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“Het allerergste gevoel is dat je niet meer meetelt, dat je er niet meer bij hoort. Dat oud zijn geen enkele functie meer 
lijkt te hebben in de samenleving. Dát is de schok. […] We willen heel lang leven, we willen niet oud zijn.” 

Kees Brusse  
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OVER OPA’S EN OMA’S
Beste lezer,
Ik was een jaar of vijf toen ik mijn opa en oma beloofde, later als ik groot zou zijn een huis voor ze te ontwerpen. 

Het is iets waar ik de afgelopen weken, tijdens de afronding van mijn scriptie, vaak aan terug heb gedacht. Dit terwijl 
het in eerste instantie nooit de bedoeling was mijn scriptie te wijden aan ouderenhuisvesting. Mijn eerste ideeën 
hadden betrekking op de kwaliteit van woongebouwen en de invloed daarvan op de leefkwaliteit van bewoners. 
Ouderenhuisvesting was in dat opzicht maar ‘saai’, zo dacht ik. 

In de afgelopen anderhalf jaar ben ik erachter gekomen dat juist deze opvatting ouderenhuisvesting zo interessant 
maakt. Het is zowel een vraagstuk dat niet alleen betrekking heeft op bouwkunde, maar ook op sociologisch vlak. In die 
zin is ouderenhuisvesting veel meer dan enkel een woongebouw. Juist voor ouderen is de kwaliteit van woongebouwen 
essentieel voor de kwaliteit van leven. Een goed ontworpen woongebouw vormt mijns inziens de basis voor de sociale 
mogelijkheden die ouderen hebben in de samenleving. 

Mijn opa’s en oma’s hebben het geluk dat ze in relatief goede gezondheid oud zijn geworden of nog steeds leven. Zij 
hadden geen woning nodig die specifiek voor hen was ontworpen. Zij konden, ondanks de beperkingen van de woning, 
actief deel uitmaken van de samenleving. Er zijn echter voldoende opa’s en oma’s in Nederland waarvoor dat niet geldt. 
In de komende jaren, als mijn vader en moeder opa en oma zijn geworden, zullen ouderen meer dan ooit een stempel 
drukken op de samenleving. Willen deze ouderen actief deel uit gaan maken van de samenleving, vraagt dit om een 
inmense verandering in de wijze waarop wij als samenleving tegen ouderen aankijken en de wijze waarop er voor 
ouderen wordt gebouwd. Beiden zijn in mijn ogen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet langer moeten ouderen 
worden achtergesteld, ze moeten juist op de voorgrond worden gezet, ouder in de etalage! Met dit werk, hoop ik hierin 
een bescheiden eerste stap te zetten en wil ik de belofte, die ik als vijfjarige jongen aan mijn opa en oma heb gemaakt, 
20 jaar later eindelijk inlossen. 

 Ik zou graag alle mensen willen bedanken die hebben meegeholpen aan de totstandkoming van mijn scriptie. De 
commissie en collega studenten Angela Lindenberg en Nick Domhof, voor hun inzet, inspiratie en opbouwende kritiek 
tijdens de vele gesprekken en bijeenkomsten in de afgelopen anderhalf jaar. Psycholoog André Kilsdonk, die mij heeft 
geholpen met het doorkomen van een moeilijke periode. Mijn ouders en mijn vriendin Erline Pouwels die me, hoewel 
het niet altijd even makkelijk voor hun was, in de afgelopen anderhalf jaar onvoorwaardelijk hebben gesteund. In het 
bijzonder mijn vader, voor de vele uren die hij samen met mij heeft besteed aan het optimaliseren van het ontwerp. Ik 
beloof de komende periode de verloren tijd in te halen. Tenslotte wil ik mijn goede vrienden en (ex)-collega studenten 
Dirk Arts en Noud Nelissen bedanken voor hun inzet, inspiratie en opbouwende kritiek in de afgelopen anderhalf jaar, 
in het bijzonder in de laatste weken van mijn afstuderen. 
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SAMENVATTING
In het ontwerp van de huidige Nederlandse (ouderen)huisvesting wordt onvoldoende rekening gehouden met de 

sociale behoeften van ouderen. Een kritische blik naar de moderne ouderenhuisvesting leert dat het percentage voor 
ouderen geschikte woningen lager ligt dan 5,5% van de totale woningvoorraad wanneer rekening wordt gehouden 
met de sociale behoeften, terwijl het percentage ouderen in de komende jaren op zal lopen naar 36,8% van de totale 
bevolking. Verreweg het grootste deel van de doelgroep, ruim 95,6%, ofwel 4.480.000 inwoners leeft zelfstandig in 
de eigen woning. Wanneer een woongebouw onvoldoende voorziet in de sociale behoeften kan het leiden tot een 
vermindering van het sociaal welbevinden. Het kan ouderen kwetsbaar maken, hetgeen uiteindelijk kan leiden tot het 
niet langer zelfstandig kunnen wonen en een grotere belasting van het Nederlandse zorgstelsel. In de literatuur wordt 
daarentegen gesteld dat de gebouwde omgeving een belangrijke rol kan spelen bij het sociaal welbevinden van haar 
gebruikers. Sociale interactie vormt de basis van het sociaal welbevinden.  

