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VOORWOORD 

Voor u ligt het eindresultaat van mijn afstudeerproject binnen de afstu
deerrichting Architectural Engineering van de capaciteitsgroep Architec
ture, Design and Engineering (ADE). Deze valt onder de faculteit bou
wkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. 

Dit afstudeerproject is tot stand gekomen vanuit een fascinatie voor zin
tuiglijke architectuur. Hiermee bedoel ik gebouwen die je bijblijven, niet 
als een plaatje, maar als een gevoel. Dit onderwerp sloot goed aan bij het 
afstudeeratelier Xtra Small, dat ingaat op vernieuwingen in de zorgsector. 

Mijn speciale dank gaat uit naar iedereen die door opbouwende kritiek 
en suggesties heeft gezorgd dat ik mijn studietijd kan beeindigen met 
dit prachtige resultaat. In het bijzonder wil ik mijn afstudeercommis-
sie bedanken bestaande uit: Prof. Ir. Bas Molenaar, Ir. Sjef van Hoof en 
dr. Jacob Voorthuis. Daarnaast wil ik conceptontwikkelaar Hill Beekman 
bedanken voor de tijd, inzet en ideeen over de Care Leisure Environment. 
Verder wil ik mjjn vriendin, broer, ouders, vrienden en medestudenten 
bedanken voor de vele momenten van steun tijdens mijn studie. 

Sem Elders 

Eindhoven, Februari 2008 
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SAMENVATTING 

Mijn afstuderen begon met een onderzoek naar architectuur die 
mij fascineert, nog los van een opgave. Eerst maakte ik een analyse 
van het werk van architecten als Zumthor, Kahn en Barragan. In het 
inleidende essay hierover kan geconcludeerd worden dat de thema's 
plaatsgebondenheid, tektoniek, materiaal en daglicht een voorwaarde 
zijn voor de architectuur die ik nastreef. Deze zintuiglijke thema's zijn 
meegenomen in het uiteindelijke ontwerp. 

Binnen het afstudeeratelier Xtra Small ging ik op zoek naar een opgave 
die goed aansloot bij de zintuiglijke architectuur die ik wilde maken. 
Via een conceptontwikkelaar kwam ik op de plannen voor de Care 
Leisure Environment. Dit concept is een antwoord op het probleem van 
de aankomende vergrijzing. Hoe zal de ouderenzorg er bijvoorbeeld 
uit gaan zien, wanneer een kwart van de totale bevolking moet worden 
verzorgd door een kwart van de beroepsbevolking? 

Het is belangrijk een kwaliteitsslag te maken in het bestaande bestand 
van gebouwen in de zorg. Niemand wil ouderen tegenwoordig nog in 
een bejaardenhuis onderbrengen. We moeten terug naar de basis. De 
nadruk moet komen te liggen op de gebruikers. De relatie tussen mens 
en gebouw. 

De Care Leisure Environment is ontworpen op landgoed Blankenberg 
in Cadier en Keer, Zuid-Limburg. Het bestaande, monumentale kasteel 
wordt herbestemd en uitgebreid. Op het landgoed komen twee nieuwe 
gebouwen; een herstelkliniek en een woongebouw. De uitbreiding van 
het kasteel is verder uitgewekt. 

Het complex is ontworpen vanuit de gebruiker. Er is geprobeerd om 
meerdere zintuigen te prikkelen. De opeenvolging van verschillende 
ervaringen en ruimtes met elk een eigen kwaliteit zorgen voor een 
leefbaar gebouw. Een gebouw dat uitnodigt om te gebruiken en er te 
verblijven. 



lnteractie tussen verschillende gebruikersgroepen in een inspirerende 
omgeving kan leiden tot kruisbestuiving. Niet alleen zorg en herstel 
is het uitgangspunt, maar ook cultuur en ontspanning zijn belangrijk. 
De koppeling van functies zorgt voor effectiviteit, vooral op het 
gebied van ruimtegebruik en personeel. Het complex wordt zo 
exploitabel en kosten kunnen in de hand gehouden worden. 

De combinatie van zorg, herstel, wonen, (preventieve) gezondheid, 
opleiding, ontspannen, cultuur en toerisme is een manier op de 
kwaliteit van de zorg naar een hoger niveau te brengen. De Care 
Leisure Environment is daarmee een antwoord op de problemen en 
vragen die de aankomende vergrijzing met zich meebrengt. 

-------lB 
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INLEIDING 

De opgave van mijn afstuderen is ontstaan door de plannen van een 
conceptontwikkelaar uit Zuid-Limburg. Het concept van de Care Leisure 
Environment bestaat alleen nog op papier en daarom ben ik de uitdaging 
aangegaan om een concrete uitwerking op een bestaande locatie te 
ontwerpen. Aangezien het concept inmiddels verder uitgewerkt is en op 
verschillende plaatsen gerealiseerd gaat worden kan dit rapport ook in de 
praktijk nog een meerwaarde hebben. 

Tijdens mijn studie ben ik gefascineerd geraakt door zintuiglijke 
architectuur. Daar bedoel ik gebouwen mee, die iets vertellen over de plek, 
de gebruikers en de makers. Gebouwen die je bijblijven als een gevoel en 
niet als een beeld. Het eerste deel van mijn afstuderen staat dan ook in het 
teken van een literatuuronderzoek naar mijn fascinatie. Zo hoop ik, nog 
los van een opgave, een dergelijke architectuur te bereiken in mijn eigen 
afstudeerontwerp. 

Het tweede deel gaat over de concrete probleemstelling van mijn 
afstuderen en de daaruit voortvloeiende ontwerpopgave. De gevolgen 
van de aankomende vergrijzing zullen binnenkort zichtbaar warden. Dit 
dwingt ans na te denken over de wensen, behoeften en kwaliteit van de 
leefomgeving van senioren. De Care Leisure Environment sluit hierop 
aan. Het is een totaalconcept voor senioren, waarin wonen, herstellen, 
preventieve gezondheid, cultuur, vakantie en genot centraal staan. 
In dit deel wordt oak het programma afgestemd op de locatie; Kasteel 
Blankenberg te Cadier en Keer. 

Het derde deel van dit rapport is de uitwerking van het ontwerp. Het 
begint met een historisch onderzoek en een analyse van de omgeving. 
Uit het programma en de analyses volgt een opsplitsing in 3 gebouwen. 
Een voor wonen, een voor de herstelkliniek en het bestaande kasteel 
met een zorghotel en congrescentrum. Alleen het kasteel wordt verder 
uitgewerkt. De uitbreiding van het bestaande gebouw is ontworpen vanuit 
de gebruiker met het doel meerdere zintuigen aan te spreken. Daarnaast 
is de uitbreiding zo ontworpen dat een nieuw gebouw ontstaat, met een 
oud en een nieuw gedeelte. 

In de conclusie kijk ik terug op mijn ontwerpproces en mijn persoonlijke 
ontwikkeling tijdens het gehele afstudeertraject. Na de conclusie volgen 
nag een aantal bijlagen met de plattegronden en details. 
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DEEL l FASCINATIE 

Een van de belangrijkste drijfveren voor het afstuderen aan de TU is 
mijn grote fascinatie voor bouwen en ontwerpen. Tijdens mijn studie 
heb ik mij verdiept in verschillende soorten architectuur en daarover 
een mening gevormd . 

lk ben er inmiddels achter gekomen wat architectuur voor mij 
moet zijn . lk voel me het meest aangetrokken tot bouwwerken 
die meer zijn dan alleen een beeld. Gebouwen die iets vertellen 
over de plek waar ze staan en over de mensen die het gebruiken 
en gemaakt hebben . Gebouwen die openstaan voor een gesprek 
met de gebruiker; die je niet bijblijven als een beeld, maar als een 
gevoel. Deze architectuur wordt verder in dit verslag aangeduid als 
zintuiglijke architectuur. 

Dit hoofdstuk is een onderzoek naar deze fascinatie . Een ingang 
waarmee ik los van een opgave probeer deze architectuur te 
doorgronden en begrijpen. Zo hoop ik een dergelijke architectuur te 
bereiken in mijn eigen ontwerp. 

Het hoofdstuk begint met een essay over zintuiglijke architectuur, 
gevolgd door een selectie van kleine 'architectuurpleziertjes ' die ik 
op diverse wijzen probeer te integreren in mijn afstudeerproject. 



ZINTUIGLIJKE ARCHITECTUUR 
-over een architectonische totaalervaring-

Sem Elders/ 0574482 
TU/e, November 2006 
s. w. elders@student. tue. nl 



"Architecture, more fully than any other art forms, engages the 
immediacy of our sensory perceptions. The passage of time; 
light, shadow and transparency; color phenomena, texture, 
material and detail all participate in the complete experience 
of architecture. (..) While the emotional power of cinema is 
indisputable, only architecture can simultaneously awaken all 
the senses - all the complexities of perception. " 1 _Steven Holl 

1 Uit: A+U, Questions of Perception , Phenomenology of Architecture, Steven Holl 



ZINTUIGLIJKE ARCHITECTUUR 

"Basically I'm interested in spaces which give me this feeling of enclosure 
-in spaces which make me slow down a little, stand still, or take a seat 
and start to read or work or sleep; spaces which invite me to dwell in 
them. Like everybody, I immediately know when I'm moved by a space, 
but somehow I find it difficult to pinpoint the qualities which provoke 
that feeling. It seems it has to do with everything that architecture has 
to encompass -shape, form, size, materials, structure, surface, light, 
shadow, use, view, and more. All these elements, in synthesis, play 
their role in formulating this 'mysterious void'. So in a way designing 
a space is like designing everything for and around something which 
cannot be designed, because it's an immaterial void. It's a void for life 
to take place in. There are spaces which make us look our best, which 
provide us with a measure of freedom and dignity. I guess that's what 
I'm interested in." 2 

_Peter Zumthor 

Bovenstaand citaat is voor mij een goede beschrijving van zintuiglijke 
architectuur. Mijn fascinatie voor architectuur komt voort uit dit soort 
gevoelens. Dit essay is dan oak een zoektocht naar architectuur die je 
niet alleen bekijkt, maar vooral oak ervaart. Een gebouw dat iets metje 
doet, dat uitnodigt om te verblijven. Architectuur die noodzakelijk is, 
alsof het er altijd al geweest is. Gebouwen die je bijblijven, niet als een 
plaatje, maar als een gevoel. Die niets aan je opdringen, maar ruimte 
laten voor de eigen interpretatie. 
Deze architectuur stimuleert alle zintuigen. lets wat volgens mij vaak 
vergeten wordt in de hedendaagse architectuur. lk kom veel projecten 
tegen die alleen in het teken staan van het plaatje. Alie elementen 
die niet in dienst staan van dit 'ideaalbeeld' warden weggewerkt aan 
de achterzijde of achter bekleding . Deze gebouwen zijn ontworpen 
vanuit het idee dat architectuur ervaren wordt vanuit een enkel zintuig, 
namelijk het gezichtsvermogen. 
Een voorbeeld van een dergelijk gebouw is het Guggenheim museum 
in Bilbao 3. De verschijningsvorm is een spectaculaire sculptuur van 
beklede volumes . Het gebouw lijkt een soort ruimteschip wat geland 
is, en wat oak elk moment weer kan opstijgen. De plaats waar het staat 

2 Uit: Thermal Bath at Vais, Peter Zumthor 
3 Uit: Foto's Guggenheim Museum, Bilbao, Frank Cehry 

Guggenheim Museum, Bilbao, Spanje 

Frank 0 . Cehry 3 

------....... 16 ,_ _______ _ 
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is daarmee ondergeschikt aan het spectaculaire plaatje. 
Er wordt, afgezien van enkele zichtbare stukjes staalconstructie , 
nergens echt duidelijk hoe het gebouw blijft staan. Binnen warden alle 
bouwkundige elementen weggewerkt achter een laag stucwerk, om te 
voorkomen dat het oog onzuiverheden ontdekt. De tactiele ervaring 
van materialen, inzicht in de structuur en vakmanschap van de maker 
warden ontkend, waardoor alleen het plaatje blijft dat indruk maakt. 

lk ben van mening dat architectuur meer is dan alleen een plaatje, en 
dat de architectonische ervaring van een gebouw veel interessanter 
kan zijn door meer zintuigen aan te spreken . 
De hoofdvraag van dit essay luidt dan oak : Welke fundamentele 
architectonische elementen warden door de beeldgerichte architectuur 
veronachtzaamd? 
In het fundament van dit essay zijn een aantal belangrijke hoofdpunten 
naarvoren gekomen die als kapstok kunnen dienen bij het beantwoorden 
van de hoofdvraag . Deze punten zijn plaatsgebondenheid, tektoniek, 
materialisering/detaillering en daglicht. 

PLAATSGEBONDENHEID 

Architectuur heeft een belangrijke relatie met plaats . Het wordt dan 
oak wel eens een artistieke manipulatie van ruimte genoemd.4 Een 
architect neemt een stukje van het universum en definieert door 
het plaatsen van materialen een ruimte . Deze ruimte vormt zo een 
relatie tussen mens en plaats . Een plek wordt een plaats door zijn 
geschiedenis, betekenis en identiteit. Het karakter of het 'eigene ' van 
een plek wordt oak wel de genius loci genoemd. 

