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Voorwoord 
HET INDIVIDU VERSUS HET COLLECTIEF IS EEN 

INTERESSANT SPANNINGSVELD WAAR VOORTDUREND 

EEN DYNAMISCHE ONTWIKKELING IN WAAR TE NEMEN 

IS. EEN ONTWIKKELING WAARBIJ DE GRENS TUSSEN 

PRIVAAT EN OPENBAAR DOMEIN CONTINU MOET 

WORDEN GEHERDEFINIEERD. ONDER INVLOED VAN 

WISSELENDE NORMEN EN WAARDEN, DE POLITIEK 

EN ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN, WORDEN ER 

VOORTDUREND NIEUWE OPVATTINGEN OVER HET 

'IDEALE' WONEN GEÏNTRODUCEERD. DEZE DOEN 

VANZELFSPREKEND EEN UITSPRAAK OVER HOE HET 

INDIVIDU ZICH VERHOUDT TOT HET COLLECTIEF. 

HET IDEAAL VAN DE TWINTIGSTE EEUW WAS EEN 

VOLKSHUISVESTING VAN MEERGEZINSWONINGEN. 

TEGENWOORDIG OVERHEERST JUIST DE OVERTUIGING 

DAT HET INDIVIDU ZIJN WOONPLEK MOET KUNNEN 

AANPASSEN AAN ZIJN EIGEN SPECIFIEKE BEHOEFTE. 

UIT DEZE OVERTUIGING IS EEN ONTWIKKELING OP 

GANG GEKOMEN WAARIN WONEN MEER ALS LEEFSTIJL 

WORDT BESCHOUWD. DIT BETEKENT DAT NIET ALLEEN 

DE WONING, MAAR OOK DE DIRECTE OMGEVING VAN 

DE WONING ONDER INVLOED VAN DE BEWONER IS 
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KOMEN TE STAAN. DEZE BETROKKENHEID HEEFT 

GELEID TOT MEER INSPRAAK OP DE INRICHTING VAN 

DE LEEFOMGEVING EN MEER MOGELIJKHEDEN VOOR 

INDIVIDUELE ONTPLOOIING. ]N SOMMIGE GEVALLEN 

IS HET WOONINITIATIEF ZELFS VOLLEDIG BIJ HET 

INDIVIDU, OF EEN SELECT COLLECTIEF KOMEN TE 

LIGGEN. 

PROJECTONTWIKKELAARS SPELEN SLIM IN OP DEZE 

ONTWIKKELINGEN DOOR DE INTRODUCTIE VAN 

NIEUWE WOONCONCEPTEN DIE BEANTWOORDEN 

AAN VERSCHILLENDE LEVENSSTIJLBEHOEFTEN. 

DE BEWONER HEEFT HIERIN VAAK INSPRAAK OP 

ZIJN WOONOMGEVING EN DE DAARBIJ BEHORENDE 

COLLECTIEVE VOORZIENINGEN. HET IS DAN OOK 

NIET VREEMD DAT ER EEN TENDENS ONTSTAAT 

WAARBIJ GROEPEN MET DEZELFDE INTERESSEN ENIOF 

BELANGEN GEZAMENLIJK SPECIFIEKE WOONVORMEN 

OPZETTEN. DEZE WOONVORMEN KENMERKEN ZICH 

DOOR EEN STERKE BETROKKENHEID EN INVLOED VAN 

HAAR BEWONERS. NIET ALLEEN OP DE INDIVIDUELE 

WONING, MAAR OOK OP DE COLLECTIEVE RUIMTE EN 

HET BEHEER DAARVAN. HIEROPGEBASEERD VINDT HET 



CONDOMINIUM ZIJN OORSPRONG. DEZE WOONVORM 

BESTAAT AL LANGER IN DE VERENIGDE STATEN EN 

ZOU JUIST NU IN NEDERLAND AANSLUITING KUNNEN 

VINDEN BIJ ONZE VERANDERDE WOONWENSEN. 

HET CONDOMINIUM KAN WORDEN OMSCHREVEN 

ALS 'COMMON INTEREST DEVELOPMENT'. OFWEL 

EEN WOONCOLLECTIEF VAN MENSEN MET DEZELFDE 

INTERESSEN EN!OF BELANGEN, DIE SOMS OP EIGEN 

INITIATIEF SAMEN WILLEN WONEN. DEZE WOONVORM 

IS VAAK GEBASEERD OP GEMEENSCHAPPELIJK 

EIGENDOM OF EEN GEMEENSCHAPPELIJK BESTUUR. 

HET CONDOMINIUM IS ALS WOONTYPE ECHTER NIET 

VOOR EEN EENDUIDIGE UITLEG VATBAAR. ZE KAN 

IN VERSCHILLENDE GEDAANTEN EN 'CONSTRUCTIES' 

VOORKOMEN. DEZE PUBLICATIE IS DAN OOK TE 

BESCHOUWEN ALS EEN VERKENNING VAN HET 

CONDOMINIUM. EEN SOORT ZOEKTOCHT NAAR DE 

INGREDIËNTEN VAN DEZE COLLECTIEVE WOONVORM. 

IN DE PUBLICATIE WORDEN VIER TYPEN CONDOM/IV/A 

BESCHOUWD. DE VERSCHILLENDE TYPEN ZIJN 

GEDEFINIEERD ALS WONEN + ZORG, WONEN + 

COMMERCIE, WONEN + RECREATIE EN WONEN + 
DIENSTEN. ELK TYPE WORDT VERKEND AAN DE 

HAND VAN ENKELE PROJECTANALYSES DIE DOOR 

AFBEELDINGEN, DIAGRAMMEN EN DE TEKST WORDEN 

ONDERSTEUND. IEDER PROJECT WORDT ONTLEED OP 

BASIS VAN 5 PUNTEN,' HET ONDERLIGGENDE CONCEPT, 

HET PROGRAMMA, REGIME, STEDENBOUWKUNDIGE 

OPZET EN ARCHITECTUUR. OP DEZE MANIER 

WORDT GETRACHT HET SPECTRUM WEER TE GEVEN 

WAARIN HET CONDOMINIUM ZICH ALS WOONTYPE 

BEGEEFT. DE RELATIE TUSSEN HET INDIVIDU EN 

HET COLLECTIEF, DE EIGENDOMSVERHOUDINGEN EN 

DE MATE VAN 'GEMEENSCHAPPELIJKHEID' SPELEN 

HIERBIJ EEN BELANGRIJKE ROL. 

IN EEN UITEINDELIJKE VERGELIJKING VAN DE 

VERSCHILLENDE CONDOMINIA, WORDT GETRACHT 

DE 'MATE VAN CONDOMINIUM' AAN TE DUIDEN. 

MET ANDERE WOORDEN, WAT IS NU HET 'ULTIEME' 

CONDOMINIUM? 
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Scha a I vergel ijking 

LA. Rieshuis Mirador De Wijde Mantel 

le Medi Metrocity 
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De Hoge Heren Entre Deux 

Fox Hili Rhenendael 

5 



Voorwoord 

Scha a !vergelijking 

Inhoud 

Legenda 

wonen+ zorg 

Rhenendael, Veenendaal NL 

Fox Hili, Bethesda USA 

De Wijde Mantel, De Glind NL 

wonen + commercie 

Metrocity, lstanbul TUR 

Entre Deux, Maastricht NL 

wonen + recreatie 

Mirador, Madrid ESP 

L.A.Rieshuis, Amsterdam NL 

wonen + woondiensten 

Hoge Heren, Rotterdam NL 

Le Medi, Rotterdam NL 

Conclusie 

Bronnen 

2-3 

4-5 

7 

8-9 

10-19 

20-27 

28-33 

34-35 

36-41 

42-51 

52-53 

54-61 

62-65 

66-67 

68-75 

76-83 

84-87 

88 



Legenda 

Conceptprincipe 

collectieve ruimte 
overgangsruimte 
private ruimte 

Gradaties van afscherming 

0 afwerende architectuurstijl """"' 
-- grenspoort 

grenshek 
grensbomen 
grensmuur 

Eigendomsverhoudingen 

privaat 
collectief 

D openbaar 

Toegangen 

• toegang privé 
-+ toegang collectief 
-+ toegang semi-openbaar 
-+ toegang openbaar 

Prae-ram ma 
Toegang en ontsluiting 

- weg/auto 
- fiets/voetpad 
-+ toegang auto 
-+ toegang fiets/voetganger 
"""Y® verticale ontsluiting 

Stedenbgqw 

Organisatie 

D open ruimte 
-as 
0 knooppunt 

Arcb jtectqq r 

Mate van gebruik 

D weinig gebruik 
matig gebruik 
normaal tot veel gebruik 
intensief gebruik 

grensdijk 
grenswater 
grensweg 
hoogteverschil 

Inkomen 

Leeftijd 

1e cirkel: laag 
2e cirkel: laag-midden 
3e cirkel: gemiddeld 
4e cirkel: hoog-midden 
Se cirkel: hoog 

1e cirkel: (18-2S jr) 
2e cirkel: (2S-30 jr) 
3e cirkel: (30-40 jr) 
4e cirkel: (40-SS jr) 
Se cirkel: (SS+) 

Bebouwd oppervlak kavel 

Functies 

• wonen 
• parkeren 
D werken 
• recreatie 

zorg 
• woondiensten 
• commercie 

Procentuele aanduiding. 

D ongedefinieerd 

Woningtype 

• vrijstaande woning 
• 2-onder-1-kap woning 
• geschakelde woning 
• rnaisonette 
D appartement 

hoekwoning 
• rijwoning 
• hofwoning 
• poortwoning 
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WONEN+ ZORG 
CONDOMIN/A ONTSTAAN DOORDAT PERSONEN MET DEZELFDE INTERESSES 

INITIATIEF TONEN OM SAMEN EEN WOONGEMEENSCHAP TE VORMEN. DEZE 

INTERESSES ZIJN VEELZIJDIG EN KUNNEN VERSCHILLENDE VORMEN AAN

NEMEN. HIERDOOR ZIJN DAN OOK MEERDERE TYPEN CONDOMIN/A TE ON

DERSCHEIDEN. HIERNAVOLGEND ZAL AANDACHT WORDEN BESTEED AAN HET 

WOONCONDOMIUM WAAR ZORG DE COLLECTIEF BEHEERDE VOORZIENING 

VORMT. 

HET VOORDEEL VAN DIT SOORT CONDOMINIUM IS, NAAST EEN SOCIAAL GE

LIJKWAARDIG GEFILTERDE BEWONERSSELECTIE, DAT INSPRAAK MOGELIJK IS 

OP DE AANWEZIGE ZORGVOORZIENINGEN. Zo KAN ER SPECIFIEK EN DOELGE

RICHT EEN BETERE AANSLUITING WORDEN GEREALISEERD MET DE WENSEN 

VAN DE GEBRUIKERS. 

ZORG GEKOPPELD AAN HET CONDOMINIUM IS GEÏNTERPRETEERD ALS ELKE 

VORM VAN DIENSTVERLENING AAN EEN HULPBEHOEVENDE PARTIJ. OM HET 

KADER VAN ZORG ZO VEEL MOGELIJK TE OMVATTEN IS IN DE SELECTIE ZO

WEL EEN CONDOMINIUM VOOR SENIOREN, ALS EEN CONDOMINIUM VOOR 

GEHANDICAPTEN OPGENOMEN. DAARNAAST ZIJN ER ZOWEL NEDERLANDSE 

PROJECTEN ALS EEN BUITENLANDS PROJECT GEANALYSEERD OM OOK HIERIN 

VERSCHILLEN NAAR VOREN TE BRENGEN. 

HET EERSTE PROJECT BETREFT PROJECT RHENENDAEL IN VEENENDAALW. 

EEN LEEFGEMEENSCHAP VOOR DE SENIOR MET EEN HOGE LEVENSSTAN

DAARD. EEN BUITENLANDS ALTERNATIEF HIERVOOR IS GEVONDEN IN Fox 

HJLL, USA, DAT ALS TWEEDE PROJECT WORDT BEHANDELD. EEN VERGE

LIJKBARE WOONGEMEENSCHAP, WAAR ONTSPANNING EN ONTMOETING CEN

TRAAL STAAN. ALS LAATSTE PROJECT IS DE WIJDE MANTEL IN DE GLJND 

OPGENOMEN. GERICHT OP HET GEHANDICAPTE KIND, IS DEZE WOONEEN

HEID OP INITIATIEF VAN DE OUDER GEREALISEERD. 
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Rhenendael 
Veenendaal 

OP HET VOORMALIGE TERREIN VAN HET VEENENDAALS 

STREEKZIEKENHUIS IS IN 2002 BUITENPLAATS RHENENDAEL 

GEBOUWD. HET INITIATIEF IS GENOMEN DOOR 

PROJECTONTWIKKELAAR HOPMAN INTERHEEM OM J64 WONINGEN 

TE REALISEREN VOOR SENIOREN DIE COLLECTIEF HUN EIGEN 

(ZORG)VOORZIENINGEN IN BEHEER NEMEN. HET TERREIN VAN 9,5 

HECTARE IS NU GEHEEL IN COLLECTIEF BEZIT EN DE VERENIGING 

VAN EIGENAREN BEHEERT HET TERREIN EN AL VOORZIENINGEN. 

VOORZIENINGEN DIE DE BEWONERS GEZAMENLIJK HEBBEN BEPAALD 

EN INGEKOCHT. 

organisatie 

De collectieve voorzieningen vormen 

letterlijk en figuurlijk de spil van dit 

plan. Deze zijn ten eerste allemaal 

in het middengebied tussen de 

appartementen gelegen, in het 

hart van het gebied. Figuurlijk is 

het de spil omdat de collectieve 

voorzieningen en het beheer dit 

project tot een condominium maken. 

In het concept is het gezamenlijk 

bezit dan ook de drager. Deze geeft 

cohesie tussen de privégebieden. Bij 

de appartementengebouwen is er 

nog een tussenvorm van collectiviteit; 

De gangen en de parkeergarage zijn 

alleen voor de directe bewoners 

toegankelijk. 

1.1- Conceptprincipe 



programma 

De patiowoningen en appartementen 

van buitenplaats Rhenendael liggen 

qua prijsniveau duidelijk hoger dan 

zijn omgeving. Volgens het CBS is 

de gemiddelde huizenprijs van de 

gemeente Veenendaal € 223.000, 

terwijl de woningen op Rhenendael 

verkocht worden voor prijzen 

tussen de € 295.000 en € 439.000. 

De woningen zijn neergezet voor 

senioren, wat ook door de aanwezige 

zorg- en recreatievoorzieningen wordt 

ondersteund. Er kan dus gesteld 

worden dat Rhenendael voornamelijk 

gebouwd is voor vermogende 

senioren. 

1.2 - Inkomen en leeftijd 

Na de realisatie heeft de 

projectontwikkelaar het initiatief 

overgedragen aan de bewoners. 

In het programma van eisen zijn 

de collectieve ruimtes dan ook 

niet gespecificeerd. Er wordt 

alleen in termen als zorgruimte 

en recreatieruimte gesproken. De 

bewoners hebben gezamenlijk 

1.3- Functies 

besloten een fysiotherapeut en 

zorgconsulent te huren. Daarnaast 

is er ook een fitnessruimte en 

een therapeutisch zwembad. De 

recreatie is ingevuld door een eigen 

bibliotheek en recreatieruimte, waar 

bewoners elkaar kunnen ontmoeten 

en waar men gezamenlijk activiteiten 

kan ontplooien. 



Regime 

totaal 95.250 m2 
privaat 8.600 m2 
collectief 86.500 m2 
openbaar nihil m2 

1.4 - Eigendomsverhoudingen 

Dat het gehele terrein nu 

gezamenlijk bezit is, wordt 

duidelijk als gekeken wordt naar de 

eigendomsverhoudingen . Alleen 

een deel van hoofdtoegangsweg 

is openbaar terrein. Het poorthuis 

markeert de transitie van openbaar 

naar collectief. Overigens is deze 

grens bij de noordelijker gelegen 

voetgangers-/fietsentree minder 

duidelijk; Hier belet slechts een bord 

"verboden voor onbevoegden" de 

toegang. De entree aan de zuidwest 

zijde is alleen voor bewoners en 

calamiteitendiensten . Hier vormt 

een hek met slot de afbakening. Om 

het gehele terre in is er een barrière, 

die de grens tussen het openbare 

buitengebied en het collectieve terrein 

hard scheidt . Dit maakt Rhenendael 

een autonoom en in zichzelf gekeerd 

object binnen zijn context. 

I 
I 

\ 
I 

\ 
\ 

\ 

\ . . .. 

. · .· . . . . . · . 

.· . .· . 
.· .·· 

1.5- Eigendomsverhoudingen 

.· .· .· 

1.6 - Gradaties van afscherming 



De appartementen richten zich sterk 

op de middenas van het gebied met 

het faciliteitencentrum als hart. 

De patiowoningen daarentegen 

zijn zelf veel meer geclusterd in 

twee groepen en zo ontstaan op 

het grote terrein drie zones van 

bebouwing; De appartementen, de 

patiowoningen aan de noordkant en 

de patiowoningen aan de oostzijde 

van het terrein. De drie zones zijn ook 

herkenbaar in het organisatieschema. 

Ook de sequentie in het gebied is 

gelaagd. Er is een duidelijke entree het 

terrein op, waarna deze toegangsweg 

de drie zones trapsgewijs ontsluit. De 

1.7- Mate van gebruik 

hoofdroute eindigt bij de middenas 

van het gebied, die dus niet alleen 

programmatisch het bindend element 

is, maar ook de fysieke ontsluiting naar 

alle woningen bedient. De collectieve 

bebouwing in de middenas ligt half 

verdiept, zodat er geen afbreukgedaan 

wordt aan de ruimtelijke kwaliteit. Het 

dak is ingericht als tuinlandschap en 

nodigt uit tot ontmoeten. De schaal 

van de middenas is groot, maar door 

de natuurlijke elementen ingericht 

als parklandschap heeft het wel een 

menselijke schaal. De bezoeker waant 

zich niet verloren in een enorme 

leegte. 

1.9- Overzichtsfoto middengebied 

1.10- Overzichtsfoto maquette 

1.11- Overzichtsfoto vanuit middengebied 
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1.12 ·Bebouwd oppervlak 

stedenbouw 

De bebouwing op het terrein kent een 

kleine footprint; 9% van de 9,5 hectare 

is slechts bebouwd. De bouw heeft 

dan ook weinig schade gegeven aan 

de bosrijke omgeving. De nieuwbouw 

is in plaats van het oude ziekenhuis 

gekomen, waarvoor indertijd al ruimte 

voor is vrijgemaakt . 

In stedenbouwkundige zin is 

Rhenendael een kleinschalig 

campusmodel, zoals de Universiteit 

Twente. Daar hebben Van Tijen en 

Van Embden getracht de Amerikaanse 

campus te verenigen met de ideaalstad 

van CIAM. Kenmerken zijn de centrale 

ligging van de publieke/collectieve 

gebouwen met als randbebouwing 

de woningen die de centraal gelegen 

gebouwen omsluiten. De functies zijn 

strikt gescheiden. Daarnaast is de 

Amerikaanse campus en de ideaalstad 

gericht op het wonen in het groen, ver 

van de slechte invloed van de steden. 

