit fenomeen kan oak warden toege 
past op het Klevarieterrein. Het terrein 
leent zich hier goed voor omdat het al 
enigszins verstopt ligt achter monumentale 
panden. Het geeft de stad charme. 
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• 3.3 CAMPUSMODELLEN 

Een campus bestaat altijd uit een of meerdere dra
ger die de campus als een geheel laten functione
ren . Om grip op deze verschillende draagstructuren 
te krijgen, heb ik verschillende bestaande en pro
jectmatige campussen bekeken en bezocht. Dit zijn 
niet alleen zorgcampussen maar ook Universiteits
en bedrijfscampussen. In deze studie heb ik zeven 
verschillende typologieen campusdragers ontdekt. 

Hieronder worden de zeven typologieen met behulp 
van verschillende voorbeelden benoemd. De ver
schillende typologieen zijn vervolgens op het Kleva
rieterrein geprojecteerd . Uit dit onderzoek blijkt dat 
de modellen in meer of mindere mate geschikt zijn 
als drager voor de campus op het Klevarieterrein. 
Een combinatie van de verschillende modellen ligt 
voor de hand. 
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CAMPUS IN GRID 

Uitbreidingswijk Amersfoort (zorg) 

Grid 
Centru mgebied 
Voorzieningen geplaatst langs twee assen. 
Functiesplitsing gebied 

Laney college, Oakland, California (onderwijs) 

Grid 
Wegennetwerk 
Blokvormige bebouwing 
Centru mgebied 
Functiemenging gebied 



De compacte Campus 
MH!llrpbn~I~ 

DE STRIP I BOULEVARD 

TU Eindhoven (onderwijs) 

Een as met alle voorzieningen 
Compacte Universiteit 
Functiesplitsing gebied 
Heldere verkeersroute 
Verbinding op niveau +1 d.m.v. loopbruggen 

TU Delft (onderwijs) 

Een as met alle voorzieningen, centraal gelegen 
Functiesplitsing gebied 
Heldere verkeersroute 

High Tech campus (werk) 

Een as met alle voorzieningen, centraal gelegen 
Heldere verkeersroute, geen autoverkeer 
Open en transparante architectuur, zichtlijnen 
Contact met landschap 
Glas, steen, metaal, hout 

AMC gezondheidsstad, Amsterdam (zorg) 

Een as met alle voorzieningen 
Functiesplitsing gebied 
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CENTRUMGEBIED 

TU Twente (onderwijs) 

Stedelijk centrumgebied in landschappelijke context 
Visueel betrekking van hoofdgebouwen 
Functiesplitsing gebied 
Verbindend wegennet 
Gebouwen parallel en haaks op elkaar geplaatst 

Illinois institute of technology, IIT Chicago (onderwijs) 

Centrumgebied 
Wegennetwerk 
Blokvormige bebouwing 
Beton, staal, glas 

Merritt college, Oakland, California (onderwijs) 

Centru mgebied 
Hoogst gelegen zijn de voorzieningen aan een centraal plein 
Blokvormige bebouwing 
Fu nctiesplitsing gebied 

Anna Arundel community college, Maryland (onderwijs) 

Centru mgebied 
Blokvormige bebouwing 
Ringweg met parkeerplekken 



STRUCTURALISTISCH CENTRUMGEBIED 

Het Dorp Arnhem (zorg) 

Structurele bebouwing 
Voorzieningencentrum aan rand van gebied 
Straten zijn merendeels overdekt 
Straten en bebouwing alien identiek 
Afwijkende gebouwen waar voorzieningen in zijn gevestigd. 
Centraalgelegen hoogteverschil splitst campus in twee delen 

S.T.M.I. (onderwijs) 
Southeastern Massachusetts technological institute 
Structurele bebouwing 
Centru mgebied 
Begane grand alles set back 
Ringweg met parkeerplekken 
Afwijkend hoofdgebouw 

State University New Hampshire (onderwijs) 

Structurele bebouwing 
Centru mgebied 
Afwijkend hoofdgebouw 

Tougaloo college, Mississippi (onderwijs) 

Structurele bebouwing 
Centru mgebied 
Afwijkend hoofdgebouw 
Ringweg 
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PUNT I EXTRA MAAIVELD 

Care campus Hilversum (zorg) 

Basisziekenhuis in plint 
Op plint specialistische eenheden 
Landschappelijke context op niveau + 1 

Sau Pau ziekenhuis Barcelona (zorg) 

27 paviljoens als specialistische eenheden. 
Ondergronds met elkaar verbonden. 
Landschappelijke context op niveau 0 

Arentheem de campus Arnhem (onderwijs) 

Servicestrook verdiept = plint (berging, parkeren, bevoorrading) 
Bovenop plint leerlandschappen met eigen identiteit. 
Entreepleinen op maaiveld niveau +0.5 (splitlevel) 
Landschappelijke context op niveau +0.5 

Kop van Kessel-Lo (wonen + verschillende stedelijek functies) 

Sokkel als basisvolume (2-3 lagen) 
Op sokkel staan enkele torens met eigen werking en vorm . 
Eenheid door sokkel 
Zichtlijnen 
Homogeen materiaalgebruik 



CLUSTERMODEL 

De Uithof Utrecht (onderwijs) 

Bouwen in clusters 
Centrum boulevard > STRIP 
Groengebieden behouden 
Restgebieden dicht bebouwd 
Ringwegen om clusters 

University in the forest Reykjavik (onderwijs) 

Clusters van compacte gebouwen. 
Ruimte laten voor openbare ruimte en groen . 
Voetgangerszone die de gebouwen met elkaar verbindt. 

MATROESJKA MODEL 

Kayersmolen Apeldoorn (werk) 

Familie van kubusgebouwen 
Drie verschillende schaalniveaus 
Bouwkeuzemenu 
Geen dominante ruimte 
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• 3.4 CONCLUSIE CAMPUS-ANALYSE 

Wat vormt de basis voor een campusmodel? 

Infrastructuur 

Functiesplitsing gebied 

Piek van de voorzieningen Basismiddelen campusdrager 

Materialisering 

Transparantie en zichtlijnen 

Deze basismiddelen zijn toegepast op de DSM campus : 

DSM research campus Geleen 

Schaalniveaus in route (hoofd -, sub- en wandelroute) 
Hoofd en bijzaak helder 
Zichtbaar en uitnodigend 
Gebouwen evenwichtige relatie onderling 



De dragers op locatie 
De zeven modellen zijn niet alien geschikt zijn voor 
het Klevarieterrein. Voor- en nadelen per typologie 
zijn hieronder beschreven. 

Het toepassen van een basisgrid is een manier om 
gebouwen een plek te geven op de campus. Het grid 
biedt vaak geen logische verbinding met bestaande 
stadsstructuur. Het grid zou wel een goede drager 
zijn voor een campus in een nieuwbouwwijk. Deze 
wijken zijn namelijk vaak gestructureerd ontworpen. 
Aangezien het terrein in het historisch stadscentrum 
ligt, past een grid niet op deze locatie. 

De Strip zal een goede optie zijn om het gebied aan 
te sluiten op de stedelijke context. De campus kan 
optimaal benut warden omdat langs de route alle 
voorzieningen liggen. Een nadeel van dit model is 
dat de strip een scheiding creert in het gebied waar
door het campusidee verloren zou kunnen gaan. 

In plaats van een as van voorzieningen kan er ook 
een centrumgebied warden gecreeerd waaraan de 
voorzieningen zijn geclusterd. Het centrumgebied 
moet dan wel bij elke gebruiker bekend zijn om er 
gebruik van te kunnen maken. Als het centrumge
bied aan de rand van een campus wordt geplaatst, 
wordt het centrumgebied erg toegankelijk terwijl de 
campus als achtergebied gaat functioneren . Daar
entegen als het centrumgebied in het hart van de 
campus ligt, zal dit centrum niet direct zichtbaar 
zijn en zullen er middelen moeten warden ingezet 
om dit centrumgebied te herkennen. 

Vooral in Amerika zijn er in de jaren 70 vele on
derwijscampussen opgebouwd random een centraal 
gebied. De bebouwing werd zodanig ontworpen dat 
de campus eenvoudig uitbreidbaar was waarbij het 
uiterlijk en de samenhang van de gebouwen ge
handhaaft bleef. Deze stroming in de architectuur 
noemt men het structuralisme. 

De Plint is een goed werkende letterlijke drager. 
In de plint zijn de algemene functies geplaatst die 
verticaal goed bereikbaar zijn vanuit de op zichzelf 
staande bouwvolumes op de plint. Het grate nadeel 
van de plint is dat alle verkeersstromen IN de plint 
plaatsvinden waardoor het campusmodel niet wordt 
benadrukt. Tevens is de identiteit per functie in een 
plint niet zichtbaar. Als we de plint als drager pro
jecteren op het klevarieterrein dan zien we dat de 
plint waardevolle bomen niet kan omzeilen waar
door deze verloren gaan. 

Bij clustering van gebouwen en groengebieden is 
de grootte van de locatie van groat belang om het 
concept tot uitdrukking te laten komen. Het Kle
varieterrein is te klein om de clusters herkenbaar 
te maken. Wei zou dit type drager ervoor kunnen 
zorgen dat de waardevolle groene gebieden op het 
Klevarieterrein geheel in tact blijven. 

Het Matroesjka model is een goed voorbeeld van 
een campusstructuur; transparant, open en gelijk
waardig aan elkaar. Dit kan zowel een voordeel als 
een nadeel zijn. De vraag is namelijk of de identiteit 
en orientatie op de campus wel gewaarborgd wordt 
door dit model? Dit kan warden opgelost door een 
goed keuzemenu voor de matroesjka's op te stellen 
waardoor een grate variatie ontstaat in modellen. 

Als drager van de zorgcampus op het Klevarieter
rein zal er een combinatie moeten warden gemaakt 
van een centrumgebied dat door middel van een 
strip wordt begeleid . De strip zal het gebied gaan 
scheiden in twee delen . Deze twee delen kunnen 
warden ingevuld door middel van het Matroesjka 
model waardoor de eenheid in het gehele gebied 
terugkeert. 

69 





STEDENBOUW 

• 4.0 UITGANGSPUNTEN 

In de nabije toekomst zal de zorg steeds meer 
zijn verweven met het dagelijkse leven omdat ze 
opgenomen is in andere voorzieningen. Een groot 
deel van de huisvesting voor de zorg verliest het 
neutrale, institutionele karakter door de inbreng 
van consumentgerichte marktpartijen. Dit heeft 
vele voordelen voor bewoners van een verpleeghuis 
maar ook voor bezoekers en buurtbewoners. Inzet 
van normalisering en vermaatschappelijking zorgen 
ervoor dat de zorg zoveel mogelijk betrokken wordt 
bij het dagelijkse leven. Zelfstandig functioneren 
is hierbij het codewoord. Door a lie voorzieningen 
uit de verpleegklinieken te halen is het mogelijk 
dat deze functies een eigen identiteit krijgen, niet 
langer warden geassocieerd met ouderen en daar
mee toegankelijker warden voor een grater publiek. 
Door de toegankelijkheid te bevorderen wordt de 
kans op ontmoeting vergroot. Een campusachtige 
setting voor de zorg is het middel om gerelateerde 
functie zelfstandig te laten functioneren en ze toch 
in de buurt van de zorg te behouden waardoor de 
bereikbaarheid goed 

blijft. De bewoner kan nu buitenshuis om gebruik te 
maken van voorzieningen waardoor men zelfstandig 
deelneemt aan het dagelijkse leven en niet langer 
afhankelijk is van het overkoepelende orgaan ge
noemd 'de verpleegkliniek'. 

Om deze visie goed neer te zetten, is het steden
bouwkundigplan erg belangrijk. Deze dient namelijk 
als drager voor de campus . In hoofdstuk 3 zijn de 
locatie- en d-e campusmodellenanalyse besproken. 
De conclusies die hierbij genomen zijn warden 
meegenomen in het ontwerp voor een goed steden
bouwkundig plan. In dit hoofdstuk wordt beschreven 
hoe deze uitgangspunten vertaald warden naar het 
uiteindelijke stedenbouwkundig plan. 
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Waardevo/ groen 

Bebouwingsstructuur 
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Uit de locatieanalyse zijn enkele belangrijke uit
gangspunten naar voren gekomen . De uitgangspun
ten die in het stedenbouwkundige ontwerp worden 
meegenomen zijn: 

- Waardevolle bomen en plekken moeten zoveel 
mogelijk behouden blijven om de kwal iteit van het 
huidige terrein te behouden. 