"Met p/aats bedoelen we het geheel dat bestaat uit concrete dingen 
die stoffelijk zijn en vorm, kleur en textuur hebben. Samen bepalen 
deze dingen het 'karakter' van de omgeving, dat het wezen van de 
plaats vormt. Een plaats wordt bepaald door zo'n karakter of sfeer. 
Een plaats is dus een kwalitatief 'totaa/' fenomeen dat we niet tot een 
van zijn eigenschappen kunnen her/eiden zonder dat we zijn concrete 
karakter uit het oog verliezen." 5 _Christian Norberg-Schulz 

4 Uit: Barragan, Armando Sales Portugal 
5 Uit: Oat is Architectuur, Hilde Heynen e.a., Christian Norberg-Schulz, Genius Loci 



Wanneer iemand ergens is, gaat hij een relatie aan met de genius loci. 

Hij wordt blootgesteld aan het karakter van de plek. De ervaring van 
een plek is vooral psychologisch belangrijk. Volgens Christian Norberg
Schulz krijgen we pas vaste voet aan de grond als we ons kunnen 
orienteren ; als we weten waar we zijn. Ook is het belangrijk dat we 
ons kunnen identificeren met de omgeving; dat we weten hoe we een 
bepaalde plek zijn. 6 

Beeldgerichte architectuur vergeet naar mijn mening vaak het belang 
van deze relatie met de plek. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe 
wijk Brandevoort in Helmond 1. Hier wordt een nostalgische wijk 
ontwikkeld waarin de relatie met de plek min of meer ontkend wordt. 
Er worden huizen gebouwd die gebaseerd zijn op de zeventien
eeuwse grachtenpanden uit Amsterdam. We worden voor de gek 
gehouden doordat de plaats anders wordt voorgesteld dan deze 
werkelijk is. We wanen ons in een andere plaats en tijd . Dit bemoeilijkt 
de orientatie, omdat er geen relatie is met de omgeving; je zou in 
principe overal kunnen zijn . Deze psychologische verwarring zorgt 
voor een vervreemding van de werkelijke plaats. lk ben van mening 
dat we ons pas echt thuis kunnen voelen als de gebouwde omgeving in 
overeenstemming is met de plek. Oat niet alleen het gebouw, maar ook 
het eigene van de plek bijdragen aan het gevoel van thuis zijn . 

Voor architecten zijn er echter volop kansen om de genius loci door 
architectuur te versterken. Door de relatie van een gebouw met zijn 
omgeving te intensiveren voe It men zich eerder thuis . De eigenschappen 
van de plaats komen samen in het gebouw waardoor de gebruiker een 
intergraal onderdeel van zijn omgeving wordt . 
Een manier om dit te doen is het toepassen van plaatsgebonden 
architectuur. De specifieke eigenschappen van een plek worden 
dan meegenomen in de vorm en uitvoering van het gebouw. Zo 
kan de gebouwde vorm de oneffenheden in het landschap volgen 
of benadrukken, kunnen plaatselijke materialen en bouwmethoden 
worden ingezet en kan de vorm zich aanpassen aan het plaatselijke 
uitzicht of klimaat. 

Een goed voorbeeld van plaatsgebonden architectuur is het Thermal bad 
van Peter Zumthor B. Hij heeft zijn gebouw als het ware in de berg 
geschoven. Door plaatselijk gewonnen natuursteen toe te passen lijkt 

6 Uit: Oat is Architectuur, Hilde Heynen e.a., Christian Noberg·Schulz. Genius Loci 
7 Uit: lmpressies & Foto Brandevoort, Helmond, Rob Krier e.a. 

Brandevoort, Helmond, 
Rob Krier e.a. 7 
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Thermalbad in Vais, 
Peter Zumthor 8 
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het alsof het gebouw in de berg is uitgehakt, of er zelfs uit ontstaan 
is . Het gebouw lijkt zo op zijn plek thuis te horen, als een soort 
vanzelfs pre kend heid. 
Door de goed geplaatste openingen in de gevel wordt een stuk van 
de omgeving ingekaderd, waardoor het contact met de omgeving niet 
verloren gaat. De gebruiker wordt zo voortdurend herinnerd aan de 
specifieke kwaliteiten van de plek. 
De gebruiker wordt door een plaatsgebonden gebouw dus steeds 
gewezen op de bijzonderheden van de plek waar het staat. Het idee 
dat het thuis is op zijn plek en dat het er !anger staat dan de rest, 
zorgt ervoor dat het gebouw een rijkdom in zich opneemt van eerdere 
gebeurtenissen. Dit bewustzijn is naar mijn idee een belangrijke 
voorwaarde voor zintuiglijke architectuur. 

TEKTONIEK 

"Het cruciale be/ang van topografie en licht ten spijt, berust het 
primaire principe van architecturale autonomie op het tektonische en 
niet zozeer op het scenografische. Oat wit zeggen dat de autonomie 
wordt belichaamd door de zichtbare verbanden van de constructie en 
door de wijze waarop de syntactische vorm van de structuur expliciet 
bestand is tegen de werking van de zwaartekracht. Het spreekt voor 
zich dat dit discours van de gedragen lading (balk) en ladingdrager 
(zuil) niet geldt wanneer de structuur verhuld of anderszins verborgen 
is. Aan de andere kant moet het tektonische niet warden verward met 
het zuiver technische, want het is meer dan een openbaring van de 
stereotomie of een weergave van het skelet. " 9 

_Kenneth Frampton 

Tektoniek houdt zich bezig met de vraag hoe een gebouw in 
constructief opzicht een feit is. Dus niet alleen met het vervaardigen 
van de constructie , maar ook met de activiteiten d ie deze constructie 
tot een kunstvorm maken. Tektoniek toont op een poetische manier 
de structuur van het gebouw aan de gebruiker. Hoe het gebouw 
weerstand biedt tegen de zwaartekracht en zijn krachten afleidt naar 
de aarde. Openheid in constructie kan alleen bereikt worden door deze 
niet te verhullen . Hierdoor wordt het materiaal waarneembaar voor alle 

8 Uit: Foto's Thermalbad te Vais, Peter Zumthor 
9 Uit: Oat is architectuur, Hilde Heynen e.a., Kenneth Fr ampton, 

Naar een kritisch regionalisme 



zintuigen. Textuur, kleur, hardheid en geur kunnen ervaren warden. 
Dit maakt tektoniek tot een belangrijk onderdeel van zintuiglijke 
architectuur. 
Beeldgerichte architectuur laat de kansen die tektoniek biedt vaak 
links liggen. Het gaat immers alleen om het plaatje. Een voorbeeld 
hiervan is het poppodium in Almere van William Alsop 10. Hij creeert 
een sculpturale vorm als aanzicht. Eenmaal binnen wordt de bezoeker 
niet meer herinnerd aan de vorm van het gebouw. Er is een doos in 
de blobvorm geplaatst, die alle onzuiverheden aan het oog onttrekt. 
lnstallaties, leidingen en de constructie warden verborgen in het 
gedeelte tussen gevel en binnenruimte. De omhulling wordt daarmee 
enkel een decoratief element dat de structuur van het gebouw aan het 
oog onttrekt. De tactiele kwaliteiten van materialen en het inzicht in 
de manier waarop het gebouw een constructief feit is warden hierdoor 
ontkend. De architectonische ervaring van het gebouw wordt hiermee 
dan oak een anticlimax. 

Zumthor zet tektoniek in om architectuur met meerdere zintuigen te 
kunnen ervaren. Hij toont de constructie van zijn gebouwen op een 
subtiele manier aan de gebruiker. Op nevenstaande afbeelding van 
het Thermal bad in Vais zie je dat een wand die de hoek omgaat wordt 
blootgelegd, zodat de opbouw van de wand te ervaren is 12. Dit geeft 
een bevestiging van de massa die deze wand uitstraalt. Deze wand zal 
hard en koud aanvoelen. Oak zien we bij de opening in de wand dat 
deze zijn dikte toont. Het zien, voelen, horen en ruiken van de wand is 
mogelijk omdat deze onbehandeld is. 

"Toen ik sprak over ruimten heb ik gezegd dat architectuur het 
bedachtzaam creeren van ru imten is. (..) lk denk dat een architectonische 
ruimte een ruimte is waaraan u direct kunt zien hoe ze gebouwd is; 
u zult er pilaren zien, u moet de balken zien, of de muren zien, de 
deuren, of de koepels in die specifieke ruimte die een ruimte wordt 
genoemd." 11 _Louis I. Kahn 

Kahn maakt bij zijn Salk Institute bewust veel openingen in de 
draagstructuur zodat de dikte van de constructie zichtbaar wordt, 
wat het gevoel van massiviteit bevordert 13. Doordat de constructie 
niet bekleedt is blijft de manier van bouwen zichtbaar. De naden van 
de bekisting en de plaats van de centerpennen die de bekisting bij 

I 0 Uit: Eigen fotomateriaa/, Poppodium A/mere, William Alsop Architects 
11 Uit: Essential texts, Talk at Otter/a Congres, Louis I. Kahn 

lnterieur en exterieur 
Poppodium A/mere, 

William Al sop Architects IO 
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Thermalbad Vais, Zumthor 12 

Salk Institute, Louis I. Kahn 13 

San Christobal Stable, Barragan 14 
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elkaar houden zijn duidelijk zichtbaar en voelbaar. Het directe contact 
met het vakmanschap van de maker zorgt ervoor dat de zintuiglijke 
ervaring grater wordt. 
In het werk van Barragan zien we een duidelijke scheiding tussen 
verschillende onderdelen van de constructie 14. Elementen d ie minder 
krachten afdragen kunnen met andere -minder zware, goedkopere of 
gemakkelijker verwerkbare- materialen gerealiseerd warden. Dit dient 
dan echter wel getoond te warden . De zware liggers en balken zijn van 
gepleisterd beton . Hierin zijn onbehandelde houten liggers geplaatst 
die op hun beurt de houten delen dragen die het dak vormen . Elke 
functie heeft zijn eigen meest geschikte materiaal gekregen, zodat de 
vormentaal optimaal aanslu it bij de eigenschappen hiervan. 

De architectonische ervaring van een gebouw is afhankelijk van de 
tektonische kwaliteiten. Hierdoor begrijpen onze zintuigen hoe het 
gebouw in constructieve zin een feit is en maken ans bewust van 
zwaartekracht en vaste grand. We staan constant in dialoog en interactie 
met een gebouw. Er gaat een innerlijke rust uit van een gebouw dat we 
begrijpen. Het directe contact met textuur, geur, kleur en verwerking 
van het materiaal zorgen ervoor dat het gebouw zich laat beleven 
door alle zintuigen. Dit alles maakt dat tektoniek onmisbaar is voor 
zintuiglijke architectuur. 

MATERIAAL 

Materialen die dicht bij de natuur staan, als hout, steen en beton laten 
ans zien wat ze zijn. Ze laten hun leeftijd en geschiedenis zien door 
verkleuringen en beschadigingen. Het vakmanschap van de maker is af 
te lezen aan het materiaal, waardoor het een soort rijkdom in zich heeft. 
'Natuurlijke' materialen zijn echt, warden mooier naarmate ze ouder 
warden, gaan hun eigen verhaal vertellen. Ze nemen de sporen van het 
gebruik in zich op. Het zijn materialen die een soort permanentie in 
zich dragen. 
Tegenwoordig warden vaak in massa geproduceerde, door mensen 
gemaakte materialen gebruikt in gebouwen. Deze materialen missen 
de karakteristieke eigenschappen die materialen uit de natuur kunnen 
hebben. Ze missen de sensuele kwaliteiten en tactiele eigenschappen 
en krijgen een soort slord igheid over zich heen. Ze verauderen niet 

12 Uit: Ansichtkaart Thermalbad Vais, Peter Zumtor 
13 Uit: Foto Salk Institute Califonia, Louis I. Kahn 
14 Uit: Barragan, phographs by Ar mando Sales Portugal 



mooi. Vanaf het moment dat ze toegepast warden beginnen ze vies 
en grauw te warden. Belangrijk hierbij is uiteraard ook de detaillering. 
Een voorbeeld hiervan is de kunststof gevel van de Pathe bioscoop in 
Rotterdam van Koen van Velsen 15. 

Van afstand is het gebouw een zwevende sculptuur die het plein in zijn 
volume doorzet naar binnen. Dit plaatje zal naar mijn idee beantwoorden 
aan wat de architect voor ogen had. Dichterbij zien we echter dat de 
gevel smerig geworden is. Door de horizontale toe passing van de platen 
blijft er vuil achter in het relief. De veroudering van het materiaal zorgt 
ervoor dat de gevel een beetje verwaarloosd lijkt. Dit komt de tactiele 
kwaliteiten uiteraard niet ten goede. Gebruikssporen en de invloed van 
de elementen zorgen ervoor dat deze materialen steeds meer afbreuk 
gaan doen aan de totaalervaring van het gebouw. Dit onderstreept nog 
eens het belang van zorgvuldig gekozen materialen en detaillering. 
Toepassing van materialen die dichter bij de natuur staan zorgt 
ervoor dat het gebouw iets verteld over de geschiedenis. De tactiele 
eigenschappen van dit soort materialen warden, mits goed gedetailleerd, 
grater en rijker door de factor tijd. Hierdoor verankert het gebouw 
zichzelf in de omgeving waar het staat. Het geeft het gebouw zijn 
eigen unieke identiteit, omdat de sporen op het materiaal afhankelijk 
zijn van gebruik, omgeving en toepassing. 
In het werk van Zumthor zijn de materialen de karakters. De vorm van 
het gebouw ontstaat door middel van een nauwkeurige aandacht voor 
het materiaal. Hiermee bedoel ik dat de samenhang en verhoudingen 
van de verschillende materialen bemiddelen tussen de locatie en het 
doel van het gebouw. Hierdoor ontstaat een tactiele architectuur 
die gevormd wordt door het gebruik en de ruimtelijkheid van zijn 
onderdelen -het licht in een ruimte, de stilte, warmte en koude, het 
gevoel van intimiteit en geborgenheid. 