Bovendien is het campusmodel een 

capsulair model waarbij contacttussen 

bewoners onderling belangrijker 

werd bevonden dan het contact met 

de "buitenwereld". Bovenstaande 

lijkt een naadloze onderlegger voor 

Rhenendael te zijn geweest. 

1.13 - Situatie 1.14 - Bebouwd vs. onbebouwd 



1.15 - Foto entree fac ilite itencentrum 

1.16 - Voorgevel patiowoningen 

architectuur 

De classicistische 

waarmee de 

architectuur, 

Amerikaanse 

campussen een elitaire status 

uitdroegen, lijkt voor Rhenendael 

ook te gelden. De neo-Romeinse 

architectuur geeft de gebouwen een 

bepaalde monumentaliteit. Ook de 

stedebouwkundige opbouw met 

de middenas als een forum met 

daaromheen de elite woningen is een 

drager voor dit plan . De klassieke namen 

die aan de verschillende woningtypen 

zijn gegeven (arena, palazzo, villa, court), 

onderschrijven dit nog eens. Het uiterlijk 

van de woningen en appartementen is 

defensief; De gevel is ritmisch en door de 

herhaling van de kleine gevelopeningen 

stralen de gebouwen monumentaliteit 

uit. Alleen het faciliteitencentrum is 

luchtig met veel glas. Dit doet echter 

weer afbreuk aan het forumprincipe, 

waarbij het middelpunt het meest 

monumentaal was. 

1.17 - Overzichtsfoto appartementengebouwen 



De neostijl is echter alleen een 

façade, want achter de gevel van de 

appartementen gaat in opbouw een 

'normaal' appartementengebouw 

schuil. De entree tot de 

appartementengebouwen is een 

tussenvorm van collectiviteit, die 

alleen geldt voor de directe bewoners. 

Anderen kunnenalleen viaeen bewoner 

van het appartementengebouw 

binnengelaten worden . Elke woning 

heeft een eigen buitenruimte. De 

begane grond heeft buitenterrassen 

en bovenliggende appartementen 

een individueel balkon. Zoals eerder al 

aangehaald verschillen de gebouwen 

in opbouw en werking niet van andere 

appartementengebouwen. 

1.19 · Toegang en ontsluiting 

1.18- Woningtypen 

De organisatiestructuur van 

buitenplaats Rhenendael lijkt 

op een mini-gemeente. De 

appartementengebouwenafzonderlijk 

hebben elk een vereniging van 

eigenaren, dat wettelijk verplicht is 

in Nederland. Daarnaast hebben ook 

de woninggroepen een vereniging 

gevormd. Daarboven is er een 

overkoepelende stichting die het 

collectieve terrein, het ingerichte park 

en de collectieve gebouwen beheert 

en onderhoudt. Deze stichting bestaat 

uit vijf bewoners. Twee maal per jaar 

is er een algemene ledenvergadering, 

waarbij het gevoerde beleid in een 

debat wordt bediscussieerd. 





1.21- Toegangen 

1.22 ·Overzichtsfoto hoofdentree met poorthuis 

1.23 ·Analyse appartementengebouw 'Palazzo' 



Het project Rhenendael is wat betreft 

concept, regime en programma een 

duidelijk condominium. Collectief 

bezit als algemene drager wordt 

hier sterk tot uiting gebracht in het 

centrale faciliteitencentrum wat 

niet lijkt te missen. Ook de common 

interest, namelijk de zorg, is een 

duidelijk uitgangspunt geweest. Het 

feit dat de bewoners zelf hun zorg

en recreatiebehoefte na realisatie 

konden invullen en dus collectief hier 

het beheer over kunnen voeren is 

ook een argument om dit project als 

condominium te zien. Of Rhenendael 

ook wat betreft stedebouw en 

architectuur als condominium 

geduid kan worden, is nog niet te 

1.24 ·Analyse programma faciliteitencentrum 

beantwoorden. In zijn context is dit 

een autonoom object wat heel sterk 

gericht is op collectieve en zich afkeert 

van het openbare. Het enige contact 

geschiedt via de toegangsweg die 

gemarkeerd wordt met een poorthuis. 

Het campusmodel wat als onderlegger 

voor dit plan heeft gediend, is ook 

een condominiumtype wat regime en 

programma betreft, waar het beheer 

door een organisatie, de universiteit, 

wordt gevoerd en de common interest 

in dat geval onderwijs betreft. Wat 

betreft architectuur is Rhenendael 

een minder sterk condominium. 

Het collectief wordt hierin niet 

uitgedragen, maar juist de individuele 

wooneenheid wordt gemanifesteerd. 

Buitenplaats Rhenendael 

A12 architecten 

Veenendaal, gemeente Rhenen 

realisatie: 2002 

aantal woningen: 164 

koopwoningen 95 - 225 m2 

voorzieningen: 

zwembad, fitness, gezamenlijke 

ruimte, fysiotherapeut, 

bibliotheek, dokterspost. 

doelgroep: 55+ 



Fox Hili 
Bethesda 

Fox HILL IS EEN WOONGEMEENSCHAP VOOR SENIOREN DAT OP HET 

MOMENT GEREALISEERD WORDT IN BETHESDA, MARYLAND USA. 

HET PROJECT MET ZIJN 100 APPARTEMENTEN IS EEN INITIATIEF 

VAN SUNRISE LIVING WAARBIJ EEN ALTERNATIEVE WOONOMGEVING 

WORDT GEBODEN VOOR DE SENIOR. EEN LEEFGEMEENSCHA P 

MET ALLE GEWENSTE VOORZIENINGEN EN WAAR VRIJWEL ELKE 

MOGELIJKE VORM VAN ZORG WORDT AANGEBODEN. DE AANGEBODEN 

VOORZIENINGEN ZIJN VEELZIJDIG EN GERICHT OP DE SENIOREN. Zo 

IS ER EEN WELL NESS CEN TER, EEN GOLFBAAN, EEN THEATER MET 

VOORSTELLINGEN EN ZIJN ER MEERDERE RESTAURAN TS. 

Fox HILL IS EEN CONDOMINIUM WAAR OUDEREN BIJ DE AANKOOP 

VAN HUN EIGEN APPARTEMENT TEVENS EEN AANDEEL VERKRIJGEN 

IN DE COLLECTIEVE VOORZIENINGEN EN HET KAVEL. HIERDOOR 

HEBBEN ZIJ DAN OOK INSPRAAK BIJ ELKE BESLUITVORM. HIERDOOR 

SLUITEN DE VOORZIENINGEN EN GEORGANISEERDE ACTIVITEITEN 

BETER AAN BIJ DE WENSEN VAN DE GEBRUIKER. 

concept 

De organisatie van Fox Hili refereert 

naar de centralistische organisatie 

van veel oude dorpen en steden. In 

deze oude dorpen komen de straten 

met enige willekeur samen in een 

punt waar vervolgens het centrum 

wordt gevormd. In Fox Hili zijn het 

de gangen van de woongebouwen 

die uitkomen op het centraalgelegen 

hoofdgebouw, waar alle voorzienin

gen georganiseerd zijn. Het concept 

achter Fox Hili is dan ook dat ont

moeting en het genereren van sa

menzijn door middel van activiteiten 

onderdeel moet zijn van een fijn en 

goed leven. 

1.25- Conceptprincipe 

programma 

Het programma van Fox Hili is eendui

dig en helder. Een scheiding tussen 

het wonen en de aanwezige voorzie

ningen wordt gerealiseerd door deze 

in verschillende gebouwen te plaat

sen die wel in directe verbinding met 

elkaar staan . Hierdoor bestaat het 

object uit een hoofdgebouw met alle 



voorzieningen en vier woonvleugels 

daaromheen, waar de 100 apparte

menten gesitueerd zijn. 

In het hoofdgebouw bevinden zich 

de zorgvoorzieningen, het entertain

ment en de ontspanningsfaciliteiten. 

Er zijn de alledaagse voorzieningen 

zoals restaurants, computerruim

ten en wasvoorzieningen. Daarnaast 

zijn er ook de luxe voorzieningen, 

noemende een wellness center, een 

fitnessruimte, een golfbaan en een 

theater. Doordat Fox Hili alleen wo

ningen aanbiedt voor senioren zijn er 

ook zorgvoorzieningen opgenomen. 

Deze zijn zorgfaciliteiten zijn uitge

breid en compleet. Zo is er onder 

andere een apotheek, een fysiothe

rapeut en een huisartsenpost. Van

uit Sunrise Senior Living worden ook 

bewonersinitiatieven opgezet zoals 

kaartclubs, wandeldagen en enter

tainmentavonden. 

De aangelegen vier woongebouwen 

zijn opgebouwd uit elk drie woonla

gen met een gang waar aan beide zij

den appartementen gelegen zijn. De 

verdiepingen in elk woongebouw zijn 

identiek aan elkaar. De woongebou

wen hebben elk een eigen oriëntatie 

en zorgen door hun vorm dat er vier 

authentieke gedeeltelijk omsloten 

buitenruimten ontstaan. Elk van deze 

buitenruimte is toegankelijk vanuit 

zowel de omliggende woongebou

wen als vanuit het hoofdgebouw en 

hebben een eigen thema toegewezen 

gekregen, aansluitend op de activitei

ten in het hoofdgebouw. Zo is er in 

totaal 39.000m2 
""""" 4000m2 
palkeren 1500 m2 
recreatie 21.000 m2 
rest 13.000m2 

één van de buitenruimte mogelijk

heid voor ontspanning en recreatie 

voor het kleinkind en is in een andere 

buitenruimte een golfgreen aange

legd. 

Door deze centralistische opzet is lo-

1.26- Functies 

1.27 - Toegang en ontsluiting 

gistiek alles geconcentreerd op het 

centrale gebouw. Alle gangen van de 

woongebouwen komen hierop uit en 

ook de thematische buitenruimten 

vinden aansluiting hierop. Hierdoor 

zal er veel sociale ontmoeting en 



intensief verkeer plaatsvinden in het 

hoofdgebouw wat ook de intentie is. 

De intensiteit zal door deze logis

tieke keuze in het hoofdgebouw dan 

ook aanzienlijk hogere zijn dan in de 

naastgelegen woongebouwen. Hier

door is er een geleidelijke gradatie 

van intensiteit aangebracht. Om het 

gebouw heen ligt een gesloten ring

weg waarmee elk appartement be

reikt kan worden. Dit is de enige weg 

op het kavel waar gemotoriseerd ver

keer mag komen. Hier liggen dan ook 

verschillende parkeermogelijkheden 

voor de bewoners en bezoekers aan . 

De overige aangelegde infrastructuur 

is alleen toegankelijke voor fietsers 

of voetgangers. 

De aangeboden appartementen in 

Fox Hili zijn allemaal koopapparte

menten en kent vier appartementva

rianten en onderscheiden zich door 

verschil in oppervlakte. De mate van 

inspraak is echter niet bepaald door 

de grootte van het appartement. Elk 

appartement heeft een gelijk deel in 

aandeel van het geheel. 

Elgendomsverhoudinsen 

Regime 

totaal 39.000 m2 
privaat 3700 m2 
collectief 35 .000 m2 
openbaar 0 m2 

Fox Hili is een initiatief van 'Sunrise 

Senior Living.' Het in 1981 opgericht 

bedrijf heeft als doel een alternatieve 

woonomgeving voor senioren aan te 

bieden . Op het moment is Sunrise 

Senior Living in de Verenigde Staten 

al uitgegroeid tot de grootste leve

rancier van zorgvoorzieningen voor 

senioren. Op het moment hebben zij 

meer dan 440 van vergelijkbare pro-

1.28 · Eigendomsverhoudingen 

jecten. Zij ontwikkelen hun projecten 

zelf en houden inspraak hierin door

dat zij bemiddelaar zijn tussen de se

nior en voorziening. 

Doordat de bewoners bij aankoop 

van een woning tevens een aandeel 

verwerven in de collectieve ruimten 

en voorzieningen, ontstaat er een 

democratie waarbij inspraak bij be

sluitvorming mogelijk wordt. Enkele 



bewoners krijgen een vertegenwoor

digende functie in de Raad voor Eige

naren. Deze gaat samen met Sunrise 

Living over de besluitvorming met 

betrekking tot het management, de 

aangeboden voorzieningen en het 

entertainment. 

Door deze constructie . waarbij zowel 

de bewoner als de ontwikkelaar over 

de besluitvorming gaan, is er sprake 

van een tweezijdig regime waarbij er 

een gelijkwaardige verhouding ont

staat tussen gebruiker en leveran

cier. De reden dat Sunrise Living zijn 

projecten in eigen beheer houdt is de 

winst die wordt gemaakt bij de ver

koop van de woningen. Bewoners zijn 

verplicht bij verkoop van hun woning 

10% af te staan aan Sunrise Living. Dit 

geld investeert Sunrise gedeeltelijk in 

het betreffende project, maar hier 

worden ook weer nieuwe projecten 

mee opgestart. 

Door het verkrijgen van een aandeel 

in het gehele project bij aankoop 

van een appartement is het gehele 

gebied op te vatten als een collec

tieve voorziening van Fox Hili en is 

daarom ook niet toegankelijk zonder 

toestemming. Het kavel is afgesloten 

door een hekwerk en dichte bebos

sing. De twee toegangswegen zijn 

voorzien van slagbomen. Door de 

uitgesproken autonome vorm van dit 

object wordt er een duidelijk gebaar 

van onafhankelijkheid gemaakt naar 

zijn omgeving. Niet de omgeving of 

locatie, maar het programma heeft 

de uiteindelijke vorm bepaald. Hier

door betrekt het gebouw enerzijds 

het omliggende groen bij de gedeel

telijke binnenplaatsen, anderzijds 

wordt er verder geen relatie aange

gaan met het overige deel van het 

kavel door zijn eigenzinnige, centrifu-

1.30 · Toegangen 

... 
1.31 · Gradaties van afscherming 

gerende vorm. 

Zoals eerder vermeld is Fox Hili alleen 

toegankelijk voor bewoners, hun be

zoekers en het personeel. Toch is er 

in het object zelf ook een gradatie 

van routing aangebracht. Het hoofd

gebouw heeft door zijn locatie en toe-



gewezen activiteiten een hoge mate 

van intensiteit. Daarnaast zal er in de 

vier omliggende woongebouwen een 

lagere intensiteit zijn . Hier komen in 

principe alleen de betreffende be

woners. Zo is er dus een gradatie in 

openbaarheid, waar hoofdgebouw en 

appartement de uiteinden vormen. 

stedenbouw 

Fox Hililigt in de gemeente Bethesda, 

100 km ten noordwesten van Wa

shington D.C. Met haar 55.000 inwo

ners en een gemiddeld inkomen van 

$114.000, is Bethesda een welvaren

de gemeente ten opzicht van de staat 

Maryland waar het gemiddelde inko

men op een $65.000 ligt. 

Het object wordt net buiten de plaats 

Bethesda aangelegd aan de afslag 

van de 496 snelweg gerealiseerd en 

wordt halverwege 2009 opgeleverd. 

Het object staat door zijn opvallend 

uitgespreide vorm, autonoom op het 

kavel en poogt op geen enkele ma

nier een relatie aan te gaan met de 

bebouwing in de directe omgeving. 

Hieruit blijkt dat de locatie van Fox 

Hili is gekozen vanwege de omringen

de bossen en naastgelegen golfclub 

waar door de bewoners van Fox Hili 

gebruik van gemaakt kan worden . 1.33 -Onbebouwd 



1.35- Bebouwd oppervlak 1.36- Leeftijd 1.37 - Inkomen 

1.34- Situatie 

architectuur 

Het idee achter het ontwerp van dit 

ontwerp was dat het moet aansluiten 

met de leefstijl die de toekomstige 

bewoners hier zullen gaan krijgen. 

Dit is geïnterpreteerd naar een ont

werp waarbij een ambachtelijk, maar 

landelijk type is gerealiseerd. Tevens 

is geprobeerd een aansluiting te vin

den met de stijl van woningen in de 

directe omgeving van Maryland waar 

de meeste woningen ook volgens dit 

landelijke en ambachtelijke principe 

zijn gebouwd. 



De aspecten die worden ingezet om 

deze typologie te verwezenlijken zijn 

de dakkapellen, de overhangende 

dakvlakken en de toepassing van na

tuursteen en houten constructie in 

de gevels. 

De vier woonvleugels zijn opgebouwd 

uit een centrale gang waaraan de ap

partementen gelegen zijn. Gekozen is 

om de verschillende typen apparte

menten door elkaar te plaatsen. De 

verdieping onderling zijn identiek aan 

elkaar. In het hoofdgebouw zijn de 

functies zo geplaatst dat ze logistiek 

aansluiting vinden met de entrees, 

en de aangelegen thematische bui

tenruimten . Zo ligt er aan de buiten

ruimte, waar een speeltuin voor de 

kleinkinderen is, een restaurant . Op 

deze manier kan de volwassene zicht 

houden op het kleinkind en tevens 

zelf ontspannen. Door de eenduidige 

opzet in programma is er duidelijk 

een centralistische opzet van Fox Hili, 

waar het hoofdgebouw de primaire 

functie heeft en de vier woonvleugels 

een secundaire functie krijgen. Wan

neer de plattegrond wordt bekeken is 

een symmetrische opzet waar te ne

men, die door kleine afwijkingen in 

bouwrichting afwijkt van een zuivere 

symmetrie. 

Het gebouw is redelijk introvert. Ge

richt op zijn eigen centrifugerende 

beweging spreidt het gebouw zich 

over het kavel, maar sluit de bui

tenruimten in. De appartementen 

hebben kleine balkons en ramen zijn 

standaardformaat. Een grote mate 

van openheid wordt wel bereikt op 

de begane grond van het centrale 

gebouw. Hier zijn grote glaspartijen 

en verscheidene uitbouwvarianten 

die aansluiting vinden met de omlig

gende buitenruimten . 

1.38 -Organisatie 



1.40 · Woningtype 

1.41 -Mate van gebruik 

Fox Hili, Bethesda 

Sunrise Senior Living 

realisatie: 2009 

aantal woningen: 100 

koopwoningen 80-12S m2 

voorzieningen: 

zwembad, fitness, gezamenlijke 

ruimte, fysiotherapeut, 

dokterspost. 

doelgroep: SS+ 



De Wijde Mantel 
De Glind- Barneveld 

DE WIJDE MANTEL IS EEN KLEINSCHALIGE WOONVORM VOOR 

OUDERS OF VERZORGERS VAN EEN GEHANDICAPT KIND. 

HET IS HET EERSTE PROJECT IN NEDERLAND, WAAR OUDERS SAMEN 

MET HUN GEHANDICAPTE KIND KUNNEN WONEN. HET WOONPROJECT 

IS ONTSTAAN VANUIT EEN INITIATIEF VAN ENKELE OUDERS MET EEN 

GEHANDICAPT KIND, VERENIGT IN STICHTING DE WIJDE MANTEL. 

IN SAMENWERKING MET DE RUDOLPHSTICHTING (VERENIGING VAN 

PROTESTANTSE KERKEN) EN DE J.P. VAN DEN BENTSTICHTING 

(ZORGVERLENING) IS EEN WOONZORGCOMPLEX GEREALISEERD, DAT 

BESTAAT UIT ZES EENGEZINSWONINGEN MET AAN IEDERE WONING 

EEN ZORGAPPARTEMENT GEKOPPELD. 

