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Deel A. • Inle:id:ing

1. Wat is de bouwKundewinkel?

De Bouwkundewinkel Eindhoven (BWE) is ontstaan
uit een initiatief van studenten en medewerkers
aan de Technische Universiteit Eindhoven.
Doel van de BWE is het middels onafhankelijke
adviezen steunen van bevolkingsgroepen bij hun
aktiviteiten tot behoud van een goed leefmilieu.
Daarbij gaat het om bevolkingsgroepen die niet
beschikken over de middelen tot het (doen)
verrichten van onafhankelijk onderzoek.

2. De STOA

De Stichting opbouwwerk Asten (STOA) is een
stichting die zich bezighoudt met de volgende
aktiviteiten:

opbouwwerk
- kultureel werk

vormingswerk voor volwassenen
vrouwenwerk

- basisedukatie.
Voor deze aktiviteiten heeft de STOA de
beschikking over de volgende ruimten:
- eigen ruimte in het gemeenschapshuis Asten

een noodkerk
- enige lokalen in het voormalig

KMBO-schoolgebouw 'Jodessa'.
Deze ruimten zijn te klein voor de inmiddels
aanwezige aktiviteiten en daarom vinden
verschillende aktiviteiten reeds elders plaats.
Deze gang van zaken wordt door het bestuur van
de STOA als onaanvaardbaar beschouwd en gezocht
moest worden naar een oplossing.

3. De vraag aan de BWE

Voor het zoeken naar deze oplossing ging de STOA
naar de gemeente Asten die hen een aantal
mogelijke lokaties aanreikte die zouden kunnen
voldoen als nieuwe behuizing van de STOA. Deze
lokat ies zij n:

voormalig kleuterschoolgebouw 'Theresia'
binnenkort leegkomende kleuterschoolgebouw
'De Kleine Beer'

- het gehele voormalig KMBO-schoolgebouw
'Jodessa'
voormalige gyrnzaal in het gemeenschapshuis
Asten.



De vraag van de STOA aan de BWE is het bekijken
van de aangegeven lokaties en de verschillende
indelings-
mogelijkheden, met hierbij een globale
kostenraming voor wat betreft de verbouwingen,
aanpassingen en onderhoud van de nieuwe
lokaties, steeds rekening houdende met de
omgeving.

4. De erobleemstelling

Het bekijken van indelingsmogelijkheden in de
mogelijke nieuwe behuizingen. Hierbij moet ook
bekeken worden waar aanpassingen noodzakelijk
zijn. I.v.m. de omvang van deze opdracht is het
onmogellJk een onderzoek te doen naar de aard
van deze aanpassingen en de hierbij behorende
kostenraming.
Deze probleemstelling is na enige weken
voorgelegd aan de STOA, die hiermee akkoord
ging. De resultaten van dit onderzoek zijn voor
de STOA en de gemeente Asten van mogelijk belang
voor het respectievelijk toegewezen krijgen en
toewijzen van de nieuwe behuizing voor de STOA.
Hiervoor is het bekijken van de
indelingsmogelijkheden volgens de STOA in dit
stadium voldoende.

5. Onderzoeksopzet en -structurering

Voordat met het eigenlijke onderzoek gestart
wordt zullen eerst aIle lokaties belicht worden,
zowel de huidige als de te onderzoeken lokaties.
Hierbij gaat het vooral om het verkrijgen van
een eerste indruk van de verschillende lokaties.
Hierna starten we met een onderzoek naar het
programma van eisen, van waaruit we d.m.v. het
bepalen van de onderlinge relaties tussen de
verschillende ruimten zullen komen tot
verschillende clusters, bestaande uit ruimten
die een duidelijke relatie met elkaar hebben.
Het volgende onderzoek bestaat uit het indelen
van de verschillende clusters in de
verschillende lokaties.
Uiteindelijk wordt per lokatie onderzocht of er
indien mogelijk varianten te ontwikkelen zijn.
Hierbij zullen eventuele aanpassingen en/of
optredende complicaties kort vermeld worden.

-~-



Deel B. Het onderzoek

1. De lokaties

1.0. Inleiding

Het beschrijven van de lokaties valt uiteen in twee
delen; allereerst wordt de huidige stand van zaken
vermeld, daarna komen de mogelijkheden in de
toekomst aan de orde.
Van elke lokatie is een plattegrond bijgevoegd,
uitgezonderd het STOA-kantoor in het
gemeenschapshuis Asten. De plattegronden zijn
toegevoegd om een betere indruk te krijgen van de
verschillende lokaties. Hierdoor is het echter
noodzakelijk een uitgebreidere beschrijving te
geven van het STOA-kantoor.