Het onderzoek richt zich op het vertalen van gebruikerseisen ten aanzien van sociale interactie naar ontwerpcriteria. 
De volgende thesis staat centraal in het onderzoek: Op welke wijze kan het bouwkundig ontwerpen van een woongebouw 
een bijdrage leveren aan het verbeteren van het sociaal welbevinden van zelfstandig wonende ouderen?  Het onderzoek 
heeft als doel het sociaal welbevinden van zelfstandig wonende ouderen te verbeteren door het bouwkundig ontwerpen 
van de woning. Met het onderzoek wordt getracht een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven 
van zelfstandig wonende ouderen, door middel van het vergroten van de kwaliteit van de woning. 

Aan de hand van een literatuurstudie is in een tweetal hoofdstukken de bijdrage van de huidige ouderenhuisvesting 
in Nederland aan het sociaal welbevinden van zelfstandig wonende ouderen bepaald. In het eerste deel van de 
literatuurstudie worden de gebruikerseisen ten aanzien van sociale interactie aan de hand van een definitie uit de 
literatuur door Nesh en Calino [1996] en Riggio et al. [1986], gestructureerd en zullen verschillende kenmerken van 
de gebouwde omgeving worden geïdentificeerd. Op basis van de kenmerken van de gebouwde omgeving is een 
aantal fysieke eisen uit het werk van Alexander [1977], Dorst [2005], Gehl [2006] en Wijk et al. [2003] geselecteerd 
waaruit een zestal ontwerpcriteria zijn ontleed.  De ontwerpcriteria vormen de basis voor de analyse van de huidige 
ouderenhuisvesting in Nederland en de situatie-analyse van de wijk Brukske te Venray. Per ontwerpcriterium wordt 
de implementatie van de fysieke eisen in het ontwerp beoordeeld als ‘slecht’, ‘matig’, ‘goed’ of ‘niet van toepassing’. 
Op basis van de ontwerpcriteria en de resultaten van de analyses is een ontwerp gemaakt voor een woon- annex 
marktgebouw voor de wijk Brukske te Venray. 

In relatie tot de gebouwde omgeving kunnen drie eisen worden onderscheiden: 1. Nabijheid van andere mensen. 
2. Mogelijkheid tot Communicatie. 3. Mogelijkheid tot Controle. Er kunnen zes verschillende ontwerpcriteria worden 
onderscheiden: ruimtelijkheid, functionaliteit, bereikbaarheid, belichting, transparantie en variatie. Ruimtelijkheid komt 
in de literatuurstudie naar voren als het meest belangrijke criterium omdat deze van invloed is op alle drie de eisen 
van sociale interactie. De criteria belichting, transparantie en variatie hebben betrekking op twee van de drie eisen, zie 
hiervoor afbeelding 3.0.3. Uit de analyse van de huidige ouderenhuisvesting in Nederland blijkt dat de implementatie 
van fysieke eisen in het ontwerp van de huidige ouderenhuisvesting onvoldoende is, slechts 24% van de eisen waren 
volledig geïmplementeerd. Het implementatieniveau van de zes ontwerpcriteria in de situatie-studie werd als lager 
beoordeeld in vergelijking tot de case-studies. Slechts 8% van de eisen werd daar volledig geïmplementeerd. Op 
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basis van de situatie analyse en de ontwikkelde ontwerpcriteria is een ontwerp gemaakt voor een woongebouw annex 
marktgebouw voor zelfstandig wonende ouderen. Omdat de ontwerpcriteria de basis vormen van het ontwerp, scoort 
het ontwerp vanzelfsprekend hoog ten opzichte van de bestaande situatie. Ruim 69% van de eisen zijn In de bestaande 
situatie was slechts 8% van de eisen uit de ontwerpcriteria geïmplementeerd, in de nieuwe situatie is dit percentage 
verhoogt naar 69%, 29% van de eisen is deels in het ontwerp geïmplementeerd.