IN DE WIJDE MANTEL KUNNEN OUDERS VAN EEN GEHANDICAPT 

KIND HUN DAGELIJKSE LEVEN COMBINEREN MET DE INTENSIEVE 

ZORG VOOR HUN KIND. 

DE WiJDE MANTEL LIGT IN DE GLIND (GEMEENTE BARNEVELD). 

DIT IN EEN LANDELIJKE OMGEVING, STAAT OOK 

• EEN GROOT AANTAL INWONERS VAN 

K ACTIEF IN DE JEUGDZORG. BOVENDIEN 

INGEN, DIE OPKOMEN VOOR DE ZORG VOOR 

E RUDOLPHSTJCHTING EN BREDERVOORT 

1.42 -Concept 

concept 

Het doel van De Wijde Mantel is het 

creëren van een kleinschalige woon

vorm waar gehandicapten kinderen 

in de directe omgeving van hun 'man

telzorgers' (ouders) kunnen wonen. 

In deze woonvorm kunnen ouders de 

zorg verlenen die zij bereidt zijn, of in 

staat zijn te verlenen. De rest van de 

zorg wordt opgenomen door professi

onele zorginstellingen . Ouders kunnen 

echter altijd zelf bepalen hoe de zorg 

van hun kind georganiseerd wordt. 

In een 'eigen' zorgappartement is het 

gehandicapte kind, ondanks de grote 

afhankelijkheid, in staat een eigen le

ven in te richten . Vanuit deze private 

omgeving, naast de ouderlijke wo

ning, is er de mogelijkheid om con

tact te maken met de buurt en met 

medebewoners in o.m. de collectieve 

ruimte. Het ouderlijke huis blijft altijd 

een veilige basis van waaruit het ge

handicapte kind zich kan ontwikkelen. 

In deze woonvorm blijft het gezin dus 

een belangrijke rol vervullen in het 

leven van hun kind. De Wijde Mantel 

biedt het gehandicapte kind een kwa

litatief hoogwaardige en veilige leef

omgeving, buiten de deuren van een 



1.43 -leeftijd en inkomen 

1.44 · Functies 

zorginstelling. De vorm van de Wijde 

Mantel is waarschijnlijk naar analogie 

van het gelijknamige waaiervormige 

weekdier. 

programma 

Het programma bestaat uit een zestal 

eengezinswoningen met aan ieder wo

ning een zorgappartement gekoppeld . 

De woningen hebben een eigen voor

zijtuin. Het zorgappartement kan van

uit de woning worden betreed, maar 

beschikt ook over een eigen entree. 

Daarnaast heeft het appartement een 

eigen badkamer. De woning en zorg

appartement kunnen ook wel worden 

aangemerkt als kangoeroewoning. 

De zorgappartementen zijn onderling 

verbonden door een gang, die toe

gang biedt tot een gebouwtje met een 

gemeenschappelijke ruimte en een 

logeerkamer. Deze ruimten zijn afzon

derlijk toegankelijk vanuit de gang, 

alleen de gemeenschappelijke ruimte 

is ook van buiten toegankelijk. De ge

meenschappelijke ruimte bestaat uit 

een entree met garderobe, en een 

huiskamer met een keuken en sani

taire voorzieningen. Deze ruimte is 

bedoeld voor het geven van therapie, 

organiseren van (dag)activiteiten, ver

jaardagen of andere bijeenkomsten. 

Hier kunnen dus allerlei gezamenlijke 

activiteiten ontplooid worden. Naast 

de gemeenschappelijke ruimte ligt 

een logeerkamer met sanitaire voor

zieningen, voor een slaapwacht of 

zorgpersoneeL 

De gang die de zorgappartementen 

met de collectieve ruimten verbind 

1.45 · toegang en ontsluiting 

biedt op een aantal plaatsen toegang 

tot twee gemeenschappelijke tuinen. 

Tussen deze tuinen staat een schuur, 

los van de rest van de bebouwing, 

met één gemeenschappelijke berging 

en zes bergingen voor de woningen. 

Naast deze schuur liggen nog enkele 

bezoekersparkeerplaatsen . 

De woningen, zorgappartementen en 

gemeenschappelijke faciliteiten zijn 

met elkaar verbonden . Hierdoor wo

nen de gezinnen in één woonzorgcom

plex bijeen, maar tóch gescheiden. 

Het zorgappartement is het belang

rijkste programmaonderdeel en vormt 

een verbinding tussen de woning en 

de gemeenschappel ijke ruimten (ver

binding gezin en collectief), van waar

uit zorg kan worden geboden. 



1.46 -Gradaties van afscherming 

1.47 -Toegangen 

1.48 -Eigendomsverhoudingen 

regime 

Het initiatief van De Wijde Mantel kan 

gezien worden als een reactie op de 

geïnstitutionaliseerde zorg in Neder

land. Uit onvrede over de gebrekkige 

inspraak op de zorg van hun kind, en 

het isolement waarin het kind ge

plaatst wordt, hebben enkele ouders 

een eigen woonzorgcomplex opgezet. 

In De Wijde Mantel wonen (jonge) ge

zinnen met een gemiddeld inkomen. 

De woningen zijn net als in een nor

male woonwijk via een openbare weg 

toegankelijk . ledere woning heeft een 

eigen min of meer afgesloten tuin (do

mein) en is afzonderl ijk toegankelijk 

voor de bewoners. Ook het zorgappar

tement heeft een eigen toegang, maar 

kan tevens vanuit de woning worden 

bereikt. Aan de achterzijde hebben 

de zorgappartementen een privé toe

gang tot de gemeenschappelijke gang. 

Aan deze gang ligt een gemeenschap

pelijke ruimte die alleen kan worden 

bereikt via een collectieve toegang. 

De gemeenschappelijke ruimte is ook 

van buiten toegankelijk voor zorgper

soneel, bezoek etc. De logeerkamer 

heeft alleen een privé toegang aan de 

gemeenschappelijke gang. 

Bewoners van De Wijde Mantel kun

nen zich eenvoudig afzonderen in de 

eigen woning of zorgappartement In 

de gemeenschappelijke ruimte kun

nen bewoners, verzorgers en bezoe

kers elkaar ontmoeten. De mate van 

privacy neemt dus af naar het cen

trum van het plan, en neemt toe naar 

de rand (periferie) van het plan . De 

ouders zijn buiten het beperkte ge

meenschappelijke kader van de zorg 

voor hun kinderen, geheel 'vrij'. 

Omdat het project is opgezet voor 

een zestal gezinnen met een gemeen

schappelijk belang, namelijk de zorg 

voor hun gehandicapte kind, worden 

enkele functies/faciliteiten gedeeld. 

De bewoners van De Wijde Mantel 

beheren en onderhouden gezamen

lijk de gemeenschappelijke ruimte en 

tuinen. Daarnaast kan een deel van de 

zorg gezamenlijk georganiseerd wor

den, zoals het inhuren van een slaap

wacht en het vervoer van kinderen 

naar een dagverblijf. Men wordt hier

toe echter niet verplicht. De individu

ele zorg voor hun kind kunnen de ou

ders altijd zelf blijven bepalen. Zij zijn 

vrij in de keuze van een zorgaanbieder 

en de keuze voor een dagopvang. Men 

kan bijvoorbeeld kiezen voor 'zorg in 

natura' (ZIN) met verblijf. Dit betekent 

dat de kosten voor begeleiding, dag

besteding en huur, via de hoofdzorg

aanbieder (J .P. van den Bentstichting) 

door het AWBZ zorgkantoor betaald 

worden. Er kan ook gekozen worden 

voor een persoonsgebonden budget 

(PGB). Dit is gebruikelijk voor kinderen 

boven de 18 jaar. De zorg wordt dan 

uit het PGB betaald en de huurkosten 

worden uit de WAJONG (u itkering voor 

jonggehandicapten) en huursubsidie 

betaald . In overleg met de zorgaan

bieder worden afspraken gemaakt en 

een zorgplan opgezet. De zorg wordt 

uitsluitend verleend in het zorgappar

tement of in de gemeenschappelijke 



1.49 -Situatie 

1.50 -Bebouwd oppervlak 1.51-0rganisatie 

1.52 -Bebouwd 1.53 -Onbebebouwd 

ruimte en niet in de gezinswoning. In 

de huurovereenkomst is opgenomen 

dat het huurrecht vervalt, indien er 

een einde komt aan de zorgrelatie 

tussen de ouders en het kind. Als dit 

het geval is moeten de bewoners de 

woning verlaten. 

stedenbouw 

De Wijde Mantel is net als een nor

male woonwijk openbaar toeganke

lijk. Het maakt echter niet deel uit van 

een wijk of buurt, met meerdere wo

ningen. Het plan ligt namelijk als een 

cluster van zes woningen, enigszins 

geïsoleerd in een weidelandschap. 

Dit wordt nog versterkt doordat het 

op een klein talud staat, maar vooral 

doordat er maar één toegangsweg is 

die het gehele plan omsluit. Het plan 

wordt niet middels een doorgaande 

weg ontsloten, waardoor er nauwe

lijks mensen zullen komen die niet in 

De Wijde Mantel hoeven te zijn. Dit 

is enigszins vergelijkbaar met de lig

ging van boerderijen in de omgeving. 

De stedenbouwkundige opzet leidt op 

deze manier tot een soort semi-open

baar wooncomplex. De woningen met 

de zorgappartementen zijn per twee 

geschakeld en gespiegeld ten op

zichte van elkaar. In een 'u-opstelling' 

staan zij als een 'mantel' rondom de 

gemeenschappelijke ruimten. Het ge

meenschappelijke wordt als het ware 

afgeschermd door de woningen. De 

voorzijde van de woningen en zorg

appartementen zijn naar buiten, naar 

het landschap gericht. 



Aan deze zijde liggen tevens de private 

tuinen. De woningen hebben dus geen 

achtertuin, maar wel een gemeen

schappelijke tuin aan de achterzijde. 

Het plan heeft een relatief lage bebou

wingsdichtheid, +/- 17 wo/ha. Onge

veer 30% van de locatie is bebouwd. 

architectuur 

De woningen met zorgappartement 

zijn te typeren als kangoeroewonin

gen. Qua grootte is de woning te ver

gelijken met een rijtjeswoning (gezins

woning). Het zorgappartement is ruim 

opgezet en bijna even groot als de 

begane grond van de woning. Het is 

echter, zowel in proportie als in kleur, 

duidelijk te onderscheiden van de wo

ning. De woningen met zorgapparte

ment zijn allemaal identiek aan elkaar. 

Alleen in de kleur van het metselwerk 

is enige variatie aangebracht. De wo

ningen hebben een lessenaarsdak die 

door de gespiegelde opstelling met de 

hoge zijde naar elkaar toe staan. Op 

deze manier wordt de relatie tussen 

twee geschakelde (en gespiegelde) 

eenheden versterkt. 

Alle ruimten, met uitzondering van de 

gemeenschappelijke ruimte, hebben 

een enkele functie en zijn dus duidelijk 

gedefinieerd. De gemeenschappelijke 

gang is als bindend element afwijkend 

gematerialiseerd in vergelijking tot de 

andere bebouwing. Het is een soort 

langgerekte 'kas' die het plan in be

langrijke mate transparant (helder) 

maakt. Door haar letterlijke transpa

rantie zijn er vanuit de gemeenschap-

pelijke tuinen tevens doorzichten naar 

de omgeving mogelijk. 

In de compositie van de woningen en 

zorgappartementen is een duidelijke 

symmetrie aanwezig. Het gehele plan 

is gespiegeld op een symmetrieas in 

het midden. Alleen de gemeenschap

pelijke ruimte en de bergingen vor

men een uitzondering hierop. Een 

woning en zorgappartement is weer 

gespiegeld ten opzichte van de 'buur

man'. Op deze manier komt eenzelfde 

woning en zorgappartement zes maal 

voor in het plan. 

Het plan is centraal van opzet, waar

door de afstanden tot de zorgappar

tementen en de gemeenschappelijke 

ruimte beperkt worden en er tevens 

een omsloten (en veilig) binnengebied 

ontstaat. De route van het zorgappar

tement naar de gemeenschappelijke 

1.54 -Woningtypen 

1.55 -Gradaties van gebruik 

1.56 • 30 model 

1.57 -Doorsnede 



ruimte is door de gekozen ruimtelijke 

ordening efficiënt en duidelijk. Dit is 

belangrijk gezien de lichamelijke be

perkingen van de bewoners. 

De Wijde Mantel heeft een heldere 

ruimtelijk opzet die zich snel en ge

makkelijk laat 'lezen'. Er zijn weinig 

contrasten te ontdekken in schaal, 

materiaalgebruik en kleur, waardoor 

de uitstraling enigszins sober is. Hier

door is er nauwelijks sprake van enige 

architectonische spanning. Alleen de 

gemeenschappelijke gang vormt hier 

een kleine uitzondering op. Vanuit 

deze gang zijn er twee doorzichten 

naar het omliggende landschap. Bo

vendien vormt haar afwijkende ma

terialisering een contrast met de an

dere bebouwing en een sympathieke 

verwijzing naar het rurale karakter 

van de omgeving. De architectuur van 

De Wijde Mantel is met name dienstig 

aan de sociale aspecten van het plan. 

1.58 -Zuid-West hoek 

1.59 -Binnentuin 

1.60 -Noord-Oost hoek 

De Wijde Mantel 

Van Den Berg Architecten 

Geleijnsestraat 26, De Glind 

realisatie: 2006 

aantal woningen: 6 

huurwoningen 125 m2 

voorzieningen: 

zorgappartementen, 

gemeenschappelijke ruimte 

en tuinen, logeerkamer 

zorgpersoneel 

doelgroep: gezinnen met 

(meervoudig) gehandicapt kind 
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WONEN+ COMMERCIE 
WONEN EN COMMERCIE, TWEE UITEENLOPENDE FUNCTIES MET VERSCHIL

LENDE BELANGEN, VERENIGD IN ÉÉN GEBOUW. [s HET MOGELIJK OM TE 

SPREKEN VAN EEN CONDOMINIUM, WANNEER DE TWEE VERENIGDE FUNCTIES 

ZO DIVERS ZIJN? HoE KUNNEN DEZE TWEE FUNCTIES NADER TOT ELKAAR 

WORDEN GEBRACHT, ZODAT ZE TOCH ENIGE OVEREENSTEMMING VERTONEN 

OF SAMEN KUNNEN WERKEN? 

OM HET BEGRIP AF TE BAKENEN IS HET BEGRIP COMMERCIE UITGELEGD ALS 

DE VERKOOP VAN PRODUCTEN OP GROOTSCHALIGE WIJZE, IN DE VORM VAN 

WINKELCENTRA. UITERAARD ZIJN ER DAN NOG DIVERSE SCHAALNIVEAUS 

DENKBAAR. [N DEZE ANALYSE ZIJN TWEE PROJECTEN GEKOZEN MET EEN 

ZEER UITEENLOPENDE SCHAAL NAMELIJK METROCITY IN [STANBUL MET 

EEN TOTAAL VLOEROPPERVLAKTE VAN 265.000M2 EN ENTRE DEUX IN 

MAASTRICHT MET EEN GROOTTE VAN 22.800 M2
• DAARNAAST ZIJN BEIDE 

VOORBEELDEN GEKOZEN IN EEN STEDELIJK GEBIED, OMDAT DEZE VORM VAN 

CONDOMINIUM NIET IN HET LANDELIJKE GEBIED VOORKOMT. ER IS ONDER

SCHEID GEMAAKT TUSSEN HET SAMENVOEGEN VAN WONEN EN COMMERCIE 

IN EEN AUTONOOM GEBOUW EN DAARTEGENOVER STERK INGEBED IN ZIJN 

STEDELIJKE OMGEVING. 

DOOR DE KEUZE VAN DEZE TWEE PROJECTEN WORDT EEN ZO GROOT MO

GELIJK GEBIED BINNEN HET BEGRIP CONDOMINIUM WONEN EN COMMERCIE 

OVERSPANNEN OM TOT CONCLUSIES TE KUNNEN KOMEN. SPEELT HET FEIT 

VAN SCHAALNIVEAU-VERSCHIL VAN FACTOR JO TUSSEN BEIDE PROJECTEN

MEE IN HET KUNNEN DEFINIËREN VAN HET BEGRIP CONDOMINIUM? EN HOE 

GROOT IS DE ROL VAN DE STEDELIJKE INPASSING? 
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MetroCity 
lstanbul 

METROCITY IS ONTWORPEN VOOR EEN LANGGEREKT KAVEL 

IN ZINCIRLIKUYU MET ZIJN HOOFDENTREE AAN BUYUKDERE 

AVENUE, EEN DRUKKE AUTOWEG DIE ]STANBUL DOORKRUIST. 

HET ONTWERP, BESTAANDE UIT EEN SMALLE PLINT MET DRIE 

KARAKTERISTIEKE TORENS, IS ALS EEN AUTONOOM OBJECT 

WEGGEZET IN ZIJN OMGEVING. HET GEBOUW NEEMT EEN 

BELANGRIJKE POSITIE IN DOOR ZIJN VERSCHEIDENHEID AAN 

FUNCTIES BINNEN ÉÉN GEBOUW. DE SMALLE PLINT BEHUIST 

EEN WINKELCENTRUM VAN VIER VERDIEPINGEN. GEHEEL 

ONDERGRONDS BEVINDT ZICH EEN AUTOPARK MET VIJF LAGEN. 

TWEE VAN DE DRIE TORENS, DIE UIT DE PLINT OMHOOG RIJZEN, 

ZIJN INGERICHT ALS WOONTORENS. DE DERDE TOREN, DIE 

VISUEEL APART STAAT EN TEVENS EEN ANDER UITERLIJK HEEFT 

DAN DE WOONTORENS, IS ONTWORPEN ALS KANTOORTOREN. 

TUSSEN DE TORENS ZIJN EEN AANTAL WOONVOORZIENINGEN 

GEPLAATST. DAARNAAST IS HET OV DEEL VAN HET DAK 

INGERICHT ALS DAKTUIN EN VOOR 

concept 

Op een kavel van 'slechts' 2,5 hectare 

is een gebouw neergezet met een to

taal vloeroppervlak van 26,5 hectare 

en het heeft daarbij een gemiddelde 

woningdichtheid van 100 woningen 

per hectare. Binnen dit complex is een 

diversiteit aan commercie (winkels, 

bioscopen, theater, supermarkt en 

horecagelegenheden) in de plint ver

bonden met het wonen en werken in 

de torens. 

Het complex nestelt zich tussen de an

dere recente en moderne hoogbouw 

in het centrum van lstanbul en sluit 

aan op de wensen van de moderne, 

dynamische inwoners. In aansluiting 

met de nieuwste ontwikkelingen in de 

stad zet Metrocity hoog in op de com

merciële markt. Het project ontvangt 

aan de ene kant inkomsten via de 

huurders van winkels, diensten, kan

toren en woningen en aan de andere 

kant via de kopers van de woningen. 

De duurste koopwoning van de woon

torens zal 3 miljoen dollar opbrengen. 