1.1. De huidige stand van zaken

1.1.a Het STOA-kantoor in het gemeenschapshuis
Asten

Bij het betrekken van het kantoor in juli 1984
bestonden de aktiviteiten van de STOA voor het
overgrote deel uit het normale opbouwwerk en het
sociaal kultureel werk.
Vanaf 1984 heeft het vormingswerk voor volwassenen
zich sterk ontwikkeld. Door de definitieve
invulling in de personele sfeer is de kantoorrulmte
daarop aangepast. De Kleine vergaderruimte is
opgeofferd aan kantoorruimte. Omdat er geen ramen
zijn met uitzicht naar buiten, is het werkklimaat
slecht en bijv. voor de arbeidsinspektie
onaanvaardbaar.
Met de automatisering bij STOA en de personele
uitbreiding met de totstandkoming van de
zelfstandige organisatorische eenheid voor de
basisedukatie is er een daadwerkelijk ruimtegebrek
ontstaan. Er moeten afspraken gemaakt worden over
wanneer er gewerkt kan worden, waarbij het schuiven
aan buro's en in ruimten aan de orde van de dag is.
Zelfs de drukkerij doet dienst als vergaderruimte.
In juli 1984 waren er 3 mensen fulltime werkzaam
bij STOA. Nu zijn dat 2 mensen fulltime en 5 mensen
parttime.
Voor de door vrijwilligers georganiseerde
aktiviteiten is ruimte noodzakelijk voor het
vergaderen en voorbereiden. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van de vergaderruimte in het STOA-kantoor.

-5-



Een korte inventarisatie van het STOA-kantoor.
Er is op dit moment werkplek voor een opbouwwerker.
een kultureel werker. een koordinatrice
vormingswerk. 3 basisedukatiedocenten. een
vrouwenwerkster en een administratief medewerkster.
De dokumentatie en bibliotheek heeft zijn plaats
bij de keukenhoek. De drukkerij neemt ongeveer een
kwart van de kantoorruimte in beslag. Voorbereidend
werk voor aktiviteiten en hierbij behorend drukwerk
vindt allemaal plaats op het kantoor. Dit alles
vindt plaats op amper 50 m2

• inclusief de
drukkerij .
De kelder doet dienst als vergader- en
kursusruimte. een qua afmetingen zeer ongunstige
ruimte (lang en smal). die bovendien slecht
bereikbaar is voor mindervaliden. Kunstlicht is
altijd noodzakelijk.

l.l.b De noodkerk

De noodkerk verkeert in een erbarmelijke staat. Bij
iedere kalamiteit voert de gemeente de
noodreparatie uit. Het achterstallig onderhoud is
inmiddels enorm groot geworden. Voor het uitvoeren
van dit achterstallig onderhoud is een bedrag
gemoeid dat de f. 50.000.- overschrijdt (zie Nota
hUlsvesting sociaal cultureel werk). Daarblj is het
ook de vraag of dit onderhoud nog weI mogelijk IS.

Een ander probleem in de noodkerk is de huisvesting
van de eigen organisatie van de Marokkanen. De
ruimte in de noodkerk is niet geschikt. te klein en
niet afgestemd op de behoefte.
Het gaan en komen van bezoekers heeft overlast tot
gevolg die in de rustige woonomgeving van de
noodkerk als storend wordt ervaren.
In de noodkerk doet zich naast het probleem van het
ruimtegebrek ook nog het probleem voor van de
opslag van materialen. zowel in het dagelijks
gebruik als bij speciale projecten. Verder valt nog
te vermelden dat de toegankelijkheid voor
mindervaliden slecht en gevaarlijk is. de keuken te
klein is en dat er te weinig toiletten aanwezig
zijn.

In ons onderzoek zullen wij geen rekening houden
met de mogelijkheid dat aIleen de aktiviteiten van
de noodkerk verhuisd zullen worden naar een nieuwe
lokatie. weI zullen we aangeven wanneer hiertoe de
mogelijkheid aanwezig is.
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l.l.e Enige lokalen in het voormalig
KMBO-sehoolgebouw 'Jodessa'

Deze lokalen zijn sleehts op dinsdag en woensdag de
gehele dag besehikbaar. Toezicht vanuit het KMBO is
echter verplicht en hiervoor moet extra betaald
worden.
Beperkingen in beschikbare lokalen zijn voor de
nabije toekomst niet uit te sluiten. Een
mogelijkheid is echter het geheel overnemen van dit
gebouw. Over de mogelijkheid hiervan kan binnenkort
uitsluitsel gegeven worden.

l.l.d Overige ruimten

Deze ruimten blijven in de toekomst dezelfde
funkties vervullen en hoeven daarom niet meegenomen
te worden in het onderzoek:

de Horizon, openbare basisschool Asten
gebouwen Waterdael college te Someren
gebouw van de LAS te Someren
rUlmte van ATe te Someren-Heide.



1.2. Mogelijkheden in de toekomst

1.2.a Kleuterschoolgebouw 'Theresia'

Deze school staat momenteel leeg en het rijk
verstrekt nog 2 jaar een vergoeding wanneer geen
nieuwe bestemming aan het gebouw gegeven kan
worden. De school is na een brand in 1984 of 1985
geheel opgeknapt en verkeert op dit moment in een
uitstekende staat.
De school ligt in een open terrein en grenst
slechts aan een zijde aan een rij losstaande
woningen.
De school is afgestemd op kleuters, wat dus de
eerste aanpassingen tot gevolg heeft, bijv. aan het
sanitair.