De implementatie van de ontwerpcriteria in de gebouwde omgeving houdt niet per definitie in dat het bijdraagt aan 
het sociaal welbevinden van zelfstandig wonende ouderen. Aanvullend kan geconcludeerd worden dat het bouwkundig 
ontwerp van een woongebouw niet een directe bijdrage levert aan het verbeteren van het sociaal welbevinden. Het kan 
enkel ideale omstandigheden bieden voor het ontstaan van sociale interactie, door te voorzien in de drie eisen die uit 
de literatuurstudie naar voren kwamen. Of sociale interactie ontstaat, en of het bijdraagt aan het sociaal welbevinden 
is afhankelijk van meerdere persoonlijke- en informatieve achtergrondfactoren die niet door de gebouwde omgeving 
beïnvloedt kunnen worden. Wel is duidelijk dat door implementatie van ontwerpcriteria in de gebouwde omgeving de 
kans op sociale interactie wordt vergroot omdat het leidt tot een kwalitatieve verbetering van de gebouwde omgeving. Het 
onderzoek kan derhalve ook worden beschouwdt als het ontwikkelen van ontwerpcriteria voor een ideale leefomgeving. 
Sociale interactie vindt immers het vaakst plaats daar waar de omstandigheden het meest optimaal zijn. Met andere 
woorden, daar waar de gebouwde omgeving optimale omstandigheden biedt. Een vergrootte kans op sociale interactie 
betekent indirect tevens een vergrootte kans op het verbeteren van het sociaal welbevinden. Vanwege de kwetsbaarheid 
van de doelgroep ouderen, kan een vergrootte kans op sociale interactie in grote mate van positieve invloed zijn op het 
sociaal welbevinden in vergelijking tot andere, minder kwetsbare doelgroepen. 
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SUMMARY
In contemporary housing design for elderly there’s not enough attention for the social needs of elderly people. 

A critical view  at the contemporary  housing for elderly tells us that the percentage of usable houses for elderly 
people is lower than 5,5% of the total housing supply when there’s paid attention to the social needs. Meanwhile the 
percentage of elderly people will rise to 36,8% of the total population .The biggest part of this group by far,well over 
95,6% (4.480.000 residents) is living independently in their own home  .When there’s not enough attention paid to the 
social needs in a housing building, it can lead to a decrease in the social well-being of people.It can make the elderly 
extra vulnerable,which can lead to no longer living independently  and will put a bigger pressure on the Dutch health 
system.On the other hand in literature is said that the building environment can play an important part in the social well-
being of it’s users.The base of social well-being is social interaction.  

Research is focussing on  the translation of user-demands with regard to social interaction towards design criteria.
The next  these is central in the research:In what way can a housing design contribute to the social well-being of the 
independent living elderly? The purpose of the research is to improve the social well-being of independent living elderly 
by designing of the house.The research will try to contribute to improve the quality of life of independent living elderly,by 
increasing the quality of the house.  

In two chapters of a literature survey the contribution of  housing for elderly in  the Netherlands to the social well-being 
of independent living elderly is determined.In the first part of the literature survey the user demands are structured and 
several characteristics of the building environment will be identified  with regard to social interaction  by a definition 
from the literature of Nesh and Calino (1996) and Riggio et al.(1986) .On the basis of the characteristics of the building 
environment,some  physical demands are selected  of which six design criteria are derived.These design criteria are 
the  foundation for the analysis of the present  housing for elderly  in the Netherlands and the situation-analysis of the 
neighbourhood Brukske in Venray.

In relation to the building environment three demands can be distinguished: 1.Nearness of other people. 2.Possibility to 
Communication. 3.Possibility to Control.Six different design criteria can be distinguished: spaciousness,functionality,acc
essibility,lighting,transparency and variation.In the literature survey the most important criteria is spaciousness,because 
it has an influence on all three demands of social interaction.Lighting,transparency and variation are related to two (out 
of three) demands,as you can see at illustration 3.0.3. The analysis of the present housing for elderly shows that the 
physical demands in the design of the housing for elderly is insufficient. Merely 24% of the physical demands were fully 
implemented in the building design. The level of implementation of the six design criteria in the situation-survey was 
judged lower  in comparison to the case-studies. Merely 8% of the physical demands were fully implemented in the 
neighbourhood of Brukske.  

Based on the situation analysis and the developed design criteria a design has been made for a housing building 
annex market building for independent living elderly people. Because the foundation of the design is based on design 
criterias, the design  is scoring high with regard to the present situation. An extensive amount of 69% of the physical 
demands are fully implemented into the new building design. 
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The implementation of the design criteriby a in the building environment is not by definition contributing to the social 
well-being of independent living elderly people.Complementary can be concluded that the design of a housing  building 
doesn’t contribute directly to improve the social well-being.It can merely offer ideal circumstances to originate social 
interaction by providing the three demands,which came forward out of the literature- survey.If   social interaction 
originates and if it contributes to the social well-being is dependent of several personal and informative background 
facts,which can not be influenced by the building environment.It’s obvious that by implementation of design criteria 
in the building environment,the chance of social interaction is increased,because it will  improve the quality of the 
building environment.The survey can therefor also be considered as the developing of design criteria for  an ideal 
living environment.After all social interaction takes place the most where circumstances are most optimum.(In other 
words:where the building environment provides optimum circumstances).A bigger chance of social interaction means 
indirect a bigger chance of improving the social well-being.Because of the vulnerability of the target group of elderly 
people,a bigger chance of social interaction can be a very positive influence on the social well-being in comparison to 
other,less vulnerable target groups.
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1. INTRODUCTIE
Er wordt slechts in beperkte mate rekening gehouden met de gebruikersbehoeften bij het ontwerpen van de 