Deze gigantische investering is geba

seerd op de luxe entourage van het 

project, goede bereikbaarheid, gun

stige ligging en een prachtig uitzicht 

over de stad lstanbul met in de verte 

zeezicht. 

programma 

De helling waarop het object gebouwd 

is speelt een centrale rol in het ont

werp, de plint van het complex duikt 

als het ware met de neus in de helling. 

Hierdoor bevindt de hoofdentree zich 



op de vierde verdieping van het win

kelcentrum en loopt de helling over de 

zijkant van het gebouw naar de eerste 

verdieping van het winkelcentrum. 

De ruimte die beschikbaar is voor de 

commerciële functies in dit project 

is enorm, 52.000 m2. Het winkelcen

trum bestaat dan ook uit vier lagen die 

op drie verschillende punten samen 

komen in de vorm van grote vides. 

Voor de hoofdentree ligt een plein 

dat zich uitstrekt als een waaier. Op 

dit plein is tevens een in- en uitgang 

voor de metro die de bereikbaarheid 

van dit project ten goede komt. Deze 

metrolijn heeft twee ondergrondse 

verbindingen met het winkelcentrum, 

namelijk met de twee onderste eta

ges. 

Onder het winkelcentrum bevindt zich 

een autopark die uit vijf lagen bestaat. 

Deze biedt ruimte voor de bewoners 

van de appartementen, de bezoekers 

van het winkelcentrum en de mensen 

die gebruik maken van de kantoorto

ren. Dit autopark heeft twee verschil

lende ingangen, één ter plaatse van 

het plein en één aan de zijkant bij de 

2.1- Functies 

individuele ingangen van de torens. 

Daarnaast is er vanuit dit autopark 

toegang tot de drie torens, het winkel

centrum en het collectieve dak. 

Zoals gezegd hebben de torens naast 

de ingang van het autopark een eigen 

entree en deze is alleen bedoeld voor 

de gebruikers van die specifieke toren. 

De twee woontorens, elk bestaande 

uit 31 verdiepingen, bezitten samen 

250 appartementen met oppervlak

ten oplopend van 80 m2 tot 360 m2, 

er is echter maar bij een klein aantal 

appartementen een buitenruimte op

genomen. Voor de bewoners zonder 

buitenruimte is er daarom op de bo

venste etage van de woontorens een 

buitenterras ingericht, en ze kunnen 

tevens gebruik maken van de daktuin 

op het winkelcentrum. 

2.2- Toegang en ontsluiting 

..... 
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totaal 265.000 m2 
wonen 90.000 m2 
werken 38.000 m2 
parkeren 60.000 m2 
commercie 52.000 m2 
woondiensten 25.000 m2 

De kantoortoren is in verhouding tot 

de woontorens iets hoger, maar heeft 

hogere verdiepingshoogten waardoor 

hij toch op minder aantal verdiepingen 

uit komt, namelijk 27 verdiepingen . 

Door de diversiteit aan functies bin

nen het gebouw ontstaat er een moei

lijke organisatiestructuur. Hoe gaan de 

verschillende functies zich tot elkaar 

verhouden en ontstaat er hierdoor 

een eenheid binnen het gebouw? Vul

len de functies elkaar aan en kunnen 

ze elkaar wellicht versterken? 

De overgang in functie van wonen 

en commercie is zeer hard, ze heb

ben haast geen raakvlakken. Door 

een functie als woondiensten tussen 

beide te plaatsen wordt deze harde 

grens wat afgezwakt en kunnen beide 

functies samen komen. 



Het gaat hierbij om een woondienst in 

de vorm van een sportcomplex waar 

iedereen zich vrij op mag abonneren 

(de bewoners met korting) zodat er 

een gevarieerd publiek komt; de be

woners, de gebruikers van de kan

toortoren en de bezoekers van Me

trocity. Door deze ontmoeting binnen 

de woondiensten leven de bewoners 

minder geïsoleerd en wordt de collec

tiviteit tussen de bewoners en het an

dere publiek groter. Het gaat er bij dit 

project dus niet zo zeer om een collec

tiviteit tussen de bewoners te creëren 

maar juist een gemengde collectiviteit 

met het andere publiek. 

regime 

Er is een duidelijke doelgroep gesteld 

voor het wonen in MetroCity. Het 

project is in het centrum van lstanbul 

geplaatst, tussen de andere woonto

rens en kantoorgebouwen. Het is een 

bruisende plek waar veel mensen pas

seren, wonen en werken. Het wonen 

in MetroCity is hierdoor ook geschikt 

voor jonge, dynamische mensen die 

snel carrière maken en een exclusieve, 

trendgevoelige levensstijl hebben. 

Het project bestaat uit huur- en koop

woningen. De prijsklassering wordt 

aangepast aan de hand van het kwa

litatieve uitzicht van de woning, dus 

hoe hoger de woning zich in de toren 

bevindt hoe duurder deze wordt. De 

huurprijs varieert van $ 2.600,- tot 

$ 5.500,- per maand voor woningen 

van 80m2 tot 278m2. Wanneer men 

een woning wil kopen in het complex 

zal men tussen de $ 600.000,- en $ 
3.500.000,- moeten investeren. Het is 

hiermee nog eens duidelijk geworden 

dat de appartementen bestemd zijn 

voor de luxe sector. 

De gradaties van toegankelijkheid bin

nen het project is ook weer afhanke

lijk van de drie verschillende functies. 

Vanaf het maaiveld is het project ge

heel toegankelijk, er is een uitnodi

gende hoofdentree aan een belangrij

ke en drukke straat in lstanbul die de 

openbare ruimte het gebouw in doet 

vloeien. Het winkelcentrum en het 

autopark zijn geheel openbaar, van de 

daktuin en de woondiensten kunnen 

meerdere mensen gebruik maken en 

zijn dus semi-openbaar en de torens 

zijn geheel privé. Zoals eerder is ge

bleken bestaat er een duidelijke grens 

tussen functies wonen en commercie. 

Maar daarnaast dankt de tussenlaag 

zijn bestaansrecht aan de aanwezig

heid van beide functies, en hierdoor 

is het dus wel degelijk van belang dat 

de twee hoofdfuncties naast elkaar 

bestaan. 

De bewoners van de torens hebben 

geen gezamenlijk beheer over een 

deel van het plan en hebben geen 

'common interest', hierdoor is de col

lectiviteit van de bewoners minimaal. 

Maar doordat de meeste apparte

menten in de woontorens niet over 

een buitenruimte beschikken, zullen 

de bewoners al snel geneigd zijn om 

het dakterras van de toren of de dak-

tuin op te zoeken. Hierdoor ontstaat 

er contact tussen de bewoners die 

uit dezelfde doelgroep komen, ver

mogende jonge mensen die vaak ook 

dezelfde interesses hebben en boven

dien bewust hebben gekozen om met 

elkaar deze ruimte te delen. 

Naast de bewoners zijn er de gebrui

kers, de uitbaters van het winkel

centrum. De eigenaar van het woon

gedeelte is ook eigenaar van het 

commerciële gedeelte. Doordat dit 

beheer in één en dezelfde hand ligt, 

zal deze er belang bij hebben dat er 

een connectie bestaat tussen de be

woners en de ondernemers. Hierdoor 

lijkt het denkbaar dat er binnen het 

winkelcentrum georganiseerde activi

teiten plaats vinden, met wel of niet 

betrokkenheid van de bewoners, om 

meer klanten aan te trekken. Hierdoor 

ontstaat er binnen het project toch 

een samenwerkingsverband. 

stedenbouw 

Wanneer men kijkt naar de stedelijke 

inpassing van dit project komt men 

tot de conclusie dat men tijdens het 

ontwerpen van dit project een keuze 

heeft gemaakt voor een autonoom 

project dat feitelijk weinig aansluiting 

zoekt tot de omgeving. De enige link 

die gelegd kan worden tot de omge

ving is de locatiekeuze, deze is gericht 

op de commerciële functie van het ge

bouw. Het ligt aan één van de grootste 

en belangrijkste wegen van lstanbul. 

Het gebouw is bereikbaar vanuit de 

openbare ruimte buiten het gebouw 



2.3 ·Eigendomsverhoudingen 

2.4- Gradaties van afscherming 
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die als het ware via het plein voor de 

entree het winkelcentrum in loopt. 

Het straatniveau dat het gebouw bin

nen vloeit gaat over in de bovenste 

etage van het winkelcentrum. Vanaf 

deze bovenste etage blijft er contact 

bestaan met de onderste etages door 

de verschillende vides in het midden 

van de looproutes. Daarnaast wordt 

niet alleen de openbare ruimte naar 

..... 

2.5 ·Toegangen 

binnen gezogen door het gebouw 

maar ook de 'open lucht', voor de 

vergelijking met een gewone winkel

straat. Door een ontwerp van Antho

ny Belluschi waant de bezoeker zich in 

de buitenlucht. Op de plaatsen van de 

vides zijn arcades gemaakt van teflon 

membraam die als dak fungeren en 

daglicht toelaten en daarbij het UV

licht filteren. 

totaal 
privaat 
collectief 

265.000 m2 
128.000 m2 
25.000 m2 

openbaar 112.000 m2 

2.6 -Inkomen 2.7 ·Leeftijd 

2.8 · Conceptprincipe 

architectuur 

Op het moment is er een architecto

nische ontwikkeling gaande in Turkije. 

Voorheen hadden de Westerse archi

tectonische ontwikkelingen een ster

ke invloed op de Turkse architectuur. 

Ondanks dat de westerse architectuur 

nog steeds een leidraad vormt voor 

de huidige Turkse architecten, krijgt 

de Turkse architectuur langzaam een 



eigen gezicht en toont zich een nieuw 

Turks elan. De architecten van Metro

City in lstanbul, Dogan Tekeli & Sami 

Sisa, dragen in hun ontwerpen ook 

een steentje bij aan deze Turkse ont

wikkeling. Ze ontwerpen veelal groot

schalige objecten zoals MetroCity. 

Naast het feit dat de drie functies te

rug te vinden zijn in drie verschillende 

volumes is er in de architectuur geen 

onderscheidt gemaakt. Er is duidelijk 

gekozen de kleurstelling en het mate

riaalgebruik van het exterieur over het 

hele complex hetzelfde te houden. Er 

is wel verschil in uiterlijk tussen de 

kantoortoren en de twee woonto

rens. De woontorens hebben beide 

een vierkante foetprint en de kan

toortoren heeft een, qua oppervlakte, 

gelijke vierkante foetprint waarvan 

één zijde is afgerond. 

2.9 - Situatie 

~ ~ 0 

Daarnaast is door de plaatsing van de 

glasvlakken in de gevel het verdere 

verschil tussen de torens uitgewerkt. 

In de commerciële plint is de architec

tuur duidelijk gebruikt om het win

kelcentrum een luxueuze en statige 

uitstraling te geven. Door gebruik te 

maken van veel glimmende materia

len zoals, plaatmateriaal, marmer en 

glas ontstaat er een chic maar modern 

uiterlijk. In en om de torens gaat deze 

statige moderne sfeer gewoon door, 

veel relatief kleine glasoppervlakten 

in de gevel gecombineerd met een 

spierwitte betonconstructie . Deze 

twee materialen zorgen voor een dui

delijk contrast qua kleur in de gevel. In 

de top van de torens komt de statige 

uitstraling weer naar voren in de koe

pelvormige beëindigingen waar vooral 

de installaties in weggewerkt zijn. 

2.10- Bebouwd oppervlak 

lEl 
2.11 - Onbebouwd oppervla k 

2.12 -Organisatie 
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I 2.13 • Woningtype 

2.14 ·Mate van gebruik 

2.15-30 model 

MetroCity 

Dogan Tekeli & Sami Sisa 

Buyukdere Avenue, lstanbul 

realisatie: 2003 

aantal woningen: 250 

huurwoningen 80- 280m2 

koopwoningen 80- 360 m2 

voorzieningen: 

shoppingmall, bioscoop, theater, 

supermarkt, parkeergarage, 

collectieve daktuin, sport

centrum. 

doelgroep: vermogende jonge 

mensen 



Entre Deux 
Maastricht 

IN HET CENTRUM VAN MAASTRICHT- TUSSEN HET VRIJTHOF EN 

DE GROTE MARKT- IS DE BOVENBOUW VAN HET BEGIN JAREN '70 

GEBOUWDE WINKELCOMPLEX 'ENTREDEUX' GESLOOPT EN VOORZIEN 

VAN EEN NIEUWE OPBOUW BESTAANDE UIT WINKELS EN WONINGEN. 

OP DE PLAATS WAAR ROND ]200 EEN KLOOSTERCOMPLEX VERREES 

KOMT NU 12.000 M2 WINKELRUIMTE VERDEELD OVER 31 HUURDERS 

EN 19 LUXE STADAPPARTEMENTEN, WELKE OP EEN BIJZONDERE 

WIJZE MET ELKAAR ZIJN GECOMBINEERD. TWEE UITEENLOPENDE 

FUNCTIES VERENIGD IN ÉÉN PROJECT DAT NAADLOOPS AANSLUIT 

OP HET COMPACTE STEDELIJK WEEFSEL VAN MAASTRICHT. EEN 

PROJECT WAARBIJ DE NIEUWBOUW VERBINDINGEN CREËERT IN DE 

REEDS BESTAANDE STEDELIJKESTRUCTUUR EN WAAR HOOGWAARDIGE 

KWALITEiT WONEN OP HET DAKNIVEAU IS ONTSTAAN. WONEN iN DE 

BINNENSTAD, MAAR MET DE SFEER EN DE KLEINSCHALIGHEID VAN 

EEN HOFJE. 

concept 

Commercie, in de vorm van winkels en 

een horecagelegenheid (12.000m2), 

is op deze prominente locatie in de 

Maastrichtse binnenstad samenge

gaan met wonen (3.300 m2). Ingeslo

ten tussen de Spilstraat en Helmstraat, 

en in de grotere context tussen twee 

van Maastricht bekendste pleinen het 

Vrijthof en de Grote Markt, is op een 

locatie van 0,6 hectare, een ideale mo

tivatie ontstaan om wonen naast com

mercie te laten bestaan. Deze locatie, 

te midden van een omgeving waar 

2.082 inwoners per vierkante kilome

ter wonen, heeft voor beide functies 

goede omstandigheden in zich opge

nomen. Aansluitend op het netwerk 

van winkelstraten vormt de gereali

seerde passage een nieuwe verbinding 

binn-en dit weefsel en daardoor zeer 

aantrekkelijk wordt voor commerciële 

partijen. Entre Deux zet hoog in op de 

commerciële markt wat zich uit in de 

hoogste winkelhuren van Nederland 

na die van de Kalverstraat. Niet alleen 

voor de commercie, maar ook voor 

het wonen schept deze locatie de ide

ale voorwaarden. Verkoopargumen-

2.16 · Conceptprincipe 



ten als gunstige ligging ten opzichte 

van de binnenstad (er middenin), 

goede bereikbaarheid en uitzicht op 

historische Maastrichtse gebouwen 

zijn in dit geval volledige waarheid. 

Vanuit het oogpunt van projectont

wikkeling (ontwikkelaar 3W Vastgoed 

is verantwoordelijk voor de realisatie 

van dit project) is het combineren van 

deze twee verschillende functies een 

logische greep. Het maximale wordt 

uit deze gewilde locatie gehaald en in

komsten worden nu uit twee verschil

lende bronnen verkregen, enerzijds 

de huurders van de winkels, ander

zijds doormiddel van de verkoop van 

de luxe appartementen, die tussen de 

€450.000 en de €1.100.000 op moe

ten brengen . 

programma 

In de opbouw van het project zijn deze 

twee verschillende functies 'koud' 

tegen elkaar aan gerealiseerd. Ze be

staan naast elkaar, of beter gezegd op 

elkaar, in hetzelfde project, maar heb

ben verder geen afhankelijkheid naar 

elkaar toe. Dit uit zich in de gescheiden 

collectieve ruimten van beide functies 

die op hun beurt te bereiken zijn via 

de openbare ruimte. In het geval van 

de commercie monden alle winkels 

uit in de overdekte passage die aan

sluiting vindt op het bestaande we

gennet. Daar tegenover staan de ap

partementen die aan een collectieve 

daktuin (alleen toegankelijk voor de 

bewoners) op het dak gelegen zijn en 

die via de besloten Walhof uitkomt op 

de Helmstraat. Voor deze bewoners is 

de Walhof en de daarmee verbonden 

daktuin het centrum van hun activitei

ten. Dit is de ontmoetingsplaats tus

sen de appartementen, en naast een 

inpandige entree, de belangrijkste en 

meest voor de hand liggende ingang 

van de appartementen. 

In de Dominicanerkerk, die onderdak 

biedt aan een boekenhandel, is ook 

een culturele forumfunctie opgeno

men, die op deze wijze het belang van 

dit project op maatschappelijk gebied 

onderstreept. Op straatniveau, dus 

vanuit de Spilstraat en de Helmstraat, 

is het project enkel toegankelijk voor 

voetgangers. Overdag loopt de open

bare straat gewoon door in de winkel-

2.17-30 model 

passage van het project, van waaruit 

de verticale verplaatsingen over de 

drie winkelniveaus plaatsvindt. Op dit 

straatniveau is tevens een ingang voor 

de 213 plaatsen tellende parkeerga

rage, die enkel gereserveerde ruimte 

biedt voor de gebruikers van het pro

ject, zowel bewoners als winkeliers. 

2.18 ·Functies 



regime 

Het beheer tussen commercie en wo

nen vindt door verschillende partijen 

plaats. De belangen van het hele Entre 

Deux project zijn gesplitst en vallen sa

men in een Vereniging van Eigenaren 

(VVE). De belangen van het gebouw 

zijn op hun beurt weer gesplitst in ap

partementsrecht Gemeente (voor het 

beheer van de oude stadsmuur en de 

daaraan grenzende Walhof), Beleg

ger (winkels) en Woningen. ledere 

partij heeft één stem in de VVE, de 

zogenaamde project VVE. Het appar

tementsrecht Woningen is opgesplitst 

in aparte appartementsrechten. Een 

afgevaardigde (voorzitter van de VVE 

Woningen) neemt plaats in de project 

VVE en vertegenwoordigt daar het 

standpunt van de bewoners. 

2.19 ·Functies 

Hoewel de winkelpassage overdag 

tot de stedelijke, openbare ruimte 

behoort is deze feitelijk een semi

openbare route die 's nachts wordt 

afgesloten van het openbare gebied. 

Deze passage is feitelijk het gemeen

schappelijke gebied van waaruit alle 

winkels en horecagelegenheid te be

reiken zijn . De Belegger (eigenaar ap

partementsrecht Winkels) heeft een 

2.20 ·Toegang en ontsluiting 



beheerder ingeschakeld om de pas

sage te beheren (onderhoud, schoon

maak ed.). Winkeliers betalen hier 

per maand een bijdrage voor. Dit is 

geregeld door middel van een service

kostenheffing die is opgenomen in het 

huurcontract. 

Toegang tot het woongedeelte van het 

project Entre Deux wordt verkregen 

via de Walhof waaraan de entrees van 

de woningen gelegen zijn . Deze Wal

hof is enkel privé toegankelijk en dus 

alleen begaanbaar voor de bewoners 

van de appartementen. Aansluitend 

op deze Walhof bevindt zich zo gezegd 

de daktuin die tevens privégebied is. 