1.2.b Kleuterschoolgebouw 'De Kleine Beer'

Deze kleuterschool is op dit moment nog in gebruik
maar binnenkort zal het vrijkomen. De
kleuterklassen zijn al geleidelijk overgeplaatst
naar een andere kleuterschool.
Sinds enige jaren is er geen onderhoud meer
verricht en dit heeft tot gevoig gehad dat het
achterstallig onderhoud in korte tijd zeer hoog is
opgelopen. Op dit moment voert de gemeente Asten
een onderzoek uit naar de kosten van dit
achterstallig onderhoud. Een mogelijkheid is dat de
kosten dusdanig hoog zullen zijn dat slopen van het
gebouw en het bouwen van een nieuw STOA-gebouw
minder geld zal gaan kosten.
Wederom geldt het afgestemd zijn op kleuters. De
school ligt op een 'eiland' in een woonwijk.
Hierdoor wordt het overbrengen van geluidoveriast
veroorzakende aktiviteiten vanuit de noodkerk
uitgesioten.

1.2.c Jodessa

Dit gebouw is groot genoeg om er aIle aktiviteiten
van STOA in onder te brengen. De grote centrale
ruimte is een duidelijk uitgangspunt van STOA,
evenals de centralisatie die in dit gebouw te
verwezenlijken is. Het verkeert in een goede staat
mede omdat verschillende instanties op dit moment
nog gebruik maken van de verschillende aanwezige
ruimten. Het gebouw is in principe al 'ingericht',
daarmee wordt bedoeld dat voor de bij de STOA
aanwezige aktiviteiten nu al de ruimten aanwezig
zijn.
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1.2.d Gymzaal gemeenschapshuis Asten

Deze gymzaal is indertijd afgekeurd als gymzaal en
wordt sindsdien niet meer gebruikt. De kosten van
deze gymzaal (huur) liggen zeer hoog, terwijl door
de zeer ongunstige omvang en ligging bij het
kerkhof waarschijnlijk weinig aktiviteiten hierln
ondergebracht kunnen worden.
Op dit moment vindt een onderzoek plaats naar
herinrichting van de gymzaal tot buurtwerkplaats.
De gymzaal zal verder dan ook niet in ons onderzoek
opgenomen worden.
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afe. 4. dokurnentatie. blbliotheek en vergaderrujrnte vere
nlgd In de keukenhoek cq entree.

(11 J;. ...1 cl\,aJ"tE' Vf>rQadE'rruHnt€' die f='f'rJ verdlePlnQ JaQf"r
J]9t. Vl"l.1W f.:'J get"JPE'J onuel tit' grund.



aID. b. de Kleine ruirnte die als drukkerij gebruikt wordt
en at en toe i vrn het pi aate:gebrek ook voor andere
aktivltelten (zie ook afb. 7.)

(; 1 : I. '/.

-18-



arb. 8. de noodkerk. de buurtwerkplaats.

61tl. Y. kjJk jn de machlnale houtwerkplaats.



afb.10. de omgeving van 'Theresia'

ell j,. 11. vooraanzi cht 'There!:::) 0'



aib.12. kijk op de woningen aan de achterzjjde van
. Theresia' .

a f b . J~1. a c h t eraa n z j c h t . Ttle l' e s i a ' .
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aib.14. het schoolplein van de 'Kleine Beer'.

i11h.J~,. dp ondl.ljde]j.lke jn~ong

-22



~tt'.lb. Yoorbeeld van achterstallig onderhoud.
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~~~~':::~:~7'
efb.17. de 'Kleine Beer' in ziJn omgeving.

(Z18 oak afb.lB.)

• I 1 J,. J t1 .



Cll b. 19. de i ngang van . Jodessa' .

i'l f b . 1- 1) . de hoek
nOd}- de

rechtsachter
voo)'kant.

van ',-lodessa' met de doork) .i ¥,

-25



aIb.21. achterkant 'Jodessa'

a111.~2. doorkiJk vanUJt centrale yuimte naar achterkant.



alh.~3. kjJk In de centrale rUJmte.



2. Programma van eisen

2.0. Inleiding

Wanneer we willen komen tot het indelen van de
verschillende lokaties moeten we eerst op de hoogte
zijn van het programma van eisen. In de nu volgende
paragrafen is vermeld hoe we tot dit programma van
eisen zijn gekomen en hoe het er uiteindelijk
uitziet.

2.1. Behoefteprogramma STOA

Ten behoeve van het ontwikkelen van het programma
van eisen is door de STOA een behoefteprogramma
huisvesting STOA opgesteld. In dit programma staat
de ruimtebehoefte vermeld, ten aanzien van de
kantoororganisatie. de kursusruimten. de
buurtwerkplaats en de huisvesting van de Stichting
Marokkaanse Gemeenschap (St.M.G.). Deze behoefte is
uitgedrukt in het wenselijk aantal vierkante meters
per gewenste ruimte.