moderne woning [Lichtenberg. 2005]. Waar in de middeleeuwen gebruikersbehoeften het uitgangspunt waren voor de 
architectuur, maakte dit in de renaissance plaats voor visuele- en functionele aspecten. Het ontwerp werd niet langer 
primair door het gebruiksdoel bepaald, maar kwam uit esthetische overwegingen voort. Door de introductie van het 
functionalisme in de jaren ‘30 van de vorige eeuw, verdween het uitgangspunt verder naar de achtergrond. Geleid door 
de medische ontwikkelingen aan het begin van de 21e eeuw, werden woningen gebouwd op twee grondslagen: de 
esthetica, geformuleerd tijdens de renaissance en verder ontwikkeld in de daaropvolgende eeuwen, alsmede de leer 
betreffende de fysieke behoeften van de mens, die in verband met het functionalisme werden geformuleerd. De woning 
moest licht en zonnig zijn, voorzien kunnen worden van frisse lucht door natuurlijke ventilatie, en toegang hebben tot 
groen. De woning oriënteerde zich niet langer richting de straat, maar richting de zon [Gehl. 2006]. Geleid door de 
schaalvergroting in de woningbouw in de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw, heeft de woning zich ontwikkeld tot een 
generieke eenheid van industrieel vervaardigde componenten [Gössel en Leuthäuser. 2005]. Het leven is letterlijk uit 
de woning ontworpen. 

*Afbeelding 1.0.1.
Het verschil in structuur tussen de middeleeuwse en de moderne, Westerse stad gezien vanaf boven in Apulië, Italië.
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Door deze ontwikkeling heeft de ontwerper geleidelijk aan contact verloren met de gebruiker [Leeuwen, van. 1980]. 
Dit is een opmerkelijke constatering voor een discipline die juist als doel heeft gebruikers een optimale leefomgeving te 
bieden [Vischer. 2008]. Omdat gebruikersbehoeften door ontwerpers vaak gezien worden als ingewikkeld en ongrijpbaar 
worden ze niet gebruikt als ontwerpinstrument voor de moderne leefomgeving [Halpern. 1995]. In de huidige tijd kan 
men zich echter niet langer beperken tot enkel de eigen-, bouwkundige discipline [Leeuwen, van. 1980; Rapoport. 
2005]. Een school vraagt om een ontwerper die op de hoogte is van de laatste concepten in pedagogie en de nieuwste 
educatie-trends. Bij het ontwerpen van een ziekenhuis moet men afweten van medicijnen, gezondheidszorg en de rol 
van de zuster bij het leveren van de zorg [Hamilton en Watkins. 2009]. Het ontwerpen van een woning vraagt om een 
grondige kennis van sociale behoeften en -gedragingen [Leeuwen, van. 1980]. 

Wanneer men hier onvoldoende rekening mee houdt, ontstaat er een omgeving waarvan ontwerpers weliswaar 
veronderstellen dat men er in kan leven, maar die door gebrekkige kennis vaak onbedoeld, verstrekkende, negatieve 
gevolgen kan hebben voor het welbevinden van individuen of hele gemeenschappen [Halpern. 1995; Hamilton en 
Watkins. 2009; Leeuwen, van. 1980]. De gevolgen van een slecht ontworpen omgeving zijn met name merkbaar 
voor kwetsbare groepen als ouderen [Mens en Wagenaar. 2009]. De kwaliteit van het ontwerp bepaalt in zekere 
zin de kwaliteit van leven. Een ontwerper draagt derhalve een bepaalde verantwoordelijkheid voor de gebouwen die 
door hem of haar worden ontworpen [Macmillan. 2006]. Hiermee wordt niet gedoeld op financiële-, constructieve-, 
technologische-, of in sommige gevallen esthetische- en ecologische overwegingen, die tegenwoordig vaak bepalend 
zijn voor wat en waar gebouwd moet worden, maar juist op ethische overwegingen [Vischer. 2008]. Het wel of niet 
rekening houden met gebruikersbehoeften bij het ontwerpen van een woning is zo’n ethische overweging, die grote 
gevolgen kan hebben voor het welbevinden van de bewoners. Dit zal in het komende hoofdstuk duidelijk worden. 