De daktuin valt onder het eigendom 

van de VVE Woningen, terwijl het aan

grenzende Walhof onder de Project 

VVE valt. De zaken die de VVE Wo

ningen verder behartigen en regelen 

zijn de gebruikelijke zaken zoals lifton

derhoud, technisch beheer, schoon

maakkosten van het trappenhuis en 

dus ook voor de instandhouding van 

de daktuin. Dit wordt bekostigd door 

de maandelijkse servicekosten die de 

bewoners betalen aan de VVE Wo

ningen. Kosten die in de Project VVE 

gemaakt worden, die voor rekening 

van de woningen dienen te komen 

(bijvoorbeeld instandhouding Wal

hof), worden doorbelast naar de VVE 

Woningen . 

Tegenover deze juridische verdelingen 

van beheer laat zich het praktische 

gebruik van de daktuin toch moeilijk 

2.21- Gradaties van afscherming 

2.22 - Mate van gebruik 



2.23- Toegangen 

2.24 - Eigendomsverhoud ingen 

raden. Enerzijds kan men zich niet aan 

de indruk onttrekken dat deze ruimte 

wel degelijk een belangrijke collec

tieve functie gaat vervullen . De ap

partementen zelf hebben geen privé 

tuin, als buitenruimte hebben enkel 

beschikking over een klein dakterras 

waar de privacy per woning gewaar

borgd is. Maar de enige mogelijkheid 

om zich echter nabij het huis in het 

groen te begeven is op deze daktuin. 

Deze is op een dusdanige manier in

gericht dat er voor iedereen toch af

zonderlijke verblijfsgebieden mogelijk 

zijn, zonder zeer direct geconfron

teerd te hoeven worden met ande

ren. In dit opzicht onderscheidt het 

zich ook niet van een vergelijkbaar 

hofje in het openbare domein. Je zou 

verwachten - en dat idyllische beeld 

wordt ook geschetst- dat jonge gezin

nen deze daktuin als vanzelfsprekend 

gebruiken en dat ontmoetingen tus

sen deze overeenkomstige doelgroep 

niet uit kan blijven. 

Anderzijds hoeft het feit dat deze be

woners toevallig allemaal vermogen

de, jonge mensen zijn niet direct te 

betekenen dat ze daarnaast een com

mon interest hebben. In tegendeel, 

misschien is hun enige overeenkomst 

dat ze toevallig in hetzelfde gebouw 

wonen. Al moet wel aangetekend wor

den dat kopers bij de keuze voor deze 

appartementen bewust kiezen voor 

participatie in het beheer van deze 

daktuin en daar dus ook in al zijn vol

ledigheid gebruik van mogen maken. 



Common interest is er bij de verschil

lende winkeluitbaters uiteraard veel 

sterker. Zij zijn allen gebaat bij zoveel 

mogelijk bezoekers in het Entre Deux. 

Ontplooiing van gezamenlijke activi

teiten kan in dit geval leiden tot het 

nog sterker verkopen van het begrip 

winkelen in het Entre Deux en daar

mee logisch samenhangend de omzet

ten . Het is daarom ook niet onvoor

stelbaar dat gezamenlijke initiatieven 

plaats zullen vinden. 

stedenbouw 

Ingebed in een bestaand bouwblok 

wordt het nieuwe ontwerp geïnte

greerd met de naastgelegen Domini

canerkerk. De Dominicanerkerk uit 

1292 is een van de eerste gotische 

kerkgebouwen van Nederland, maar 

de laatste jaren deed de kerk uitslui

tend nog dienst als fietsenstalling. De 

gemeente Maastricht heeft de kerk en 

haar vele waardevolle fresco's in oude 

glorie kunnen restaureren dankzij de 

exploitatie van de kerk als boekhandel 

en culturele ontmoetingsruimte. In de 

kerk wordt de boekhandel Selexys Do

minicanen gevestigd, die tevens een 

culturele forumfunctie gaat vervullen. 

Binnen de nieuwbouw zijn drie hoofd

volumes gerealiseerd om daartussen 

te komen tot een -met glas overdekte 

-winkel passage. Een in rood baksteen 

2.25 - Bebouwd vs. onbebouwd 

uitgevoerde volume dat een archety

pisch huisje is, vormt de spil in het 

drielaagse winkelcentrum. Op straat

niveau vormt deze passage - waarin 

hoogteverschillen tussen aanliggende 

straten doormiddel van trappen en 

hellingbanen worden ondervangen -

voor de basis van het project. Op dit 

niveau is tussen de kerk en het nieuwe 

bouwvolume ruimte gespaard voor 

2.26 ·Half overdekt terras tu ssen de Dominicanerkerk en de nieuwbouw 



2.27 · Situatie 

een openbaar groen terras met als 

middelpunt een oude Ginkgo boom. 

Dit deels met glas overdekte terras 

vindt een directe verbinding met het 

openbare domein en vormt daardoor 

een rechtstreeks verlengstuk van het 

Domicanerplein dat voor de kerk ligt. 

De drie bouwlagen - verdeeld over 

drie bouwvolumes- worden doormid

del van loopbruggen, vides en roltrap

pen met elkaar verbonden en vormen 

het dynamische hart van het winkel

gedeelte van het project. Tegenover 

dit winkelen staat de functie wonen. 

Deze heeft een aparte, afgesloten 

plaats gekregen in het project en dus 

ook in het stedelijk weefsel. Aan het 

naastgelegen Walhof, een stedelijke, 

maar privé ruimte tussen de oude 

stadsmuur en het Entre Deux is de 

centrale hal - waarin de entree naar 

de woningen is - gesitueerd. De wo

ningen en de appartementen omzo

men een deel van het winkelgedeelte 

en zijn naar de Helmstraatzijde gepro

jecteerd vanaf de eerste verdieping en 

aan de Walhofzijde vanaf de tweede 

verdieping. De daktuin heeft via en

kele trappen een rechtstreekse ver

binding naar het Wal hof, waardoor er 

een waar stedelijk landschap ontstaat. 

De woningen en de daktuin geven een 

uitzicht op enkele prominente gebou

wen in de Maastrichtse binnenstad en 

benadrukken daarmee de exclusieve 

ligging van deze woningen binnen het 

stadshart. 

a rch itectu u r 

Naast continuïteit in functies en 

bouwvolumes tussen het bestaande 

stedelijk weefsel en de nieuwbouw 

sluiten ook de gevels en diens materi

alisatie aan op die van de omliggende 

bebouwing. Zo sluiten de detaillerin

gen in de vorm van raamomlijstingen 

naadloos aan bij de oude gebouwen 

in het histor~sche stadshart en ook 

het gebruik van typisch Maastrichtse 

materialen zoals muschelkalk en kleu

ren als ossenbloedrood, zorgen voor 

een eenheid met zijn omgeving. Maar 

feitelijk is alles nep, tegenover de sug

gestie van het feit dat het historische 

panden zijn is het niets anders dan 

nieuwbouw. Duidelijk te merken is 

de manier waarop de commercie zich 

doormiddel van de architectuur wil 

presenteren. Niets is ongemoeid gela

ten om het commerciële gedeelte van 

het Entre Deux een statige uitstraling 

mee te geven, van in kalksteen uit

gevoerde gevels met veel reliëf, een 

bijzondere glazen overkapping tot 

gietstalen afwerkingen. Veel glazen 

etalages benadrukken het doel waar-



2. 28- Organisatie 

2.29- Bebouwd oppervlak 

mee het gemaakt is, presenteren en 

vooral verkopen van veel producten. 

In tegenstelling tot deze 'moderne' 

architectuur bij de winkels staat de 

veel kleinschaligere uitvoering van de 

stadsappartementen. Hier is gekozen 

voor een architectuurstijl die doet 

denken aan historische panden en al

les doet om mee te werken aan een 

bepaald gevoel van intimiteit. De ma

nier waarop de appartementen rond 

de daktuin gelegen zijn werkt mee aan 

een gevoel van ongedwongenheid. 

Alle appartementen zijn gerealiseerd 

in dezelfde stijl bestaande uit bak

steen, betonnen lijsten en grijs-zwarte 

dakpannen. In het gevelbeeld zijn de 

2.30 en 2.31- Impressies van de materialisatie 



2.32 - Woningtype 

verschillende appartementen moei

lijk af te lezen en benadrukt daardoor 

meer de twee appartementenblokken 

als geheel. 

Zo kunnen we binnen één gebouw 

twee verschillende stijlen constate

ren . De wijze waarop deze twee zijn 

samengevoegd gebeurd op een vrij 

harde manier. Het dak van de winkels 

is direct de collectieve ruimte tussen 

de appartementen . De doorgetrok

ken gevel aan de winkelpassage vormt 

direct de afscheiding van de dakter

rassen bij bepaalde appartementty

pes. Ook de nieuwbouw 'historische' 

volumes aan de Helmstraat schikken 

zich in het straatbeeld, terwijl op dak

tuinniveau de appartementen simpel

weg in deze volumes zijn ingepast en 

geen directe relatie hebben met deze 

Helmstraat. Uitgezoomd op de gehele 

omvang van het project oogt het sim

pelweg alsof het woongedeelte in dit 

project als één geheel in en op het 

winkelvolume is geschoven en daar 

zijn plaats tegen de commercie aan 

heeft gekregen. 



2.34 en 2.36- Inkomen en leeftijd 

2.36 en 2.37 - Versch il in sferen tussen commerciële en woonfunctie 

Entre Deux Maastricht 

Arn. Meijs Architecten (AMA 

Group) - Maastricht 

projectarchitect Ger Rosier 

Locatie: Spilstraat, Helmstraat, 

Grote Gracht en 

Dominicanerplein 

Realisatie: 2006 

Functies: wonen, winkelen, 

horeca, cultuur en parkeren 

Aantal woningen: 19, 3300 m2 

Koopwoningen: 93-275 m2 

Aantal winkels: 31, 12000 m2 

Voorzieningen: collectieve 

daktuin, eigen parkeerplaats 

Doelgroep: luxe segment 
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WONEN+ RECREATIE 
WONEN EN RECREËREN LIJKEN OP HET EERSTE GEZICHT TWEE FUNCTIES DIE 

ZICH UITSTEKEND LENEN OM GEZAMENLIJK EEN CONDOMINIUM TE VORMEN. 

RECREATIE IS IMMERS EEN FUNCTIE DIE ONLOSMAKELIJK IS VERBONDEN 

MET HET WONEN EN MET DE WONING WAAR EEN WILLEKEURIG INDIVIDU 

NA EEN DAG WERKEN OF STUDEREN THUIS KOMT OM TE ONTSPANNEN EN 

TOT ZICHZELF TE KOMEN. TEGELIJKERTIJD IS HET BEGRIP RECREATIE ECH

TER DERMATE BREED EN AFHANKELIJK VAN DE GEVARIEERDE WENSEN VAN 

HET INDIVIDU, DAT HET EEN LASTIGE KWESTIE LIJKT OM HET BINNEN EEN 

COLLECTIEF TE PLAATSEN EN EEN DERGELIJKE INVULLING TE GEVEN DAT 

MEERDERE BEWONERS TEGELIJKERTIJD WORDEN AANGESPROKEN EN HUN 

WOONOMGEVING EEN POSITIEVE TOEVOEGING ONDERGAAT. 

[N DE HEDENDAAGSE MAATSCHAPPIJ, WAAR DE INDIVIDUALISERING EEN 

STEEDS GROTERE ROL BEGINT TE SPELEN, ZIJN DESALNIETTEMIN EEN AAN

TAL SUCCESVOLLE (EN MINDER SUCCESVOLLE) VOORBEELDEN TE VINDEN VAN 

CONDOMIN/A DIE WONEN EN RECREËREN SAMENBRENGEN EN ZODOENDE EEN 

EXTRA DIMENSIE TOEVOEGEN AAN HET INDIVIDUELE WONEN. VAN AMERI

KAANSE "RETIREMENT-COMMUNJTIES", WAAR ENKEL SS-PLUSSERS MOGEN 

WONEN DIE HUN DAGEN DOORBRENGEN MET HET SPELEN VAN GOLF EN HET 

PARTICIPEREN IN DE ONTELBARE ACTIVITEITEN DIE DE COMMUNJTY TE BIE

DEN HEEFT, TOT EEN KLEINSCHALIG WOONGEBOUW IN AMSTERDAM WAAR 

MENSEN WONEN EN GEZAMENLIJK GEBRUIK MAKEN VAN EEN GEMEENSCHAP

PELIJKE RUIMTE: OP VRIJWEL ELKE SCHAAL EN IEDER CONTINENT ZIJN 

VOORBEELDEN TE VINDEN, WAARBIJ OOK DE INVULLING VAN HET BEGRIP 

RECREATIE VOORTDUREND VARIEERT EN DE VOLLEDIGE BREEDTE VAN ZIJN 

BETEKENIS KAN VERVULLEN. 
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Mi radar 
Madrid 

SOCIALE WONINGBOUW ALS ICOON VAN HET HEDENDAAGSE MADRID. 

EEN OGENSCHIJNLIJKE TEGENSTRIJDIGHEID DIE MVRDV, IN 

SAMENWERKING MET BLANCO LLEÓ, WIST TE REALISEREN IN EEN 

2] VERDIEPIN GEN TELLEND WOONGEBOUW DAT NIET ALLEEN OPVALT 

DOOR HET AFWISSELENDE EN GEWAAGDE KLEURGEBRUIK, MAAR 

MET NAME DE AANDACHT WEET TE TREKKEN MET EEN COLLECTIEVE 

BUITENRUIMTE DIE TEGELIJKERTIJD DIENT ALS UJTZICHTPUNT, ALS 

'MLRADOR'. 

inkomen leeft ijd bebouwd oppervlak programma 

Onder invloed van de sterke econo

mische groei en de vele immigranten 

steeg de vraag naar sociale woning

bouw in de derde stad van Europa 

de afgelopen jaren naar ongekende 

hoogte. Om niet alleen de kwantiteit, 

maar ook de kwaliteit van de wonin

gen in Madrid te verbeteren stelde 

het stadsbestuur in 2001 een aantal 

Spaanse architecten aan die de op

dracht kregen om, in samenwerking 

met internationaal gerenommeer

de architectenbureaus, een aantal 

nieuwe appartementengebouwen te 

ontwerpen die niet alleen tegemoet

komen aan de constante vraag naar 

gevarieerde woningen maar tevens 

nieuwe iconen van de stad vormen. 

Binnen dit kader ontwierpen MVRDV 

en Blanco Lleó 'Mirador' in de nog in 

ontwikkeling zijnde buitenwijk Sanchi

narro, omgeven door drukke snelwe

gen en het Guadarramagebergte. De 

wijk bestaat uit ruim twaalfduizend 

woningen die veelal gebouwd worden 

en zijn volgens de in Madrid veel voor

komende bouwwijze: gesloten bouw

blokken van zes tot acht verdiepingen. 

Bouwblokken die door hun introverte 

karakter in lijken te gaan tegen het 

open, expressieve karakter van hun 

Spaanse bewoners. 

concept 

'Mirador' zet zich af tegen deze heer

sende bouwwijze, doorbreekt de uni

formiteit van het stedenbouwkundige 

ontwerp en vormt, volgens de ont

werpers, een verticale variant op het 



gesloten bouwblok dat het stedelijk 

weefsel domineert. Het richt het wo

nen niet op de straat en de elemen

ten die zich langs de straat bevinden 

maar op de stedelijke horizon en het 

Guadarramagebergte, waarbij de 

grote opening in het volume - waar 

de gemeenschappelijke bu itenruimte 

zich bevindt - een kader vormt voor 

het (stedelijke) landschap. Binnen de 

individualisering van de hedendaagse 

maatschappij worden de bewoners 

opnieuw met elkaar in contact ge

bracht in de collectieve buitenruimte 

en de vele trappenhuizen, gangen en 

uitkijkpunten die zowel het interieur 

als het exterieur van het gebouw ken

merken. 

Binnen het collectieve geheel worden 

verschillende sociale groepen en leef

stijlen bij elkaar gebracht door gebruik 

te maken van een grote diversiteit aan 

woningtypen, waarbij wordt uitgegaan 

van de in Madrid veel voorkomende 

typen als de duplex- en triplexwon ing. 

De verschillende typen zijn geclusterd 

in individuele blokken, elk met hun 

eigen materialisering, die op elkaar 

gestapeld lijken te zijn tot één groot 

'superblok' dat de stedelijke context 

domineert en een duidelijk oriëntatie

punt vormt voor het gehele gebied. 

3.1- MVRDV & Blanca Ueó - Mirador 

programma 

Naast de grote diversiteit aan wo

ningen wordt 'Mirador' gekenmerkt 

door de collectieve buitenruimte op 

de veertiende verdieping van het ge

bouw, die tegelijkertijd dienst doet 

als uitzichtpunt en daarmee het ge

bouw zijn naam geeft. Qua architec

tonische invulling is de 540 vierkante 

meter grote ruimte nagenoeg leeg: 

afgezien van een aantal kleine zitkui

len die volgens de ontwerpers dienst 

kunnen doen als amfitheaters zijn er 

geen (functievervullende) elementen 

in de ruimte aanwezig. Het is aan de 

bewoners van 'Mirador' om invulling 



te geven aan de collectieve ruimte en 

zodoende continu wisselende functies 

toe te voegen aan het gebouw die de 

grote diversiteit aan individuele be

woners weerspiegelen. 

Het beheer van de ruimte is in han

den van de bewonersorganisatie, die 

het gebruik ervan in de gaten houdt 

en toekent. In onderling overleg kan 

de ruimte gebruikt worden voor geza

menlijke of privé-projecten, die tot op 

heden voornamelijk gekenmerkt wor

den door de organisatie van kinder

feestjes . In het oorspronkelijke ont

werp van MVRDV en Blanco Lleó was 

de collectieve buitenruimte tevens 

toegankelijk voor niet-bewoners, die 

door middel van een externe roltrap 

directe toegang hadden tot het plein. 

Op deze wijze zouden de te ontplooien 

activiteiten niet alleen van invloed zijn 

op het bouwblok, maar op de gehele 

stedelijke omgeving. Wegens budget

taire redenen is de roltrap uiteindelijk 

komen te vervallen, en doordat er niet 

voor gekozen is om de liften en trap

pen (beperkt) toegankelijk te maken 

voor externen is 'Mirador' niet langer 

te gebruiken door de bewoners van 

het gebied. 

Het ogenschijnlijk uitnodigende plein 

dat een grote aantrekkingskracht uit

oefent op eenieder die het gebouw 

passeert wordt zodoende niet meer 

dan een verticale binnentuin, slechts 

bereikbaar voor de bewoners die in 

het bezit zijn van de juiste sleutel. 

regime 

In tegenstelling tot Nederland, waar 

de woningbouwverenigingen de zorg 

dragen voor sociale woningbouw, 

houdt in Madrid een centrale, ge

meentelijke instantie zich bezig met 

alles wat deze woningbouw aangaat. 

Voor de maten en inrichting van de 

woningen zijn strikte regels opgesteld, 

maar binnen deze regels biedt de EMV 

(Empressa Municipal de la Vivienda 

de Madrid) de architecten echter be

trekkelijk veel vrijheid om te experi

menteren met woningplattegronden; 

een vrijheid waar in 'Mirador' dan ook 

3.2 ·Situatie 
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veelvuldig gebruik van is gemaakt. 