2.2. Ruimte-oppervlaktebepaling

2.2.a De aanpak

Allereerst hebben we bekeken of de wensen zinvol
waren en of er misschien ruimten gecomblneerd
konden worden al dan niet door gebruik te maken van
schermen om de verschillende werkplekken af te
bakenen.
Na het bepalen van het aantal en de soort ruimten
die gewenst zijn is een onderzoek gedaan naar de
minimale oppervlakten van de verschillende ruimten.
Dit is gedaan door eerst de oppervlakten van de
plaatsingsruimte en de gebruiksruimte van het
meubilair te bepalen zoals bijv. buro's en kasten.
Bij de plaatsings -en gebruiksruimten van de
elektrische apparaten in de buurtwerkplaats is
gebruik gemaakt van gegevens uit een vorig jaar
door de BWE gepubliceerd verslag waarin deze
afmetingen nauwkeurig bepaald zijn.
Met deze oppervlakten en wetende welk meubilair in
welke ruimten noodzakelijk is. zijn de minimale
oppervlakten van de verschillende ruimten bepaald.
Van sommige ruimten zoals bijv. kantines en
toiletten was van te voren nog niet te bepalen hoe
groot zij zouden moeten worden. We hebben dan ook
besloten om te kijken of het voor deze ruimten
gereserveerde oppervlak in een later stadium zou
voldoen aan de minimale eisen. Verder was er ook
nog sprake van ruimten waarvan de minimale
oppervlakte door ons niet bepaald kon worden. Bij



deze ruimten ZlJn we ervan uitgegaan dat de door de
STOA aangedragen wensen voor wat betreft de
oppervlakte zeker minimaal zouden voldoen. Dit
betreft bijv. de kinderopvang.

2.2.b De ruimten/oppervlakten

Uiteindelijk resulteerde het onderzoek in de
volgende ruimten met de volgende oppervlakten:

t.a.v. de kantoororganisatie
direktiekantoor
kantoor (3*)
administratie
drukkerij
vergaderruimte
bergruimte

t.a.v. de buurtwerkplaats
machinale houtwerkruimte
afwerkruimte
machinale metaalwerkruimte
1ijmruimte
berging

t.a.v. de St.M.G.
bestuursruimte

- soosruimte
- bergruimte
t.a.v. de kursus~uimten

1e s 1ok a a 1 (4 * )
werklokaal (2*)
werklokaal
bergruimte
kantoor
kinderopvang

-'2.9 -

11,5 m:;;'
8,0 rri;'"

18,0 rri;'"
25,0 rri'''
32.5 rri';:

9. 0 rri'"

54.0 m2

46.5 rtf"
26,0 rrf'
20. 0 rri~'

40.0 rrf'

11,0 m2

42 . 0 rri;":
5 . 5 rtf·,

45.5 m;"
45.0 rri';:
52.5 rtf'
5,5 rri:<:
8,0 rri:<'

2 0 , 0 rri;;':



2.3. Uitgangspunten STOA

1. concentratie van aktiviteiten
werkefficientie/rendement
Kosten besparing
wederzijdse beinvloeding van de deelnemers
meer bekendheid met de aktiviteiten.

2. multifuntioneel gebruik van de ruimten
3. geen ruimtegebrek.

ad.1: Dit is afhankelijk van de lokatie of de
combinatie van lokaties.

ad.2: Dit is al uitgezocht door te bekijken of
meerdere funkties in een en dezelfde ruimte
geplaatst kunnen worden al dan niet met
verschillende werkplekken gescheiden door
bijv. schermen of Kasten.

ad.3: De minimale opperviakten zijn bepaald en van
ruimtegebrek kan dus in principe geen sprake
meer zijn, aIleen wanneer op bepaalde redenen
afgeweken wordt van deze minimale
opperviakten.

2.4. Tekeningen verschillende ruimten

Hoe we zijn gekomen tot de minimale oppervlakten
van de ruimten is op de volgende paginas te zien
door middel van tekeningen. In deze tekeningen is
te zien van welk meubilair gebruik gemaakt wordt,
wat hiervan de plaatsings -en gebruiksruimten zijn
en wat de totale oppervlakte van de betreffende
ruimte is.

-30-



Nu voIgt het meubilair waarvan gebruik is gemaakt, met
daarbij de plaatsingsruimte en de eventuele gebruiksruimte
tussen haakjes. De maten zljn in centimeters.

'" tafe I
buro 150 '" 75 ( 150 '" 90 )

vergader/les 180 '" 75 ( '" 90 )

werk 270 '" 120 ( '" 90 )
type 120 '" 60 ( '" 90 )

- kleine 75 '" 60 ( )

'" stoel 45 '" 45 ( 45 '" 45 )

f auteui I 75 '" 75 ( 75 '" 60 )

'" kast 90 '" 45 ( 90 '" 90 )

wandrek 120 '" 60 ( )

Voor de machines die in de werkplaats gebruikt worden gelden
de volgende plaatsingsruimten. Voor de gebruiksruimten zie
tekeningen.

- vlakvandiktebank
- cirkelzaag
- afkortzaag
- langgatboor

lintzaag
- freesmachine
- lasapparatuur
- compressor
- slijpmachine
- kolomboor
- fietstakel

180 '"
100 '"
100 '"
100 '"
120 'I<

120 '"
100 'I<

140 'I<

50 'I<

80 'I<

100 'I<

100
80
80
70

100
80
90
60
30
40

100

Voor het meubilair in de werkplaats gelden de volgende
plaatsingsruimten.