- De vroegere stadsstructuur dient door middel van 
de aanwezige stadsmuur herkenbaar te worden ge
maakt. 

- Voorzieningen moeten goed bereikbaar en publie
kelijk toegankelijk zijn. Dit kan het beste worden 
gerealiseerd door de voorzieningen aan een route te 
plaatsen die verbinding biedt met het stadscentrum 
en belangrijke toegangswegen. 

- De campus moet zich op zoveel mogelijk manieren 
openen naar de stad waardoor de indringbaarheid 
en het gebruik wordt vergroot. Het binnenterrein 
wordt omringd door monumentale randbebouwing . 
Dit betekent dat het intieme karakter behouden 
blijft. Desondanks moeten alle mogelijkheden tot 
toegang naar het terrein worden onderzocht. 

- Het maaiveld moet optimaal gebruikt worden om 
de campus te laten leven. Hierdoor zal het gemeen
schappelijke gevoel worden vergroot en de sociale 
controle zorgen voor een veilige campus. 

- Een mix van verschillende woongroepen zal ervoor 
zorgen dat de campus geen zorgenclave binnen de 
stad wordt. 



' 

Een campus kenmerkt zich door een grote hoeveel
heid aan groene openbare ruimte. De vraag is wan
neer dit ervaren wordt en wanneer niet. Daarom heb 
ik een studie gedaan naar de maximale bebouwing 
op het terrein . Tevens heb ik in de verschillende 
modellen varianten gemaakt in de korrelstructuur 
van de bebouwing. De huidige situatie op het terrein 
kent een bebouwingspercentage van 15,4%. 

Uit deze studie blijkt dat een kleinere korrel meer 
ruimte om zich heen opeist. Hoe groter het bebou
wingspercentage, hoe groter de korrel wordt. 
Een kleinere korrel past beter bij zijn omgeving, ze
als te zien is in het model van 30%. Ik heb besloten 
dat 40% het maximale bebouwingspercentage voor 
de campus wordt. 
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• 4.1 PLAN CONCEPT 

Het terrein heeft het intieme karakter van een bin
nengebied grotendeels behouden. Dit komt doordat 
dat het Klevariegebouw structureel is ontworpen. 
De drie bouwvolumes worden door middel van een 
lange gang aan elkaar gekoppeld. Dit bouwprincipe 
is op het bestaande binnenterrein geplakt. Hierdoor 
communiceert het gebouw niet met zijn omgeving . 
Het gebouw had hierdoor ook op een andere locatie 
kunnen functioneren. In de nieuwe aanpak voor het 
terrein moet er worden gezocht naar een verbinding 
met de stadsstructuur. Hierdoor zal de campus toe
gankelijker worden voor toevallige voorbijgangers. 

Opbouw Klevarie 
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Uit de campusanalyse volgt dat de campusdrager 
een combinatie zal worden van een centrumgebied 
en een strip. Deze strip zal de verbinding met de 
stadsstructuur gaan verwezenlijken. Om de ligging 
van de verbinding te bepalen, zijn de verkeerstro
men rondom het gebied onderzocht. Het gemotori
seerde verkeer zal het terre in grotendeels bereiken 
vanaf de singels aan de westzijde van het terrein. 
Ten zuiden sluit het terrein aan op de stadsparken. 
De binnenstad ligt juist aan de andere zijde van het 
terrein. Een aansluiting op de binnenstadszijde is 
aangezien de aanwezigheid van vele voorzieningen 
een logische keuze. De strip wordt daarom aangezet 
aan de stadszijde bij het St. Elisabethhuis. Dit St. 
Elisabethhuis gaat functioneren als het nieuwe be
stuurscentrum van de zorginstelling Vivre en wordt 
hiermee de entree van de zorgcampus. Aan de 
voorzijde van dit St. Elisabethhuis ligt een mogelijke 
toekomstige directe verbinding naar het Vrijthof. 
Het verzorgingshuis Lenculenhof aan de overzijde 
van het St. Elisabethhuis kan door de ontsluiting 
van de campus gemakkelijk gebruik maken van de 
voorzieningen en betrokken worden bij activiteiten 
op de campus. 

De strip eindigt aan de zuid-westzijde van het ter
rein. Hiermee wordt een route gecreeerd tussen de 
binnenstad en de stadsparken. Dit sluit aan bij een 
campus die aangezien zijn verhouding tussen groen 
en bebouwing een goede overgang vormt tussen 
stedelijk gebied en groengebied . Door de gekozen 
verbinding ontstaat er in de route een knik. Dit 
knikpunt zal gaan functioneren als hart van de cam
pus. Aan het einde van de strip zal tegenover het 
St . Elisabethhuis een baken komen te staan . Ge
kozen is om zo min mogelijk middelen in te zetten 
om deze route te verwezenlijken zodat de campus 
overzichtelijk blijft. Aan de route komen openbare 
zorggerelateerde voorzieningen te liggen. 



De hoofdroute verdeeld de campus in twee delen; 
domein Noord en domein Zuid . Deze zullen met 
een informele route worden verbonden aan de 
hoofdroute. Tevens sluiten de informele routes per 
deelgebied aan op elkaar. Zo wordt het bestaande 
intieme karakter binnen de domeinen behouden . 
Door het ontstaan van de domeinen zijn verschil
lende woongroepen gemakkelijk te onderscheiden. 
De zorgbehoevende clienten en de actieve senioren . 
Actieve senioren willen nog niet worden vergeleken 
met zorgbehoevende patienten. Dit komt tot uit
drukking in de verschillende domeinen . Door de 
doelgroepen bij elkaar te plaatsen wordt het contact 
en het gemeenschappelijkheidgevoel tussen bewo
ners bevorderd, ze hebben namelijk in meer of min
dere mate behoefte aan zorg. De verpleging wordt 
ondergebracht in domein noord omdat daar de oor
sprong van de zorg ligt, het Calvarienklooster. Dit 
klooster wordt herbestemd naar een herstelhotel. 
Deze functie sluit vlekkenloos aan op de zorgcam
pus en krijgt een ontsluiting aan de campuszijde . 

Met het oog op de toekomstige krimp in de zorg en 
het creeren van een gemixt woonmilieu, wordt er 
gezocht naar andere doelgroepen die goed gecom
bineerd kunnen worden met de zorgbehoevende 
doelgroep. De woonbehoeften van senioren komen 
min of meer overeen met die van starters . Senio
renwoningen kunnen daarom goed worden aange
boden als starterwoning. 
In de Aldenhofflat wonen nog steeds bejaarden. In 
de loop der jaren zijn twee woningen samengevoegd 
tot een woning van 80m2. Deze woningen zijn ook 
goed geschikt voor studenten en kunnen eventueel 
weer gesplitst worden. De groepswoningen in do
mein noord zijn eveneens goed geschikt als studen
tenhuisvesting. Deze groep past in deze omgeving 
vanwege de aanwezigheid van het hoofdgebouw 
van de Universiteit Maastricht (UM) ten zuiden van 
het terrein . Hiermee ontstaat een breed palet aan 
woningmogelijkheden voor de toekomst. 

Toeganke/ijkheid 

Concept plangebied 

Vrljthof 

Stadspark 
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• 4.2 ONTWERP 

Korrel 
Een blik op het gebied laat zien dat de stedelijke 
context een grote rol speelt bij de invulling van het 
Klevarieterrein. De context bestaat grotendeels uit 
langgerekte bebouwing. Dit type bebouwing zal het 
overzicht op de campus niet ten gunste doen. Er 
wordt daarom vaak een kleinere korrel op een cam
pus toegepast. Daarnaast staat een campusmodel 
vaak qua structuur op zichzelf om zijn identiteit 
als campus te benadrukken. Er moet dus worden 
onderzocht op welke manier de campus als geheel 
functioneert en tevens aansluit op de bestaande 
korrel. 

Ik heb daarom drie modellen gemaakt die alle drie 
verschillende punten benadrukken. 
1. Model dat volledig aansluit op de stedelijke 

context. 
2. Model waarbij de strip en het centrumge 

bied stedelijk worden uitgevoerd en het 
gebied erachter als campus wordt opgezet. 

3. Model waarbij de strip en het centrum 
gebied worden uitgevoerd als campus en 
het achtergebied stedelijk wordt op 
gezet. 

In alle drie de modellen is het concept voor het 
plangebied opgenomen . 
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Er ontstaat een openbaar centrumgebied met 
drie afgesloten hoven. 

Alie routes worden duidelijk begeleid door 
bebouwing. 

Het campusidee is ver te zoeken omdat de 
korrel te leidend. Hierdoor is overzicht, dat 
kenmerkend is voor een campus, niet haal
baar. 

Dit model accentueert het centrumgebied en 
de strip. 

De hoofdroute is herkenbaar. De andere rou
tes zijn minder duidelijk. 

Het campusidee is gedeeltelijk herken
baar. De aansluiting op de stadsstructuur 
is gelegd . De strip zal minder nadrukke
lijk aanwezig moeten zijn om de campus 
te open en en het geheel te accentueren. 

Het centrumgebied en de hoofdroute zijn als 
zodanig niet herkenbaar door de kleine kor
rel. 

Deze kleine korrel zorgt wel voor een trans
parante hoofdroute waardoor overzicht op de 
campus gegarandeerd kan worden. 

Aansluiting op het stedelijke weefsel is niet 
herkenbaar. 
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Er komt een tegenstrijdigheid naar voren. Het 
Matroesjkamodel zal het campusidee versterken 
maar geen uitdrukking geven aan de strip die de 
hoofdroute vormt in het plan. Er moet daarom een 
combinatie worden gemaakt tussen het Matroesjka
model en een leidend element dat de strip begeleid 
en aansluiting biedt op de context. Om te zorgen 
dat het overzicht op de campus zo groot mogelijk 
blijft, moet met zo min mogelijk middelen deze 
hoofdroute worden neergezet. 

De strip 
Uit enkele modellen blijkt dat de hoofdroute moet 
worden begeleid door een langgerekt bouwvolume . 
Hiermee zal het gebouw zich goed kunnen onder
scheiden van de matroesjka's en optimaal begelei
ding aanbieden. De keuze om dit bouwvolume aan 
de zuidkant van de route te plaatsen komt vanwege 
de ligging van de stadsmuur in het noorden. Het 
blok onttrekt de muur nu niet aan het zicht. Domein 
noord krijgt hierdoor optimaal zicht op de strip. Dit 
is een positief gegeven omdat bedlegerige clienten 
hiermee zoveel mogelijk betrokken worden bij het 
leven op de campus. Het gebouw aan de strip zal 
opgebouwd worden uit vijf bouwlagen. Hiermee 
zal het een stedelijke uitstraling krijgen ten op
zichte van de matroesjka's die uit maximaal vier 
bouwlagen bestaan. Op de begane grond van het 
gebouw aan de strip worden de zorggerelateerde 
voorzieningen ondergebracht. In de overige vier 
lagen van het gebouw komen seniorenwoningen die 
tevens geschikt zijn voor starters . Het bouwvolume 
bevindt zich precies tussen de twee domeinen in en 
zal hiermee als schakel tussen de twee deelgebie
den functioneren. 



Het Rondeel 
Tegenover het St. Elisabethhuis komt een baken te 
staan. Dit baken heeft dezelfde vorm als het oor
spronkelijke rondeel dater stond. Hiermee wordt de 
knik in de oorspronkelijke stadsmuur weergegeven 
en de connectie met de stadsmuur in het stadspark 
gelegd. Tevens begeleidt dit rondeel de knik in de 
hoofdroute. Het gebouw bestaat uit negen bouwla
gen waarmee het als baken herkenbaar is. Tevens 
werkt deze hoogte mee als orientatiepunt in het 
hart van de campus. Op de begane grond zal een 
restaurant worden gevestigd en op de eerste twee 
verdiepingen een fysiofitnesscentrum. In de overige 
zeven verdiepingen komen luxe appartementen die 
voor meerdere doelgroepen geschikt zijn. De appar
tementen bieden uitzicht op de strip, het stadspark 
en een groene Calvarieweide. 

\ 

Situatie omstreeks 1827 

Definitief ontwerp 
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T oeslaQ per wooneenheld 
13.Sm2 

Bulsmodel P.V.E. voor een 
woongroep Vin 8 personen. 