.21 EINDSCRIPTIE ATELIER SLIM BOUWEN®  || R.R. de Pagter

*Afbeelding 1.0.2.
De ‘levendige’ middeleeuwse stad in vergelijking tot de moderne ‘dode’ Westerse stad. Alles in de gebouwde omgeving is 
groter geworden, behalve de mensen zelf. 
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1.1. PROBLEEMSTELLING
Nederland vergrijst. Het aandeel ouderen, personen van een leeftijd van 55 jaar of ouder1, in de Nederlandse 

bevolking neemt de komende decennia sterk toe [Meer, van der. 2006; Tilburg, van. 2005]. Waar in 1970 slechts 
19,3%, 2.500.000 inwoners, van de bevolking ouderen besloeg, is het gestegen naar 28,3%, 4.690.000 inwoners, in 
2010. Naar verwachting zal het oplopen tot 36,8%, 6.520.000 inwoners, in 2030 [CBS. 2011]. Daarmee ligt het tempo 
van vergrijzen aanduidend hoger dan het Europees gemiddelde [Mohammadi. 2010]. 

Verreweg het grootste deel van de ouderen, maar liefst 95,6%, 4.480.000 inwoners, woont zelfstandig in de eigen 
woning [CBS. 2011; VROM. 2011]. De behoefte aan zelfstandigheid is kenmerkend voor de nieuwe generatie ouderen. 
Men is actief, mobiel en betrokken in de maatschappij. De Nederlandse overheid voorziet in deze behoefte, door 
te stellen dat ouderen zo lang mogelijk succesvol zelfstandig moeten kunnen wonen, zonder dat de kwaliteit van 
leven verloren gaat [Mens en Wagenaar. 2009; WHO. 2002]. Deze filosofie wordt door Nasar en Evans-Cowley [2007] 
omschreven als: “...the ability to remain in one’s home or neighbourhood as long as possible and to be in control of 
those decisions which impact one’s life.” Vanuit bouwkundig oogpunt betekent het dat de gebouwde omgeving, de 
woning en woonomgeving, de leefkwaliteit van ouderen, ongeacht eventuele beperkingen, kunnen behouden dan wel 
vergroten.

*1 Uitgaande van een grove categorisering, waarbij geen rekening is gehouden met individuele situaties.
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*Afbeelding 1.1.1.
Prognose van de vergrijzing in Nederland door het CBS. Naar verwachting zal het percentage ouderen in de samenleving tot 
en met 2030 oplopen tot 36,8% van de totale Nederlandse bevolking.  
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De gebouwde omgeving moet de leefkwaliteit van ouderen, ongeacht eventuele beperkingen, kunnen behouden dan wel 
vergroten.
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Onder kwaliteit van leven wordt volgens de Wereldgezondheidsorganisatie verstaan: “...an individual’s perceptions 
of their position in life in the context of the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, 
expectations, standards, and concerns.”  [WHO. 1995]. In Nederland brengt men gemiddeld 85% van het leven door 
in gebouwen. De  gebouwde omgeving kan dan ook grote implicaties hebben voor de kwaliteit van leven van haar 
gebruikers [Evans. 2003; Halpern. 1995; Matte en Jacobs. 2000]. Dit geldt in het bijzonder voor kwetsbare groepen als 
ouderen [SCP. 2011]. Ondanks de actieve rol die de nieuwe generatie ouderen binnen de maatschappij inneemt, wordt 
de leefkwaliteit nog altijd bedreigt door een afnemende vitaliteit en een afnemende sociale rol [Mens en Wagenaar. 
2009; Tilburg, van. 2005]. Bovendien gaat de woning naarmate men ouder wordt doorgaans een steeds belangrijkere 
rol spelen in het leven van mensen. Door een afnemende vitaliteit worden ouderen minder mobiel en raken ze meer 
gebonden aan de woning. Een kwalitatief goed gebouwde omgeving is dan ook van essentieel belang willen ouderen 
succesvol zelfstandig kunnen wonen [SCP. 2011].