"Materials are a passion of mine. When you use two or three together 
in the right way -say, smooth black steel with an oily shine, varnished 
oak, light grey canvas- they can become more than just raw materials: 
they can start to charge each other, creating a tremendous power 
which for me goes far beyond architectural form -and I mean form, 
not space." 16 _Peter Zumthor 

15 Uit: Pathe Bioscoop, Rotterdam, Koen van Ve/sen, foto's Henrik-Jan Haarink 
16 Uit: Thermal Bath at Vais, Peter Zumthor 

Pathe Bioscoop, Rotterdam, 
Koen van Ve/sen 15 



St. Benedictus Kapel, Sumvitg, 
Peter Zumthor I 7 
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Zumthor wijst hier op het belang van een goede detaillering. Door 
materialen goed op elkaar aan te laten sluiten kunnen ze elkaar 
versterken en meer uitstralen dan de afzonderlijke onderdelen. Vormen 
kunnen dan in elkaar overvloeien, niet op een esthetisch bepaalde 
manier, maar meer op een wijze waarop het materiaal een bijzondere 
identiteit en tactiliteit verkrijgt. Door niet teveel materialen door elkaar 
te gebruiken zijn de eigenschappen van deze materialen optimaal te 
benutten. Hierdoor wordt de aandacht gevestigd op het essentiele, 
waardoor andere zintuigen dan alleen het gezichtsvermogen geprikkeld 
warden. Vakmanschap van de maker en de factor tijd kunnen op deze 
manier ervaren warden. 
Bij het ontwerp van de St. Benedict Kapel laat Zumthor duidelijk zien 
hoe de eigenschappen van een materiaal beheerst kan warden 11. De 
gevel bestaat uit traditioneel in Zwitserland gebruikte shingles, welke 
onbehandeld zijn gelaten. Hierdoor hebben de weersinvloeden vrij spel 
op de gevel, en deze hebben dan oak duidelijk hun sporen nagelaten 
op het houtwerk. De veroudering van het materiaal zorgt ervoor dat 
het gebouw de relatie met zijn omgeving versterkt. Daarnaast is aan de 
gevel af te lezen welke plaatsen het meest te verduren hebben van de 
elementen . Deze bewustwording draagt bij aan de zintuiglijke ervaring 
van het gebouw. 

DAG LICHT 

"You can say the light, the giver of all presences, is the maker of a 
material, and the material was made to cast a shadow, and the shadow 
belongs to the light." 78 _Louis I. Kahn 

Hieruit kunnen we opmaken dat licht, en daarmee bedoel ik daglicht, 
heel betangrijk is voor architectuur. Volgens Kahn is licht nodig om 
ruimte en structuur te ervaren. Zander licht is er voor hem dan oak 
geen architectuur. Zander licht is er oak geen schaduw. Schaduw wordt 
niet gezien als de afwezigheid van ticht, maar meer als een reactie van 
het materiaal op het licht. 
Belangrijk is dan oak op te merken dat licht niet alleen met het zicht te 
maken heeft. Licht spreekt alle zintuigen aan. Het ervaren van licht heeft 
een nauwe relatie met de ervaring van warmte. Licht zorgt oak voor 
schaduw, wat voor een gevoet van geborgenheid en intimiteit zorgt. 
Door weerkaatsing of het absorberen van licht krijgt het materiaal de 

I 1 Uit: Eigen fotomateriaal St. Benedict Chapel, Sumvitg, Peter Zumthor 
18 Uit: Essential Texts, Louis I. Kahn 



mogelijkheid zijn tactiele kwaliteiten aan het oog te tonen, maar ook 
zijn warmte of koude aan het gevoel. Verder zorgt het daglicht voor 
contact met de omgeving. Het gebouw draagt zo het gevoel van de 
tijd van dag en de seizoenen in een jaar. Daglicht is hierdoor dus een 
essentieel onderdeel van zintuiglijke architectuur en de ervaring van 
een architectonische ruimte . 

''The eye is the sense of separation and distance, whereas touch is 
the sense of nearness, intimacy and affection. (..) Deep shadows and 
darkness are essential, because they dim the sharpness of vision and 
invite unconscious peripheral vision and tactile fantasy." 79 

Juhani Pallasmaa 

Hieruit kunnen we opmaken dat schaduw net zo belangrijk is als licht. 
Het gaat juist om het contrast tussen beide, zodat een balans ontstaat 
die zowel het oog als het gevoel prikkelt. 
Bij Kahn, Zumthor of Barragan zie je in verhouding dan ook geen 
gigantische open glasvlakkken. Zij maken subtiele openingen in gevel 
en dak zodat er niet teveel licht de ruimte binnenkomt. Het contrast 
tussen licht en donker geeft de warmte, stilte en sereniteit die het werk 
van deze architecten kenmerkt. 
Een andere manier om hetzelfde effect te bereiken is de patio. Deze 
wordt vooral veel door Barragan toegepast 20. Hij kan hier grote 
openingen maken, zonder dater teveel licht in de ruimte valt. De grote 
contrasten tussen licht en donker blijven zo behouden. 
De modernisten gebruikten echter veel glas, zoals hiernaast te zien is 
in het Farnsworth House 22. Deze ruimten zijn mooi op foto's, maar 
vaak lastig in het gebruik. Er komt teveel licht en dus ook warmte 
binnen wat conditionering bemoeilijkt. Ook doen deze ruimtes vaak 
een beetje kil en onpersoonlijk aan. Er is geen plaats voor intimiteit. 
Door het overvloedige licht is de balans tussen licht en donker weg, 
wat de zintuiglijke ervaring van het gebouw deels teniet doet. 
De grote massa heeft dan ook een negatief beeld van het Modernisme. 
Argumenten hiervoor zijn vaak het gebrek aan privacy, flexibiliteit en 
warmte. Er is geen ruimte voor personaliteit en identiteit omdat alles in 
het teken staat van het minimalistische totaalplaatje. Er is geen plaats 
voor afleidingen in het ontwerp die het huis tot een woning maken, 

19 Uit: A+U, Questions of Perception, Juhani Pallasmaa 
20 Uit: Barragan, photographs by Armando Sales Portugal 
21 Uit: Idem 
22 Uit: Foto Farnsworth House, Mies van der Rohe 

v Galves House, Barragan 20 

Prieto Lopez House, Barragan 21 A 

Farnsworth House, 
Mies van der Rohe 22 
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Mars/on House, Richard Neutra 
before furniture removal 

Mars/on House, Richard Neutra 
after furniture removal 23 
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terwijl datjuist is wat mensen veelal verlangen. De gebruikers proberen 
bij de inrichting een stukje warmte en geborgenheid toe te voegen om 
de kilheid van het overvloedige licht tegen te gaan. Een goed voorbeeld 
hiervan is op nevenstaande afbeeldingen te zien 23. Julius Schulman 
zet hier de werkelijke ruimte tegenover de ruimte zoals deze door de 
architect voorgesteld wordt. 
lk denk dat dit tegen te gaan is door minder grate glasvlakken toe 
te passen. Zo ontstaat er een betere balans tussen licht en schaduw 
waardoor meer zintuigen aangesproken warden , en de ruimte meer 
tactiliteit, geborgenheid en warmte creeert . De ruimte wordt zintuiglijke 
architectuur door een interactie tussen de ruimte en zijn gebruikers . 

CONCLUSIE 

lk heb aan de hand van dit essay proberen uit te leggen wat ik vaak 
mis in hedendaagse architectuur. Alles staat bij deze gebouwen in het 
teken van het plaatje. Ervaring en gebruik van een ruimte zijn van 
ondergeschikt belang. Hierdoor ontstaan gebouwen die na het zien 
van het plaatje niet meer interessant zijn. Een blik in een tijdschrift is 
genoeg om het gebouw letterlijk gezien te hebben. Het gebouw is niet 
meer dan een driedimensionaal decor, wat lijdt tot een verarming van 
wat architectuur voor mij kan zijn . 
Wat zou de hedendaagse architectuur moeten veranderen om weer 
rijker te warden , als een architectonische totaalervaring die je bijblijft 
als een gevoel? Dit brengt ans terug bij de hoofdvraag van dit essay: 
Welke fundamentele architectonische elementen warden door de 
beeldge richte arch itectu u r veronachtzaamd? 
We hebben gezien dat beeldgerichte architectuur de genius loci vergeet 
of totaal verandert . Door de relatie aan te gaan met de plek sluit de 
orientatie en identificatie aan bij de omgeving. Hierdoor ontstaat een 
psychologische rust die ervoor zorgt dat men zich eerder thuis voelt . 
Dit gevoel van geborgenheid en intimiteit is belangrijk bij de ervaring 
van een gebouw. 
Door de bezoeker te tonen hoe een gebouw zijn krachten afdraagt 
naar de aarde en op een subtiel manier inzicht te geven in de structuur 
ontstaat een innerlijke rust bij de gebruiker. Door de constructie te tonen 
warden de tactiele eigenschappen, gebruikssporen en veroudering 
van materialen z ichtbaar. De ervaring van de ruimte spreekt op deze 
manier meer zintuigen aan . Bij beeldgerichte architectuur warden 

23 Uit: Back from Utopia, Vibrant diversity of Modernism, 
Julius Schulman 



deze materialen weggestopt om onzuiverheden te verhullen. lnnerlijke 
rust maakt zo plaats voor een schreeuwerigheid die alleen vraagt om 
aandacht van de blik. Het gebouw gaat geen relatie meer aan met het 
lichaam, maar enkel met het gezichtsvermogen. 
Materiaal en detail warden bij beeldgerichte architectuur vaak 
ondergeschikt bevonden aan het plaatje. Alles wordt verborgen en 
weggestopt achter een laag stucwerk. Hierdoor wordt het vakmanschap 
van de maker als het ware weggeveegd, terwijl dat juist een extra 
dimensie kan geven aan de totaalervaring. Ook wordt vaak niet 
nagedacht over de manier waarop materialen met de tijd veranderen. 
Door dit te sturen kan een materiaal zijn kwaliteiten uitbuiten, zonder 
te vervallen in een grauw vies geheel wat zelfs het oog teleurstelt. 
Daglicht zorgt ervoor dat architectuur waarneembaar wordt. De tijd 
van de dag kan zo in het gebouw ervaren warden. Het belang van de 
balans tussen licht en schaduw moet echter niet vergeten warden. Veel 
licht is misschien mooi voor het plaatje, maar zorgt ook voor een kille 
uitstraling en weinig privacy. Door de balans te vinden tussen licht 
en schaduw wordt ook het gevoel meegenomen in de ervaring van de 
ruimte, wat de beleving ten goede zal komen. 

Door rekening te houden met plaats, tektoniek, materialen en 
daglicht is het volgens mij mogelijk een gebouw te creeren dat een 
antwoord biedt op de vele decors die tegenwoordig gebouwd warden. 
Architectuur kan zo weer een multi-zintuiglijke ervaring warden, met 
ruimtes die uitnodigen om te verblijven en te gebruiken. Gebouwen die 
spectaculair zijn op plaatjes, maar hun echte kracht pas blootgeven bij 
de werkelijke fysieke ervaring. Gebouwen die je moet bezoeken, en die 
je bijblijven als een gevoel! 
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SMALL PLEASURES 

Small Pleasures zijn kleine architectuurpleziertjes die een gebouw 
net een beetje leuker, fijner of beter maken. Ze zijn verzameld en 
geformuleerd gedurende mijn studie en vormen een onderdeel van 
mijn fascinatie voor architectuur. 
Het idee is ontstaan naar aanleiding van de kleine schetsen van Peter 
Smithson, waarvan er hiernaast een aantal staan afgebeeld . Ze gaan 
over zoiets simpels als de mogelijkheid tot het openen van een raam. 
Op zich klinkt dat niet als een small pleasure, maar het wordt pas 
vervelend in een gebouw waar het niet kan. Het zijn dan ook vaak 
dingen die je pas opmerkt als ze er niet zijn . 
De small pleasures in dit hoofdstuk zijn duidelijk gemaakt aan de hand 
van referenties en een korte toelichting. In de uitwerking van mijn 
afstudeeropdracht zal een aantal van deze pleziertjes terugkomen. 