24,5~ 

Gemeensd'lappellJke 
b~d<emer 

18m2 

Woon- eri eetkarner 
met keui<en 

5Sm2 

OlenstNimten 
zorglnffastrurtUIS 

36~ 

Basismodel Duits expertise centrum. 

a e e proaramma van e1sen 1s a s vo1g ooae Tbl1 Ht I t 
Ruimte Vierkante meters 
Woonslaapkamer 16 
Entree/aarderobe 4 
Douche en WC 4,5 
Totaal orive-wooneenheid 24,5 
Gemeenschaoo. Badkamer 18 
Woon-eetkamer met keuken 55 

Dienstruimten/zorginfrastructuur 36 

T otale toeslag per 8 kamers 107 

b 

Urban villa's noord 
De campus wordt uitgevoerd in kubusvormige 
bouwblokken. Gekozen is om de randbebouwing te 
betrekken bij het plan waardoor de toegankelijkheid 
van het gebied wordt vergroot en het plan beter in 
zijn omgeving past. De villa's hebben per deelgebied 
een aangepaste maat. De zorgappartementen in het 
noordelijke domein zijn opgezet in woongroepen 
van zes personen per verdieping. Dit sluit aan bij 
de nieuwe trend van kleinschalig groepswonen. Een 
Duits expertisecentrum heeft een basismodel op
gesteld voor een groepswoning van acht personen . 
Dit basismodel heb ik gebruikt als referentie voor 
de zorgwoningen . Met deze gegevens heb ik een 
studie gedaan naar de ideale maatvoering voor de 
groepswoningen in domein Noord. De villa's zullen 
allen een basis van 20mx20m krijgen . Deze maat 
sluit aan bij maatvoering van het St. Elisabethhuis . 
De architectuur van de villa's zal ook refereren naar 
het St. Elisabethhuis hiermee wordt het St. Elisa
bethhuis opgenomen in domein Noord. De beoogde 
architectonische kwaliteiten van de villa's worden 
omschreven in een Beeldkwaliteitplan. De hoogte 
van de villa's zijn variabel en hebben betrekking op 
de bestaande randbebouwing. De maximale hoogte 
per villa is vier bouwlagen. 

d ouw 
opmerkingen 
eigen meubels 

rolstoeltoegankelijk 
geclusterd in 2 x 4 kamers 
vrijstaand hooa/laag bad 
met vrijstaand kookeiland en 
grenzend aan buitenterras 
personeel , wasmachine, 
beraruimte, technische ruimte 

d.i. 13,5111' perwooneenheid 



Matroesjkamodellen voor zorg 

eisen: 
I- 'ii<. 

wooneenheld 
gangen 

somatiek = 40 
PG= 10 

min. 2Sm2 
min l ,6m breed 

Sp 11 

7p ~ ' ls '1 

Bp :1'.J , 13 
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Urban villa's zuid 
In het zuidelijke domein staat de voormalige zus
tersflat, de Polvertoren. Deze toren heeft een basis 
van lSm x 18m en staat redelijk dominant op het 
terrein vanwege zijn hoogte. Door deze dominante 
positie te verminderen worden de villa's in het zui
delijke domein gerefereerd aan deze toren waar
door hij minder opvalt. De beoogde architectonische 
kwaliteiten van de villa's worden omschreven in een 
Beeldkwaliteitplan. In het zuidelijke gedeelte komen 
tweepersoons seniorenwoningen / starterwonin
gen. Alie appartementen worden seniorvriendelijk 
uitgevoerd en zijn tevens geschikt voor starters. 
Per verdieping bevinden zich twee tweepersoons
appartementen. Door te kiezen voor verschillende 
maten villa's wordt er een grote diversiteit aan ap
partementgrootte gecreeerd. Het breder marktaan
bod zorgt ervoor dat een grotere doelgroep wordt 
aangetrokken. De hoogte van de villa's zijn variabel 
en hebben betrekking op de bestaande randbebou
wing. De maximale hoogte per villa is eveneens vier 
bouwlagen. 

De domeinen 
De villa's worden per domein geplaatst rondom een 
centrale plek. Alie entrees van de villa's sluiten aan 
op deze centrale plek. Hierdoor ontstaat een ge
meenschappelijkheidgevoel per domein . Ook draagt 
deze centrale plek bij aan een veilige campus omdat 
iedere villa zich heeft op deze centrale plek.Daar
naast heeft iedere villa een eigen orientatie waarmee 
de identiteit per villa kan worden gewaarborgd. 

De samenhang op de campus wordt gewaarborgd 
door de landschappelijke groene drager. Overal op 
de campus worden paden aangelegd met dezelfde 
uitstraling bestaande uit hetzelfde materiaal. Ook 
de kubusvormige villa's op zowel domein noord als 
zuid vormen een geheel. De twee domeinen apart 
danken hun samenhang aan de architectuur en de 
maatvoering die refereert naar de twee bestaande 
randgebouwen. 



........... 

D 
Matroesjkamodellen voor senlorenwonlngen / straters (2-pers) 
elsen: gelljkvloers 

toilet 2mx2m 

badk. 6a8m2 +ligbad 
gangen min. 1,2m 

buitenruimte aa1om2 

~~w ~oornwoo 
0 .~~ [I] 

OJ ~.hl:IJ.~ . . . . 
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• 4.3 BEELDKWALITEIT 

Zoals eerder beschreven is er een beeldkwaliteitplan 
opgesteld. Dit beeldkwaliteitplan is aan dit verslag 
toegevoegd. Het beeldkwaliteitplan maakt het po
tentieel en de ambities duidelijk voor de ontwikkeling 
van de campus. Tevens dient het beeldkwaliteitplan 
als toetsingskader voor welstandtoezicht bij de ont
wikkeling van het gebied. Het plan schept een beeld 
van de nieuwe invulling van het Klevarieterrein. 

Het is noodzakelijk om de campus als een geheel te 
herkenning. Er zal gewerkt worden met beperkende 
randvoorwaarden om de samenhang tot uiting te 
brengen en met richtinggevende randvoorwaarden 
die de ontwerper een bepaalde architectonische 
rekbaarheid om identiteit van de verschillende 
bouwvolumes te kunnen garanderen. 
Het beeldkwaliteitplan geeft hiermee duiding over 
de samenhang tussen de delen en het geheel. 



Samengevat 
De villa's op domein Noord refereren aan het 
St. Elisabethhuis. De villa's bestaan uit een plint, 
middendeel en kroon. De kroon is een setback. Ge
velbanden warden per verdieping aangegeven. De 
villa's wordt opgemetseld in rode baksteen. De plint 
en de gevelbanden warden in hardsteen uitgevoerd. 
De raamopeningen zijn allen verticaal en verdie
pingshoog. De entrees van de villa's bevinden zich 
in het midden van de voorgevel. Loggia's bieden wat 
buitenruimte per verdieping. De villa's warden sym
metrisch ontworpen. 

De villa's in domein Zuid refereren aan de Polver
toren . De villa's warden geheel wit gestuukt. De 
raamopeningen warden als gaten in de gevel ont
worpen. Zowel de raamopeningen als de entree's 
mogen speels in de gevel warden geplaatst. De 
balkons warden als toegevoegde elementen aan de 
gevel gehangen. 
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• 4.4 HOOGTEVERSCHILLEN 

Het hoogteverschil van noord naar zuid bedraagt 
twee meter. Om dit te accentueren ligt het noorde
lijke domein iets hoger ten opzichte van de strip en 
het zuidelijke domein iets lager. De ondergrondse 
parkeergarage in Noord ligt namelijk in het dalende 
landschap waardoor deze aan de strip iets boven 
de grond uitkomt. Deze rand is tevens de scheiding 
tussen strip en domein noord. De rand die ontstaat, 
kan goed gebruikt worden als zitelement. Het zuide
lijke dome in ligt net iets lager dan de strip. Vanaf de 
strip kan men via een doorgang naar het zuidelijke 
domein. Hier is een trapje gecreeerd die de schei
ding weergeeft tussen de strip en het lager gelegen 
zuidelijke domein. 
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• 4.5 ORIENTATIE VILLA'S 

De villa's worden per domein geplaatst random 
een centrale plek. Alie entrees van de villa's sluiten 
aan op deze centrale plek. Daarnaast heeft iedere 
villa een eigen orientatie waarmee de identiteit 
per villa kan worden gewaarborgd. De orientatie is 
gebaseerd op kwalitatieve en waardevolle objecten 
op het Klevarieterrein. In het schema hieronder is 
te zien hoe de villa's hun plek op het Klevarierrein 
hebben ingenomen. De groene villa's zijn georien
teerd op kwalitatief groen, de blauwe villa op de 
bestaande vijver, de rode villa 's zijn georienteerd 
op een bestaand bouwwerk en de gele villa ligt op 
gunstige zichtlijnen op de campus. Hiermee zijn 
alle bestaande kwaliteiten op het Klevarieterrein 
benoemd. 

Villa 1 

Villa 2 

Villa 3 

Villa 4 

Villa 5 

Villa 6 

Villa 7 

Villa 8 

Villa 9 

"De vier bomen" 

" Kloostervilla" 

"Aan de stadsmuur" 

"St. Elisabethvilla" 

"Parkzicht" 

"Aan de splitsing" 

"Vijvervilla" 

"Polvervilla" 

"Onder de hoge bomen" 
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• 4.6 PROGRAMMA 

'E 
0 
0 c: 
c: ·cu 
E 
0 
0 

"O 

:i 
N 

c 
"iii 
E 
0 
0 

1. Tweelaags, 6 plekken hospice 
2. Vierlaags, 24 plekken somatische patienten 
3. Drielaags, 18 plekken somatische patienten 
4. Drielaags, expertisecentrum 
5. Vierlaags, 24 plekken psychogeriatrische patienten 
6. Nieuw bestuurscentrum zorginstelling 'Vivre' 

7. Herstel hotel 

8. Restaurant, fysiofitnesscentrum, activiteitenruimte + 6 luxe appartementen . 
9. 8 zorggerelateerde voorzieningen + 35 senior- I starterswoningen 

10. Drielaags, 6 senior- / starterswoningen 
11. Tweelaags, 4 senior- / starterswoningen 
12. Vierlaags, 8 senior- I starterswoningen 
13 Drielaags, 6 senior- I starterswoningen 
14. Twaalflaags, 20 appartementen + 1 penthouse 

15. 34 tweepersoons bejaardenappartementen, ook inzetbaar als studentenhuisvesting 

72 zorgplekken 
86 woningen excl. Aldenhofflat 

Totaal 158 woningen op +/- 4 hectare = +/- 40 woningen per hectare 
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• 4.7 INFRASTRUCTUUR 

Enkele paden zijn toegankelijk voor gemotoriseerd 
bestemmingsverkeer. Dit is gedaan voor de be
reikbaarheid aan huis van de hulpdiensten en het 
afleveren van boodschappen voor bewoners. Deze 
paden dienen uit de minimale breedte van 4m te 
bestaan om hulpdiensten toegang te bieden. Deze 
maat wordt optisch verkleind door 2m te asfalte
ren en aan weerszijde een rand van grasblokken te 
plaatsen. Hiermee wekken de paden de indruk dat 
gemotoriseerd verkeer er niet wenselijk is. Voor elke 
bouwblok is een tijdelijke stopplek gecreeerd . 

Gemotoriseerd verkeer 

Bestemmingsverkeer 

Voetgangers 

- In- en uitgang parkeergarage 

• 4 .8 OPENBARE RUIMTE 

De entrees van alle villa 's zijn per domein gelegen 
aan een centrale plek. Op de begane grond is per 
villa een gezamelijke fietsenberging of scootmobiel
berging aanwezig. Er is bewust gekozen dit op het 
maaiveld te plaatsen en niet in de ondergrondse 
parkeergarage. Hierdoor wordt de gezamelijke 
openbare ruimte intensiever benut dat ten gunste 
komt aan de werking van de campus . 