De Nederlandse woningvoorraad bezit onvoldoende kwaliteit. In 2005 besloeg het aantal ouderen 25,9% van de 
bevolking, 4.226.000 inwoners. Door de overheid werd 25,9% van de totale woningvoorraad, 1.780.000 woningen, 
aangemerkt als ‘nultreden’ geschikt voor ouderen [CBS. 2011; SCP. 2005; VROM-Raad. 2005]. Daarmee lijken 
vraag en aanbod min of meer in balans te zijn. Echter slechts 979.000 woningen, 55% van de nultredenwoningen 
en 14,5% van de totale woningvoorraad, blijkt door ouderen te worden bewoond [SCP. 2005]. De criteria waaraan 
een nultredenwoning moet voldoen zijn bovendien zo minimaal dat men zich af kan vragen of het woontype ouderen 
wel in staat stelt succesvol zelfstandig te wonen. In een nultredenwoning zijn de belangrijke woonruimten zonder 
traplopen van buitenaf bereikbaar, en zijn er geen of uitsluitend lage drempels in de woning aanwezig. Wanneer enkele 
levensloopbestendige criteria als ‘voldoende manoeuvreerruimte’ en ‘essentiële wijkvoorzieningen binnen loopafstand’ 
hieraan worden toegevoegd, blijkt slechts 5,5% van de totale woningvoorraad, 370.000 woningen, geschikt te zijn 
[VROM-Raad. 2005]. Hoewel een grote groep ouderen, al dan niet ondersteunt door zorg en diensten, succesvol 
zelfstandig kan wonen in een voor ouderen ‘ongeschikte’ woning [TNO. 2009], betekent het desalniettemin dat er 
sprake is van een enorme scheefgroei tussen vraag en aanbod van ouderenhuisvesting. Dit betekent bovendien een 
extra belasting voor de Nederlandse zorg, omdat een grote groep ouderen zonder zorg geen gebruik kan maken van 
de huisvesting. 

Een kritische blik naar de moderne ouderenhuisvesting leert dat het percentage geschikte woningen lager ligt dan 
de 5,5% waarover gesproken wordt. Slechts 3,5% van de woningvoorraad is geschikt wanneer bouwbesluiteisen als 
het ontbreken van drempels, brede deuren en een toegankelijk toilet worden toegevoegd [VROM-Raad. 2005]. Het 
percentage rolstoeltoegankelijke woningen ligt met 0,9% nog lager. De oorzaak van deze scheefgroei lijkt te liggen in 
de afstand die is ontstaan tussen ontwerper en consument [Lichtenberg. 2005; Vischer. 2008].  Er wordt onvoldoende 
rekening gehouden met de kernbehoeften van ouderen bij het ontwerpen van de woning. Deze worden Hoofdstuk 
1.3.1. Kernbehoeften van Ouderen omschreven. Door de overheid gestelde eisen en richtlijnen met betrekking tot 
toegankelijkheid, en opkomende ontwerpstrategieën als Universal Design en Healing Environment hebben in de 
afgelopen jaren bijgedragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de ouderenhuisvesting [Mens en Wagenaar. 2009; 
Nasar en Evans-Cowley. 2007]. Als gevolg biedt de moderne ouderenhuisvesting nauwelijks mogelijkheden tot sociale 
activiteit. De focus ligt op de fysieke- en mentale behoeften van ouderen, de sociale behoeften worden eenvoudigweg 
vergeten. 
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*Afbeelding 1.1.3.
Het aantal ouderen in Nederland [25,9%] in relatie tot het aantal voor ouderen geschikte woningen [< 5,5%]. 
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Daarentegen is de mogelijke afname van de sociale rol, zoals eerder in dit hoofdstuk is beschreven, een grote 
bedreiging voor de kwaliteit van leven van ouderen. Het overlijden van vrienden, -familie of -partner, pensionering 
en een afnemende vitaliteit leiden tot (gedwongen) terugtrekking uit de maatschappij met minder mogelijkheden tot 
sociale activiteit [Tilburg, van. 2005]. Over sociale activiteit wordt gesproken, wanneer activiteit afhankelijk is van 
de aanwezigheid van andere mensen. Het omvat spelende kinderen, begroetingen, ontmoetingen en verschillende 
gemeenschapsactiviteiten [Gehl. 2006]. In Hoofdstuk 2: Sociale Interactie en de Gebouwde Omgeving wordt het 
begrip verder toegelicht. Voldoende, kwalitatieve sociale activiteit is essentieel voor de leefkwaliteit van ouderen. Het 
hangt samen met zowel het behoud van de sociale rol, alsmede het behoud van vitaliteit [Alexander. 1977; Halpern. 
1995; SCP. 2011]. Het geeft de mogelijkheid tot het opbouwen en uitbreiden van een kwalitatief sociaal netwerk. Een 
gebrek aan kwalitatieve, sociale activiteit leidt daarentegen tot sociale isolatie, waardoor ouderen kunnen vereenzamen 
[Fokkema et al. 2006]. Sociale isolatie wordt onder andere in verband gebracht met een vermindering van vitaliteit en 
een verhoogde kans op depressie en dementie [Routasalo en Pitkala. 2003]. Bovendien kan het leiden tot een afname 
van de sociale steun, hetgeen juist van groot belang is om een vermindering van vitaliteit, depressie of dementie te 
kunnen ondervangen [Evans. 2003]. In Nederland is ruim 18% van de ouderen, 840.000 inwoners, sociaal kwetsbaar. 
Dit houdt in dat sociale tekorten in het functioneren de kans vergroten op negatieve gezondheidsuitkomsten. In de 
komende paragrafen wordt meer uitgebreid ingegaan op het begrip kwetsbaarheid. Sociaal kwetsbare ouderen scoren 
op tenminste twee van de volgende drie criteria: 1. Alleen wonend. 2. Gemis aan sociale relaties. 3. Gemis aan kwaliteit 
binnen de sociale relaties. Bijna 4% van alle ouderen, 164.000 inwoners, scoort op alledrie de criteria, zij worden 
beschouwd als sociaal zeer kwetsbaar [SCP. 2011]. 