Naast de individuele woningen maken 

de bewoners gezamenlijk gebruik van 

de reeds beschreven collectieve bui

tenruimte, de liften, gangen en trap

penhuizen . De overgang van openbaar 

naar privé verloopt snel en doelmatig: 

na het verlaten van de lift of het trap

penhuis zijn de woningen via een mi

nimale collectieve gang direct toegan

kelijk voor de bewoner. 

De 156 woningen die 'Mirador' rijk is 

worden verkocht voor dertig tot veer

tig procent van de prijs die op de wo

ningmarkt betaald zou worden voor 

een gelijkwaardige woning. In 2003 

rekende EMV ongeveer 1300 euro per 

vierkante meter voor een woning in 

'Mirador', waar de marktprijs in de

zelfde periode tussen de 3600 en 4200 

euro per vierkante meter bedroeg. De 

woningen mogen echter pas na tien 

jaar daadwerkelijk als eigen bezit be

schouwd en doorverkocht worden. 

Wanneer de bewoner besluit om zijn 

of haar woning voor deze termijn te 

verkopen, gaat de winst naar EMV. 

stedenbouw 

De nieuwe Madrileense buitenwijk 

Sanchinarro ligt ten noordoosten van 

het stadscentrum en wordt geken

merkt door gesloten bouwblokken 

met binnenpleinen, een veelvoud aan 

snelwegen en het uitzicht op het Gu

adarramagebergte. 'Mirador' is gele

gen aan een centrale rotonde, op een 

kavel dat door de verticale bouwwijze 



3.6- Mate van gebruik 3.7- Eigendomsverhoudingen 

3.8- Functies 3.9- Woningtype 



3.14- Conceptprincipe 
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3.11· Gradaties van afscherming 

3.15- Organisatie 
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3.12 ·Toegangen, begane grond 
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t 3.16- Bebouwd vs onbebouwd 

3.13- Toegangen, 1e verdieping 



en afmetingen van het gebouw gro

tendeels onbebouwd blijft. Afgezien 

van het gebergte, dat een directe aan

leiding is geweest voor de vormgeving 

van de collectieve buitenruimte als 

kader, lijkt de invloed van de steden

bouwkundige context op de vormge

ving van 'Mirador' minimaal, allijkt de 

oriëntatie van het gebouw wel weer 

rekening te houden met de infrastruc

tuur van het gebied: wanneer de ro

tonde vanuit het noordwesten wordt 

benaderd rijdt men loodrecht op het 

gebouw af, waardoor het volume zich 

duidelijk aftekent als een omkadering 

van de Madrileense lucht. Door zijn 

verticaliteit doorbreekt het gebouw 

de uniformiteit van het stedenbouw

kundige ontwerp en functioneert het 

daadwerkelijk als oriëntatiepunt bin

nen de chaotische periferie. Voor het 

bouwblok bevindt zich een openbare 

buitenruimte, die in het oorspronke

lijke ontwerp in directe verbinding 

stond met het collectieve plein in het 

gebouw. Met het vervallen van deze 

verbinding is ook het plein geredu

ceerd tot het verlengde van de trap

penhuizen, zonder toegevoegde func

tie voor 'Mirador' of zijn stedelijke 

context. 

Architectuur 

De architectuur van 'Mirador' ken

merkt zich, naast de reeds genoemde 

buitenruimte wiens invloed op de 

sculptuur duidelijk zichtbaar is, met 

name door het afwisselende materi

aalgebruik en de vele trappenhuizen 

3.17- De collectieve gang loopt over in een uitzichtpunt 

3.18- De trappen komen op het maaiveld als slangen het gebouw uit 



die door het volume snijden. De ver

schillende woningtypen zijn per type 

geclusterd in een blok dat een eigen 

materialisering heeft meegekregen, 

variërend van tegels en beton tot na

tuursteen. Door deze blokken te sta

pelen is een sculptuur gecreëerd met 

vier compleet verschillende, kleurrijke 

gevels die de variatie in woningtypen, 

sociale groepen en leefstijlen direct 

duidelijk maken. De oranje trappen

huizen snijden door het volume en ko

men op het maaiveld als slangen het 

gebouw uit, de bewoner uitnodigend 

het gebouw te betreden . Op een vier

tal punten in het gebouw veranderen 

de trappenhuizen van richting, om de 

uitzichtpunten die daar zijn opgeno

men extra te benadrukken. Het ex

pressieve kleurgebruik wordt doorge-

zet in de interne ruimten, waar oranje 

trappenhuizen en collectieve gangen 

met steektrappen het beeld bepalen. 

De gangen zijn ruim opgezet en lopen 

over in verschillende uitzichtpunten 

die tevens dienst doen als ontmoe

tingspunt voor de bewoners van het 

gebouw. Zowel in beeld als in ruimte is 

een gebouw ontworpen dat symbool 

probeert te staan voor solidariteit en 

sociale cohesie, ondanks het feit dat 

de collectieve buitenruimte niet lan

ger toegankelijk is voor externen en 

het ontplooien van activiteiten door 

de bewoners voorlopig tot en mini

mum beperkt blijft. De mogelijkheden 

zijn echter aanwezig, en het is aan de 

bewoners om het condominium te 

maken tot wat in de ogen van haar 

ontwerpers zou kunnen zijn. 

Mirador 

MVRDV & Blanco lleó 

Princesa de Éboli, Madrid (E) 

realisatie: 2005 

aantal woningen: 156 

koopwoningen 

voorzieningen: 

collectieve buitenruimte, 

bergingen 

doelgroep: starters 



L.A.Riesh • 
UIS 

Amsterdam 

IN HET HART VAN AMSTERDAM, OP DE GRENS TUSSEN DE JORDAAN 

EN DE HAARLEMMERBUURT, BEVIND ZICH HET L.A. RIESHUIS. 

HET PAND IS GELEGEN AAN DE VINKENSTRAAT, TEN MIDDEN 

VAN HISTORISCHE AMSTERDAMSE GRACHTENPANDEN EN BIEDT 

RUIMTE AAN 7 SOCIALE HUURAPPARTEMENTEN, BESTEMD VOOR 

HOMOSEKSUELE OUDEREN. CENTRAAL IN DIT ONTWERP STAAT 

EEN STERKE SOCIALE SAMENHANG TUSSEN DE BEWONERS VAN HET 

COMPLEX," EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ONTSPANNINGSRUIMTE EN 

GEDEELDE BALKONS VORMEN DE BASIS VOOR RECREATIEF CONTACT 

WELKE DEZE SOCIALE SAMENHANG MOGELIJK MAAKT. 

inkomen leeftijd bebouwd oppervlak programma 

3.20- 30 impressie 

concept 

Wonen en recreëren worden in het 

L.A. Rieshuis zij aan zij met elkaar ver

bonden. Aan het wonen worden twee 

vormen van recreatie gekoppeld: 

een gemeenschappelijke ruimte voor 

alle bewoners en een groot balkon 

die door twee bewoners met elkaar 

gedeeld wordt. Het conceptprincipe 

diagram geeft in gecondenseerde 

vorm de relatie tussen de verschil

lende aanwezige functies weer; de 

gemeenschappelijke ruimte op de 

begane grond vormt de collectieve 

onderligger voor het gehele proj

ect, waar bovenop de woningen, de 

balkons en de transportruimte worden 

geprojecteerd. Hierdoor ontstaat een 

allesomvattende diagram die de aan

wezige sociale cohesie weergeeft. 

programma 

Als gevolg van de kleine omvang van 

het project kent het project een inti

eme programmatische schaal. De aan

wezige functies, wonen en recreëren, 

staan in een zeer directe relatie met 

elkaar; zes van de zeven apparte-



3.21 · gevelaanzicht vinkenstraat 

menten delen hun balkon met de 

naastgelegen woning. Deze balkons, 

beoordeeld als een primaire ontspan

ningsruimte, wordt hierdoor als een 

programmatisch onderdeel van een 

condominium gezien. Beide bewon

ers zijn eigenaar van het balkon en 

oefenen daarmee hun invloed uit op 

het gebruik én de inrichting van dit 

balkon. Een dergelijke situatie kent 

ook de begane grond; deze huisvest 

een gemeenschappelijke ontspan

ningsruimte voor alle zeven bewon

ers van het complex. Hier kunnen zij 

allerlei activiteiten op gemeenschap

pelijke schaal ontplooien. Ondanks 

dat deze functies qua oppervlak niet 

groot zijn en de recreatieve program

mering niet doet denken aan een dis

ney achtige vorm van vermaak, speelt 

deze laagdrempelige recreatie-opzet 

een belangrijke rol in het ontwerp. 

Verhoudingsgewijs wordt 18% van het 

vloeroppervlak aan recreatie gewijd 

(tegen 76% voor wonen) en vormen 

deze ruimtes een essentieel onderdeel 

van de leefomgeving en levensstijl van 

de bewoners. 

3.22 - doorsnede 

regime 

Het regime beschrijft de sociale con

text waarin het project tot stand is 

gekomen en hoe het zich daarbinnen 

manifesteert. Belangrijk is te weten 

dat het L.A. Rieshuis is ontstaan als 

initiatief van de L.A. Riesstichting, een 

stichting die zich richt op de problem

atiek van de homoseksuele oudere. 

Het pand speelt in op de vraag naar 

individuele wooneenheden waarin 

de homoseksuele oudere zichzelf 

kan zijn. Een veel voorkomend prob

leem onder deze doelgroep is het 

ontbreken van een geschikte leefom

geving binnen 'gewone' aanleunwon

ingen of zorginstellingen. Vaak wordt 

de groep homoseksuele bewoners in 

dergelijke instellingen niet erkent, wat 

voor deze specifieke groep bewoners 

een ondragelijke woonsituatie oplev

ert; mede door de slechte acceptatie 

en erkenning van leeftijdsgenoten. 

Het L.A. Rieshuis biedt de mogeli

jkheid voor homoseksuele ouderen 

zelfstandig te kunnen blijven wonen 

in een omgeving die hun seksuele 

geaardheid accepteert. De aansluiting 

3.23 · gevelaanzicht binnenhof 

] 

------ ...,....-
3.24 ·begane grond 

3.25 - standaardverdieping 
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bij het naastgelegen zorgcentrum is 

hierbij essentieel; het voorziet, wan

neer noodzakelijk, in ondersteunende 

zorgverlening. 

Het ontwerp voor deze specifieke 

doelgroep resulteerde in een zeer 

gesloten gebouw. Het biedt enkel toe

gang aan de bewoners, verzorgend 

personeel en bezoekers. In de voor

gevel is één voordeur aanwezig, die 

collectief gebruikt wordt . Bewoners 

kunnen door middel van een video

telecom de toegang hiervan reguler

en. Daarnaast heeft elk appartement 

zijn eigen voordeur. Hierdoor ontstaan 

twee gradaties in toegankelijkheid; 

enerzijds het private gedeelte van het 

appartement op zich, anderzijds de 

collectieve ruimte die bepaald wordt 

door de gemeenschappelijke ruimte 

op de begane grond en het trappen

huis (met lift) . Een derde gradatie kan 

aangebracht worden, doordat de tuin 

in contact staat met de tuin van het 

zorgcomplex. 

stedenbouw 

Het Rieshuis is gesitueerd in het hart 

van Amsterdam. Daarmee wordt zijn 

directe omgeving dan ook bepaald 

door de aanwezigheid van monu

mentale grachtenpanden. Het is 

niet alleen het karakteristieke uiter

lijk wat deze context met zich mee 

brent, maar ook een klein kavel op

pervlak. Deze kleine kavel is dan 

ook maatgevend geweest voor het 

project, gevolg is een compacte 

wooneenheid. Het pand wordt aan 

beide zijkanten ingesloten door om

ringende bebouwing; aan de achter

zijde is een kleine hofje aanwezig dat 

aan één zijde in contact staat met de 

tuin van het verzorgingscamplex De 

Rietvinck. De steden-bouwkundige 

randvoorwaarden zorgen voor in in

gesloten, kleine kavel, waarbinnen 

een collectief aanwezig is. Dit zouden 

elementen van een condominium 

kunnen zijn. 

architectuur 

Daar waar de vormentaal van het 

compacte pand aansluit bij zijn di

recte omgeving onderscheid het zich 

door zijn opvallende gebruik van op 

zijn kant gemetselde bakstenen en 

een groot glasvlak dat als het ware 

in het baksteen is gelegd. Deze ma

terialisering relateert aan een project 

aan de Brouwersgracht, welke tegeli

jkertijd door Mecanoo ontwikkeld is. 

De achtergevel is volledig uit Western 

Red Cedar opgetrokken en wordt af 

en toe onderbroken door ranke, stal

en balkons. In de voorgevel zijn rela

tief kleine ramen gebruikt die op een 

onregelmatige manier zijn gerangs

chikt; hierdoor ontstaat een gesloten 

karakter, met name ten opzichte van 

de private ruimtes. Het collectieve 

deel is namelijk volledige zichtbaar 

door het grote glasvlak in beide gev

els. Dit onderstreept de gedachte van 

condominium; een toegankelijk en 

semi-openbare ruimte voor iedere 

bewoner van het gebouw. 

L.A.Rieshuis 

Mecanoo architecten 

Vinkenstraat 175, Amsterdam 

realisatie: 1998 

aantal woningen: 7 

sociale huurwoningen 50-55 m2 

voorzieningen: 

gemeenschappelijke ruimte, 

gedeelde balkons. 

doelgroep: homoseksuele 

ouderen 
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WONEN + DIENSTEN 
HET WONEN VAN TEGENWOORDIG NEEMT STEEDS MEER VORMEN AAN. DIT 

KOMT DOOR DE TOENEMENDE WELVAART EN DOORDAT MENSEN MEER WEN

SEN HEBBEN.DE TECHNIEK BIEDT BOVENDIEN GEREEDSCHAPPEN OM DJ

VERSER TE BOUWEN EN MARKTPARTIJEN KOMEN STEEDS MAKKELIJKER TOT 

ELKAAR. ER IS OOK EEN VERSCHUIVING GAANDE IN DE GEZINSSAMENSTEL

LING; HET GEMIDDELDE HUISHOUDEN BESTAAT UIT STEEDS MINDER PERSO

NEN. ER ONTSTAAN GROEPEN MET SPECIFIEKE WENSEN WAAR DOOR STEEDS 

MEER ONTWIKKELAARS OP INGESPEELD WORDT. ER WORDEN LUXE, COMFOR

TABELE, AFGESLOTEN EN AUTONOME WOONWERELDEN GESCHAPEN MET EEN 

AANVULLEND PROGRAMMA VAN WERKEN, RECREËEREN, SERVICE EN ANDERE 

DIENSTEN DIE ALLEEN TOEGANKELIJK ZIJN VOOR DE BEWONERS VAN HET 

GEBOUW OF PROJECT. MAAR VAAK OOK LIGT HET INITIATIEF BIJ DE MENSEN 

ZELF. ZE WONEN IN GATED COMMUNIT/ES MET SOMS WEL MEER DAN 50.000 

MENSEN BIJ ELKAAR. ZE BEHEREN GEZAMENLIJK DE OPENBARE RUIMTE EN 

KOMEN SAMEN UIT IDEOLOGISCHE OVERWEGINGEN OF STELLEN JUIST REGELS 

AAN (TOETREDING TOT) DE GEMEENSCHAP. HIER LIGT VAAK EEN VORM VAN 

EEN GEZAMENLIJK BELANG, INTERESSE OF BEHOEFTE AAN TEN GRONDSLAG. 

Zo IS ER IN NEDERLAND SPRAKE VAN EEN AANTAL NIEUWE AFGESCHERMDE 

WOONDOMEINEN, ZOALS AFGESCHERMDE WOONBLOKKEN, AFGESCHERMDE 

WOONSTRATEN EN -PLEINEN, AFGESCHERMDE RECREATIEVE WOONPARKEN, 

NIEUWE HOFJES, NIEUWE KASTELEN EN NIEUWE LANDGOEDEREN. ER IS GE

ZAMENLIJK BEHEER VAN ONROERENDE ZAKEN OF OPENBARE RUIMTE, MEN 

IS GEZAMENLIJK VERANTWOORDELIJK VOOR EEN AANTAL ZAKEN OF MEN 

CONCENTREERT ZICH OP EEN WOONPLEK VANWEGE GELIJKE INTERESSES OF 

OVERTUIGING. WOONDIENSTEN ZIJN EEN MEERWAARDE VOOR HET WONEN 

EN VERSTERKEN DE SOCIALE SAMENHANG. fN EEN WERELD DIE GLOBALI

SEERT ZOEKT HET INDIVIDU DE GROEP OP EN BAKENT DAARMEE EEN NIEUW 

WOONDOMEIN AF. DAAR TEKENT ZICH DE PARADOX AF VAN COLLECTIVITEIT 

VERSUS INDIVIDUALITEIT. 
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De Hoge Heren 
Rotterdam 

SERVICEFLATS, PRIVATOPJA 's, WOONHOTEL. HET ZIJN ALLEMAAL 

TERMEN DIE TOEGEKEND ZIJN AAN HET WOONGEBOUW DE 

HOGE HEREN. HET BESTAAT UIT TWEE WOONTORENS OP DE 

GEDEMPTE ZALMHAVEN NABIJ HET CENTRUM VAN ROTTERDAM. 

ZE ZIJN GEBOUWD AAN DE VOET VAN DE ERASMUSBRUG. VANUIT 

APPARTEMENTEN HEB JE EEN FANTASTISCH UITZICHT OVER DE STAD 

EN DE MAAS. DE NAAM VAN DE HOGE HEREN VERWIJST NAAR 

HET OMLIGGENDE SCHEEPSVAARTKWARTIER WAAR VROEGER DE 

HAVENBARONNEN IN KAPITALE PANDEN WOONDEN. 

DE NAAM VAN HET BOUWWERK DOET OOK VERMOEDEN DAT HET EEN 

PLEK IS, DIE IS ONTWORPEN VOOR WELGESTELDE PERSONEN. DTT 

IS DEELS CORRECT, AANGEZIEN DE KOOP- EN HUURPRIJZEN IN HET 

HOGE SEGMENT LIGGEN. HIERVOOR KRIJGT MEN DAN WEL EEN MIX 

concept 

In 1992 wilde de gemeente Rotterdam 

de binnenstad verlevendigen met ex

tra woningen tussen het Centraal Sta

tion en de Nieuwe Maas. Vastgoed

maatschappij, projectontwikkelaar en 

makelaar zagen de aantrekkelijkheid 

van het gebied in en startten de ont

wikkeling van woningbouw. Er vond 

uitvoerig onderzoek plaats naar de 

specifieke woonwensen in het hogere 

segment. Een economische haalbaar

heidsstudie gaf aan dat er grote vraag 

was van bedrijven naar tijdelijke en 

luxe woonruimte voor (buitenlandse) 

werknemers. Er bleek ook dat de wo

ningen in trek waren bij huishoudens 

die een grotere woonruimte in de 

periferie achter zich laten en bewust 

kiezen voor de stad. Het bureau van 

Wiel Arets ging aan de slag met het 

ontwerp. 