De interne routes in domein Noord en domein Zuid 
worden op twee plaatsen aan elkaar gekoppeld . De 
paden worden direct achter het St. Elisabethhuis ge
koppeld en in het hart van de campus. Op deze plek 
sluit de route van domein Noord aan op de strip en 
het voorzieningengebouw. Dit gebouw is ter plekke 
van de knik opengeknipt waardoor er een doorgang 
ontstaat naar domein Zuid. Deze doorgang is door 
middel van zichtlijnen bepaald. 
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Stationsplein Groningen 
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• 4.9 PARKEREN 

Het parkeren wordt per domein ondergronds op
gelost. Om contact met het maaiveld te behouden 
komen de parkeeruitgangen uit op het maaiveld . 
Door deze vides komt er extra daglicht in de par
keerkelder. Hierdoor wordt de sfeer en het veilig
heidsgevoel in de kelder bevorderd. Gekozen is om 
deze uitgangen centraal in het publiek domein te 
plaatsen. Hiermee wordt weer een link gelegd naar 
de veiligheid en de sociale controle op de campus. 
Tevens wordt hiermee het gevoel van gemeenschap
pelijkheid gecreeerd . 
De uitgangen ligging in het landschappelijke groen 
en zullen daarom ook organisch worden vormge
geven zodat ze aansluiten, ook qua vorm, op de 
paden die vervolgens weer aansluiting bieden op 
de entree's . De entree's van de villa's zijn vanaf de 
parkeeruitgangen binnen 30 meter bereikbaar. 
Op het maaiveld kan de parkeeruitgang tevens wor
den gebruikt als zitmeubel. Gerefereerd wordt naar 
de fietskelder onder het stationsplein te Groningen . 
De panoramische lift zorgt in de garage voor een 
veilig gevoel en op het maaiveld een directe orien
tatie op het maaiveld . Parkeren wordt ondergronds 
per domein opgelost. 

Parkeergarage Noord: 134 plekken 
6 invalideplekken 

Parkeergarage Zuid: 149 plekken 
5 invalideplekken 

Parkeerplekken op maaiveld: 24 plekken 

Totaal: 307 + 11 invalideparkeerplekken 
318 parkeerplekken 



alvariestraat 
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ARCHITECTUUR 

• 5.0 INLEIDING 

De keuze om het voorzieningengebouw uit te wer
ken is logisch. Het is belangrijk te laten zien hoe de 
voorzieningen functioneren buiten het verpleeghuis. 
Het voorzieningengebouw vervult een belangrijke 
functie op de campus. Zonder voorzieningengebouw 
kan de zorg op de campus niet functioneren en an
dersom zal het zorggerelateerde voorzieningenge
bouw niet kunnen functioneren zonder zorgbehoe
vende klanten . Deze twee functies zijn de dragers 
voor een zorgcampus. 

Vanwege de functie van het voorzieningengebouw is 
het gebouw in het hart van de campus aan de strip 
geplaatst. Hier sluit de campus en het gebouw aan 
op het stedelijke netwerk. Het gebouw zal daarom 
een stedelijke uitstraling krijgen. Door zijn langge
rekte vorm en hoogte is de gewenste uitstraling al 
grotendeels verwezenlijkt. Het gebouw onderscheidt 
zich hiermee van de rest van de bebouwing op de 
campus. De eigen identiteit dit voorzieningenge
bouw is hiermee gewaarborgd. 

Het gebouw splitst door zijn langgerekte vorm de 
campus in twee deelgebieden. Deze deelgebieden 
hebben ieder een eigen identiteit. Het voorzienin
gengebouw koppelt de twee deelgebieden aan el
kaar en zorgt er zodoende voor dat de campus een 
geheel blijft vormen . 
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• 5.1 UITGANGSPUNTEN 

Het gebouw zal zich door zijn afwijkende vorm en 
hoogte onderscheiden van de rest van de bebouwing 
op de campus. De eigen identiteit van het gebouw is 
hiermee gewaarborgd. 

Het langgerekte gebouw is ontworpen als begelei
dend element aan de hoofdas. Deze hoofdas vormt 
de verbinding tussen de binnenstad en de stadspar
ken. De as en het gebouw splitsen de campus op in 
twee deelgebieden. De twee deelgebieden, domein 
Noord en domein Zuid, hebben beide hun eigen 
architectonische kwaliteiten waarmee de identiteit 
per deelgebied wordt gegarandeerd . Om er voor te 
zorgen dat deze twee deelgebieden met elkaar ver
bonden worden, zal het voorzieningengebouw als 
schakelelement tussen deze twee gebieden moeten 
gaan functioneren . Hiermee wordt de campus weer 
een geheel. 



• 5.2 GEBOUWCONCEPT 

Het gebouw zal als schakelelement en als begelei 
dend element worden ontworpen. 

Als schakelelement dient het gebouw architectoni
sche voorwaarden van zowel domein Noord als do
mein Zuid in zich op te nemen. Het gebouw bestaat 
uit twee elementen die beide refereren aan een van 
de twee deelgebieden. De stedelijke gesloten 'schil' 
aan de hoofdroute refereert aan de architectuur in 
domein Noord en het open 'lichaam' refereert aan 
de architectuur in domein Zuid. Hiermee dirigeert 
het gebouw de gehele architectuur in het Strouven
park. 

Als begeleidend element dient het gebouw de bewe
ging van binnenstad naar stadsparken en andersom 
uit te drukken. De stedelijke schil zal een kop vor
men aan de stadszijde. De 'schil' wordt niet door
gezet aan de stadsparkzijde waarmee het 'lichaam' 
de andere kop vormt. Hiermee wordt een begin en 
einde aan het gebouw gegeven. 

Gebouwconcept 

Stads
parken 

Domein 
Noord 

De Strip 

Domein 
Zuid 
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• 5.3 ONTWERPPROCES 

Hoe wordt de architectuur van de twee deelgebie
den vertaald in het gebouw? 

De stedelijke ' sch ii' wordt uitgevoerd in rood metsel
werk. De raamopeningen worden verdiepingshoog 
en verticaal ontworpen. Om beweging in de gevel 
uit te drukken, is het gebouw niet symmetrisch ont
worpen zoals in domein Noord. 
Het 'lichaam' wordt licht en transparant uitgevoerd . 
De balkons worden als toegevoegd element aan de 
gevel gehangen. 

In mijn ontwerpstudie is onder te verdelen in vier 
fases. Met behulp van studiemodellen zijn de ne
gatieve punten weggewerkt en de positieve punten 
versterkt. 

In het eerste model ben ik op zoek gegaan naar 
transparantie op de begane grond naar het ach
tergelegen domen Zuid om zo het contact over het 
hele maaiveld te optimaliseren. Dit bleek program
matisch niet haalbaar. De gevel is gefragmenteerd 
ontworpen. Dit is gedaan om de schaal van het 
gebouw te verkleinen. Door de verticale geleding en 
de herhaling van de fragmenten vervalt de hoofd
zaak van het gebouw, de begeleidende taak. 

In het tweede model heb ik gekozen voor een frag
mentatie in horizontale richting om de beweging 
van het gebouw te versterken. Het concept is te 
vergelijken met ijsschotsen die over elkaar heen 
schuiven. Vandaar is de knik in het gebouw naar 
buiten gedrukt. De fragmenten hebben ieder een ei
gen identiteit, dit maakt het gebouw te complex en 
onleesbaar. De knik heeft zijn sterk karakter door de 
doorgang en de uitkraging geheel verloren. 

In het derde model ben ik terug gegaan naar de 
eenvoud van het stedenbouwkundige model. Het 
gebouw heeft een plint, midden en kroon gekregen, 
zoals de bouwblokken in domein Noord. In de plint 
zijn de zorggerelateerde voorzieningen onderge
bracht onder een arcade. De kroon is als setback 
ontworpen. De verhoudingen in raamopeningen en 
de zwaartepunten van de koppen van het gebouw 
hadden nog extra aandacht nodig. 





• 5.4 DEFINITIEF ONTWERP 

Het ontwerp bestaat uit twee elementen . Een ste
delijke schil aan de hoofdroute en een transparant 
'lichaam' dat grenst aan domein Zuid. De stedelijke 
schil wordt in metselwerk uitgevoerd en het lichaam 
wordt transparant vormgegeven. Het gebouw be
staat uit een plint, midden en kroon . In de plint 
bevinden zich de zorggerelateerde voorzieningen . 
De plint is vormgegeven als arcade. De kroon 
bestaat uit een setback. In het definitieve model 
heb ik de juiste verhoudingen tussen metselwerk 
en gevelopeningen gevonden. De kopgevel aan de 
stedelijke kant is met een verdieping verhoogd. De 
verhouding plint, midden, kroon is in de kopgevel 
hierop aangepast. 

De voorgevel bestaat uit verdiepingshoge raam
openingen . Deze zorgen voor een optimale dag
lichttoetreding aan de noordzijde van het gebouw. 
De raamopeningen zijn in een verspringend ritme 
ontworpen waardoor de beweging van het gebouw 
wordt versterkt. 

De achtergevel wordt licht en transparant uitge
voerd . De balkons worden als toegevoegd element 
aan de gevel gehangen. Omdat ieder appartement 
een buitenruimte wenst wordt deze gevel geheel 
van balkons voorzien . Hierdoor krijgt de gevel een 
horizontale geleding. Dit drukt de hoogte van het 
gebouw waardoor het aansluit op de woonomgeving 
in domein Zuid. Als toegevoegde elementen zijn en
kele uitgebouwde ramen toegevoegd . Deze maken 
de gevel speels, waardoor hij past in domein Zuid . 

Het gebouw is een goed voorbeeld voor de ontwerp
voorwaarden van de twee deelgebieden . Hiermee is 
het ontwerp als schakelelement binnen het gebied 
geslaagd. 



• 11•1 
I •I• I 
•• 1•1 IB ••• 1• 11•. 111• •11111111111 
I •II •11111 D• II• II• 1111111111111111 

11fll 1' ' iiii , • · • • R .. ~ ~ ~ 111.11:: .. 1111 

Voorgevel 

Achtergevel 



• 5.5 PLATTEGRONDEN 

Op de begane grand zijn alle zorggerelateerde voor
zieningen geplaatst. Dit bevordert de toegankelijk
heid van de voorzieningen. De voorzieningen zijn 
volgens het schema van de architectengraep Naar
ding, Straesser, v.d. Linden gekozen. (zie pag. 57) 
De kapsalon en de tandarts zijn niet in het gebouw 
opgenomen. Deze functies liggen al in de nabijheid 
van de campus. Aan de achterzijde van het gebouw 
bevinden zich de pantry's van de voorzieningen en 
de fietsbergingen van de woningen. 

De woningen op de vier verdiepingen worden op 
de wijze van 'portiek etage' ontsloten. Dit geeft de 
mogelijkheid om de woningen tweezijdig te oriente
ren. Bijkomend voordeel is dat de verantwoordelijk
heid van de bewoners voor de gemeenschappelijke 
ruimte grater. 

De woningen zijn alien gelijkvloers en ralstoeltoe
gankelijk. Dit zijn vereisten voor een seniorenwo
ning. De woningen worden tweezijdig ontworpen . Dit 
biedt de bewoner keuze om zowel aan de zuidzijde 
als aan de noordzijde te wonen. Aan de noordzijde 
worden franse balkons gemaakt. Dit biedt enige 
buitenruimte aan de hoofdroute. Met deze oplossing 
blijft de schil als een vlak werken. Aan de zuidzijde 
worden over de gehele lengte van de woningen bal
kons toegevoegd. 

De woningen kunnen ook aangeboden worden als 
starterwoningen. Daarom zijn de plattegranden op 
een dusdanige manier ontworpen dat er zowel voor 
een moderne als een traditionele indeling gekozen 
kan worden. 

Door deze hoeveelheid aan keuzemogelijkheden in 
de woningenplattegronden wordt een brede doel
graep aangespraken en zal het gebouw ook in een 
krimpscenario kunnen functioneren als woongebouw 
voor starters. 
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• 5.6 DOORSNEDE 
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Alu. muurafdekker • 5.7 DETAILERING Multiplex 
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• 5.8 CONSTRUCTIE 

De vloeren van het gebouw worden gedragen door 
scheidingswanden. De vloeren overspannen hiermee 
om en om 8 meter en 10 meter. Dit wordt gereali
seerd met een Breedplaatvloer. Volgens vuistregels 
is de dikte van deze breedplaatvloer berekend. 

Vuistregel: 

Dikte vloer 
= tussen 1/30 en 1/40 

Lengte 

Uit deze regel blijkt dat de dikte van de vloer tussen 
250 en 330mm ligt. 