Sociale interactie vormt de basis van alle sociale activiteit [Nesh en Calino. 1996]. In het volgende hoofdstuk wordt het 
begrip verder toegelicht. Mensen hebben een fundamentele behoefte aan sociale interactie. Abraham Maslow omschrijft 
sociale interactie in het model van de behoeftehiërarchie zelfs als één van de vijf meest fundamentele menselijke 
behoeften [Mikellides et al. 1980]. Een behoefte refereert naar het verschil tussen de huidige- en de gewenste situatie. 
Daarmee is het een belangrijke determinant van menselijk gedrag [Kujala et al. 2001]. Om in een behoefte te voorzien 
onderneemt men een activiteit met als doel het eigen welbevinden te vergroten. Zo kan de behoefte aan sociale interactie 
leiden tot het ondernemen van sociale activiteit zoals het deelnemen aan gemeenschapsactiviteiten, met als doel het 
vergroten van het sociaal welbevinden [Gehl. 2006]. Sociaal welbevinden wordt door Keyes [1998] gedefinieerd als: “...
the appraisal of one’s circumstance and functioning in society.” In de definitie wordt gesproken over omstandigheden 
waaronder mensen functioneren in de samenleving. Voor een groot deel worden deze omstandigheden bepaald door 
eigenschappen van de gebouwde omgeving [Koenen en Drewes. 1992]. In de literatuur wordt gesproken over een 
sterke relatie tussen de gebouwde omgeving en het sociaal welbevinden van haar gebruikers [Halpern. 1995]. Van 
Leeuwen [1980] stelt zelfs dat sociale kennis fundamenteel is voor het ontwerpen van een kwalitatief goede woning. 
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*Afbeelding 1.1.4.
Sociale activiteit (boven) of het gebrek aan sociale activiteit (onder) en ouderen.
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De gebouwde omgeving kan bijdragen aan het sociaal welbevinden wanneer het specifieke eigenschappen bevat 
die sociale interactie vereenvoudigen en ondersteunen [Gehl. 2006]. Dit houdt in dat een omgeving voorziet in de eisen 
ten aanzien van sociale interactie, die door gebruikers aan de omgeving worden gesteld [Gilb. 1997]. Mogelijkheden 
tot sociale activiteit ontstaan daar waar de omstandigheden het meest optimaal zijn voor sociale interactie [Gehl 2006]. 
Dit wordt verder besproken in Hoofdstuk 2: Sociale Interactie. Gezien de fundamentele menselijke behoefte naar 
sociale interactie, lijkt het zeer aannemelijk om te stellen dat dergelijke omgevingen de voorkeur genieten. Hierbij dient 
wel aangetekend te worden dat een omgeving geen invloed heeft op de kwaliteit-, inhoud- en intensiteit van sociale 
interactie [Gehl. 2006]. Of men elkaar aardig vind is afhankelijk van persoonlijke- en informatie achtergrondfactoren2 
die per persoon kunnen verschillen [Pedersen. 1977]. Vanwege de geringe relatie met de gebouwde omgeving zullen 
deze factoren in het onderzoek buiten beschouwing worden gelaten.

Het onderzoek richt zich op het vertalen van gebruikerseisen ten aanzien van sociale interactie naar ontwerpcriteria. 
De volgende thesis staat centraal in het onderzoek: Op welke wijze kan het bouwkundig ontwerpen van een woongebouw 
een bijdrage leveren aan het verbeteren van het sociaal welbevinden van zelfstandig wonende ouderen? 

 Het onderzoek heeft als doel het sociaal welbevinden van zelfstandig wonende ouderen te verbeteren door het 
bouwkundig ontwerpen van de woning. Met het onderzoek wordt getracht een bijdrage te leveren aan het verbeteren 
van de kwaliteit van leven van zelfstandig wonende ouderen, door middel van het vergroten van de kwaliteit van de 
woning. 

2* Persoonlijke achtergrondfactoren: sociaal-economisch en demografisch. Informatieve achtergrondfactoren: kennis en ervaring. 