De small pleasures die in dit hoofstuk behandeld worden: 

- lngekaderd uitzicht 
Licht I donker verschillen 
Opeenvolging van kolommen I sparingen 
Richting het licht lopen 

- Indirect (dag)licht 
- Verkeersruimte met uitzicht 
- Daglicht I uitzicht in de badkamer 

, : 
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To see the sunlicht spread across the 
floor 

-.•. i 

To read in bed 

To enjoy high level of ventilation in 
summer and close shutters in winter 

Bovenstaand een greep uit de schetsen 
'The small pleasures of life' 

van Peter Smithson. I 
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Villa M te Zade/gem, Belgie 
Stephane Beel 2 

Kinderatelier Mouans-Sartoux, Franrijk 
Marc Barani 5 

Museum Liner Appenzell, Zwitserland 
Gigon/Guyer 6 

INGEKADERD UITZICHT 

Baron House, Zweden 
John Pawson 3 

Thermalbad te Vais, Zwitserland 
Peter Zumthor 7 

Paviljoen Inset Hombroich, Duitsland 
Erwin Heerig 4 

Door het inkaderen van een uitzicht kan de architect sturen wat wel en niet gezien wordt. Door bepaalde 
stukken uitzicht niet te laten zien, ontstaat een soort nieuwsgierigheid bij de kijker, waardoor hetgene dat je 
ziet interessanter wordt. Daarnaast loopt een ingekaderd uitz icht vaak tot de vloer, waardoor je ook vanuit 
zitpositie naar buiten kunt kijken . Deze twee elementen maken het tot een belangrijke small pleasure . 
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Hakuei Huis, te Osaka, Japan 
Akira Sakamoto B 

Winkelcentrum te Bregenz, Oostenrijk 
Baumschlager & Eberle 9 

Universiteit Ti/burg, Nederland 
Jos. Bedaux 11 

STERKE LICHT-DONKER VERSCHILLEN 

Crematorium te Berlijn, Duitsland 
Axel Schultes & Charlotte Frank 1 O 

Hakuei Huis, te Osaka, Japan 
Akira Sakamoto 12 

Door sterke verschillen in licht te ontwerpen, ontstaat een balans tussen licht en donker. De lichte plekken 
worden vooral met het oog ervaren . Bij donkere plekken worden andere zintuigen ingeschakeld, zoals gevoel, 
reuk en gehoor. Door de afwisseling van plekken met verschillende lichtintensiteiten, zal het gebouw met 
meer zintuigen ervaren worden, en dus een completer gevoel bij de gebruiker achterlaten . 



Murcia Town Hall Annex, Spanje 
Jose Rafael Moneo 13 

Abdij Roosenberg Waasmunster, Belgie 
Dom Hans van der Laan 16 

Cuadra San Cristobal, Mexico 
Luis Barragan 14 

Salk Institute te Jolla, Californie (VS) 
Louis I. Kahn 11 

OPEENVOLGING KOLOMMEN / SPARINGEN 

Kapel Zusters Maria, Mexico 
Luis Barragan 1 5 

Door een aantal kolommen op een rij achter elkaar te plaatsen onstaat een wand met meerdere kwaliteiten. 
Bij het ingaan van de gang werkt de rij kolommen als een wand, waarvan jewel kan zien dater licht 
binnenkomt en er dus iets te zien is (zie afb. 1 5 & 16). Eenmaal in de gang opent de wand zich, en bied zo 
uitzicht naar buiten. Zo ontstaan twee soorten ervaringen door dezelfde wand . 
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Langen Foundation Hombrioch, (D) 
Tadao Ando 18 

Huis te Dazaifu, Japan 
Hiroyuki Arima 21 

LOPEN NAAR HET LICHT 

Klooster St. Benedictusberg, (NL) 
Dom Hans van der Laan 19 

Prieto Lopez Huis, Mexico Stad, Mexico 
Luis Barragan 22 

Creche te Carminweg, Oostenrijk 
Elsa Proschazka 20 

Roden Crater Project te Flagstaff. VS 
James Turreff 23 

Een verkeersruimte die richting het licht loopt wordt als prettig ervaren. De routing wordt duidelijker omdat 
je direct ziet waar je heen moet. Uitzicht aan het eind van een verkeersruimte is een welkome afwisseling 
op de (vaak minder interessante) ervaring van de gang. Een verkeersruimte kan zo ook relatief danker zijn, 
waardoor niet alleen het oog, maar ook andere zintuigen warden aangesproken. 



Notre Dame du Haut, Ronchamp, (Fr.) 
Le Corbusier 24 

L 'Arbresle, Versailles, Frankrijk 
Marc Ro Ii net 2 5 

Daglicht in badkamer 26 
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INDIRECT (DAG)LICHT 
De small pleasure indirect daglicht is enigszins te vergelijken met 
die van de sterke licht-donkerverschillen. Oak hier warden meerdere 
zintuigen aangesproken, metals extra toevoeging dater vaak geen 
zicht naar buiten is. Dit laat ruimte voor de verbeelding van de 
gebruiker, zoals dit oak vaak in een sacrale ruimte gebeurt. Doordat 
er geen uitzicht is, wordt het overheersende zicht beperkt en is er 
ruimte voor zintuiglijke ervaringen als reuk, gehoor en gevoel. 

VERKEERSRUIMTE MET UITZICHT 
Een ruimte met daglicht is altijd prettiger dan een ruimte zonder 
daglicht. Dit geldt uiteraard oak voor de verkeersruimte, die vaak het 
schrikbeeld oproept van de lange tl-verlichte gangen zonder uitzicht 
in ziekenhuizen. Door de gebruiker uitzicht (en dus oak daglicht) te 
bieden bij het gebruik van de verkeersruimte, zal deze ruimte korter 
lijken omdat er onderweg iets te beleven valt. 
Een gang met uitzicht en daglicht zal dus bijdragen aan het welzijn 
en welbevinden van de gebruikers van het gebouw. 

DAGLICHT / UITZICHT IN DE BADKAMER 
Vaak is een sanitaire ruimte een danker hok dat ergens weggestopt 
is. Op zich niet zo gek, omdat er relatief weinig tijd doorgebracht 
wordt en het een intieme ruimte is. Maar zou het niet heerlijk zijn 
's ochtends te douchen in het zonlicht, of in bad te genieten van 
een weids uitzicht? Zoals Louis I. Kahn ooit zei: 'Een ruimte zonder 
daglicht is geen architectonische ruimte' 21. Het zal dan oak altijd het 
streven van een architect moeten zijn om daglicht in deze ruimten te 
krijgen (hoewel ik me ervan bewust ben dat dit lang niet altijd lukt). 
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DEEL 2 PROBLEEMSTELLING 

Het vorige hoofdstuk ging vooral over de soort architectuur die mij 
inspireert en die ik graag wil maken . Deze staat las van een opgave 
en is dus een soort algemene interesse. 
Dit hoofdstuk gaat over een concrete probleemstelling en een 
daaruit voortvloeiende ontwerpopgave. Deel l & 2 samen vormen de 
ingangen voor mijn afstudeerontwerp . 

Voor de concrete probleemstelling ben ik op zoek gegaan naar een 
aansprekende opgave die past binnen het afstudeeratelier Xtra Small. 
Via een onderzoek naar het zorghotel kwam ik terecht bij een 
conceptontwikkelaar, die ideeen had over een Care Leisure 
Environment. 
Het basisidee gaat over een totaalconcept voor senioren, waarin 
wonen, herstellen, preventieve gezondheid, cultuur, vakantie 
en genot centraal staan. Voor dit concept waren reeds 8 
voorbeeldlocaties in Limburg aangewezen, waar men hoopt dit 
concept in uiteenlopende vormen te realiseren. 
lk heb deze locaties onderzocht, en de meest interessante gekozen 
voor mijn afstuderen . Daarna heb ik het concept verder uitgediept, 
zodat het aansluit bij de bestaande locatie en de directe omgeving. 

In dit hoofdstuk wordt eerst het Care Leisure concept behandeld , 
en daarna het onderzoek naar de directe omgeving en de locatie 
zelf. Hieruit volgt de probleemstelling en ontwerpopgave voor mijn 
afstuderen . 



VERGRIJZING 

De ontwikkeling die ten grondslag ligt aan dit afstudeerrapport is de 
vergrijzing. Dit is een term waarmee bedoeld wordt dat het aantal 
ouderen in een samenleving sterk stijgt, waardoor de gem iddelde leeftijd 
hoger wordt. Vergrijzing gaat vaak samen met bevolkingsdaling en 
ontgroening. In ans land zal de vergrijzing in 2025 op zijn hoogtepunt 
zijn.1 De oorzaak van de vergrijzing in Nederland heeft meerdere 
redenen: 

Ten eerste zijn in de jaren na de Tweede Wereldoorlog zeer veel 
kinderen geboren, de zogenaamde baby-boom. Deze grate groep 
mensen zullen de komende jaren met pensioen gaan, waardoor er 
een grate toename is van het aantal senioren.2 

Ten tweede zijn in de jaren '60 en '70 veel minder kinderen geboren 
dan daarvoor gebruikelijk was. Dit heeft gezorgd voor een 
verschuiving in de samenstelling van de bevolking. 
Deze verandering wordt ontgroening genoemd. 

Ten derde is er een meer structurele oorzaak van de vergrijzing 
en dat is de levensverwachting. Mensen leven sinds l 950 ongeveer 
6 tot 8 jaar langer en de verwachting is dat deze lijn zich doorzet. 
Doordat mensen steeds ouder warden zullen er dus relatief steeds 
meer ouderen zijn. 

De gevolgen van de vergrijzing zijn groat, vooral op sociaal-economisch 
gebied. Ons systeem is erop gebaseerd dat de beroepsbevolking de 
uitkeringen van de gepensioneerden betalen. Dit leidt ertoe dat een 
steeds kleiner wordende groep werkenden een steeds grater wordende 
groep senioren moet ondersteunen. Hierdoor zullen de kosten van 
arbeid zo sterk stijgen dat de groei van de economie in gevaar komt.3 

Architectuur zal oak te maken krijgen met verschillende gevolgen van de 
vergrijzing. Ondernemers zullen inspringen op de senioren economie, 
het woningaanbod zal veranderen en op het gebied van de zorg zullen 
nieuwe ontwerpopgaven ontstaan. Deze drie ontwikkelingen zullen 
centraal staan in mijn afstudeeropdracht. In de volgende hoofdstukken 
warden ze verder omschreven. 

1 Uit: Toeristische Trendkrant, )uni 2006, www.limburg.nf/toerisme 
2 Uit: www.wikipedia.nf 
3 Uit: www.wikipedia.nf 
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SENIOREN ECONOMIE 

De grate toename van senioren in onze samenleving zal ervoor zorgen 
dater een senioren economie ontstaat. De verwachting is dat tegen 2010 
de groep 55-plussers in totaal 40 procent van de totale consumptieve 
bestedingen in Nederland voor haar rekening zal nemen. Er gaat dus 
een verschuiving optreden in de marketing-en communicatiebudgetten, 
omdat er tegenwoordig maar 1 0% gericht is aan deze doelgroep, terwijl 
ze bijna 80% van de koopkracht vertegenwoordigd. 4 

De sectoren die het meest van deze verschuiving kunnen gaan profiteren 
zijn toerisme, recreatie, cultuur en bedrijven die zich richten op de 
preventieve gezondheid, zoals sport en wellness. Enkele redenen voor 
het ontstaan van senioren economie: 

-Ze hebben geld , zowel een redelijk inkomen als een 
behoorlijk vrij besteedbaar vermogen. 

-Ze hebben tijd, omdat de meeste op den duur met pensioen 
zullen gaan. 

-Ze zijn relatief hoog opgeleid, waardoor ze meer interesse 
hebben voor cultuur en toerisme. 

-Ze behoren tot een generatie waarin reizen heel gewoon 
is geworden. 

-Ze zijn relatief gezond en willen dat ook blijven . 
-Ze weten dat actief leven de gezondheid bevordert. 
-Bij lichamelijke beperkingen komen er steeds betere 

technologische voorzieningen om oplossingen te bieden. 

Als gevolg van de senioren economie zullen in bovengenoemde 
sectoren veel veranderingen en nieuwe ontwikkelingen ontstaan, wat 
leidt tot nieuwe ontwerp opgaven en -vraagstukken. 