- werkbank 240 '" 85
210 '" 85
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2.5. Randvoorwaarden

betreffende : kantoren
* Administratie aan entree.

Dit om twee redenen. allereerst om een
controlerende funktie te hebben op het In -en
uitgaande verkeer en als tweede reden het
vervullen van de baliefunktie.

* Kantoorruimten bij elkaar
Dit vooral vanuit organisatorisch oogpunt. in
deze kantoren vinden dezelfde soort aktiviteiten
plaats. die beter als groep gezamenlijk te
behandelen zijn.

* Drukkerij bij vergaderzaal
De drukkerij is dusdanig ingericht dat de
veelvuldig plaatsvindende vouwwerkzaamheden niet
plaats kunnen vinden in de drukkerij zelf. Ais
uitwijkmogelijkheid wordt de vergaderzaal
gegeven. die zich ivrn transport van het gedrukte
dicht bij de drukkerij moet bevinden.

* Berging bij administratie
In de berging zal oa het archief opgeslagen
worden. Het gebruik van deze berging vindt veelal
plaats vanuit de administratie. vandaar de
koppeling.

betreffende : werkplaats
* Machinale werkplaatsen aan afwerkplaats

Wanneer werkstukken machinaal bewerkt zijn kunnen
deze mogelijk afgewerkt worden In afwerkplaats.
Korte looproutes zijn gewenst ivrn het transport
van de werkstukken.

* Smalle looproutes vermijden
Dit vooral om de werkstukken handelbaar te maken.
te kunnen manoeuvreren. vooral wanneer ze ietwat
ongelukkige afmetingen bezittten.

* Afwerkplaats centraal
AIle plaatsvindende aktiviteiten starten vanuit
de afwerkplaats, daarom moet geprobeerd worden de
afwerkplaats te centraliseren.

betreffende : Marokkanen
* Niet centraal in een lokatie

Dit om twee redenen. allereerst om de
mogelijkheid te bieden zich onafhankelijker op te
stellen. Als tweede reden het ontstaan van
over last door de soosaktiviteiten. wat vermeden
moet worden.

* Eigen ingang
Ook deze eis ivrn het geven van de mogelijkheid
tot minder afhankelijk zijn van de STOA.



betreffende : educatief
* Kantine centraal

De kantine geldt in dit cluster als centraal
punt, als de ontmoetingsruimte, daarom is het
noodzaak de kantine te centraliseren.

* Keuken direkt aan de kantine
Bij een kantine hoort een keuken en deze keuken
moet dan ook aan de kantine liggen om het gebruik
en de bediening te vereenvoudigen en lange en
moeilijke looproutes te vermijden.

* Kantoor direkt aan kantine
Het kantoor moet een soort baliefunktie op zich
nemen. informatie verstrekken. 20 wordt verder
nog de mogelijkheid gecreeerd controlerend bezig
te zijn.

* Leslokalen bij elkaar
Leslokalen horen net zoals al eerder de kantoren
in eenzelfde groep. Door ze te koppelen ontstaan
minder problemen voor wat betreft de overlast en
vooral de organisatiestruktuur.

* Berging bij leslokalen
In de berging bevinden zich vooral audiovisuele
apparatuur en naaimachines, waarvan hoofdzakelijk
gebruik gemaakt wordt in de leslokalen. vandaar
de situering in de buurt van de leslokalen

* Werklokalen bij elkaar
Dit op dezelfde wijze benaderd als bij de
leslokalen en de kantoren.



3. De clusters

3.0. Inleiding

Doel van dit gedeelte van het onderzoek is te
kijken hoe de verschillende relaties zijn tussen de
ruimten om daarna vanuit deze gegevens te komen tot
de zogenaamde clusters.
Hierna wordt bekeken hoe deze verschillende
clusters zinvol te combineren zijn in een lokatie
of een combinatie van verschillende lokaties.

3.1. Relaties

Allereerst hebben we gekeken welke ruimten
duidelijk van dezelfde orde zijn of een zeer nauwe
verbintenis hebben. Dit resulteerde in
verschillende groepen:

1. Direktie. kantoren, administratie, drukkerij en
vergaderruimte.

2. Leslokalen (tevens te gebruiken als
vergaderzaal) .

3. Werklokalen (zowel vanuit de buurtwerkplaats
als de kursusruimten) .

4. Werkplaatsruimten.
5. Marokkaanse soosruimten.
6. Overige kursusruimten, die onderling geen sterke

relatie hebben. maar als een aparte groep
beschouwd kunnen worden die verder niet voor
problemen hoeft te zorgen.

• sterke relatie

Ozwakke relatie

Uit dit relatieschema blijkt duidelijk dat met het
vormen van de groepen eigenlijk ook al de clusters
ontstaan zijn.
Wat uit het schema blijkt is dat er sprake is van
vier clusters; een kantorencluster, een
Marokkanencluster, een werkplaatscluster en een
educatief cluster dat bestaat uit de eerder
genoemde groepen 2, 3 en 6 inhoudende de
leslokalen, de werklokalen en de overige
kursusruimten.