Ter plekke van de doorgang is de overspanning 
groter. Deze vloer zal ongeveer 16 meter moeten 
overspannen. De dikte van de vloer zal tussen de 
400 en 528mm liggen. 
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CONCLUSIE 

• 6.0 CONCLUSIE 

Gedurende het traject van mijn afstudeeropdracht 
heb ik op alle deelvragen een antwoord gevonden. 
Mijn doel; "Het ontwerpen en onderzoeken van 
een zo ideaa/ mogelijk vormgegeven zorgcam
pus." heb ik bereikt. 

Ik heb de vraag gesteld hoe een zorgcampus vorm
gegeven kan worden . De probleemstelling luidde 
daarom; "In hoeverre werkt een campusmodel 
a/s drager voor de zorg en zorggerelateerde 
voorzieningen?" Dit heb ik door middel van de ge
kozen locatie kunnen onderzoeken. Het onderzoek 
naar campusmodellen heeft erin geresulteerd dat ik 
een geschikte drager heb gevonden voor de geko
zen locatie. Dit is een combinatie van de strip, een 
centrumgebied en het matroesjka model geworden. 
De combinatie van deze modellen heeft geleid tot 
de plaatsing van de zorggerelateerde voorzieningen. 
Deze werden volgens het model van de strip centraal 
aan de hoofdroute geplaatst. Hierdoor ontstond een 
goede bereikbaarheid vanuit alle campuswoningen . 
De hoofdroute heeft niet alleen gezorgd voor de 
toegankelijkheid van het gebied maar ook voor een 

nieuwe verbinding tussen binnenstad en stadspar
ken. Zo is deze campus een ideaal middel geworden 
om stad en groen met elkaar te verbinden. Het 
voorzieningengebouw heeft als begeleidend element 
aan deze hoofdroute gediend. 

De identiteit op de campus is onder te verdelen 
in drie categorieen. Op de eerste plaats is er een 
identiteit gecreeerd voor de campus als een geheel. 
Deze ideniteit is gecreeerd door het landschap als 
drager van alle bouwblokken te laten functioneren. 
Het landschap is over de hele campus identiek in
gericht. Ook de vorm van de bouwblokken, de ma
troesjka's, hebben ervoor gezorgd dat het gebied 
als een geheel wordt ervaren. Verder is het gebied 
opgedeeld in drie zones; domein Noord, de Strip en 
domein Zuid. Deze drie zones danken hun identiteit 
aan hun uiterlijk. Domein Noord refereert aan dear
chitectuur van het St. Elisabethhuis. De strip dankt 
zijn uiterlijk aan een combinatie van de architectuur 
uit de twee deelgebieden en zijn ligging ten opzichte 
van de hoofdroute. De architectuur van de bouw
blokken op domein Zuid refereert eveneens aan een 
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bestaand gebouw, de Polvertoren. Uiteindelijk heeft 
iedere villa zijn eigen uitstraling. Deze uitstraling is 
te danken aan de specifieke plek die aan de villa 
is toegekend. De architectonische kwaliteiten voor 
het hele gebied zijn beschreven in een beeldkwali
teitplan. Dit plan beheert de tot stand koming van 
deze verschillende identiteiten. De verschillende 
toegepaste categorieen identiteiten zorgen ervoor 
dat men weet waar men zich op de campus bevindt. 
De orientatie op een campus is hiermee beter dan 
in een institutioneel verpleeghuis. 

Om te voorkomen dat de zorgcampus geen enclave 
vormt binnen de stad, zijn de bestaande zorgvoor
zieningen in de buurt in stand gehouden. Hiermee is 
de buurt betrokken bij de campus. 

De korrel die is toegepast op de campus is te wij
den aan het matroesjka model, de blokvormen. De 
maatvoering van de blokken is gebaseerd op twee 
bestaande gebouwen op de campus en op de invul
ling van het programma. De bouwblokken in domein 
Noord nemen de maat van het St. Elisabethhuis 
over. Hierdoor wordt dit gebouw, dat gaat dienen als 
bestuurscentrum van de zorginstelling 'Vivre', be
trokken bij de campus. De bouwblokken in domein 
Zuid nemen verschillende maten aan die aansluiten 
op de maatvoering van de Polvertoren. De Polverto
ren is zeer dominant aanwezig op het terrein. Door 
dit gebouw op te nemen in domein zuid zal de domi
nante positie van het gebouw verminderen. 

Door de bestaande gebouwen bij het terrein te be
trekken, krijgt de campus uitstraling aan de straat
zijde waarmee de toegankelijk van het gebied wordt 
bevorderd. 

De zorgcampus is autoluw. Hulpdiensten zullen de 
villa's moeten kunnen bereiken in geval van nood. Ik 
heb ervoor gekozen het gebied alleen toegankelijk 
te maken voor bestemmingsverkeer. De paden op 
het terrein zijn hierop afgestemd. Parkeren wordt 
ondergronds opgelost om het maaiveld zoveel 
mogelijk autovrij te houden waardoor dit optimaal 
benut kan warden. Het is van groat belang dat veel
vuldig van het maaiveld gebruik wordt gemaakt, de 
groene grasmat waar de campus zijn kwaliteit aan 
te danken heeft. 

De zorgcampus is nu per onderdeel benoemd . Ik heb 
antwoord gegeven op de korrelgrootte, de plaatsing 
van voorzieningen, de ligging van de gebouwen ten 
opzichte van elkaar, de identiteit op de campus, 
het uiterlijk van de verschillende bouwvolumes, de 
toegankelijkheid en bereikbaarheid van de campus 
en de infrastructuur op een campus. Deze punten 
gaven mij voldoende inzicht op de werking van een 
zorgcampus. 

Zorg moet steeds meer warden gezien als kans. Zorg 
kan goed warden ingezet als drager voor het sociale 
en dagelijkse !even. Met mijn ontwerpopgave heb 
ik bewezen dat een campusmodel zowel in steden 
als in dorpen wel degelijk een goede drager is voor 
de zorg. Een campus is een goede oplossing om 
wonen en zorg te combineren met zorggerelateerde 
voorzieningen. De term zorgcampus geeft voorals
nog vooral de ambitie weer om in de zorgsector te 
innoveren. In zorgcampussen ligt de toekomst! 
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• 7.0 BEGRIPPEN 

Campusmodel: 

Zorgcampus: 

Zorggerelateerde 
voorzieningen: 

Institutionele instelling: 

Herstructureren: 

Stedenbouwkundig plan: 

Beeldkwaliteitplan: 

Planconcept: 

Infrastructuur: 

Openbare ruimte: 

Rondeel: 

Verwijst naar de Amerikaanse universiteiten, waar het stedelijke leven zich 
afspeelt op een open groene grasvlakte, en waar netwerken van paden de 
onderlinge gebouwen verbindt. 

De zorg die wordt gekoppeld aan dit campusmodel, waar gebouwen onderling 
een gezamenlijke functie bieden. In dit geval is dat het leveren van zorg in 
verschillende opzichte. 

Voorzieningen die een relatie hebben tot de zorg. Hierbij kan men denken aan 
een huisarts, apotheek, tandarts, kapper, bloemist, dietist, protheses, maat
schappelijk werker ect. 

Organisatie voor dienstverlening, in dit geval de zorgverlening die zo groot is 
dat het geen menselijke maat en identiteit aangeeft. 

Wijk, buurt ofterreinvernieuwing wordt ook wel herstructureren genoemd. Een 
wijk herstructureren wil zeggen dat je opnieuw kijkt naar zaken als wegen, 
groen en bebouwing om waar mogelijk verbeteringen aan te brengen. 

Schetst in grote lijnen de nieuwe plattegrond van een bepaald gebied . 

Toekomstige bouwplannen worden getoetst aan het beeldkwaliteitplan. Het 
bepaalt vorm, materialen en kleuren voor nieuwbouw en verbouw, zodat sa
menhang en evenwicht in een gebied blijft bewaard. Ook zijn er richtlijnen 
voor de inrichting van de openbare ruimte. 

Porgrammatische vertaling van de visie en doelstellingen waarbij een zeer glo
bale inschatting wordt gemaakt van de ruimtelijke indeling en haalbaarheid. 

Het inrichten dan wel ordenen volgens een bepaalde structuur. De infrastruc
tuur kan betrekking hebben op wegen, leidingen en de verbindingen daartus
sen. Bij sociale infrastructuur moet u denken aan samenhang tussen sociale 
activiteiten en voorzieningen. 

Buitenruimte die niet particulier is . De openbare weg, groen en water behoren 
tot de openbare ruimte. 

Een halfronde muurtoren zonder dak, opgebouwd uit zwaar metselwerk. Het 
opgestelde geschut beheerste zo de toegang tot de stad. 



Psychogeriatrische client: 

Somatische client: 

Senioren / ouderen: 

Starter: 

Verzorgingshuis: 

Verpleeghuis: 

Hospice: 

Expertise centrum: 

Herstelhotel: 

Een ziekte, niet-aangeboren aandoening of functiestoornis is in of van de her
senen. De toevoeging geriatrisch duidt erop dat het gaat om aandoeningen 
die meestal zijn gerelateerd aan ouderdom. Deze aandoeningen gaan veelal 
gepaard met aantasting van o.a. denkvermogen, gevoelsleven, intellect, herin
neringscapaciteit al of niet in combinatie met afname van motorische functies, 
communicatieve mogelijkheden en vermindering van de sociale redzaamheid. 

Mensen ~aar vooral de lichamelijke toestand het nodig maakt dat men gedu
rende 24 uur verpleging, behandeling en begeleiding krijgt, die in de thuissitu
atie of hbt verzorgingshuis niet geboden kan worden. 

Senior Jrkomstig van het Latijnse woord 'senere' dat oud worden betekent. 
Deze ter\m wordt gebruikt voor mensen die 50 jaar of ouder zijn. 

Is een persoon die voor de eerste keer een zelfstandige woonruimte betrekt. 

Instelling waarin senioren die niet meer zelfstandig kunnen wonen, duurzame 
huisvesting gepaard met gehele of gedeeltelijke verzorging kunnen ontvangen. 
Bejaardenhuis is een verouderde benaming voor deze term. 

Instelling gericht op het opheffen van functiestoornissen en of het zoveel mo
gelijk behouden van de resterende functies. Verpleeghuizen bestaan ongeveer 
40 jaar en zijn uitgegroeid van een soort dependance van ziekenhuizen waar 
uitbehandelde patienten verpleegd werden tot een professioneel instituut met 
een geheel eigen gezicht en een aantal geheel eigen beroepsgroepen, te den
ken valt bijvoorbeeld aan de ziekenverzorgenden en de verpleeghuisartsen. 

Een plaats met een huiselijke sfeer, die zich in terminale zorg heeft gespeci
aliseerd. Patienten die ongeneeslijk ziek zijn, kunnen hier tot aan hun dood 
worden verzorgd. Door de huiselijke sfeer wordt dit beter ervaren dan een 
ziekenhuisomgeving, terwijl er toch nog voldoende medisch personeel aanwe
zig is. 

Centrum van expertise betreffende verpleging, verzorging en behandeling. 
Het centrum doet tevens dienst als kennis- en adviescentrum voor diverse 
regionale verpleeghuizen. 

Tijdelijke verblijfsaccommodatie voor zorgbehoevende personen met 24-uurs 
begeleiding en verzorging voor herstel na een opname in het ziekenhuis. De 
term wordt ook wel revalidatie- of reactiveringhotel genoemd. 
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I Inleiding 

Ingege ·en door de modemisenng , ran d~ .AJNBZ en de veranderende \iraag in de S-ector ve:rpleging e 
i,; erzorging .heeft de Stic ting. BA de plannen gereed ·oor u'i .oe-ring voor de nie nvoom• van e-en ver
pleeghui.s in de kem Heugem re ~· aastricln en zijn de nutianeven voor .n:ieuwbouw cq ingtj pende 
aanpa:;s · ngen "•~an de besraande 11.reipleeg- en zorgi.: oorzi.eningen Pr :t>i dentia en Amb} allen te !\ as
tricht. · n een \ ergevo derd s:tadium. 
?'io·ler de reaii.satie \ an deze pl~~' uraa.nuee een start lV·ordt gema.akt me· de mt:voering van het spre · -
dingplan \ elpleegh1tisz-0rg. zal een amzienlijke afname p aats\rinden \ran de verpleeghui:;- capaci~eit in 
Klevarie. 
Her is om. deze reden dar de shchmtg BA een. stumgrcep o. het !even bee geroepen om op bas·s i•an 
de algemene eleids\i :sie •an de sticl1ting .BA een. gebiedill.visi.e re ontwikikelen ,, oor et errein Kle "a
rie. De d.oor een brede vertegem\'ooJdiig-ng lrit de orgmisaf e gefonuuleerde en door d'e Raad ?\'·an Be
snmr vastge:;telde -· gangspmten •;. omien de basis vocr de planvi:;ie. 