WONINGAANBOD 

Door de vergrijzing zal er op een andere manier over wonen nagedacht 
moeten worden. Mensen zullen langer thuis moeten wonen, om te 
voorkomen dat bejaarden- en verpleegtehuizen zullen volstromen. 
Tegenwoordig verhuizen oudere mensen vaak noodzakelijk omdat 
de huidige woning niet meer voldoet aan de eisen. Traplopen wordt 
lastig, voorzieningen zijn te ver weg, sanitaire ruimten te klein en het 
huishouden wordt te zwaar. Oplossingen zullen allereerst gezocht 

4 Uit: Toeristische Trendkrant, )uni 2006, www.limburg.nl/toerisme 



moeten word en in het aanpassen van de huidige woning en de inzet van 
mantelzorg. De mensen blijven zo niet alleen langer in hun vertrouwde 
woning, maar ontlasten daarmee ook de tehuizen. 
Veel senioren verruilen hun woning na het pensioen voor een kleinere 
woning, bijvoorbeeld omdat de kinderen het huis uit gaan en de 
woning te groat wordt. Deze groep senioren is zich bewust van het feit 
dat ze op den duur lichamelijk achteruit zullen gaan. Daarnaast willen 
ze een woning waar ze zo lang mogelijk kunnen blijven wonen. Deze 
groep zal specifieke eisen en wensen hebben bij het kopen of huren 
van de nieuwe woning. Een oplossing voor deze groep mensen is de 
levensloop bestendige woning 5: 

"Een levensloopbestendige woning is een woning die aan de bewoners, 
in wil/ekeurig welke levensfase, huishoudsamenstelling en culturele 
achtergrond, optima/e mogelijkheden biedt voor a/le vormen van 
fysieke en geestelijke activiteit en zelfontplooiing die kunnen warden 
toegerekend aan het wonen en die door de ruimtelijke vormgeving en 
materiele constructie ervan die mogelijkheden niet in de weg staat." 6 

Levensloopbestendige woningen zijn dus bedoeld voor iedereen, in 
elke fase van de levensloop . Van jong tot oud . Gezinnen met jonge 
kinderen kunnen profiteren van drempelloze woningen met ruim 
bemeten sanitair, maar ook rolstoelgebruikers of ouderen kunnen 
gebruik maken van deze woningen. 
Een levensloopbestendige woning stelt mensen in staat tot op hoge 
leeftijd zelfstandig te blijven wonen. Vaak zijn deze woningen in de 
buurt van of gekoppeld aan een zorginstelling. Zo kan op latere leeftijd 
ook gebruik gemaakt word en van verpleging en hulp in het huishouden. 
Een bijkomend voordeel van deze woningen is dat de bewoners ook 
bij een slechte gezondheid midden in de maatschappij blijven, omdat 
buurtbewoners en de vertouwde omgeving bereikbaar blijven . 

ZORG 

Als gevolg van de vergruz1ng zullen grate veranderingen plaats 
gaan vinden in de zorgsector. Senioren hebben immers een grotere 
zorgbehoefte danjonge mensen. Er zal dus meer zorg geleverd moeten 
warden door een kleinere beroepsbevolking . Dit vraagt om inventieve 

5 Uit: www.domainecauberg.nl 
6 Uit: Verkenning levensloop SZW 2002 
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oplossingen in deze sector. Belangrijk is om de ziekenhuisopname 
zo kart mogelijk te maken, zodat voldoende ruimte overblijft voor 
de mensen die het echt nodig hebben. In de vorige hoofdstukken is 
al aandacht besteed aan het belang van preventieve gezondheid en 
oplossingen om zolang mogelijk thuis te blijven wonen. 

Probleem is dat veel mensen tegenwoordig nag vaak langer in 
ziekenhuizen blijven dan strikt noodzakelijk is. Het gaat dan vooral om 
mensen die medische nazorg nodig hebben. Hiervoor moet dan een 
medisch specialist of verpleegarts in de nabijheid zijn. Daarnaast zijn 
er nag mensen die al wel naar huis kunnen, maar waar de thuissituatie 
om diverse redenen niet voldoet. Deze mensen blijven in het ziekenhuis 
en houden de dure ziekenhuisplek bezet. Daarnaast verblijven ze in 
een omgeving die het herstel niet bevordert door weinig privacy, kans 
op infecties en weinig service. 

Een oplossing voor dit probleem is het zorghotel. Hier kunnen mensen 
zorg krijgen in een hotelachtige setting. Door deze mensen zo snel 
mogelijk te verplaatsen naar een zorghotel kan de du re ziekenhuisplek 
vrijkomen voor echt 'zieke' mensen. De kenmerken van een zorghotel 
zijn 7: 

-De client/gast verblijft tijdelijk en gaat in principe terug naar 
huis 

-In het hotel is er de mogelijkheid van 24-uurs zorg- en 
dienstverlening 

-Het verblijf is in een hotelachtige setting, wat een 
comfortabele accommodatie, diverse faciliteiten en een 
servicegerichte organisatie inhoudt 

-Het hotel staat open voor een brede doelgroep 

Het zorghotel heeft vele voordelen boven het traditionele ziekenhuis , 
waardoor het herstel van de client sneller kan gaan. Zo ben jeer geen 
patient maar gast, zoals in een gewoon hotel. Er is sprake van een 
comfortabele accommodatie met veel aandacht voor privacy. Daarnaast 
wordt alles georganiseerd naar de wens van de client. 
Het is gemakkelijker voor familieleden om te blijven slapen, want deze 
kunnen oak een kamer in het hotel boeken. Je hebt je eigen kamer en 
bent niet in een ziekenhuis, wat de kans op besmetting en infecties 
verkleint. Verder zijn er vaak verschillende services die het verblijf 
aangenamer maken, zoals een lounge, bar, restaurant en activiteiten. 

1 Uit: www.kenniscentrumwonenzorg.nf, Zorghotels, Aedis-Arcares 



Ten slotte is er nog het gegeven dat iedereen om je heen in principe 
beter wordt en weer naar huis gaat, wat de algehele sfeer en dus ook 
het herstel kan bevorderen. Er zijn verschillende doelgroepen waarvoor 
het zorghotel een oplossing kan zijn 8: 

-Mensen die behandeld zijn in een ziekenhuis maar nog niet 
naar huis kunnen door een te grate zorgvraag 

-Mensen die uitbehandeld zijn in een ziekenhuis, maar die 
behoefte hebben aan nazorg. De thuissituatie kan de 
zorgbehoefte nog niet aan, of men wil eerst aansterken voor 
men naar huis gaat. 

-Mensen die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen vanwege 
de zorgvraag. Oorzaak kan zijn dat de mantelzorg overbelast 
is of tijdelijk wegvalt of dat de zorgvraag tijdelijk intensiever 
is en thuis niet kan warden opgevangen 

-Mensen die tijdens vakantie zijn aangewezen op een 
aangepaste omgeving en beschikbaarheid van zorg. 

-Mensen zonder zorgvraag, die gewoon een hotel zoeken of 
op bezoek komen bij een herstellend persoon. 

CONCLUSIE VERGRIJZINGSONDERZOEK 

In de vorige hoofdstukken zijn een aantal oplossingen en voorstellen 
aangedragen om de gevolgen van de vergrijzing aan te pakken. Het 
zijn geen oplossingen die het totale probleem oplossen, maar meer een 
aantal kleine dingen die senioren kunnen helpen gezond en gelukkig 
oud te warden, in een vertrouwde omgeving. 
De aangedragen oplossingen hebben enige overlap, wat het interessant 
maakt om ze te combineren. Hierdoor kunnen de verschillende 
faciliteiten goed op elkaar aansluiten, met minder mankracht. De 
levensloop bestendige woning werkt bijvoorbeeld het best met 
een zorginstelling in de buurt. Het zorghotel zoekt aansluiting bij 
fysiotherapie of een herstelkliniek. De herstelkliniek kan weer goed 
gecombineerd warden met sport en wellness. En zo komen we weer 
terug bij de mensen in de woningen, die graag aan de preventieve 
gezondheid werken door middel van sport en wellness. In het volgende 
hoofdstuk wordt het concept geformuleerd dat het uitgangspunt is 
voor dit afstudeerrapport. 

8 Uit: www.kenniscentrumwonenzorg.nf, Zorghotels, Aedis-Arcares --------1. 42 ,... ________ _ 
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CARE LEISURE ENVIRONMENT 

Het concept van de care leisure environment vindt haar oorsprong 
in een nota van de provincie Limburg om het aanbod van toerisme 
eens goed te bekijken met het oog op de toekomst en de aankomende 
vergrijzing. Uit onderzoek van de provincie bleek dat Limburg in 2002 
voor het eerst sinds mensenheugenis een dalend aantal inwoners had. 
Over dertigjaar zal de provincie ongeveer een miljoen inwoners hebben, 
140.000 minder dan tegenwoordig. De vergrijzing zorgt ervoor dat het 
aantal senioren toeneemt, zodat in 2035 ongeveer veertig procent van 
de Limburgers ouder is dan vijfenvijftig. 
De provincie ziet in deze demografische ontwikkelingen een kans 
om het voor Limburg belangrijke toerisme een impuls te geven. 
Limburg heeft een goed en betrouwbaar imago bij senioren en staat 
hoog aangeschreven als vakantiebestemming . Door nu in te springen 
op de aankomende vergrijzing kan het bedrijfsleven in Limburg een 
belangrijke speler worden in het toerisme en recreatie voor senioren 
uit Nederland en de omliggende buurlanden . 9 

De uitkomsten van het onderzoek hebben ervoor gezorgd dat de 
provincie initiatieven op het gebied van seniorentoerisme stimuleert. 
Deze aanmoediging heeft geleid tot het concept van de Care Leisure 
Environment. 

CONCEPTONTWIKKELAAR 

De ontwikkelingstak van Bouwbedrijven Jongen b.v. en concept
ontwikkelaar Hil Beekman hebben samen het concept van de Care 
Leisure Environment ontwikkeld . Hiermee springen zij in op de vraag 
van de Provincie Limburg. Er is een totaalconcept en daarbij zijn een 
aantal voorbeeld locaties door heel Limburg gezocht. Per locatie 
wordt dan bekeken welke onderdelen van het concept interessant 
zijn. Deze locaties kenmerken zich door ligging in de natuur en 
zijn vaak monumentale panden, die door de nieuwe ontwikkeling 
gerestaureerd en rendabel gemaakt kunnen worden. lk heb voor mijn 
afstuderen de meest interessante locatie uitgekozen, en hierover het 
totaalconcept gelegd . Op de volgende bladzijden zal het concept naar 
mijn interpretatie van de verkregen gegevens en gesprekken worden 
uitgediept. 

9 Uit: Toeristische Trendkrant, juni 2006, www.limburg.nl/ toerisme 
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In het schema hiernaast zien we 
allerlei termen die voor senioren 
belangrijk zijn of gaan worden. 
Deze kreten vormen de basis van 
de Care Leisure Environment. 
Het concept gaat ervan uit dat 
al deze termen met elkaar te 
maken hebben, en dat daar dus 
ook de kansen liggen voor de 
realisatie ervan. Door verschillende 
marktsegmenten te koppelen kan 
een kruisbestuiving ontstaan die 
voordelen biedt voor alle partijen . 
Door bijvoorbeeld preventieve 
zorg, herstellen, sport, welness 
en beautyfaciliteiten te koppelen, 
kan optimaler omgegaan worden 
met personeel en accomodatie. 
Daarnaast komen verschillende 
doelgroepen bij elkaar wat weer 
kan leiden tot bredere sociale 
contacten. 
De Care Leisure Environment 
kan zo in zijn breedste vorm een 
samenkomen zijn van wonen , 
herstellen, sporten , toerisme, 
educatie en cultuur. 
De locaties worden zorgvuldig 
gekozen zodat de omgeving kansen 
biedtvoorzoveel mogelijk sectoren. 
Per locatie kunnen faciliteiten 
in de omgeving opgenomen, 
versterkt of aangevuld worden. 
De omgeving wordt zo onderdeel 
van het concept waardoor een 
meerwaarde verkregen wordt voor 
alle betrokkenen. 
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- veel reiservaring 
- gewend aan verre reizen 
- autobezit 
- goede talenkennis 
- grote interesse aan dagrecreatie 

Toerisme 

- ouderen blijven /anger vitaal en 
actief en vragen om daarbij 
passende kleding, andere maten 
maar vooral modleuse uitstraling 
en kwaliteit. 

- schoeisel met comfort, pasvorm, 
kwaliteit, modieus, sport- en vrije 
tijds-, wandel-, hardloop schoenen 

- edutainment, infotainment, musea 
- educatie 
- wandelen, fietsen 
- tuinieren 
- fitness, wellness en beauty 
- hobby's. 
- op stap met kleinkinderen 
- sport en bewegen 

Recreatie, hobby's en vrije tijd 

- de meeste senioren bezitten een 
auto en willen die ook niet kwijt 

- fietsen, vlot en sportief met 
passende tassen en gemakkelijk 
met aura te vervoeren 

- elektrische fietsen, modieuze 
scootmobielen 

- relatief kleinere auto's 
- navigatiesystemen 
- nostalgie old timers 

- functionele voeding 
- vitamines 
- nostalgische smaken 
- voeding bi} dieten 
- verpakkingen die eenvoudig zijn 

te openen 
- goed kauwbare /evensmiddelen. 
- producten met buitenlandse smaken 

2 Voeding 3 

- woon/leef omgevingen met 
/evensloopbestendlge woningen, 
verzorgd wonen van preventief tot 
zorg, niet meer verhuizen, veilig 

- woonzorg integratie, zo fang 
mogelljk zelfstandig 

- domotica 

Kleding 4 Mobiliteit en vervoer S Woningbouw 6 

Met het kretenschema op de vorige pagina als basis is de potentie van 
het concept uitgezocht in zeven verschillende sectoren. Hoewel de 
termen in bovenstaand schema nog steeds vrij breed zijn, geven ze een 
goede kapstok om het concept op specifieke lokaties uit te werken. Het 

- zorg en vooral prevent/eve zorg Care Leisure concept is dus eigenlijk een soort ideeenschema dat bij elk 
project als onderlegger kan dienen bij het bepalen van het definitieve 
program ma. 
De vrijheid die het concept biedt zorgt ervoor dat geen enkele Care Leisure 
Environment exact hetzelfde is. Elk afzonderlijk project zal dus zijn 
specifieke kenmerken en onderdelen hebben, afhankelijk van omgeving, 

Zorgsector 7 vraag en participerende partijen. 
De locatie van de Care Leisure Environment van dit project in het landgoed 
Blankenberg in Cadier en Keer. Hier wordt op de volgende pagina's verder 
op in gegaan . 