3.2. De clusters

De clusters zijn als volgt samengesteld:

I Kantoorcluster
direktiekantoor
drie kantoren
administratie
drukkerij
vergaderruimte
bergruimte

II Werkplaatscluster
machinale houtwerkruimte
afwerkruimte
machinale metaalwerkruimte
1ijmruimte
berging

III Marokkanencluster
bestuursruimte
soosruimte
bergruimte

IV Educatief cluster
vier leslokalen
twee werklokalen
groter werklokaal (vanuit noodkerk)
bergruimte
kantoor
kinderopvang

-42.-



4. Cluster/lokatieverdelini

4.0. Inleiding

Welke combinaties van clusters kunnen in eventuele
combinaties van lokaties ingedeeld worden.
Hiervoor is het allereerst van belang om te weten
over welke orde van grootte je het hebt wanneer je
spreekt over de verschillende clusters.
Hierover valt het volgende te zeggen; het educatief
cluster is verreweg het grootst. het is zelf zo dat
het totale oppervlak ruwgeschat evengroot is als
dat van de drie andere clusters gezamenlijk. Van
deze drie clusters is het Marokkanencluster het
kleinst en zijn de twee overige clusters van
ongeveer gelijke grootte.

4.1. Lokaties

Ook van belang is natuurlijk hoe groot nu eigenlijk
de aangedragen lokaties zijn. in relatie tot elkaar
en in relatie tot de verschillende clusters.
We nemen hiervoor de volgende lokaties onder de
loep: Jodessa. Theresia. Kleine Beer en vervangende
nieuwbouw voor de Kleine Beer van ongeveer dezelfde
grootte. Theresia. Kleine Beer en vervangende
nieuwbouw zijn van dezelfde grootte. Jodessa is
ongeveer drie maal zo groot.
Voor wat betreft de relatie lokatie - cluster valt
te zeggen dat de grootte van het educatief cluster
ongeveer overeenkomt met die van bijv. Theresia.
Jodessa is dus vanuit dit oogpunt groot genoeg om
aIle aktiviteiten te herbergen. Dit geldt echter
niet voor de andere lokaties. hierbij moet gedacht
worden aan combinaties van verschillende lokaties.



4.2. Mogelijkheden

Uiteindelijk resulteerde dit alles in vijf voor ons
zinvolle mogelijkheden van combinaties van clusters
en lokaties.
Hier volgen de mogelijkheden met horizontaal de
lokaties. vertikaal de mogelijkheden en in de
matrix de in te delen clusters.

Jodessa Theresia

1. 1,I1,II1,IV

2. 1,I1,III

3. 1,11,111

4. IV

5. IV

Kleine Beer Nieuwbouw

IV

IV

1,I1,III

I,I1,III

Bekeken moet worden of er varianten te ontwikkelen
zijn bij de verschillende mogelijkheden. Dit doen
we per lokatie. waarbij we natuurlijk niet kijken
naar een indeling van de nieuwbouw. deze valt
vanzelfsprekend in te delen.
Wat moet nu eigenlijk precies bekeken worden?
* Theresia

- cluster 1.11 en III
- cluster IV

* Kleine Beer
- cluster I,ll en III
- cluster IV

* Jodessa
- cluster 1,11,111 en IV.



5. De varianten

5.0. Inleiding

In dit hoofdstuk zullen we laten zien of er voor
aIle mogelijkheden varianten te ontwikkelen zijn.
Het gaat vooral om de indruk die verkregen wordt
uit de tekeningen die bijgevoegd zijn. Meestal is
dit echter niet voldoende. somrrlige door ons gedane
stappen moeten van commentaar worden voorzien. een
denkwijze moet belicht worden. We hopen dat uit het
commentaar duidelijker wordt wat in de tekeningen
te zien is. we hopen duidelijk te maken hoe wij de
clusters hebben ingepast in de struktuur van de
verschillende lokaties.

5.1. Theresia

Theresia is een lange smalle school waarvan de
struktuur zeer helder is. afzonderlijke klaslokalen
waartussen zich toiletblokken bevinden. Deze
struktuur treft men niet aan in het begin van het
gebouw bij de entree. waar ruimten zijn gevestigd
die vroeger bedoeld waren voor de leerkrachten.
De struktuur helder houden is een van de
belangrijkste voorwaarden waaronder we gewerkt
hebben. Dit kan door clusters in te delen in de
afzonderlijke vormen van Theresia. dus geen twee
verschlllende clustergedeeltes in een oud
klaslokaal of toiletgroep. Nee. de struktuur moet
zich doorzetten in de indeling.
Daar de totale oppervlakte te klein is om er aIle
aktiviteiten in te kunnen plaatsen is een
uitbreiding noodzakelijk. Wij hebben gekozen voor
twee mogelijke typen uitbreiding:

in de vorm van de klaslokalen en de toiletgroepen
in de vorm van het entreegedeelte. waardoor het
gebouw symmetrisch wordt. Deze nieuwe vorm is
natuurlijk vrij in te richten. we laten dit
gedeelte van de plattegrond dan ook open.