In dit werk probeerde Arets om ver

schillende van zijn researchlijnen te 

telescoperen, wat hij eerder al deed in 

grootschalige projecten in Groningen 

en Hoofddorp, die gekarakteriseerd 

werden door de poging om een hoge 

4.1 - Conceptprincipe 



stedelijke dichtheid te creëeren via hy

bride en flexibele programma's waarin 

verschillende functie's verwerkt zaten 

binnen een enkele interventie. 

Het resulteerde in een hybride ge

bouw. Het is in staat om te reageren 

op de nieuwe behoefte aan stedelijke 

dichtheid in een land als Nederland, 

dat in geen enkel opzicht metropo

litisch is. Het is traditioneel geneigd 

naar gespreide bewoning over het ter

ritorium, maar aan het begin van een 

nieuwe eeuw heeft het de behoefte 

voor hoge niveau's van dichtheid in 

de stad lijken te herontdekken en het 

belang daar nieuwe functies en sig

nificantie aan op te hangen. Een pro

gramma van luxe appartementen en 

gemeenschappelijke voorzieningen in 

een besloten setting werden verwerkt 

4.2- De Erasmu sbrug als oprijtaan 

in het gebouw en er werd sterk inge

speeld op specifieke woonwensen . Zo 

is er een luxe, autonome woonwereld 

ontstaan. Voor de marketing werd 

een beeld geschept van 'serviced ap

partments', gemak, luxe, comfort, 

ontspanning, centrale ligging in de 

stad en het feit dat de Erasmbusbrug 

de oprijlaan van het gebouw is. 

Het gebouw gaat een relatie aan met 

de omgeving. Stedenbouwkundig ge

zien is er een landmark op een stads

knooppunt geplaatst. De as van de 

Erasmusbrug wordt versterkt doordat 

deze loodrecht op de as tussen de 

twee torens staat. Er is een eenduidig 

sculptuur aan de skyline toegevoegd. 

Tegelijkertijd is het een eilandje in de 

stad waar een groep mensen zich lijkt 

af te sluiten. 

4.3 - Opbouw: sokkel met twee torens 

4% 

totaal 
wonen 
woondiensten 
parkeren 
overig 

4.4 -Inkomen en leeftijd 

4.5 - Functies 

62445 m2 
42600 m2 
2350 m2 
7660 m2 
9835 m2 

4.6 - Functies - van boven naar beneden: vloerO, vloer 1 t/m 

4, vloer 5, vloer 6 t/m 34 
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programma 

Het gebouw kent een gemengd pro

gramma van wonen en woondiensten, 

aangevuld met woonservice. Op de 

begane grond liggen de entreelobby's 

met kluizen, fietsenstallingen, techni

sche ruimtes, semi-openbare parkeer

ruimte, containerruimte, bergingen 

en een kantoor van Vesteda. Op de 

eerste tot en met de vierde verdieping 

ligt een parkeergarage met plaats voor 

293 wagens waar alleen bewoners kun

nen parkeren. Op de vijfde verdieping 

liggen de collectieve voorzieningen: 

4.7 - Functies 

aan de ene kant een panoramalobby, 

verhurbare gastenverblijven, verga

derzaal, werkruimte en lounge en aan 

de andere kant een fitnessruimte, 

zwembad, sauna, Turks stoombad en 

jacuzzi. De twee kernen van voorzie

ningen zijn met elkaar verbonden via 

een gemeenschappelijk panoramater

ras waar een frisse neus gehaald kan 

worden of uitgekeken over de Maas. 

Op deze laag staan de twee torens, elk 

29 verdiepingen hoog. In totaal 290 

woningen zijn verdeeld over 75 koop

woningen die door Wilma Vastgoed 

4 .8 - Toegang en ontsluiting 

4 .9 - Toegang en ontsluiting 



zijn verkocht, 5 penthouses, en 210 

huurwoningen waarvan er 50 gebeu

mileerd zijn. Deze worden door Ves

teda beheert. De oppervlaktes van de 

3- en 4 kamerappartementen variëren 

tussen de 110 en 130 m2, de penthou

ses zijn minstens dubbel zo groot en 

liggen op de bovenste twee verdiepin

gen . Alle appartementen hebben bui

tenruimte in de vorm van een loggia of 

serre. Het programma van wonen, (in

formeel) werken en recreëeren wordt 

aangevuld met woonservicediensten. 

Bewoners kunnen met een computer-

totaal 
privaat 
collectief 
openbaar 

62445 m2 
43600 m2 
18845 m2 
Om2 

4.10 - Eigendomsve rhoudingen 

4.13- Eigendomsverhoudingen 

systeem diverse diensten aanwenden, 

zoals een schoonmaakservice, klus

sendienst, boodschappenservice en 

wasserij. Domotica dienen bovendien 

als brand- en inbraakalarm, verwar

mingsregelsysteem en automatische 

deuropener. 

Al deze voorzieningen zorgen ervoor 

dat men de toren eigenlijk niet meer 

hoeft te verlaten. Het is een zelfvoor

zienend gebouw. Consumptiegoede

ren en andere diensten kunnen vanuit 

de woning geregeld worden. De benen 

kunnen worden gestrekt op het dak-

4.11 - Gradaties van afscherming 

..r n 
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4.14- Gradaties van afscherming 

terras. Er kan gewerkt en vergadert 

worden waarna gesport kan worden 

en een bezoek aan de sauna moge

lijk is. Sociale ontmoetingen hebben 

plaats in de panoramalobby. 

Toegangen van buitenuit worden elek

tronisch en met sleutels verkregen. Op 

de begane grond komt men de toren 

binnen via twee entreelobby's. Een 

centrale binnenstraat verbindt deze 

met de twee torens en zorgt samen 

met de verticale stijgpunten voor de 

ontsluiting. 

4.12 ·Toegangen 

4.1 5 · Toegangen 



4.16 - Woningtype 

regime 

Er is een zelfstandige, comfortabele 

woonomgeving gecreëerd die op een 

sokkel als een eiland in de stad staat. 

Men hoeft de toren niet meer uit en 

kan zich volledig op zijn privacy rich

ten. De collectieve ruimtes zorgen 

daarentegen desgewenst voor ont

moeting en interactie. De bewoners

vereniging organiseert barbeque's op 

het dakterras om aldaar gezamenlijk 

te genieten van het beeld van de stad 

in een geïsoleerd onderdeel daarvan. 

Het verschil in huur- en koopwonin

gen, serviced appartments en pent

houses komt tot uiting in de plaatsing 

in de torens. De penthouses zitten 

bovenin, de serviced appartments on

derin, het huren zit verspreid en het 

wonen zit geclusterd in de oostelijke 

toren. Koop- en huurprijzen zijn af

hankelijk van de lokatie in de toren en 

verschillen iets door differentiatie in 

de plattegronden. 

Dit heeft niet direct gevolgen voor de 

vorming van separate groepen. Wel 

is er een tweedeling tussen huurders 

en kopers. Kopers zijn verenigd in de 

Vereniging van Eigenaren en huurders 

zitten in de bewonersvereniging. Deze 

onderhandelt met Vesteda om haar 

positie te versterken. Vesteda onder

handelt op haar beurt weer met de 

Vereniging van Eigenaren. De twee 

verenigingen houden vergaderingen 

om te praten over afspraken over en 

onderhoud van de collectieve voorzie

ningen. Verder organiseren ze sociale 

activiteiten zoals een nieuwjaarsbor

rel en uitstapjes. 

Hoewel de torens privatopia's zijn, is 

er ook de mogelijkheid tot ontmoeting 

en sociaal contact. De opbouw van de 

torens en het programma stimuleren 

dit. Het dakterras heeft een doorlo-



pende gevel met perforaties die uit

zicht op de omgeving biedt, maar ook 

een soort bescherming daar tegen 

geeft. Door de sokkel zijn de torens 

vanf de straat vrij gesloten. Het gevoel 

van afsluiting van de omgeving en de 

autonomie worden door dit alles ver

sterkt. Er is ook een sterk gevoel van 

sociale veiligheid ontstaan. 

stedenbouw 

Op een klein perceel in het centrum 

van Rotterdam staat een welhaast 

monumentale basis met twee promi-

4.18- Situatie 

nent aanwezige en verticaal gepro

jecteerde torens hierop. De ene toren 

is rechthoekig, de vorm van de toren 

aan de zijde van het kruispunt van de 

Coolsingel met de Westzeedijk wordt 

echter gedicteerd door het stratenpa

troon. De structuur van de twee resi

dentiele torens is een interventie in 

het centrum van Rotterdam, een stad 

die op natuurlijke wijze wordt inge

sneden door een netwerk van water

stromen. De lokatie van het project is 

een oude commerciële handelsplaats. 

Het oprukkende nieuwe stedelijke 
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4.19 - Organisatie: boven de gemeenschappelijke laag 

landschap aldaar is er daarom eentje 

van verenigbaarheid; de coëxistentie 

van het oude en het nieuwe. De eer

ste incisie in de structuur is de nieuwe 

brug die niet alleen fungeert als link 

tussen de promenades aan beide zij

den van de rivier, maar ook als een 

object dat de twee torens scheidt 

door er een verticale vide tussen te 

creëeren. De tweede is de as lood

recht hierop. In het hart van het vo

lume schept deze kern in negatief een 

virtueel referentievlak tussen de twee 

torens en vormt een verbindingsas. 

De grootschaligheid van de volumes 

past goed in de omgeving. De torens 

zijn door hun sculpturale voorkomen 

en vormsymmetrie een landmark op 

een strategische plek aan de Maas. De 

torens gaan de interactie aan met de 



4.20 - Binnenstraat 

stad door middel van uitzichten van

uit appartementen en het terras en 

als tegenpool het waarnemen van de 

torens vanuit de stad. Ze zijn via een 

blok van vijf lagen met elkaar en met 

de stad verbonden. De ontmoeting 

tussen gebouw en stad is in glas vorm 

gegeven. Hier zijn de toegangen tot 

de torens en tot de parkeergarage te 

4.23- Mate van gebruik 

4.21- Oe geslotenheid van eers te vijf verd iepingen 

vinden. De route naar de woning die 

begint bij de entreehal en doorgezet 

wordt in de binnenstraat voert de 

bewoners desgewenst naar de lobby 

op de vijfde verdieping die een pano

ramisch uitzicht over de havenstad 

biedt. Scheiding tussen gebouw en 

stad ondergaat men op deze route 

meerdere malen . 

architectuur 
Het complex bestaat uit een sokkel met 

daarop twee torens. Het is een sculp

tuur, een monoliet. De torens moeten 

spreken door hun profiel en niet door 

versieringen of verschillende materia

len. De woontorens zijn zeer abstract 

ontworpen met zo min mogelijk uit

stulpseis en storende bouwsels op het 

dak. De volumes zijn met scherpe lij

nen en strakke hoeken vormgegeven 

en stralen status en statigheid uit. Het 

4.22- Oe glazen plint waarop het gebouw lijkt te zweven 

ritme van de horizontale perforaties 

en de in een grid liggende betonnen 

elementen versterken dit.De balkons 

zijn in de gevel opgenomen en uitge

voerd als loggia of serre. 

De massa is gehuld in een mantel van 

zwarte betonnen prefabelementen. 

Met rubberen mallen als bekisting is 

een soort straatkei-effect gecreëerd . 

Van dichtbij lijkt het alsof de gevels zijn 

opgebouwd uit tienduizenden stenen 

en van veraf wordt een hermetische 

perceptie opgewekt. Door de plint van 

(translucent) glas en de om de hoeken 

gevouwen raampartijen lijken de to

rens de logica van de zwaartekracht 

aan hun laars te lappen. Het kleurge

bruik zwart en grijs benadrukken de 

abstracte minimale architectuur. 

Een binnenstraat in de vorm van een 



vide vormt een sterke ruimtelijke re

latie tussen de drie volumes. Op de 

begane grond zijn de torens door een 

interne ontsluiting verbonden, die 

voorziet in een smalle strook daglicht, 

temidden van een ambiance van fel

groene neonverlichting vanuit de par

keergarages. Hieromheen zijn ruimtes 

als fietsenstallingen, containerruimte 

en technische ruimte logisch georga

niseerd . 

Door de massieve sokkel zijn de to

rens vanaf de straat vrij gesloten. Op 

het panoramaterras worden de gevels 

doorgetrokken met perforaties er in. 

Hierdoor ontstaat een ruimtelijke be

slotenheid, waardoor men het gevoel 

krijgt zich op een eigen domein te be

geven. Een van buiten gesloten terras 

4.24- Entreelobby met kluizen waarin boodschappen bezorgd wolden 

vanaf waar men de stad kan bezichti

gen. 

De ru imtelijke structuur is eenvoudig: 

een basis met gemeenschappelijke en 

semi-private ruimtes, daarop de vijfde 

verdieping met aan beide kanten voor

zieningen, verbonden door een terras 

en daarop de twee torens. De schei

ding in privé en gezamenlijk heeft zo in 

ruimtelijke zin een heldere vorm . 

4.25 · De strakke vormgeving van het bouwwerk is goed te zien op het niveau waar alle elementen elkaar ontmoeten 

Woontorense de Hoge Heren 

WielArets 

Gedempte Zalmhaven, 

Rotterdam 

realisatie: 1992-2001 

aantal woningen: 290 

koopwoningen: 110-130 m2 

huurwoningen: 110 -130 m2 

voorzieningen: zwembad, Turks 

stoombad, sauna, jacuzzi, 

panoramaterras, vergaderruimte, 

gastenverblijf, werkunits, 

fitness, ontmoetingsruimte, 

parkeergarage, servicediensten 

doelgroep: hoge segment, expats 



Le Medi 
Rotterdam 

MULTICULTUREEL, VEELKLEURIG, EEN OASE VA N RUST. HET 

ZIJN ALLEMAAL VERKOOPTERMEN VAN DE BUURT LE MEDI, HET 

NIEUWBOUWPROJECT DAT GEÏNSPIREERD IS OP LANDEN RONDOM 

DE MIDDELLANDSE ZEE. DIT AANSLUITEND OP DE NEDERLANDSE 

ADORATIE VOOR HET MEDITERRANE GEBIED EN DE OMVANG VAN DE 

ALLOCHTONE BEVOLKING UIT DEZE REGIONEN IN ROTTERDAM. 

LE MEDI MOET EEN BREED PUBLIEK AANSPREKEN OP EEN ANDERE 

MANIER VAN BOUWEN, WONEN EN SAMENLEVEN. HET PROJECT MET 

93 KOOPWONINGEN VORMT EEN DICHTE KLEURRIJKE ENCLAVE IN 

DE WIJK BosPOLDER-TussENDIJKEN, STADSDEEL DELFSHAVEN. 

DE BUURT VORMT EEN HECHTE GEMEENSCHAP, WAARBIJ DE 

COLLECTIEVE BUITENRUIMTE HET BINDMIDDEL IS. OVERIGE 

WOONVOORZIENINGEN HEBBEN DE EINDSTREEP NIET GEHAALD. 

DE NAAM LE MEDI VERWIJST NAAR HET MEDITERRANE KARAKTER, 

ANDEREN ZIEN EEN VERWIJZING NAAR DE MEDINA, EEN ISLAMITISCH 

STADSDEEL. HET MAG IN IEDER GEVAL DUIDELIJK ZIJN DAT HET 

MULTICULTURELE ASPECT EEN BELANGRIJKE ROL SPEELT. CURIEUS 

IS WEL DAT HET MERENDEEL VAN DE BEVOLKING AUTOCHTOON ZAL 

concept 

In 1998 schreef het Rotterdamse 

stadsbestuur een bevlogen program

ma om de diversiteit en veelkleurig

heid van de stad beter tot uiting te la

ten komen. De al dan niet allochtone 

bevolking werd aangespoord om met 

initiatieven te komen om het multi

culturele karakter beter tot uiting te 

laten komen. Abdar Hassani ldrissi is 

een van de Rotterdammers die met 

concrete ideeën aankwam. Eerst een 

Marokkaanse fontein op het Noord

plein, die de stad een klein beetje 

Marokko moest geven en later met 

het idee om ook in de architectuur 

en stedenbouw het multiculturele 

karakter tot uiting te laten komen. 

Want hoewel de multiculturaliteit 

een steeds sterkere weerslag krijgt in 

mode, muziek en eten, is ze nauwe

lijks zichtbaar in de gebouwde omge

ving van Rotterdam. De multicultu

rele samenleving zou zich ook mogen 

uiten in de fysieke omgeving en open

bare ruimte. Het zou de Rotterdamse 

stedenbouw en architectuur kunnen 

verrijken, de stadseconomie van 

nieuwe impulsen kunnen voorzien en 

in sociaal psychologisch opzicht een 

grote meerwaarde voor diverse groe

pen kunnen betekenen . 

Het initiatief heeft geresulteerd in 

het project "Le Medi", waarbij XS2N 

architect.office en One Architecture 

tekenden als ontwerpers voor pro

jectteam. Zij hebben weliswaar niet 

de uiteindelijk plannen ontworpen, 



4.25 - Fontein Noordplein 

maar wel de aanzet hiertoe gegeven. 

Het projectteam had een duidelijk 

herkenbaar nieuwbouwproject voor 

ogen waarin een synthese zou wor

den gezocht tussen West Europese 

en Mediterrane invloeden. Studierei

zen naar Marokko en Turkije, analyse 

van de opgave, brainstormsessies en 

veel overleg waarbij de toekomstige 

bewoner niet vergeten werden, re-

4. 28 - Conceptpri ncipe 

4.26 - Studieplan One Architecture 

sulteerden in een Tooi box. Deze Tooi

box leverde de input voor een eerste 

opzet van een stedenbouwkundig 

ontwerp, de architectuur, het beheer 

van de ruimtes en het gebruik van 

materialen. 

programma 

Het resu ltaat is een stedenbouwkun

dig voorbeeldproject . Het project 

totaal 11.500 m2 
wonen 4000 m2 
parkeren 3500 m2 

4.29 -Functies 

4.27 - De mu lticu lurele samenleving 

maakt volop gebruik van ontwerp

tradities en stijlvormen uit andere 

culturen, om tot het maximale mul

ticulturele ontwerp te komen. De 

Nederlandse samenleving van de 

21e eeuw, vertaald naar een ruim

telijk ontwerp. De Tooibox schreef 

aanvankelijk een variëteit aan pro

grammaonderdelen voor: wonen 

als hoofdfunctie, aangevuld met 

4.30- Functies 



voorzieningen, commerciële ruimtes 

voor (allochtoon) ondernemerschap, 

winkels en een marktplein. Dit alles 

met een hoge concentratie aan de 

hoofdstraat, de "Ramblas" genoemd. 

Een grote toegangspoort zou voor 

4.32- Eigendomsverhoudingen 

4.35 - Inkomen en leeft ijd 

4.31- Collectieve ru imte in het woonblok 

de hoofdontsluiting zorgen van deze 

straat en het gebied . De poort zou 

meteen een herkenningsbaken zijn 

voor de allochtone bevolking, een 

stadselement uit hun eigen cultuur. 

De overige straten werden zo smal 

4.33 - Eigendomsverhoudingen 

4.36- Gradaties van afscherming 

opgezet dat deze slechts voor voet

gangers toegankelijk zouden zijn . 