., ... I nventa r h a tie 

: .1 0 m 'i c h 1· i .i \' i. n g P 1 a n. g f' b i ·e d 

In bij age 1 is het plangebied \\eergegeven .met 1ennelding ' ;an de eigendoms- en. gebmikssituatie. In 
relartie ot de :aanp ende voo-rzieningen. voor veipleging en verzorging \\·.ordt het 'l.vemeli _ge-Jt t het 
hospice en het verzorgingshuis. Lenculenhof, beide gelegen ·an de A tstraat, te ~trekken bj de ,_ isie
'·or.rmng. 



Btl.eid'i d oc umenten Stirhtin g BA 

De basis. \Oor het ontl.\!ili: en van. de ge "ed.si:i~ie ~·onnen de nav: lgende bele,ldsdocumenten: 
• De zorgvisie \au de ticht ng BA 1996 
·• Nieuwe B.~ens. Stich ting BA op i·e:g nm1r ~ 1: 

ID relarie tot de dem.ografis.che ontwil:ke i.ug za tei; ens gebruik gema:akt ·'livorden van : et · . oniliA · • ·e
ling zi nde Spreid1ngsplan. 

1 . 3 funct.ie s pl a ngtbied 

Het plangebied ·s oRder te verdele,m m ·erreinen cq 'vastgoed dat in e1ge ge . ruik is b "j de Stichti.ug 
B.A..., dan lVe - , gebmik is .j derden. Van het niet bij BA in gebruik zijnde \1argoed . s m bijt age 2 
ieen o··erzicht weergegeven. met t erm.elding va de ge' ruikS-01. ereenk msc en de amrd 'l..' illl het g,ebz- it. 
Het vastgoed. · , geb:ru.ik bi de BA beif aa:t u · : 
> He· hoofdgeoom.v me- hierin geves.tigd de v-erpleegk iini.ek Klevarie~ 

' Een vri:j -: taand ge ouw gelegen aan de A tstraat i:t1 gebntik bij de technische cliemt; 
) En de Po \'errore:nflat ·n gebruik a bes.tmrrscenmun ·voor de Stichting BA. 
Het plangebied is voor = 90'% iu gebm • bij de Stichting BA en '~ nnt daarmee e uitgang'1p1mr. voo-r 
de heronn..-ikkeling van e plangebied. 

De Perp e~gki!iniek Kle\rm e• httft lllOIDeOteel ·eell Verblijf')Cap!Citei '>'fill J96 bedden, ·Olldenrerd~ d. ID 
L geli "e afdelingen. voor angdurig ~·ero ij. van ieder 33 bedden.. Deze :.. afdelingen zijn. onder te 
•erdelen i 7 afcfelingen voo b e\i\iO ers me.. sommi.sche aandoeningen en 5 afdelingen voor ·' e\1,;ouen 

met p~ychoge.riatrische bee den. 
&n .~om.atische afdeling 'lrordt 'evens gebmik ' \~oor 16 bewoners me kortdurend verblij.f die ti' deli ·e 
specialistisc e zorg nodig hebben.. Voor de dagbebancfe mg van bewouers met solll11ri ~che aandoenin
gen zijD 2 5 pla:atsen besdrikba:a:r. 
Naast de intranmra e verblijf~functies .zijn in bet hoofdlgebouw ondergebracht: ontmoetingsmimten, 
ondentetmende ·en begeleidende diemten, de centrnle keuken en t "litaire die:nste,n. 



Het de reafsatie van het projectvoo:r'ite Sprei.ding:spla BA, 'vaa ·j va de u·dlge 3, 6 e de . 126 
na.ar Heu: gem ·en j naar Pr ·odentia de kern Heer verp aatst \\'Ord-en, za ·oor de n~r p ee2,kliniek 
Klevarie in 2010 de capaciteit gereduceerd zijn tot _ bedden. Op basis van de te ontwil1relen. toe
komstvi sie Kle\ arie zal deze c.apadteit toegewezen worden aan b$taande e nieuwe ftmctie;:;_ Een 
dttl van deze capaciteit za gespreid \\'Ordten \re-r gebieden in stad en. regio \\ aar, gelet op de ·vraa2-
onh,,ille ing, te wemig \eipleeghuisvoo:rzieningen aanwezig zijn. 
?vlet de nit1r,erking ,, an de initiatie'. en, de bouwkwdige plmC'nmrikikeling van de diven e dee.I- projec
ten en i . oering ernn za de heromwikkelingsperiode \'all he.t totale p angebied. e\rane m1mmaa 
10 aar be-Smj.b-en. 

3 

3 I Bebouwdt om gt\7ing 

Het totale pl.angebied is gelegen binnen het be.:;chennd ~ ad:;gezi~ht van de gem:eente l faast cht. Het 
1.'ii:g:erende bes emn.rin~--p an "Bmnenstad,.,\i-es gebied 3 KoJllllle'll-i,,vartier geeft als hoofd
bestenuning ,:oor ea Klev·a e tenein ·'bijzondere doele.inden' afill. Ingegeve doo de landelijke ont
v.ikke mg van scheid:eu r.. an wonen en .zorg zal, naar e· zich 1111 laat aanzien, ij de eronn\iikke ling 
l.13ll bet pl.angebied sprake zi . ,.'all de Olltr~vikke mg '\: an zelfstandige WOOD"-.·onnen. E.e a. zal met zic . 
mttbrengeu dat m nailmr overleg me , de gemeeru:e Maastricht .een emening van her bestenm1ingsp an 
noo~ake:Ji · zal zi 

Het uidig.e e\: arie terrein heeft een ges oten karakter met veel green en wemig pub iek ~functies.. Dit 
ges o en . ·arak '.er wordt .mede ingegeven door et feit dat d.e hoofitingang nie g egen s am een ste
deli ·e oofd\\eg d!och .decht bereikbaar is via de relarief smalle Pohrertorens.traat 
Een groot deel van he · pl:mgeb1ed v ·ordt ingenamen. door parkeeraroommodati.e en .manoeu, ll"eex
mimte voor de la.ad- en losftmd~ voor bet goederentransport. Vastgeste.ld kan wordeo. dat deze laad
e.u os.funcities logi!!tiek gezien te ver van. de openbare \\reg zijn t-'erwijderd eu damnee \ree verkeers
mimte m beslag n-emen. 



De ge ouwen rum de nnden a e.. plangebied zijn "·eelal , •a .moo.w.uentale en ar itec mrisc e 
w·aa de en vonuen daannee e-en vas gege\ren ,_ oor de toekomi:t ge int lling van bet plange ed. 
\. m behmg is , erbij het enders eid te meld.en ssen de· rijksmonumenten en de gemeente iijke mo
m.unenren. He gegeven dat et plmgebied. gelegen l& binnen het best'hermd .stadsgezicht van de ge-
lllttllt,e Maastric brene:t met zich mee dat panden meot een ar · tecto.msdre rum. '~re 
stedenbomvkundlig,e 1Naarde de ~ atu ~ van gemeenteli . • ·nronmneo:t Jrumien b ifeen. De oot\\ri.ld:.eling· 
'\i an de gemeem:elijike momunentenstatus is binnen afzien00re tijd afgerond waarua deze van · ei-"u
sing zal zijn. Zodra deze v·an. · oepassing is zullen aan de gek.,.x alificeerde pa den eisen ge.s·eld word.en 
ten aall:Zlen ·an cm.de.rho id, reJID\l'atie e:nl f meuwoomv. De \CC>Odopige gemeenteli ·e sta lS van mo
ll! men s van toepas::iing op de woonzorgc-0mplexen '\i an de \¥0-ningstichtmg Sen-arius am e£ St_ 
eni·aasboh~ erk to[ale complex. en de Po ·ertcrenflat waar · he !bes U[scentrwn van de Sr.ichting 

BA i~ geve~igd. 

3.1 Ontwikktling z o 1: g;,•a s tgoed 

Vas.tges.te d wordt dat de zo g~ectar en de ·ra;:tgoedsector meer en mee op elkaar aangev :ez:en z ·jn. 
1 ... 1et de imnidde J:-~:;tru:te modem ·sering van .de Ar1,.VBZ vers u·ft de z-0rgsector van een intramu a
le zorgi. erlener. n:1.ar een ext mi • le :rorgi;: exlener. v;aarbij z rg en begeleicting b titen de muren ·an 
de 1nstellmg plaats \mde-n. _· et uitzondering van de verpleeghui:;zorg oet deze irersc n v·ng zic 
voor m a le zorgseetoren: ouderenzorg, g~~l-~ke ~ezondl1eidszorg en gehandicap .. enzorg. Met d:e 
ilmicbge en V(lorilopige k~ekomstige vraag oaar mtramm: e z:orgp aaben kan worden :amgenomen dait 
ill.et proce..s van. sclieiden van wonen en zorg nog vele aren in be~lag z nemen. 
Met de afuame \ran de imramurale verzorgingshuisindic,atie za ,een toe:name p aatsvin.den van. indica
tiestelling i.~oor \~ eeghuiszorg. In i. de verb. jfrvonn deze · erp eeghuiszorg zal \:i,·orden ingezet is 
in sterke, mate afhankeli · van het beleid van de betreffende vexpleegin~telling en de regio\>i.sie J.Uet be
trekking tot de spreiding \ran verpleeghui:;i.--oorzieningen. 

} !et he vastst len \ '3ll de nota Nieuwe B.l\kens (Stichting BA op weg naar ~ 01 >},, geeft de stichting 
een aanzet om. baar beleid, gericht op de toekomS:t, re . erijkm . .Zo is et voomemen \ran de :Stichting 
BA te veranderen van een. voomame jk residentiele aanbieder van zorg., naar een aanbieder "'an gedif-



feI"entieerde en klellioc.halige re.sidentiele z.ocg en ttansim.m.de en exmunural·e diensten op het gebied 
\ran woneu en zo:rg. Een belangrijke factor bierbij is de demograflsche 01!1twikkeltng "'an voora de pe
riferiegemeenten van. l'r'!aastricht. Uit spreidingwnda:zoek is. gehleken dart vanaf _003 tot en met 2015 
het aantaJ 75-plussers in de gemeeute :Maastricht met 621 personen zal toenemen to 9.007. Een stij
gjng 'nm 6,,9°/o.. Voor de periferiegemeenten. is deze t:oename bere.kend op 10. 5%. 

Ten aamien \1'3n de lmi.svestiug \'all (vitale) ouderen z.a1! er als gevolg van. de toenemende \rergrijzing 
sprake zijn van eai venl•achte stijging van de vraag naar .zeffStandig wonen me op maat toegesn.eden 
arrangementen van wonen, welzijn en zorg (dimsnrerlening). De i."'I'aag die hiexbij gesteld b.n l\rorden 
is of de ontwikkeling en/of exploitartie van de verolijfsfunctie van .zeliStandig wonen · ot de kemtaken. 
behoon van de z.orginstelling. AfhankeJijk van de missie en. he.t beieidl van de zmgins.teJling zal hierin 
stelliillg genomen moeten \\"01!'de1!1!. Naar het oordeel van de o\i·erheidi z.al de sociale llmmsector zic:h spe
cifiek.er .moeten ricbten op ]nri.svesting8\iX>ImeD waarin wonen, zorg en. dienstverlening zijn g:emte
gre.erd. 

.t.1 Toh fan dko ming ge b ie dsvis ie Kle,- a1·ie 

De onnl'ikkelmg van de gebied~visie kan niet los gezien worden van de missie en a gebele toekomst
visie \"all de Stidhting BA. De nota Nieuwe BAkens ·is :in deze een belan,grijke pijler \l'aarvan de ge
biedsvisie Klevarie dient te 't\rorden afgeleict },fiddels intenrie\n ms.sen de stmugroepleden en de 
onatbankehjke advi.5eur iis. een beeld v;erlcregen of en op welke wijze de locatie Kle\•ari.e een bijdrage 
kan everen aan de ninroering van de vemiet.1\vde toekomstvisie van de Stii:bring B/L In de: volgende 
para._,mfen z.:ail bienran verslag worden gedaan. 