5.1.a Cluster 1.11 en III

Variant 1

Met het schuiven van de clusters kwamen we
uiteindelijk tot twee acceptabele indelingen.
Bij de eerste variant is de Marokkanensoos in het
oude entreegedeelte gevestigd.
De indeling van het kantorencluster is complexer.
Door de draagkonstruktie is het noodzakelijk te
werken met een grid wat Kleine ruimten tot gevolg
kan hebben. Deze ruimten zijn echter minstens net
zo bruikbaar als de grote ruimten waarin zich een
kolom bevindt ergens in de ruimte. Door het grid



ontstaat ook een extra ruimte die bij ons ingericht
is als berging. Het is echter niet ondenkbaar deze
ruimte te gebruiken voor andere doeleinden. Nadeel
van het grid is ook dat je ten allen tijden te
maken hebt met een inpandige gang(geen lichtinval).
De werkplaats is niet nader ingedeeld, de
oppervlakte is echter groot genoeg om aIle
aktiviteiten te kunnen doen plaatsvinden. Uit
indelingen van de werkplaats in andere varianten
kunnen misschien ideeen gehaald worden voor de
inrichting van deze werkplaats.

Variant 2

In deze variant is de indeling van de clusters
omgekeerd, dus de werkplaats is nu aan de kop
gesitueerd. Wat hier vooral opvalt is de
afwezigheid van voldoende bergruimte. Bij Theresia
hoort echter ook nog een houten barak aan de kop
van het gebouw dat dienst kan doen als berging. De
afwerkruimte is duidelijk het centrale punt
vanwaaruit de andere ruimten te bereiken zijn.
Het kantorencluster is hetzelfde als in variant 1.
De Marokkanensoos is nu ook ontstaan m.b.v. het
grid.

5.1.b Cluster IV

Variant 1

Vanwege de vorm van het gebouw is het moeilijk om
de kantine centraal in het gebouw te vestigen. We
hebben gekozen voor een situering bij de oude
entree. Vanuit de kantine zijn via een nieuwe lange
gang, die gesitueerd is aan de achterzijde van de
school langs de oude klaslokalen, de
respectievelijk werk -en leslokalen te bereiken. De
uitbreiding is in de vorm van de oude klaslokalen
en toiletgroepen.

Variant 2

In deze variant is gekozen voor een ander type
kantine. De gang is dusdanig verbreed zodat hij
tevens dienst kan gaan doen als kantineruimte. De
uitbreiding is in deze variant minder groot en in
de uitbreiding is de ruimte benut door er ook een
kantoor te plaatsen.

5.1.c Noodkerk

We moeten nog even terugkomen OP het geval dat
aIleen de noodkerk verhuisd moet worden. Uit
variant 1 en variant 2 blijkt duidelijk dat wanneer
het kantorencluster plaats moet maken voor het
desbetreffende werklokaal er hiervoor voldoende
ruimte aanwezig is, zoveel ruimte zelfs dat er van
een uitbreiding geen sprake meer hoeft te zijn.
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5.2. Kleine Beer

Is er bij Theresia een duidelijke struktuur
aanwezig. bij de Kleine Beer is deze onduidelijk.
Verschillende klaslokalen zijn onderling verbonden
door gangen. Ook hier is een apart gedeelte
aanwezig voor de leerkrachten. De ingang van de
klaslokalen is steeds zeer ongunstig gelegen.
waardoor indelen in kleinere delen van de
klaslokalen zeer complex wordt. Een uitbreiding zal
altijd plaats moeten vinden door een klaslokaal uit
te breiden in zijn lengterichting.

5.2.a Cluster 1.11 en III

Er zijn geen varianten te ontwikkelen voor dit
cluster in de Kleine Beer.
Als belangrijkste reden geldt dat door de situering
van de Kleine Beer als een eiland in een woonwijk
over last veroorzaakt door de werkplaats
onacceptabel is, met als gevolg dat het plaatsen
van het werkplaatscluster in deze lokatie
uitgesloten is.
We zijn hierna toch gaan kijken naar mogelijke
varianten. We stuitten hier echter op de al eerder
genoemde problemen; de onduidelijke struktuur en de
ongunstige ligging van de entrees van de
klaslokalen in het geheel. Daar kwam als
zwaarwegende faktor ook nog eens bij dat we te
maken hadden met drie clusters. die goed op elkaar
afgestemd moesten worden. We zijn in de tijd dat we
bezig zijn geweest met dit onderdeel niet gekomen
tot zinvolle resultaten.

5.2.b Cluster IV

Met dezelfde problemen hadden we ook te maken toen
we wilden komen tot een variant voor het indelen
van dit cluster in de Kleine Beer, met echter een
groot verschil; er was hier sprake van slechts een
in te delen cluster wat de zaak zeker minder
complex deed worden. We zijn hier gekomen tot een
voorbeeldvariant, waarmee bedoeld we bedoelen dat
deze variant precies voldoet aan de
randvoorwaarden. dus eigenlijk een goed voorbeeld
is van de randvoorwaarden. een weerspiegeling.
Een uitbreiding heeft moeten plaatsvinden in trend
zoals eerder vermeld. Verder is er ook een grote
ingreep nodig in een van de lokalen waar twee
dragende muren vervangen moeten worden door een
konstruktie van balken en kolommen. Het is echter
niet noodzakelijk deze ingreep te doen plaatsvinden
om hetzelfde beeld van de hier gevestigde kantine
te verkrijgen. dit beeld is echter sterker wanneer
we de muren wegbreken en vervangen door kolommen.
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Men komt binnen in de kantine en kan van hieruit
aan de ene zijde naar de leslokalen en aan de
andere zijde naar de werklokalen. De werklokalen
liggen grotendeels in de uitbreiding die loopt tot
aan de huidige fietsenstalling. kantoor en keuken
liggen aan de kantine. de kinderopvang ligt in de
oude direktieruimte. De leslokalen zijn allemaal
evengroot. Eventeel zou het laatste leslokaal
uitgebreid kunnen worden naar de gang maar dan is
er sprake van een hoogteverschil dat niet
aanvaardbaar is.