Uiteindelijk behelst het programma 

niet meer dan wonen, de woond ien

sten zijn eruit gefilterd . De "Ramblas" 

is een overbodig onderdeel gewor

den, en het ommuurde gebied wordt 

nog slechts ontsloten door kleine toe

gangspoorten. 93 Eengezinswoningen 

vinden hun plek in het plan dat daar

naast nog ruimte biedt aan een col

lectieve tussenruimte en parkeren. 

De woningen zijn wel in een dergelijk 

mate flexibel dat ze de mogelijkheid 

hebben tot atelier- of werkruimte aan 

de openbare ruimte. Maar waar de 

opzet eerst een nieuw centrum van 

de wijk voor ogen had, is slechts een 

woonblok overgebleven. 

4.34 - Toegang en ontsluiting 

4.37 - Toegangen 



Het publiek dat wordt beoogd, be

vindt zich in meerdere inkomensklas

se. Van starters tot gegoede gezinnen. 

Wel zijn alle woningen koopwonin

gen, variërend van € 178.000 tot € 

450.000. De 'goedkopere' woningen 

zijn instapwoningen, die de nodige 

uitbreidingsopties voor de toekomst 

hebben. 

regime 

Het project gaat uit van de maak

bare multiculturele samenleving. Het 

project richt zich niet alleen op de 

allochtone bewoner, maar wil juist 

een breed publiek aanspreken op 

een andere wijze van wonen en sa

menleven. Deze wijze is geënt op de 

Mediterrane stedenbouw en archi

tectuur. Hierbij speelt het (bewoners) 

collectief versus privacy een grote 

rol. Er is een collectief blok gevormd, 

waarbij de grond die niet privaat is, 
4.38- Situatie 

4.39 - Stedenbouwkundige doorsnede 



4.41 - Bebouwd vs. onbebouwd 

4.42 • Bebouwd vs . onbebouwd, 
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in collectief bezit is. De open ruimte 

wordt omgeven door woningen dan 

wel grensmuren en is toegankelijk 

door vijf toegangspoorten . Overdag 

is het gebied vrij betreedbaar voor ie

dereen, de poorten moeten zelfs een 

zekere nieuwsgierigheid opwekken 

en mensen lokken. 's Avonds gaan de 

poorten echter dicht en is het binnen

gebied slechts voor de bewoners van 

het blok toegankelijk. Bewoners gaan 

zich identificeren met de buitenruim

te en voelen zich er verantwoordelijk 

voor. De buitenruimte is een plaats 

voor ontmoeting en kinderspel. Er 

ontstaat een samenhorigheidsgevoel 

tussen de bewoners van het blok. De 

woning daarentegen biedt een wereld 

van privacy, waarbij de entreeruimte 

ln de woning als overgangsruimte 

geldt tussen het semi-openbare van 

4.40 - 30 model 

de straat en het private van de wo

ning. Er moet één hechte groep be

woners ontstaan, die hun eigen pri

vé-domein in de woning hebben. Het 

woonblok lijkt zo op een 'Ksar', een 

ommuurde Marokkaanse wijk waar 

families bijeen wonen en het leven 

zich binnen de muren afspeelt. On

danks deze bijna onhollandse opzet, 

is het merendeel (85 %) van de toe

komstige bewoners autochtoon. 

stedenbouw 

Het middelgrote plot bevat een geslo

ten bouwblok. Het volume is bepaald 

door de overgebleven ruimte na de 

sloop van twee bestaande gesloten 

bouwblokken. De bouwhoogten slui

ten aan op de omgeving. 3 à 4 Lagen 

aan de woonstraten met een laag 

extra op hoeken, als ware het uitkijk-



torens. Aan de Zuidzijde van het blok 

worden hoge stadsappartementen 

gebouwd, zodoende is de bebouwing 

van Le Medi hier op ingespeeld door 

hier een laag bovenop de woningen 

te plaatsen . 

Het geheel zou moeten lijken op een 

Medina, het oudste gedeelte van is

lamitische steden. Medina betekent 

zelfs stad in het Arabisch. Doordat de 

medina elementen omvat als stads

muren, poorten en soms torens is de 

medina een afgebakende entiteit, een 

eiland op zich . De structuur is hierbij 

kleinschalig en op de menselijke maat 

gericht, met een duidelijk centrum en 

openbare ruimte en smalle steegjes. 

Ontsluiting vindt vooral van binnen

uit plaats. 

In Le Medi zijn veel van deze ele

menten opgenomen. Het gebied 

wordt afgeschermd door woningen 

en grensmuren en is geheel auto

vrij. De concentratie ligt op de (semi) 

openbare collectieve binnenruimte, 

4.44 ·Organisatie 

bestaande uit een plein met fontein 

en groen, smalle straten in en twee 

besloten hoven. Ontsluiting van deze 

collectieve ruimte vindt plaats door 

middel van toegangspoorten. De 

hoofdpoort is een minimale uitvoe

ring van de origineel bedachte stads

poort, maar neemt desondanks een 

belangrijke plek in . Ze is groter dan 

de overige poorten en rijkelijk belegd 

met een mozaïek, gemaakt door de 

4.45 - Woningtype 

4.43- Smalle woonstraat 

buurtbewoners. De bebouwing is ge

oriënteerd op de collectieve ruimte, 

maar kent ook een private buiten

ruimte in de vorm van terrassen. 

Hieronder bevinden zich de inwen

dige parkeerplaatsen. De rijwoningen 

zijn in 6 stroken verkaveld, waarbij de 

middelste stroken worden onderbro

ken door het plein. 

4.46- Mate van gebruik 



architectuur 

De rijwoningen bestaan uit stadswo

ningen met een vermediterraniseer

de plattegrond. Ze kennen een sym

metrische hoofdopzet en zijn flexibel 

of multifunctioneel in gebruik. 

Binnen het standaardcasco van 5,4 m 

is getracht een nieuw woningtype in 

te vullen dat moet middelen tussen 

een standaard Hollandse woning en 

een traditionele Arabische woning. 

Er is een 'entreekamer' die een brug 

vormt tussen de binnen- en buiten

wereld. Kamers zijn gelijkwaardig en 

in principe uitwisselbaar. Ook kent 

de woning gescheiden circulatiestro

men, wat vooral handig kan zijn bij 

een woon-werkwoning. Met het oog 

op kinderen of het opnemen van 

(groot)ouders in de woning, kan het 

4.47 ·Mozaïek van de hoofdpoort 

woonvolume tot 100% worden uitge

breid. 

Dit alles wordt uitgevoerd in een 'tex

tiele' Arabische verschijningsvorm, 

met originele bouwmaterialen . De 

gevels kenmerken zich door een af

wisselend kleurenpallet en subtiele 

variaties in erkers, balustrades en 

ornamenten. De straatgevels wor

den per woning in een andere kleur 

gekeimd, een soort verfmethode op 

basis van natuurlijke materialen . 

Dit alles wordt uitgevoerd door am

bachtslieden en de kennis en ervaring 

van deze mensen wordt in dit project 

actief overgedragen . De bouw van Le 

Medi doet namelijk dienst als leer

ling bouwplaats, waarbij leerlingen 

onder leiding van leermeesters een 

volwaardig bouwproject meema

ken. Het geheel levert een kleurrijk 

condominium op, waarbij vooral het 

uiterlijk vertoon ter gelde wordt ge

maakt. Het oogt Mediterraan, terwijl 

ware mediterrane woningbouw juist 

een sober exterieur heeft en een rijk 

interieur. 

'-
4.48 ·Elementen uit de traditionele Arabische woningbouw 



Le Medi 

Onderzoek: XS2N en One Architecture 

1e Stedenbouw: One Architecture 

Masterplan Bouwblok: Geurst & Schulze 

Architectuur: Geurst & Schulze en 

Korteknie Stuhlmacher Architecten 

Delfshaven, Rotterdam 

realisatie : 2008 

aantal woningen: 94 

koopwoningen 105 - 155 m2 

voorzieningen: 

parkeren, gezamenlijk bezit 'openbare' 

ruimte, plein 

doelgroep: multicultureel, gegoede 

middenstand, 30+ 
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Conclusie 
Uit het grote aanbod van woonprojecten die in relatie 

tot het begrip condominium kunnen worden gezien 

bevat deze publicatie slechts een kleine selectie. Om 

toch een zo breed mogelijk beeld te verkrijgen van het 

begrip is gekozen voor een heterogene samenstelling van 

woonprojecten. Dit wil zeggen dat zowel kleine als grote, 

landelijke als stedelijke en binnenlandse als buitenlandse 

voorbeelden zijn gekozen. Deze brede benadering heeft 

tot gevolg dat het begrip condominium in deze publicatie 

niet duidelijk is afgebakend, waardoor het moeilijk is om 

eenduidige conclusies te verbinden aan de vergelijking van 

de geanalyseerde projecten. Wij hebben toch getracht dit te 

doen aan de hand van een vijftal analysepunten die bij elk 

project zijn behandeld. Dit neemt niet weg dat de conclusies 

strek zijn beïnvloed door de gebrekkige afbakening van het 

begrip condominium, de 'aard' van de gekozen projecten 

en met name het aantal projecten. Waar nodig is dan ook 

enige nuance aangebracht of worden de conclusies zelfs 

weerlegd. 

0 =geen condominium 45 = max condominium 

PROJECT CONCEPT PROGRAMMA 
1. Hoge Heren, Rotterdam 22 36 
2. Le Medi, Rotterdam 25 17 
3. Entre Deux, Maastricht 10 15 
4. MetroCity, lstanbul 7 18 
5. L.A. Rieshuis, Amsterdam 34 20 
6. Mirador, Madrid 19 23 
7. Rhenendael, Rhenen 38 39 
8. De Wijde Mantel, De Glind 42 36 
9. Fox Hili, Bethesda 29 40 
Gemiddeld op onderdeel 25 27 

De analysepunten kunnen ons vooral in brede zin iets 

vertellen over de 'mate van condominium'. Voor het 

concept is het namelijk van belang om te beoordelen of 

het project is ontstaan op initiatief van de bewoners en of 

het een wooncollectief betreft voor mensen met dezelfde 

interesses of belangen, ofwel een 'common interest'. Uit 

het regime blijkt of er naast de eigen woning, met of zonder 

private buitenruimte, sprake is van gemeenschappelijk 

eigendom. Is er sprake van een gemeenschappelijk 

bestuur en is de locatie vrij toegankelijk of juist hermetisch 

afgesloten? Het programma laat ons zien of er gedeelde 

voorzieningen zijn voor de 'common interest', die uiteen 

kunnen lopen van eenvoudige tot luxe voorzieningen. Uit de 

stedenbouwkundige situatie blijkt of het project 'geïsoleerd' 

of afgescheiden van de omgeving ligt en hoe toegankelijk 

het is. De architectuur toont ten slotte hoe de individuele 

wooneenheid zich verhoudt tot het wooncollectief, en hoe 

dit tot uiting komt in de architectonische uitwerking. Op 

basis van deze analysepunten zijn de projecten door alle 

REGIME STEDENBOUW ARCHITECTUUR GEM. TOTAAL 
31 26 28 29 143 
26 35 26 26 129 
22 23 28 20 98 
10 16 15 13 66 
24 20 23 24 121 
29 26 28 25 125 
43 40 30 38 190 
34 30 24 33 166 
35 37 35 35 176 
28 28 26 27 



deelnemers aan het afstudeeratelier beoordeeld. Door de 

analysepunten een waarde toe te kennen die kan variëren 

van 0-5, is per project een score bepaald. Deze score kan per 

analysepunt maximaal45 (9x5) en per project maximaal 225 

(45x5) bedragen. Totaalscores zijn niet gewogen, waardoor 

alle vijf analysepunten even belangrijk zijn. De hoogte van de 

totaalscore staat voor de 'mate van condominium'. Doordat 

de puntentelling onafhankelijk heeft plaatsgevonden, is de 

beoordeling minder arbitraal geworden. In de tabel (p.84) 

zijn de scores weergegeven. 

Het is opmerkelijk, dat bij de beoordeling van de projecten 

de onderverdeling in typen ook in de scores gehandhaafd 

blijft. Blijkbaar leidt de combinatie van wonen + zorg 

tot een hogere 'mate van condominium' dan wonen + 

commercie. Wellicht komt dit, doordat mensen bewuster 

kiezen voor een combinatie van wonen + zorg dan voor 

wonen + commercie. In deze publicatie zijn de projecten 

met commerciële functies vooral door de ontwikkelaar 

verenigd met een woonfunctie. Of de bewoners bewust 

kiezen voor de commerciële functies valt te betwijfelen . 

We kunnen ons dus afvragen of wonen en commercie 

überhaupt 'zinvol' (betekenisvol) verenigd kunnen worden 

in een condominium. De moeizame relatie tussen wonen 

en commercie kan ook te maken hebben met de schaal 

van de geanalyseerde projecten; wellicht is een kleinere 

woonvorm van bijvoorbeeld wonen bij/op/in/over een 

bedrijfsruimte veel geschikter voor een condominium. Het 

'ultieme' condominium zou volgens de beoordelingsmatrix 

vooral over gemeenschappelijke zorgvoorzieningen moeten 

beschikken. De grenzen tussen de 'plusfuncties' blijken 

echter niet altijd even zuiver. Zo gaan zorgvoorzieningen 

vaak gepaard met recreatieve voorzieningen. Ook de typen 

wonen + commercie en wonen + diensten blijken samen te 

gaan met recreatieve voorzieningen . Het is dus aannemelijk 

dat vooral de combinatie wonen + zorg + recreatie tot een 

hoge 'mate van condominium' leiden, en het 'ultieme' 

condominium is dan misschien wel een combinatie van 

wonen + zorg + recreatie + diensten; een soort ministaat 

die alle factoren van onze samenleving in geconcentreerde 

vorm samenbrengt. Is een kopie van de 'echte' maatschappij 

dan het 'ultieme' condominium? 

Het project Le Medi blijkt hoog te scoren op basis van de 

stedenbouw, maar heeft geen hoge totaalscore. Dit zou 

kunnen betekenen dat 'afgesloten' woonprojecten meer 

condominium zijn; is de 'gated community' dan meer 

condominium dan een niet afgesloten variant? En is juist 

daartegenover een 'open' en vrij toegankelijke woonvorm 

als condominium te realiseren? Juist niet capsulair, geen 

maatschappelijke segregatie, maar tóch op basis van 

'common interest' en gedeeld eigendom. Welke rol kan 

de toegankelijkheid van een condominium überhaupt 

spelen? Op het gebied van de architectuur scoren vooral 

de projecten waarbij de wooneenheden minder divers of 

uiteenlopend zijn vormgegeven hoger. Dit zijn voornamelijk 

de woongebouwen . Is het dan wel mogelijk om met een 

grote mate van architectonische variatie een condominium 

te ontwerpen? Een condominium waarin de bewoners veel 

individuele vrijheid hebben bij de vormgeving van hun 
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wooneenheid. Ofwel, kan het 'Het Wilde Wonen' van Carel 

Weeber tot uiting komen in een condominium? En wat zijn 

dan de mogelijkheden tot verdere individuele invulling van 

woonwensen? Waar kunnen de grenzen van individuele 

vrijheid liggen in een condominium? 

Het is opmerkelijk dat het project LA Rieshuis in totaal 

slecht scoort, maar voor het concept een opvallend 

hoge beoordeling krijgt. Dit komt waarschijnlijk door de 

homogene samenstelling van de bewoners. De opname in 

een 'gemeenschap' van mensen met eenzelfde seksuele 

geaardheid leidt hier tot een overduidelijk 'common 

interest', maar nauwelijks tot een programmatische 

vertaling. De keuze voor een leven met eensgezinde zou wel 

eens één van de belangrijkste redenen kunnen zijn om in een 

condominium te wonen. Daarnaast zijn ook de voorzieningen 

die het 'common interest' van de gemeenschap of het 

collectief bepalen belangrijk gebleken voor de 'mate van 

condominium'. 

Naast de gehanteerde analysepunten zijn er waarschijnlijk 

nog veel meer redenen waarom een woonvorm als 

condominium kan worden aangemerkt. Zo zou bijvoorbeeld 

het verschil tussen de typen wonen+ commercie en wonen 

+zorg ook kunnen liggen bij de idealen die schuilgaan achter 

deze combinaties. De eerste, op kapitalistische gronden 

gebaseerde woonvorm, is op voorhand verdacht en wordt 

waarschijnlijk niet ten dienste gezien van een gemeenschap 

of collectief; dit ondanks het feit dat commercie een 

steeds grotere rol is gaan spelen in ons dagelijks leven. 

Wonen + zorg wordt waarschijnlijk beschouwd als een veel 

relevantere combinatie, omdat zorg door de vergrijzing 

steeds verder onder druk komt te staan. Als idealen een 

belangrijke basis vormen voor een condominium kunnen 

we ons afvragen welke hedendaagse, of juist niet gangbare, 

idealen als basis kunnen dienen om in een condominium te 

leven. Zijn er bijvoorbeeld condominia denkbaar voor de 

minder bedeelden in achterstandswijken? Het eigendom 

van zowel woning als woonomgeving kan dan als middel 

dienen om 'verloedering' tegen kan gaan. 

Naast de zaken die bepalen wat een condominium 'maakt', 

is het vooral ook interessant om te weten waarom mensen 

in een condominium willen leven. In een groot land als 

de Verenigde Staten is het bijvoorbeeld een interessante 

woonvorm om snel in een gemeenschap te worden 

opgenomen wanneer men bijvoorbeeld over een grote 

afstand verhuist. Bovendien is het verschil tussen arm 

en rijk hier veel groter dan in Nederland, waardoor angst 

voor criminaliteit een belangrijke drijfveer kan zijn. Ook 

financiële aspecten, zoals meer controle over de waarde 

van een woning, kan aanleiding zijn om in een condominium 

te gaan wonen. De belangrijkste oorzaak dat condominia 

voornamelijk in de VS voorkomen is de kleinere rol die de 

overheid daar speelt. In tegenstelling tot Nederland is daar 

bijvoorbeeld minder sprake van een verzorgingsstaat en 

hebben de burgers meer eigen verantwoordelijkheden . 

Bovendien hebben Nederlandse burgers weinig inspraak 

in de voornamelijk door de overheid gestuurde ruimtelijke 



ordening. Deze belangrijke verschillen tussen de 

Nederlandse en de Amerikaanse context bepalen onder 

meer dat er maar weinig condominia in Nederland zijn. 

Maar ook in Nederland lijkt de overheid zich langzaam 

terug te trekken. Veel voormalige overheidsinstanties zijn 

inmiddels geprivatiseerd, het zorgstelsel brokkelt langzaam 

af en zelfs de ruimtelijke invulling van het land wordt steeds 

meer aan marktpartijen overgelaten. Deze ontwikkelingen 

zouden, samen met de behoefte van consumenten om zelf 

te kiezen voor bepaalde woonomgevingen en 'lifestyles', 

tot meer Nederlandse condominia kunnen leiden. Het 

Amerikaanse spookbeeld van de 'gated community' ligt in 

de Nederlandse historie, die veel voorbeelden laat zien van 

'open' heterogene woonwijken, niet direct voor de hand en 

zou ook niet wenselijk zijn. Maar wat zouden de mogelijke 

Nederlandse varianten kunnen zijn op het (Amerikaanse) 

condominium? En in welke behoefte kan zij voorzien in de 

hedendaagse Nederlandse context? 
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