·L2 De- Jocati ·t Klf~· arie 

Bi.j de ml eging tot bandhavmg van de lmi.dige locatie Klevarie spelen argmnenten met betrekking tot 
bet besloten. karai.1er van de Klevimie ternein en de logistieke bepa:kingen. een befangrijke rol Bezien. 
vamll.t de '1na:d.1"· heeft de Sticliling BA er .alle belang bij om de herkenbaarheid die de bevoiking 
lheeft me veipleeghuisz.org op de locatie Klevarie ten v'Olle te bemJftten. Deze argtunentati.e wordrt ver
sted.1 indien de Sticbting begin 2005 .haar nieu1~\re n.aam. zal krijgen en. te\-rens een begin '1.\-ordt gemaakt 
met de mvoering van de 1okeffi.mdie waarin de uiemve fimctie i.ian '"de 01ganisator' gaat paniciperen. 
Bekendheid met de locatie is hi-erbij van es!;entieel belang. 

Met een. relatief hoge bevol.king:;didhtheidl zai1 m he bder \ran het spreidingsbeleid ook voor he cen
ttumgebied van. de gemeente ~·iaacStricbt beboefte besra:an .aan imramurale verpleeghui~-voorzieningen. 
Geografisch gezien biedt de locatie Klevarie. hieJYom goede mogelijkheden. 

Daamaast spelen economisehe- en emotionele gronden. een belangrijke roI. Gebleken. is da veel waar
de w.ordt gehecht aan bet r.rasthouden. van de opri:chtiingsl!oca.tie 'I.nm d!e '\l'Ioegere Sticbiing BA. 
1'.•!et de beoogde afS ankmg 1en heronnitikkeling van h-et gebied Kle"~nme: ktmnen de huridige nega.tien~ 

aspecJten maximaal veibeterd wurden, 'i.\l""aamij tevens vastge..steld kan \\•orden dat de ligging van het 
Kie\iarie terrein m:abij de stedelij~e ring een goede bereikbaubejid kent Verbetering \ran de ·ontduitiing 
van be Kle\rarie tenein is hierbij wel een vereiste_ 

Bi.j de .b.ero:otwikkeling van het .Klevarie: tenein diem de \rntag ge.s.teld e Vii arden ,,.-elce ambities ,de 
StichtiDg BA heetl ten aanzien van de ont\\l'ildi.eling explo~tatie en beheer van nieuwboow plannen. 
De Stichting BA spreekt uitdru:kkel~jk tut dat het bezirt van vastgred in de sectoren zorg en wo11en 
{zelfs.tanclig en levensloopbestendig) mt ecom.omilsche en ta:ctische: ove.rwegiing noodzakelijl: is. VN
v.·ervmg van slrategiscl1e pos1ties :in de vonn van. bestaand ,dfan we] nieu\\f (\ras goed) r,.rennogen speelt 
bij de uitv:oe:ring 11. an to~omg;tige ambities em be.langrijke rol. 



~ . 3 Kernacthriteite:o Sticibting B.A locatie Kleva1 ie 

U1tvoering van de beleids11Jiitgang:spunten znllen op tenmjn ertoe lei.den dat de Stichting BA als kem
activitei een aanbieder is van gediffe1entieerde en kleinscbalige residentie1e zo:rg met als mi~ie het 
leve1en van Tmtaggestuurde kwalitatief hoogs:taande z.org. 
De locatie Klevarie, metals spreidmgsgebied 1\·faastri.cht-centrmn en lvlaastricht-west, zal QP basis van 
de analyse sp:reidingsplan \roor de reguliere intranmrale vapleegh.uisro1g., de be.schikking moeten 
hebben over ·een a:fdeling met 10 bedden i;'-Oor bewonexs met psychog:eriatrische bee1den en een afde .. 
ling met 40 bedden voor be\voners me somatische aand.oeningen. 

Met de vasts eDing dat de Sticbting BA regiooaal. de grootste en oudste veipleeginstelling is, km. wor
den gecondudeerd dai veel mvarin,g en. e.'1\Pertiise is opgeoouwd in de divet"e deelaspecten van de ver
pleeghui~z:org en amve:mrante disciplines,. De nau'!h-e sam.emve1kmgsve:rbanden met het univexsi.talle 
ziekenhuis van lvlaastricW: ondersclrij'l.'.lffi deze vaststelling. 
Bmirlehng van de opgebomvde expertise kan plaatsvind'en in. een nieuw te realiseren expertise-cemrum 
gekoppeid aan een 2e Iijns zorgcentnun met ·onder and!ere de fimctles herstel, 1evalidat1e en. pallliatie

\ re :zorg. Het expe:rtlise-cen1nun kan verde;rlJ!It...e:ebouwd l.;tiiOnfen to· een regmnaal kemli.s- eil! adv.iesc:en
tnun en als v.raagbaak furnctioneren "'oor de diive1:Se regiona1e verpleeghuis-" .. m:ernete:n1 met regulie1e 
verpieeghuiszorg. De ounrikl'eling van het 2~ lijns z.org- en expertise-cmtJl.Jm zal tevens b.et :nieuwe 
hart vormen van de Stichting BA Het is om .<feze red.en dat er ·voor gekozen wordt het besnnusc:en
m.un \ian de Stichtmg BA ·op de locatie Klevme te ha.ndhaven. 

Di in tegenstelling o de functie van d:e keuken_ Modemiilering in de maalttjdbere:id:i.ng en een effici
ente bedrijfsvoering brengen met zich mee dat de keuken als .ze]f~tandige bedrijfseenheid. niet gebon
den is a.an ee:n direc:re re atie me de '\J'f>Ipieegklinie&: Kle'!.nu:ie. 1\·farktwerkimg en onder-<JJ.emingsgeest 
kan voo1de Stichting BA p<)Sitiefre.ndement oplelleren .. Afbanke]ijk i.•an de '\1isievomring inzake maal
ti:jdvoorziening voor a]le bij de Stieb.ting aangeslote:n zorginstellingen, za de defmitie\re .keuze voor de 
locatie \rail de nieuwe keuken ter zi_pier tijd. plaats vmden. 
Afhainke~ijk van de stedenbou\likmldige mogelijkbeden van bet Klevarie tenein znlleD zel fstandige 
woonvoorzieningen worden onn\•ikl::eid ahvaar de 14re.rpleegkliniek Kle-1.ru ie extr:mnmale (11.<'elpleeg) 
zorg za1 bieden. :Me gebmikmakmg van de hedendaagse .cfomotica voorzieningemi zal dez.e zorg op ba
sis \rail een ~e onif\\rill:keJen efficieme bedrijfa,...,oering na:der illtgewerl1 dienen re \\rmd!en. 



Bov·enstaande visie rem teen in een lange :.enmJllPlan voor ·de locatie Klei. arie dat glohaal als vo1gt 
gefommleerd kan worden : 
> Een mtr3illltrrale PG-afdeling met 10 bed.den, indusief ondersteunende/begelleidende diemten; 
> .Een mttamural'e afdeling met 40 bedden voor bewoners met somatide aandoeningen incmsief 

onde1steunende/ begeleidende diensten· 
> Hospice 't'tlo:r 6 bewoners inclusief onderteunendelbegeleidemle diens:ten; 
> 2e lijnsmrgcentmm. \narvan de aard en omvang nog nadex uitgewerkt diem te \l'orden; 
> Expertise-centnun met eveneens een nadere vaststelling van de prograrumering; 
> Bestuurscenmuu Stichting BA; 
> \llocmvoonen (zelfs..tmdlii,~ en ler.rensloopbestend!iig) voor al dan niet zorgbehoevende betvoners .. 

Bij de uitwerking van het lange temlijn plan Klevarie en d:e fasege\l ijze ilnlp ementa.rtie en'all, spelen. 
meerdere facroren een ibelDgrijke ml Te noemen zi~ 
> De op korte tennijn nood!zakelijke afbouw van de aan\\•ezige meerpersoonskamers bi1men de 

verp eegkliniek Klevarn-ie~ 
> De afuame in de l::omende jaren van he a<mtal vei:pleegbedcfen tot 240; 
> De on1:1.11;rild::eling van een geheel nieuw ~:= ijmmrg- en e!l.'Penise-centnun; 
> De onm•ild::eling \ran de diver~e woontmrg)complex:en; 
)'· En. rde finaru:ieel-economische en stedenbomvlrnndige haalbaarn-he:id T"llD. bovenstaande voor-
Zl!elllDgen.. 

1!n dit stadium van het proces is niet aailll le ger ... ·,en op \\re11ke temliijn de vo1Ied(,2:e imp. ementatie ·cq her
onnvikk·e ing van het Klevarie-gebiedi T·oltooid is. Voo:ral.mog \lrordt 2015 als stteefdartm:n vooc de rea-
11 i:~ttp , ran h Pt ihPTnntu;ll•\.1> 1111 u.;:nl:an KlP1 •lfriP ~-:i•1 o:Ph ulp,11 

Tij dem de hemntwikkelliogsperiode zal eemi ove.rbmggin~ituat~.e gecreeerd mo.eten worden vooT de 
functionele invulling van de 240 verpleeghuio;bedden die mde komende jaren bescbi.kbaar :rijn.. Voor
gesteld \.\"01idt een. fim~tionele driedeling te maken die voorziet m: 
)- 160 bedcfen i;oor W·onen (verblijf) me bijzondere z.org· 
)- 70 bedden 1..roor korte verblijfsfiwctie~ 
)- 10 bed.den in bet 2e lijnszorgcentmm (expertisecentnun) 



Eveneens zal een voorziening getroffen dieuen te \vorden i..~or de imrullling van 25 plaatsen voOF da:g
behandelmg. 
In bijla.ge 4 word~ een bvantitatief overzicht gege\i·en \ran de genoemde doelgroepen.. 

Een van de beilangrijkste taaksteillingen \ran het OP' te srellen :mas:tapllan za1 zijn he aniwildi:e!en van 
een ftmcti.oneel en bouwkundi.g veramwoord srappenplan l\raar\'1ill de uitvoering fasegewijs. plaats 
vindt en uiteindeilijk dient te resulteren in bet demritief zorgp1ogramma i..-an de Stichting BA. 

4.4 Vhie (hu )gebruiik lbestaande gebon"'·fn 

Klevarie (hoofdgebouw) 
Bet huidige hoofdgebonw met 396 bedden, o:otmoetingsmimten, oll!iemtetmende en 'begele:idende 
diensten., de centrale kden en &cilitaire diensten etc., zal mogelijk maa:r gedee]tehjk geschikt zijn 
voOF de imnilling van de nieu~· gewenste :fum:ties: op de locatie Klevarie. 
Afgeiiet tegen de af.schrijvingstennijn van bet gebouw, de specmeke mde]ing en. maatvoe.ring van het 
gebouw alsmede het ontbreken van de lmi~ gangbare bouwfysische en akoestisclie :kwaliteit van. het 
complex, lijkt volledi.ge dan wel gedee1re11jlke ib.erontwildi:eling van bet complex onwaarscllriplhjk. In 
samempraak met bet College Sane.ring ZiekeaJmi.svoorzieningen zal dit mtg.angspunt ... rerder uitge
we.111 dienen te wcmfen. 

Uitgaande 1'"a:t1. volledige amovering "\I'm bet bu:idige hoofdgehouw is de v"Taag op welke wi.jze de h.er
onh"o'ildi:ebngsperiode uitdagerui el!ll dynamisch ,overbrugd kan worden m reJatie tot de be\l oners, en 
medewerkers van K1evarie. In het door de stedenbcmwi..1!mdige archited te ont\vikkelen masta:plan Zll!l 
op deze i.rra.ag antwoord gegeven. maoeten word.en. 
Ook zal bet mastaplan aandacht moeten schenbm am de a.ctue:le "ilrnag tot afuouw van de meerper
soonskamern, waaroi.j een financieel-eoonomiisch '\'f!flllIDN·OOrde afstemmi.ng m de herontw.ikkelmgs
plaimen noodzakelijk is. 

? ... 1et het ~ komen r.>"an het veip·leeghuis in Heu gem zal in 2006 een begin. worde-n gemaakt .met de 
afuame de beddencapaciteit in Klevarie. In m 'achting '!;.'all de sloop van Jh.et tot.ale Jh.oofdgebouw zon 
de i.'njkomende rullnte tijdel'ijk in g.ebmik ge:nomen kunnen worden V·oor de ann\!illelin.._~ vm bet 
nieuw op te ~ltel!I! 2~ lirjns :zorg- en expmise-centmm. De op-g:ehouwde praktijk enra.ring kan zo de ba-



sis ... ormen 'oor het opsrellen van een pmgra.mmai i,1an ei~en dat uit.einde ijk moet resu teren in een 
nieuw 2~ hjill"i zorgcentrnm en een e:A.pertise-cemnun op de ocatie Kle"1nuie. 