DUITSLAND 

BELG le 

LOCATIE 

Een zoektochtlangsdeverschillende 
voorbeeldlocaties van de Care 
Leisure Environment heeft geleid 
tot het landgoed Blankenberg, 
een voormalig klooster en 
rijksmonument. Het ligt in Zuid
Limburg op ongeveer 8 kilometer 
ten oosten van Maastricht. Het 
landgoed valt onder de gemeente 
Margraten en ligt tussen Cadier 
en Keer en Margraten aan de 
provinciale weg tussen Maastricht 
en Aken. 

De locatie leent zich uitermate goed 
voor de beoogde functie, omdat 
zich binnen een straal van 30 km. de 
ziekenhuizen van Maastricht, Aken 
en Luik bevinden. De zorgfuncties 
zijn zo bereikbaar voor klanten uit 
al deze ziekenhuizen. 
Verder biedt de lokatie het licht 
glooiende landschap dat zo 
kenmerkend is voor Zuid-Limburg. 
Het landgoed sluit aan op allerlei 
fiets- en wandelroutes, waardoor 
de preventieve gezondhied en 
het herstel gestimuleerd kunnen 
warden. Daarnaast zijn in de directe 
omgeving vele monumenten en 
andere cultuurvormen te vinden, 
zoals bijvoorbeeld het wijn- en het 
Afrikamuseum. 
Maastricht en Valkenburg liggen 
binnen fietsafstand, zodat 
terrassen, winkels en restaurants 
gemakkelijk bereikbaar zijn 
vanaf het landgoed. Verder is op 
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loopafstand een golfbaan, waar sport en leisure op een aangename manier gecombineerd kunnen worden. De 
bushalte is voor de deur, zodat mobiliteit geen probleem hoeft te zijn . 
De Care Leisure Environment maakt gebruik van deze faciliteiten en voegt hier o.a. een herstelkliniek, wonen, 
(zorg)hotel, wellness, beauty en sport aan toe, zodat de bestaande omgeving en nieuwbouw elkaar kunnen 
gebruiken en versterken . Hierover in het volgende hoofdstuk meer. 



PROGRAMMA KASTEEL BLANKENBERG 

Het programma voor het landgoed Blankenberg komt voort uit het 
concept van de Care Leisure Environment. De plannen voor het gebied 
komen uit de praktijk, hoewel inmiddels bekend is geworden dat de 
realisatie op deze locatie door diverse redenen niet doorgaat. Het 
oorspronkelijke programma heb ik als uitgangspunt genomen voor 
mijn ontwerp. 
Het kasteel is eigendom van de stichting St. Annadal, een beheerstichting 
van hetacademisch ziekenh uis Maastricht (azM). Deze stichting vergoedt 
onkosten van bezoekende professoren en financiert onderzoeken en de 
benoeming van bijzondere hoogleraren. Zo kan het azM veelbelovende 
mensen binnenhouden en specialismen aantrekken. Aansluitend op 
deze werkzaamheden is besloten het landgoed Blankenberg om te 
bouwen tot een opleidings- en conferentieoord. De congressen van 
het azM gebeuren tegenwoordig op veel verschillende locaties, wat het 
rommelig en duur maakt. 
Het kasteel met zijn prachtig omliggende landschap is een ideale 
plek voor deze plannen, maar biedt oak een uitstekende omgeving 
voor verblijf en herstel. Op dit punt is de ontwikkelingstak van 
bouwbedrijven Jongen b.v. ingestapt met de plannen voor de Care 
Leisure Environment. De dagexploitatie van de accomodatie door het 
azM kan warden aangevuld met bewoners, vakantiegangers en mensen 
uit de omgeving. Door te zoeken naar combinatie van leer/activiteiten, 
verblijf, representatie en preventieve zorg met een extensieve uitstraling 
kan het moeilijk exploitabele landgoed toch succesvol warden. 
In abstracte termen is dit het voorgestelde programma voor het 
landgoed: 

- Herstelkliniek / zorg 
- Conferentieoort (Congres/ Opleiding) 
- Preventieve zorgwoningen I appartementen 
- Sport I Leisure 
- Cultuur 
- Wellness I Beauty I Anti-aging 
- Verblijf 

Op de volgende pagina staat een overzicht met het programma zoals 
het door mij geformuleerd is vanuit bovenstaande opsomming. 

7 0 Uit: www.margraten.nl 
7 7 Uit: www.googleearth.nl 
12 Uit: Eigen fotomateriaa/ 

Omliggend glooiend landschap 1 O 

Bovenaanzicht Blankenberg 11 
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Zuidgevel kasteel Blankenberg gezien 
vanaf het landgoed 12 

______ ...,. 48 ,_ _______ _ 



VERBLUF 

VERBLUF 
ZORG 
LEISURE 

CONFERENTIES 
OPLEIOING 
CULTUUR 

CULTUUR 
LEISURE 

ZORC 
PREVENTIEVE ZORG 
LEISURE 
SPORT 
WELLNESS 
BEAUTY 

Levensloopbestendige woningen 

Hotelkamers 
Zusterspost 
Lobby 
Cafe/Bar 
Restaurant 
Bilbliotheek 

MULTIFUNCTIONELE ZAAL 
Congressen 
Lezingen 
Film I Theater 
Opleidingen 
Vergaderzalen 
Foyer 

Ateliers kunstenaars 
Beeldentuin 

CARE-CURE 
ergotherapie 
creatieve therapie 
logopedie 
plastische chirurgie 
sociotherapie 
verpleegkamer 
voed ingsdes ku nd ige 

CARE-LEISURE 
Fysiotherapie 
Fitness 
Zwembad 
Sauna 
Massage 
Zoutwaterbad 
Beautysalon 





---------... 53 ,.... _____ _ 

DEEL 3 ONTWERP 

De vorige twee delen van dit verslag gingen over de uitgangspunten 
van mijn afstudeeropdracht en zijn dus te beschouwen als een 
vooronderzoek. Het derde deel van dit verslag gaat in op het ontwerp 
van de Care Leisure Environment. Hierin wordt de kennis die in de 
vorige delen is opgedaan toegepast en uitgewerkt. 

Het belangrijkste uitgangspunt van het ontwerp is om de bestaande 
locatie zo goed mogelijk te benutten zodat gebruikers optimaal 
kunnen genieten van natuur, uitzicht, historie, het landgoed zelf en de 
prachtige omgeving . 
De uitbreiding van het bestaande klooster is ontworpen vanuit de 
gebruiker met het doel meerdere zintuigen aan te spreken. Daarnaast 
is de uitbreiding zo ontworpen dat een nieuw gebouw ontstaat, met 
een oud en een nieuw gedeelte. De interactie tussen beide delen zorgt 
voor een meerwaarde . De ingreep voegt hiermee kwaliteit toe aan het 
bestaande klooster. 

Het hoofdstuk beg int met een historisch onderzoek en de analyse van de 
directe omgeving en het landgoed zelf. Daarna warden de verschillende 
gebouwen op het landgoed uitgewerkt tot een schetsontwerp. Oak de 
relaties tussen de gebouwen en gebruikers warden behandeld . Als 
laatste wordt verder ingegaan op het ontwerp en de uitwerking van het 
belangrijkste gebouw op het landgoed : Het (zorg)hotel en het congres
en opleidingscentrum. 



HISTORISCH ONDERZOEK 

Het landgoed Blankenberg is gelegen in de gemeente Margraten, Zuid
Limburg, ongeveer 8 kilometer ten oosten van Maastricht tussen de 
plaatsen Cadier en Keer en Margraten. Het is een kasteel in franse 
stijl gebouwd 19e eeuw. Het kasteel bestaat uit een herenhuis met 
bijgebouwen en een pachthoeve. Het gebouw is omgeven door 
een prachtig aangelegde tuin en een historisch landschappelijke 
omgeving. 
Kasteel Blankenberg is beschermd als rijksmonument, onder 
monumentnummer 34651 . De redengevende omschrijving betreffende 
de bescherming luidt als volgt: 

"Kasteel Blankenberg, schilderachtig verscholen in het zachtglooiende 
landschap met fraaie tuin en oprijlaan. Uitgebreid complex om een 
langwerpige binnenplaats, in huidige vorm, plm 1825. Het herenhuis, 
geheel verbouwd tussen 1856 en 1863, heeft een middenrisaliet met 
fronton en twee hoekpaviljoens." 1 

GESCHIEDENIS 

Het landgoed wordt voor het eerst genoemd in het oudste leenregister 
van Valkenburg, daterend uit 1 381. Blankenberg was toen een leengoed 
van het Huis Valkenburg. De ontstaansgeschiedenis van het landgoed 
is echter niet meer te achterhalen. 
In een aantal documenten wordt beweerd dat de oorsprong van 
Blankenberg teruggaat tot een Romeinse wacht- en lichttoren. Deze 
diende tot bewaking van de heirbaan2 Maastricht - Trier en het 
doorgeven van lichtsignalen in de nacht. Er is geen bewijs voor deze 
Romeinse functie, feit is echter wel dat de plek van het landgoed aan 
de oude heirbaan gelegen is . 
Blankenberg was in 1 381 verdeeld in twee aparte (land)goederen. Het 
totale landgoed was dus beduidend grater dan tegenwoordig , met een 
totale oppervlakte van ongeveer 85 hectare. Kasteel Blankenberg was 
onderdeel van het landgoed Groot Blankenberg met een boerderij, 

1 Uit: Bouwhistorische verkenning Kasteel Blankenberg 
2 Heirbaan = Romeinse wegen, waarover de legers sne/ verp/aatst konden warden. 
3 Uit: Voorbije Tijden, dee/ 1, p. 18, Historia, Antwerpen, 1960 

Nederland in de romeinse tijd. Het 
landgoed lag aan de heirbaan van 
Maastricht - Trier (via Keulen) 3 
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bouwlanden, graften 4, holle wegen en weilanden. Het goed was 
destijds ongeveer 65 hectare groat. Klein Blankenberg was ongeveer 
20 hectare groat en bestond uit landerijen die geexploiteerd werden 
vanuit een hoeve in Cadier. 

EIGENAREN KASTEEL BLANKENBERG 

De bezitters van Groot Blankenberg waren veelal adellijke geslachten. 
In 1381 was Arnold van Elen de eigenaar. In de periode tot 1824 zijn 
maar liefst 14 edelen van verschillende adellijke families bezitter 
geweest van landgoed en kasteel. De enige overgebleven tekening van 
het voormalige kasteel is een tranchotkaart uit l 804 (zie afb. 5). Hierop 
is te zien dat het kasteel destijds vierkant was met een hof in het 
midden. 
In 1824 wordt de Maastrichtse rechter Salomon Reinier Marius 
Pichot de Plessis eigenaar van het landgoed. Hij liet het kasteel 
slopen en herbouwde Blankenberg geheel in franse stijl, de huidige 
verschijningsvorm van het kasteel met uitzondering van de daken van 
de hoekpaviljoens (zie afb. 6). Het landgoed was destijds nag ongeveer 
80 hectare groat en bestond uit een herenhuis, koetshuis, stallingen, 
pachthoeve, een oranjerie (een gebouwtje voor het overwinteren van 
uitheemse, niet-wintervaste gewassen), tuinen, lanen, singels (met 
kreupelhout begroeide wallen om akkers), weilanden en akkerlanden. 
De rechter liet oak de tuin en toegangsweg aanleggen zoals deze in 
het huidige landgoed nag te herkennen is. 
Het herenhuis en de boerderij zijn gelegen rand een langwerpige 
binnenplaats. Van het herenhuis liggen de vertrekken aan de zuidzijde. 
Hier konden de bewoners uitkijken over de prachtig aangelegde tuin. 
De tu in we rd door de rechter gebruikt voor fees ten. De voorgevel van het 
kasteel tegen het landschap en de tuin zorgt voor een schilderachtige 
sfeer en diende als pronkstuk richting de gasten. 
In 1840 overlijdt de rechter en wordt het landgoed verkocht aan de 
familie De Chestret de Haneffe. Tussen 1856 en 1863 laten zij het 
familiewapen in het fronton aan de voorgevel aanbrengen . Dit wapen is 
oak de huidige versiering van het fronton. Daarnaast warden de daken 
van de hoekpaviljoens gewijzigd. Het kasteel werd hiermee verbouwd 
tot de huidige verschijningsvorm (zie afb. 7). 

4 Graften: Smal/e stroken bas dwars op de hellingrichting tegen erosie van de akkers 
5 Uit: Tranchot, Von Muffling, ca. 1804 
6 Uit: Blankenberg vanaf Straatweg, Ph. van Gu/pen, ca. 1850 
1 Uit: www.hetgeheugenvannederland.nl 



In 1904 werd het kasteel en enkele hectaren grand gekocht door 
gevluchte franse religieuzen . Hierdoor raakte het landgoed versnipperd 
tot de huidige vorm. De franse zusters hebben er echter nooit 
gewoond . 
De gevluchte franse paters Redemptoristen nemen het leegstaande huis 
in 191 9 over en bouwden boven de koetsstallen een kapel. Zij wilden 
er een klooster stichten, maar keren in 1933 terug door een tekort aan 
kloosterlingen. Dit komt mede omdat het vestigen van kloosterordes 
in Frankrijk weer mogelijk werd . 
Sinds 1934 is het kasteel eigendom van de lusters van het Arme 
Kind Jezus. Het kasteel we rd ingericht als rust- en bejaardenoord voor 
zusters . Hierbij werden kamers doorbroken en werd de oude vloer 
vervangen door marmeren plavuizen. In l 972 werd het huis door de 
overheid officieel erkent als verpleeginrichting . 