5.3. Jodessa

Jodessa is in principe al ingericht. een nadere
uitleg. Wanneer men Jodessa binnengaat staat men in
een grote centrale ruimte. ideaal voor de STOA. Aan
deze centrale ruimte grenzen verschillende blokken.
vijf om precies te zijn: een werkplaatsblok. twee
werklokalenblokken. een Kantorenblok en een
keuken/dokablok. Het is dus al ingericht. De
werkplaats wordt gesitueerd in het werkplaatsblok.
het educatief cluster wordt verdeeld over de
werklokalenblokken. het kantorencluster wordt
gevestigd in het kantorenblok. de keuken in de
huidige leskeuken en de Marokkanensoos in de
huidige dokaruimte en het lokaal dat hier voor
I igt.
De Marokkanensoos ligt nu echter niet echt buiten
het geheel en bezit geen eigen ingang. ze kunnen de
soos slechts bereiken via de centrale ruimte. De
soos kan nergens anders geplaatst worden maar kan
eventueel weI een eigen ingang krijgen. zodat het
toch een op zichzelf staande eenheid wordt in het
gehee I.
Het werkplaatscluster bestaat uit een afwerkruimte
waaraan aIle andere ruimten Iiggen.
Het educatief cluster is verdeeld over twee blokken
elk aan een zijde van de centrale ruimte. Een blok
is ingedeeld met de werklokalen en de kinderopvang.
Het andere blok is ingedeeld met drie of vier
leslokalen. We hebben gekeken hoeveel van de
lokalen bezet zijn en dit bleek slechts af en toe
het totale aantal te beslaan. waarbij minstens een
lokaal dan gebruikt zou worden door slechts enkele
mensen. 20doende konden we komen tot een klein
leslokaal dat door een schuifwand afgezonderd kan
worden van het er aan grenzende lokaal. 200ntstaat
de mogelijkheid deze twee lokalen samen te
gebruiken als een groot leslokaal. Om aIle lokalen
te kunnen bereiken zonder gebruik te maken van een
onbruikbare smalle lange gang is een uitbrelding
noodzakelijk. Een toiletgroep wordt omgebouwd om
dienst te kunnen doen als berging.
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Bij het kantorencluster is een inpandige gang
noodzakelijk is. In de entree is plaats voor een
klein keukentje indien dat gewenst is omdat dit
cluster toch permanent door dezelfde mensen
gebruikt wordt.
De oude leskeuken wordt ingericht als keuken omdat
de aansluitingen al aanwezig zijn. De resterende
ruimte wordt ingedeeld als Marokkanensoos waarbij
de kanttekening gemaakt moet worden dat ook hier
een eigen keuken ontbreekt.
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Deel c. Konklue~e

Een konklusie is dat, willen we uitgaan van de
standpunten van de STOA, de Kleine Beer ongeschikt
is om er de noodkerkaktiviteiten te huisvesten. De
Kleine Beer is volgens ons weI geschikt om er het
educatief cluster te vestigen.
Bij Theresia kunnen allebei de mogelijkheden, dus
zowel cluster IV als cluster I,ll en III kunnen
eenvoudig ondergebracht worden.
Dit brengt ons dus tot de combinatie waarbij
cluster IV ondergebracht wordt in de Kleine Beer en
cluster I,ll en III in Theresia.
Met eventuele nieuwbouw zijn natuurlijk ook andere
combinaties mogelijk omdat nu voldaan kan worden
aan de wet geluidshinder en bovendien heerst geen
zekerheid of deze nieuwbouw zich weI op dezelfde
plaats als de Kleine Beer zal gaan bevinden.
Jodessa genoot vanaf het begin de voorkeur bij de
STOA. We hebben gekeken of het mogelijk was om
hiervoor een geschikte indeling te zoeken.
We moeten tenslotte concluderen dat deze variant
uit aIle varianten van aIle lokaties het beste
voldoet aan de door de STOA en door ons gestelde
uitgangspunten. Als allergrootste pluspunten zijn
van Jodessa te noemen dat centralisatie van STOA
hier verwezenlijkt kan worden en dat met het
aanwezig zijn van een grote centrale ruimte, die
niet aanwezig is in enige andere lokatie. een van
de belangrijkste uitgangspunten; omgang van
verschillende groepen mensen van verschiI lende
aktiviteiten met elkaar, verwezenlijkt kan worden.
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