Abralrn:mdook 
Di . gebouw heeft geen monmnenrale statw en kan in ovedeg met de huidigie gebruiker middet~ 
nieuwbouw gemtegreerdl \vmd!en in de he.rontwikkebogsplannen van het Kler.rarie terrem. 

Pobiertorenflat 
Vas.tgesteld kan wo:nfen da de Polvertorentlat, oors-pronkelijk ab. verpleegstenflat nu inefficient in 
gebmik is als, bestnurscentrum. voor de Stichting BA. Met bet ter zijner tijd besc.hi!kbaar komen van 
enkele monw.nentale pande.n aan de Abtstraat bes.taa de mogelijkbeid het bestumscent:rmn le. vei:plaat
sen, waannee ·de Polvert·orenfla vrij besclrikbaar komt. 
Ook voor de Poivertorenflat geldlt dat de specifieke indeling en maab.roering vain het gebouw alsmede 
het gebrek aan bouwfysische kwaliiteit, bep&kingen met zicb m.eebreng,en. Heroestelllllling op basis 
\-ran een i.ngrijpende renovmie is ui oouwkundige en. economi.sche ovenveging OO\l'aar.schijnJlijlk. De 
po~entiele gemeemeli e moomneotale starus za[ hierbij een belangrijke ro1 i;.pelen. Uitgaind i.3!11! het 
gegeven dat d!e monumeotale status gebaseerdl is op stedenbotmrkundige l."t\l'aliteiten \ran het gebou1iv is 
te overwegen he gebouw te amoveren eD middeLs. ge]i~ke hoogbmiw te: vervangen door e.en eigemijds 
appartememencomplex. 
fus.pelend op de laatst·e ontv.ikkeil.ingen me- betre,kkmg tot welzijn en dienstr,ralening voor senioren 
dienen de 100;gel'ijkheden van een restamrantftmctie (boven:;te verdieping me panoramisch uitzicllt), 
damotic-.a, fysi.ofiitnesscemrum en zi.1i1enibad besmdee:rd te worden. 

VerzOigjing:ahn~s Leuculenbof 
De lenoulenhofis een op de ,,iraag van ouderen toegemeden verzorgingslmi~. Met de ihuidige en voor
zover moe:e jk toekomstige vrarag naar verzorgingsplaatsen. wordt hiemiee voorzien in de behreft!e. 
'\~lat echter de toe.komst gaat brengen is voorab"'D.Og me in te scbatten. ~J. ·e .kan v.·orden vastge:;reld dat 
bet lmidige voorzi.eningenniveau nie toerell::e:nd is voo.r de verstrekking van de alomvattende ver
pleeghuiszorg, 



Hospice Abts1raat 
De huidige hospice voldoet niet meer aan de gestelde fysieke eisen v;aamij rnim.tegebrek een belang
ri.jke factor· v·onnr. De huictige locatie biedt geen mogetijkheid tot uithreiding. Vervangende nieu\v
bouw in de heromwikkeling van bet Klevarie terr~ waarbij geda.cht wo1dt a.an een vablijf voor 6 
patienten, wordt noodzakelijk geacht 

~ venpreid gelegen (vee1a1 mmwmentale) Pf'nden 
Paodent met een woonbestemming en m eiigendom van de Stichting BA mllen worden cmdagebracht 
bij de Sticbting Elisa.beth Strouven. Van de panden met een kantoomestemming zal, afgesternd op de 
lopende humovereenkomst o:nderzocht moeten \l1onfen of herbesten1ming voo1 een van de (nieuwe) 

functies van de Stichting .B.tt tot de mogelijkbeden behoort Herbe~renmiiing van de huidige loca.tie. 
Sociale Diem (hoek }llitsCraatfCal\raries.traa:t) vraagt hierbij special.e aan.cfacllt 

4.5 Stede.n b o u wkun dig e vh~ e- Kl e- ·ra d .e t e-r 1· eiin 

De in de \Krr.ige paragrafen genoemd.e ont\vikl::elingen .mllen. 1erfue lei.den dait een groot deel \?fill de 
imidige Klevarie tmein vrij van be.stemming en daannee -..,·oor herolltUlilleling in aamnetking komt. 
Met het strie·ven i;,ran de Stich.ting BA om buiten de mmelill. "''a:n de eigen locaities zorg- en welzijnsdien
sten aan t1e bi:eden zal de 1eahsatie van ni.eu\llf wooocomp.1.exen 1op bet K1eva.rie tarein prioriteit heb
ben. 
Het aamvezige negatiev,e. stigma dient doomroken. te worden midde13 de. ont\vikikeling \ran ieen even
dige woonwijk met een mix aan woonvoorzieningen bestaande uit meergezillsl\roningen \'OOJ sta!ftende 
ge.zinuen, virale en zmgbehoevende zelf,._;WJ.dig wonende oud.eren. Gerelateerd a.an de doelgroepen zal 
de reali.sa:tie _bieri.tan '\iioomam.elijk n1 de huurcate;gurie plaatsvimle.n lvaubiij rowel gedaclit ka:n worden 
rum sociaJe "~1.Jill[ als.ook am \'li.je huurse.c:ror (dnurdere serviee-appartementen). De woning.en (ap

partementen) voor v~tale en. zorgbellIDevende ouderen dienen een levemloopbestendig i.1oorzieningen
ni'irea.11 te hebben. waarbi:j ook de lei.iering van \!'el'pleegJmis2org ma.'rimaal moge1ijik i.s. 

Het levendige karakta- dient verder gestimuleerd worden met de realisatie i:.ran kleinschahge plemtjes 
met e~n beped.1,morzieningen m\lea.ILl, waarbij a.amiuitmg gezocbt diem e \l10J<fen met~ "'Qwutier 



Latin sfeer aan de I ongerse;;O:aat e.o. Verder kan het levendige karak er versterkt warden. met de rea
lisatie van een kinderdagverbtijf, peuterspeelzaal ofaimverwante activiteiten. 
In. lbeperkte .mate kmm-e.n dienstverlenende activiteiten ontw.ikke[d waroen we&e tevens. in dienst kun
neu s1aan van. de ve:rplee._.l!Voorzienmgeu. Hierbij kim gedlacbt word.en aan een. lbm1m\1inkeL bloemen
zaak, cafe (Abrnhamdook), kaipper, praktijkmimle voor pedi.cure etc. 
\Verkmncties, gerela.tee:rd aan wonen, \\ elzijn en zmg, word.en op het Klevarie 'terrem mog~lijik ge
acht. Ove1ige functies in de deer l..'an k.antoren, ocholen en kleine bedrijfsadivi .eiten etc. word.en niet 
i1tr-enselijk ge:acht. 

Met de cnn\•ikkeling van een niett\'i·e woonwijk ootstaat ·ook de mogelijkheid!. praktijkmiimte te creeren 
voor mndait~en, hui3artsen, apotheek en fysiofuerapeu etc. Inspe end op de lancfelijke ollt\\tikkeling 
kan hierbij1 al snel gedacbt vrnrden aan de 0Bt\\lilie1Jing van. een klein '" e zijmmedischcentnnn voor 
be.t K.ommelk\ndier e.o. Vooruitlopencfe op de \Vet Maatschappelij1ke Ondersreuning (Wlv10) kunnen 
in samenspraak met de gem.eente welzijnsactiviteiiten onn\~ikkeld warden.. Het ee?"'dfil genoemde fysio
nmesscenmuu kan bierlJij geimegreerd Worden. 

Met Maastriclll a s aantrekikelijke verblijfs- en toeri.stenstad is al snel de ilink gelegd naar de cnnvikke
ling van een zorghoitel Nader onderzoel: zal de haalbaarheid moeten a.antonen 

Ten aanzien. vm bet creer1en v-an e.en publliekstoegmkehjk a.pen karak. er van het gebiled 11\rordt een 
ma..ximale in.spanning gevraagd om daar \l aar mogelijk ontsLuitingen. te realiseFm in. de richring van 
de Abts.traat waaroij een fietsh..-oetgangersn:mlle gecreeerd word.tin de rid1tiagvan.he V:rijthof v . .v. 

Uitvoering v·.m boveusta.ande ambities zal een enoone clmn .eggen op de re onrv.·ikke]en pameer
ac:c·ommodatie .A le.s zal in be"' wed:: ges.teid dienen te '1.rorden. om he , parkeren op he maai\~eld tot een 
minimum te beperken. Het o.n.dergronds par-keren zat binnen de gemeeotelijke ncmnen en op een eco
nomische en st.edenbouwkundige T"eJ'ant\woorde wijze lllge\"O d dienen te ' ·01den. waarbij primair in de 
beb.oefte zal \\·orden vooizien voor de toekoms1ige bewoners, pers.oneel en bezoel::ecs. 
Jin. ot1erleg met de gemeente lvfaastricht zal verder onderzoc.bt moeten women. of en in. welke mare rea
lisatie van bovenwijkse padreercaipacitei wemeliijik dan we noodz:akelijk is .. 



Bijlage 2 Gebruikso\Te1·eenkomste11 derden 

.i'\hrabam:slook 

Poh·eito1-eu.s..tr.aat 6 

Sociale die.1tsl 

Abtstraat 2 

Elisabeth Te.hui!!. 

Ahtsnaat2A 

Yan Kleefp:1n·iljoe11 

Ahtm.aa.t 4 

Abtstraat 14-16 

VenJ.Oe-mcl naa.r de kano:mller Ab:r:aham l.'3ll Citta~ die in · 16 'de kaz.emat 

.Branderiburg met 36-000 ton buslruii 1deed ontpfoffe:n. 

Pmd heeft geen mo:nnmen.tale statu3. 

Verhwrd a.an de Le:euw brouwerij middels een 5 jarig huurccmh-act 'l;anaif armM.I 

200.3. Ver'tengoptie van 5 jaar. 

He 'l.l'OOnnalig DDDJle:alloo.s!@r Ca idf.tenberg datererui mt 1671 b@eft de Statns Vall. 

rijksmonument. 

Pmd is verhum:d am de Socia.le dims \ran de gemeente Maasil:icht. 

Na h.et g,ei:eedkomen van bet uienwe kmtooi· Z..fu.sa'e Fomm :z3l de Socia e n· enst 

2006/07 't·einuizs. n.aa.r de li'l'ijkamende gemeentelijk.e lau .oarfocatie in Ra:adl\~jck 

Pand uit 8'21 heeft de :status van rijlksmonmnent. 

Pand · s ..-el'hmud aan Um'\>'l!l.':3.itej Maastricnt (UM). 

5 j arig hmu:cou1tad to 1 · auuari 1:007. 

Vedengoptie van 5 jaar. 

Voan:aalige lka.uonueuloods uit hoegin 19"' eeuw is eeurijksmonummt. 

P md is To.'elmnud am Uni've:rciteit 1'.h astricht (UM). 

5 j ar]g buureoub:ad to 1 ·auua1i 2007. 

v~rlengoptie van 5 jaar. 

Deze woonhu · zen heibltien de sbhl.s van potuirieel gemeeotelij k. monument. 

De -..-erlmm: van deze 'l.voWD.§en. gesc:h:iedn op ha.sis ;,;an de· hmm,.-e: · 

T ongersestraat St-88 Deze woonhuizen heibltien de status van. rij k.-sm-o.nmne-nt. 

De v-erlmm· van deze wonll:i@en. gesclriec:h op basis van de hmm¥& 



T on,gersestrlUllt 9!-94 Daz:e woonhu:izen v-oimen het 1roomWig ·wac:hrlmi:s en he:bhen d.e sbfus '\ran rijk"> 

mouwnmt. De veihmir van dez.e -W"On.in~ g;eschiedt op ibasis 't'an de humwet. 

St" Se:n·aasbolwerk 

1 lA t/m 37F en 

4lA tlm.-n E 

ZDrg-/ .a<an!eun'l.\'oningen .in hebe-er en expfoitatie bij u10.n.ing:s6cliting Se:nratms. 

Be.i.de hoofdgebomven hebbeu de status van po1tmtiffl gemeBtelijk monument. 

Het pand is eigendom van woniugstichting Seivatius. 