VERKLARING VAN DE NAAM 'BLANKENBERG' 

De oorsprong van de naam van het landgoed is nergens letterlijk te 
herleiden, maar de meest voor de hand liggende theorie lijkt zeer 
aannemelijk: 
Letterlijk betekent Blankenberg "witte berg" . Het landgoed ligt echter 
min of meer verscholen in een dal van een zacht glooiend landschap. 
Uit historische documenten blijkt dat er mensen in de regio waren 
met land "opten Blankenbergch" en "anden Blankenbergch". Een van de 
verhogingen in het landschap had destijds dus deze naam. Zo zou het 
woord "berg" verklaard kunnen warden. 
Het woord "blank" of wit kan te maken hebben met het kalksteen 
(mergel) dat in de wijde regio aan de oppervlakte komt (zie afb. 7). Als 
het mergel op een heuvel naar boven kwam, zou deze heuvel in de 
volksmond de naam "witte berg" kunnen krijgen . 
De meest eenvoudige en aannemelijke verklaring voor de naam is dus: 
het landgoed dankt zijn naam aan de ligging op of in de buurt van een 
"witte" berg: Blankenberg . 

8 Uit: Http://www.margraten.nf 

Groeve Juliana, Het kalksteen komt 
hier aan de oppervlakte 8 
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CONCLUSIES HISTORISCH ONDERZOEK 

Kalksteen (mergel) is een belangrijke grondstof in Zuid-Limburg. Het 
wordt al eeuwen gewonnen als bouwmateriaal en later als grondstof 
voor de kalkzandsteen industrie. Vee I historische gebouwen in Limburg 
zijn gebouwd uit mergel. 
Landgoed Blankenberg ligt op ongeveer 3 kilometer van mergelgroeve 't 
Rooth . De mergel uit deze groeve zou bruikbaar zijn als bouwmateriaal 
voor de nieuwbouw op het landgoed Blankenberg, omdat het de relatie 
met de locatie versterkt. Het landgoed krijgt zo het "witte" mergel 
waar het zijn naam wellicht aan dankt weer terug. Een nieuwbouw 
kan op deze manier een uitstraling krijgen die in het landschap past, 
dat als een vanzelfsprekendheid op zijn plek thuishoort. De gebruiker 
wordt op deze manier gewezen op de bijzonderheden van de plek. Dit 
bewustzijn kan een verrijking zijn voor de ervaring van het gebouw. 

Het landgoed werd in 1824 bijna compleet herbouwd door een 
Maastrichtse rechter. Hierbij werd ook de prachtige tuin aangelegd. 
Destijds was de tu in een plek voor samenkomst en feesten. De voorgevel 
als achtergrond van de feesten diende om de gasten te imponeren. Het 
gebied voor het Kasteel zal dus weer een gebied van ontmoeten en 
activiteit kunnen warden . Dit zal betekenen dat bebouwing voor de 
voorgevel ongewenst is . 



ANALYSE OMGEVING 

Op bovenstaande afbeelding is duidelijk te zien dat het grootste gedeelte van de omgeving bestaat uit land/ 
akkerbouw. De dorpen zijn relatief ver weg en alleen vanaf hoge punten in de verte zichtbaar . Het landgoed 
ligt dus als het ware ingesloten tussen de omliggende akkers . De groene gebieden random het landgoed 
kenmerken zich door de grate hoogte verschillen. Landbouw is hier niet mogelijk, waardoor er bos en groen 
is ontstaan. 



Het gebied wordt doorsneden door de rijksweg tussen Maastricht en Aken . Langs het landgoed loopt een 
rustige weg richting Honthem (rechtsonder). Het landgoed zelf ligt aan het einde van een doodlopende weg. 
Van auto overlast is dus geen sprake. De overige paden dienen als wandel- en fietsroutes random Margraten en 

Cadier & Keer. Daarnaast zijn een aantal paden oak landbouwwegen die toegang geven tot de akkers. 



FOTO ANALYSE OMGEVING 

Vanaf het landgoed heeft men een panoramisch uitzicht over het glooiende landschap richting het Oosten (l ,8). 
De toren van de militaire begraafplaats van Margraten is als landmark te onderscheiden (8). Op het hoogste 
punt van het landgoed ziet men een boeiend vergezicht richting het Zuid-Westen (5) . De vele wandel/fietsroutes 
in het gebied rand het landgoed lopen door akkers en langs bosranden (3 ,6,7) Kenmerkend daarbij zijn de 



Uitzicht richting Margraten Landgoed vanuit het Noord-Westen 2 Wandel/ Fietspad fangs boomgaard 3 

Uitzicht over glooiend landschap 4 Uitzicht vanaf hoogste punt landgoed 5 Wandel/ Fietspad fangs bosrand 6 

Pad door g/ooiende akkers 7 Uitzicht rich ting militaire begraafplaats 8 Zicht op landgoed vanuit het Oosten 9 

blokhagen die de paden en de akkers onderling scheiden. Deze hagen kunnen een interessant element zijn in 
eventuele aanpassingen op het landgoed . 
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FOTO ANALYSE LANDGOED 

In de foto analyse is duidelijk te zien dat het landschap licht glooiend is en in het zuiden omhoog loopt (2,6) . De 
toegangsweg is aan weerszijden voorzien van een bomenrij en het kasteel wordt via de achterzijde benaderd 
(1). Als eerste passeert men de westgevel. (3) Aan het einde van de weg opent het landgoed zich in een groene 
vlakte om rand door bomen . (7) De volgende ervaring is het verschijnen van de voorgevel. (5,8) Deze imponeert 



Toegangsweg Blankenberg Zicht op kasteel vanuit het westen 2 Westgevel met toegangsweg 3 

Binnenp/aats kasteel 4 Voorgevel vanaf links 5 Zicht op tuin richting westen 6 

Zicht op tuin rich ting zuiden 7 Voorgevel loodrecht 8 Bospad op het landgoed 9 

door het grate groene plein dat zich voor de gevel uitstrekt. De laatste in de reeks van ervaringen is het 
betreden van het kasteel, het binnenhof opent zich aan het oog als een intieme plek van rust en bezinning. (4) 
Het bospad achter op het landgoed heeft te weinig relatie met het kasteel. lngrepen om het landgoed als geheel 
te benutten zouden welkom zijn (9). 
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ANALYSE HOOGTEVERSCHILLEN OMGEVING 

Op bovenstaande hoogtekaart is het verloop van de omgeving goed te zien. De provinciale weg boven ligt 
relatief hoog. De weg naar het landgoed loopt omlaag richting het klooster. Vanaf het klooster loop het landgoed 
omhoog, waardoor niet te zien is waar het landgoed eindigt. De linker- en rechterzijde van het landgoed geven 
een weids uitzicht over het Limburgse landgoed. 



ANALYSE UITZICHT VANAF LANDGOED 

Het uitzicht aan de rechterzijde kijkt uit op een oude mergelgroeve (1 ). Vanaf het hoogste punt van het landgoed 
is er een wijds uitzicht over het Zuid-Limburgse landschap en zijn in de verte diverse dorpjes te onderscheiden 
(2). De linkerzijde van de het landgoed biedt een panoramisch uitzicht richting margraten (3). In de verte is 
de gedenktoren van de Amerikaanse begraafplaats te zien. De bijgebouwen op het landgoed -stallen en een 

tijdelijke bebouwing voor een verzorgtehuis- warden gesloopt, omdat ze sterk verouderd zijn. 

~~~~~~~~---155,...~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--



GROEN DOORZETTEN 

De boerderij aan de rechterzijde komt te vervallen in verband met de herbestemming, waardoor de mogelijkheid 
ontstaat het groen van het landgoed door te zetten. Zo kan aansluiting warden gevonden bij de bestaande fiets 
en wandelroutes . Dit kan hotelgasten stimuleren te bewegen en daardoor herstellen. Daarnaast zorgt het voor 
diverse bezoekers, wat een belangrijke vereiste is voor het Care Leisure Concept . 

..... ----------------------------------------------------------------------t66 1---------------~ 



ONTWERP 

RELATIES 

In onderstaand schema zijn de relaties tussen de verschillende functies op het landgoed weergeven. De pro
gramma onderdelen zijn functioneel bij elkaar geplaatst, zodat ze optimaal van elkaar kunnen profiteren. Uit 
de clusters zijn drie verschillende gebouwen ontstaan, die allen een plek op het landgoed krijgen aan de hand 

van de wensen en eisen die het programma stelt. 
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ONTWIKKELINGSLOCATIES 

De nieuwbouw van het hotel en het congrescentrum komen in het bestaande klooster en vormen daarmee 
het hoofdgebouw van het landgoed . De hotelkamers komen aan de oostzijde om van het uitzicht te kunnen 
genieten. De woningen liggen aan de rand van het landgoed en hebben een eigen uitrit. De locatie zorgt 
voor privacy en een mooi uizicht. De herstelkliniek ligt in een hoek van het landgoed als een paviljoen dat te 
ontdekken is. Vanaf dit hoge punt is er een wijds uitzicht richting het zuidwesten. 



PROGRAM MA 

Het program ma zoals hieronder afgebeeld is inmiddels verdeeld over drie gebouwen op het landgoed : de won
ingen, het zorghotel met congrescentrum en kunst en de herstelkliniek. Hierna volgen de schetsontwerpen 

voor de woningen en de herstelkliniek. Het zorghotel is verder uitgewerkt en vormt de kern van dit project. 
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1 2 

3 4 

(ZORG)HOTEL 

Uitgangspunt van het ontwerp 
is nieuwbouw aan of bij het 
bestaande klooster met een eigen 
identiteit , maar wel in harmonie. 
De gebouwdelen vormen zo een 
nieuw geheel, waarbij beide delen 
een relatie aangaan en elkaar 
versterken. 

Het bestaande klooster heeft 
Een een krachtige 

krachtige ingreep 
een gelijkwaardig 
verkrijgen. 

2 

vorm. 
is nodig 

gebouw 
om 

te 

De nieuwbouw met hotelkamers 
komt aan de oostzijde, omdat dit 
de meest gesloten zijde is . Hier 
is het uitzicht over het landschap 
optimaal, wat kwaliteit aan de 
kamers geeft. 

3 
Het bestaande volume wordt open 
gebroken, zodat de gebouwdelen 
een geheel kunnen vormen. 

4 
Verbindingen tussen het bestaande 
en nieuwe gedeelte zorgen ervoor 
dat het nieuwe gebouw ook 
daadwerkelijk als een geheel kan 
werken. 
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Op de afbeelding hiernaast is 
te zien dat de nieuwbouw zorgt 
voor een knooppunt waar alle 
verkeersroutes samenkomen. Dit 
is het centrale punt in het gebouw 
en zal plaats bieden aan de balie en 
lobby van het hotel. 

De ingreep in het bestaande 
gebouw zorgt ervoor dat ruimten 
ontstaan met een verschillend 
karakter. Een opeenvolging van 
verschillende ervaringen bij gebruik 
van het gebouw is het gevolg . Na 
de entree is er zicht op een intiem 
hof dat tevens als buitenfoyer voor 
het congrescentrum dient (1 ). 
De tweede buitenruimte laat de 
relatie zien tussen het oude en 
nieuwe gedeelte van het gebouw 
(2) . 
Vanuit de hotelkamers is er een 
panoramisch uitzicht over het 
glooiende landschap (3). 
Het hof met de beeldentuin is 
de vierde buitenruimte en biedt 
uitzicht op de buitenfoyer (4) . 
Het prachtig aangelegde landgoed 
tegen de monumentale voorgevel is 
de laatste in een reeks ervaringen 
( 5). 
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bestaande situatie 

nieuwe volumes zorgen voor een betere routing 
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De doorkijk in het nieuwe volume 
zorgt voor een interactie tussen 
het zorghotel en het aangrenzende 
landschap. Het bestaande klooster 
blijft vanaf alle zijden zichtbaar 
door of langs de nieuwbouw. Op 
deze manier wordt respect getoond 
voor het monument. 
De grate trap nodigt bezoekers 
uit een kijkje te nemen in de 
beeldentuin en zet hotelgasten aan 
tot fietsen en wandelen. 
Beweging, de mooie omgeving en 
contact met bezoekers kan voor 
hotelgasten leiden tot een sneller 
herstel. 
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Het zorghotel is het hoofdgebouw van het complex. Het ligt centraal op het landgoed aan de enige toegangsweg 
en straalt dat ook uit. De imposante, monumentale gevel op het zuiden en de uitnodigende trap op het oosten 
dragen hieraan bij. 
De architectuur van de woningen sluit in materiaal aan bij die van het hoofdgebouw. Ze zijn echter wat minder 
extravert om de privacy van de bewoners te waarborgen en hebben een eigen karakter, wat overigens niet is 
uitgewerkt. 
De herstelkliniek staat achter op het landgoed als een paviljoen . Dit is een plek om te ontdekken. De 
architectonische taal is modern, misschien zelfs high-tech. Het gebouw sluit hiermee aan op de dynamische 
activiteiten en moderne apparatuur in het gebouw . 

..... ------------------------------------------------------------------------~76 ,_ ______________ __ 



FUNCTIEVERDELING 

Het gebouw is zo ontworpen 
dat hotel- , congresgasten en 
medewerkers elkaar zo min 
mogelijk tot last zijn . Het facilitaire 
gedeelte zorgt voor de scheiding 
tussen hotel en congres, zodat 
medewerkers beide goed kunnen 
ondersteunen zonder op te vallen. 
Bij binnenkomst warden de mensen 
voor het congres direct gescheiden 
van die voor het zorghotel. Bij de 
balie warden de congresgangers 
richting de foyer geleidt en vanaf 
daar richting de verschillende 
zalen. De hotelgasten gaan richting 
de hotelbalie in de lobby. Vanaf 
hier gaan ze naar de kamers die 
zich in de nieuwe vleugel, of naar 
de bovenste twee lagen van het 
bestaande hoofdgebouw bevinden. 
Op de onderste laag van het 
hoofdgebouw vindt met het cafe 
en andere ruimtes van vermaak 
voor de gasten . De bestaande 
vleugel met de kapel huisvest 
het restaurant en ruimten voor 
workshops en cultuur. 
Het facilitaire gedeelte ligt 
centraal tussen het hotel en 
het congrescentrum. Via een 
hellingbaan naar de kelder warden 
goederen aangevoerd. De keuken 
van het complex zit boven de 
opleidingszalen van het congres en 
is via een loopbrug verbonden met 
het restaurant van het hotel. 
De zusterspost en andere medische 
ruimten zitten op laag 2 tussen alle 
hotelkamers, zodat iedereen snel 
bereikbaar is in geval van nood. 
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ROUTING 

De gebruikersstromen in het 
gebouw laten goed zien dat 
hotel- en congresgasten direct 
bij de entree gescheiden warden . 
De medewerkers opereren vanuit 
het centrale deel tussen het 
hotel en het congrescentrum 
in. Op deze manier is iedereen 
snel bereikbaar, zonder dat de 
verschillende gebruikers elkaar 
hinderen . 

• congresgasten 

• medewerkers I facilitair 

• hotelgasten 



GEVELS 

In de omgeving van Margraten komt overal mergel aan het oppervlak. Dit is een lichtgele kalksteen die 
vroeger veel gebruikt werd voor kerken en andere belangrijke gebouwen. Uit het historisch onderzoek 

kwam reeds naar voren dat het landgoed waarschijnlijk haar naam dankt aan dit materiaal. Mergel wordt 
tegenwoordig niet meer in blokken in Limburg gewonnen, omdat goede kwaliteit zeldzaam is en alleen nag 

voor restauraties gebruikt wordt. 
In de gevels komt merget terug als toeslag in de prefab betonnen gevel. Hierdoor krijgt het beton de 

uitstraling van mergel, maar is het beter bestand tegen weersinvloeden. De toepassing van mergel in het 
gebouw zorgt voor een nauwe relatie met de omgeving . Op de volgende bladzijden zijn de gevels van die 

nieuwbouw weergegeven. Eerst volgt een overzichtblad met de locatie van elke gevel. Na de gevels komen 
oak de doorsneden aan bod. 

Vogelvlucht vanuit het zuidoosten V 
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3. Westgevel (I :500) 

4 . Oostgevel (I :500) 
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DZ Bank, Berlijn, Frank O. Gehry 9 

Galician Art Center, Santiago de Compostella, Alvaro Siza IO 

Burdner Kunsmuseum, Chur (CH), Peter Zumthor 11 

9 Uit: Eigen fotomateriaa/ 
10 Uit: Alvaro Siza, Taschen, 2003 
1 I Uit: Eigen f otomateriaal 

MATERIALISATIE 

De gevels van de nieuwbouw zijn 
van prefab beton met een toeslag 
van het plaatselijk gewonnen 
mergel. Hierdoor krijgt het gebouw 
zijn relatie met de omgeving. De 
elementen hebben een formaat 
van 300x300 mm. Door kleine 
kleuNerschillen tussen de tegels 
ontstaat een nuance in de gevel. 
Van afstand werkt het gebouw 
als een monoliet, bij toenadering 
blijkt de gevel uit kleinere delen te 
bestaan. 
Hiernaast staan enkele referenties 
waarin vergelijkbare kleur- en 
nuanceverschillen te zien zijn 9, 10 

De verbinding tussen het oude en 
nieuwe gedeelte is van lichtgrijs 
geverfd hout met veel glas 11. Het 
natuurlijke hout is gekozen om een 
duidelijke overgang van oud naar 
nieuw te markeren . 
De grijze kleur zorgtvooreen goede 
aanslu iting tussen de nieuwbouw 
en het bestaande gedeelte van het 
kasteel. Het vele glas zorgt voor 
een relatie met de omgeving en de 
hofjes . 

.._ ________ 84 ..,_ _______ _ 



RONDLEIDING DOOR HET GEBOUW 

In dit hoofdstuk wordt een rondleiding door het gebouw getoond aan de hand van een aantal afbeeldingen . 
Hierdoor ontstaat een goede indruk van de ruimtelijke en zintuiglijke kwaliteiten van het gebouw. Er komen 
verschillende 'small pleasures' terug, zoals benoemd in het eerste deel van dit verslag. Daarnaast is goed te 
zien dat de gebruiker een reeks van verschillende ervaringen doormaakt, wat het gebouw interessant maakt 
en houdt. De thema's daglicht, plaatsgebondenheid , tektoniek en materiaal uit het inleidende essay zijn ook 

te onderscheiden in de opeenvolgende afbeeldingen . 

Vogelvlucht vanuit het noordoosten V 
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Het landgoed wordt benaderd vanaf de achterzijde via een oprijlaan 
met bomen aan be ide zijden. De voorgevel en het eigenlijke landgoed 

warden pas ontdekt bij gebruik van het gebouw. 
De entree van het zorghotel en congrescentrum steekt uit de bestaande 
wand om duidelijk zichtbaar te zijn voor de gasten. Het element is laag 
genoeg om de gevel van het kasteel visueel door te laten lopen tot aan 

de voorzijde. 



2 

De entreehal is een langgerekte ruimte waarin verschillende 
ervaringen elkaar opvolgen. Het eerste dat opvalt, is de grote opening 
met een sterke lichtinval. Hier is een trap te onderscheiden die 
omhoog gaat, maar het is moeilijk te zien waar deze toe leidt. Aan de 
linkerzijde is een reeks van grote openingen die bij binnenkomst als 
een wand werken. Er valt echter wel indirect licht binnen, wat duidt 
op een buitenruimte. 



3 

Verder in de entreehal is het mogelijk door de openingen te kijken. 
De binnenplaats van het klooster wordt zichtbaar. Dit hof is tevens in 

gebruik als buitenfoyer voor het congres- en opleidingscentrum . 
Na het zicht op de foyer komt met bij de balie, om in te checken in 
het hotel. Vanaf daar warden de gasten verder begeleid richting de 

hotelkamers . 
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Na de balie komt men in de lobby. Hier zijn een reeks openingen 
die zicht bieden op een ander soort buitenruimte. Het is een 
smalle strook groen tussen de voormalige boerderij en de nieuwe 
hotelvleugel. Verderop is uitzicht over het groen en de weilanden. 



5 

In de corridor met de hotelkamers is een raam aan het eind aangebracht 
zodat gasten altijd naar het licht lopen, dit zorgt voor een betere 
orientatie in het gebouw. De openingen aan de linkerzijde bieden zicht 
op het bestaande kasteel en zijn geplaatst tegenover de deuren van de 
hotelkamers. Zo valt licht in de kamer bij het openen van de deur. De 
gang is relatief danker en dicht om het contrast aan te gaan met de 

lichte hotelkamers. 



6 

In de hotelkamers vallen direct de grate ramen op, waardoor een 
panoramisch uitzicht over het landschap van Zuid-Limburg te zien 
is. Ze lopen bijna door tot aan de grand, zodat oak vanuit zitpositie 
en goed uitzicht naar buiten mogelijk is. De wand aan de linkerzijde 
bestaat uit schuifdeuren, waarachter de keuken, toilet, douche en 
het bed verborgen zijn. De overige ruimte is vrij te benutten als 
leefruimte, waardoor met relatief weinig ruimte een comfortabele 
kamer ontstaat. 
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De lobby is samen met de balie het knooppunt in het gebouw. Vanuit 
de lobby gaat er een trap (en lift) omhoog richting de overige functies 
van het hotel. Van bovenaf valt daglicht op de trap. Bovenaan de trap 
is een uitgang richting de tweede binnenplaats van het complex; de 

beeldentuin. 
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De overgang tussen het oude en nieuwe gedeelte is transparant en 
van een afwijkend materiaal. De toepassing van hout zorgt ervoor 
dat deze overgang opgemerkt wordt. Het uitzicht vanuit deze 
ruimte is het tweede hof met de beeldentuin aan de ene zijde en het 
panoramische uitzicht aan de andere zijde. 
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9 

Wandelaars en fietsers benaderen het landgoed vanaf de oost- en 
westzijde en zien als eerste de grate lichtgele monoliet. Het gat in dit 
volume biedt zicht op het bestaande klooster en benadrukt door haar 
vorm de glooiing van het landschap. Het lichtgele gevelmateriaal is 

-:: 9 beton met een toevoeging van het plaatselijk gewonnen mergel. Op 
deze manier gaat de nieuwbouw een relatie aan het met landschap en 

verteld het iets over de plek waar het staat. 



I I 11 11 I I 

10 

Dichterbij wordt de grate monumentale trap zichtbaar die toegang 
biedt tot de beeldentuin. De trap benadrukt het glooiende landschap 
door erin te verdwijnen. Het zicht op het bestaande klooster nodigt uit 
om de trap te beklimmen. De gevel van de nieuwbouw blijkt te bestaan 
uit gestapelde elementen. Het gebouw is daardoor op meerdere niveaus 
interessant. 

I I I I I 
I 
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Vanuit de beeldentuin heeft men een panoramisch uitzicht door de 
opening in de nieuwbouw. Dit kan gasten van het zorghotel stimuleren 
te gaan wandelen en fietsen, waardoor het herstel bevorderd wordt. 
De beeldentuin sluit aan op het cafe, zodat bezoekers van de tuin in 
contact gebracht warden met de gasten uit het zorghotel. Vanuit het 
cafe is er aan de andere zijde toegang tot het landgoed en de voorgevel 

van het kasteel. 

..... ------------------------------------------------------------------------~96 ,__ ________________ _ 
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CONCLUSIE 

Dit hoofdstuk zal dienen als een korte reflectie op mijn 
ontwerpproces en persoonlijke ontwikkeling tijdens het afstuderen. 

Het ontwerpen van een gebouw met zintuiglijke kwaliteiten bleek 
nog moeilijker dan ik van tevoren had gedacht. Het was lastig om de 
consequenties van bepaalde ontwerpbeslissingen in te schatten. Het 
verschil tussen de lijnen op mijn laptop en een geweldige ruimte is 
immers groot. Met alleen het voornemen een mooi gebouw te maken 
kom je er niet, zoveel was al snel duidelijk. 

Naarmate het proces vorderde kwam ik erachter dat ik steeds 
kritischer werd op mezelf, waardoor ik kon beginnen met het 
verbeteren van mijn ontwerp in plaats van het veranderen. Verder ben 
ik vaardiger geworden met het oplossen van ontwerpproblemen en 
het doorhakken van knopen. 

Na vele ups en downs ben ik uiteindelijk toch zeer tevreden met het 
eindresultaat. Het besef dat ik zelf problemen in mijn ontwerp kan 
aanwijzen en oplossen bewijst voor mij dat ik een grote ontwikkeling 
heb doorgemaakt tijdens mijn afstuderen . Mijn project zal het nog 
niet halen bij de meesterwerken uit het inleidende essay van dit 
verslag, maar ik denk dat ik een stap in de goede richting gemaakt 
heb. Dit project is naar mijn mening dan ook een goede basis voor 
mijn verdere carriere als architect. 
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op kunsstof dragers 
2 laags dakbedekking 

isolatie op afschot 16 mm/m1 
dampremmende folie 

vloer300 mm 

isolerende beglazing 

DETAIL 6 



"1/650+ 
----'----------

prefab .beton 300x300 mm met merge! toevoeging 
bevest1gd met natuursteen ankers 

luchtspouw 70mm 
waterl<erende dampdoorlatende folie 

isolatie 140 mm 

dampremmende folie 
betonnen binnenspouwblad 200 mm 
in het werl< gestort 

t3000+ 
6!_ ________ _ 

50 70 140 

---

---
: .. :::: 

prefab beton 300x300 mm met merge! toevoeging 

egaliserende laag 
underlayment 21 mm 

houten klossen 160 mm 

dampremmende folie 

vloer 300mm 

isolerende beglazing 

:;i 

\I 

~ 

~ 

~ 
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