*Afbeelding 1.1.5.
Het vertalen van menselijke behoeften van naar ontwerp criteria.
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*Afbeelding 1.1.6.
De omstandigheden waaronder sociale activiteit plaatsvindt worden grotendeels bepaald door de gebouwde omgeving.
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1.2. METHODOLOGIE
Aan de hand van een literatuurstudie wordt in een tweetal hoofdstukken de bijdrage van de huidige ouderenhuisvesting 

in Nederland aan het sociaal welbevinden van zelfstandig wonende ouderen bepaald, waarbij het tweetal onderstaande 
deelvragen centraal staat.

- DV1: Welke gebruikerseisen ten aanzien van de behoefte naar sociale interactie, kunnen in relatie tot de gebouwde 
omgeving worden onderscheiden?
- DV2: Op welke wijze kunnen gebruikerseisen worden geïntegreerd in het bouwkundig ontwerp van een woongebouw 
voor zelfstandig wonende ouderen?
In het eerste deel van de literatuurstudie in Hoofdstuk 2: Sociale Interactie en de Gebouwde Omgeving worden, 

middels een definitie van sociale interactie van Nesh en Calino [1996] en Riggio et al. [1986], de gebruikerseisen ten 
aanzien van sociale interactie gestructureerd. Per gebruikerseis worden de invloedsfactoren beschreven aan de hand 
van een definitie uit de literatuur, en volgt per invloedsfactor een weergave van de verschillende kenmerken van de 
gebouwde omgeving. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een evaluatie. 

Omdat de invloedsfactoren uit Hoofdstuk 2: Sociale Interactie en de Gebouwde Omgeving  onvoldoende concreet 
zijn om te gebruiken als richtlijnen voor het ontwerp, zijn in Hoofdstuk 3: Ontwerpcriteria Sociale Interactie op basis van 
de kenmerken van de gebouwde omgeving een aantal fysieke eisen geselecteerd uit het werk van Alexander [1977], 
Dorst [2005], Gehl [2006] en Wijk et al. [2003]. Op basis van deze selectie zijn vervolgens de eisen per ontwerpcriterium 
gestructeerd aan de hand van de definities van de ontwerpcriteria. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een evaluatie.
Aan de hand van de ontwerpcriteria zijn in Hoofdstuk 4: Case-Studies een tiental case studies uitgevoerd naar de 
huidige ouderenhuisvesting in Nederland. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een evaluatie van de analyse van de 
case studies en een aantal aanbevelingen op welke wijze de ouderenhuisvesting kan worden verbeterd. 

Aan de hand van de ontwerpcriteria uit het vorige hoofdstuk wordt in Hoofdstuk 5: Situatie-Studie de wijk Brukske 
in Venray geannalyseerd. De wijk is geselecteerd vanwege de sociale problematiek, en een sterk toenemend aantal 
ouderen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een evaluatie van de analyse van de wijk en een serie aanbevelingen 
voor het ontwerp. De resultaten uit de literatuurstudie en de situatie-studie vormen het uitgangspunt voor het ontwerp 
van een woon- annex marktgebouw voor zelfstandig wonende ouderen in de wijk Brukske in Hoofdstuk 6: Ontwerp. 
Het definitieve ontwerp zal worden geëvalueerd aan de hand van de ontwerpcriteria uit Hoofdstuk 3: Ontwerpcriteria 
Sociale Interactie. In Hoofdstuk 6: Conclusies en Discussie worden de resultaten van de literatuurstudie, situatie-
studie en het ontwerp besproken en bediscussieerd en zal antwoord worden gegeven op de in het eerste hoofdstuk 
opgestelde thesis.   
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Onderzoeksmodel.
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1.3. ACHTERGRONDEN

Het ouderen beleid van de Nederlandse overheid verschilt sterk van het beleid dat werd gehandhaafd in de jaren ’50 
en ’60 van de vorige eeuw wanneer het beleid is ontstaan [Mens en Wagenaar. 2009]. Waar het beleid tegenwoordig 
uitgaat van ouderen met een zelfstandige, actieve rol in de maatschappij, werd in het verleden de focus gelegd op de 
gebreken [WHO. 2002]. De oudere bevolkingslaag is dan ook door de jaren heen veranderd. In vergelijking met de 
jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw is de levensverwachting sterk toegenomen. Dit houdt in dat steeds meer mensen 
een oudere levensfase bereiken, maar ook dat ouderen zelf steeds ouder worden [Meer, van der. 2006]. Derhalve kan 
er een grove categorisering worden gemaakt tussen ‘jonge’ ouderen in een leeftijd van 55 tot 75 jaar, en ‘oude’ ouderen 
met een leeftijd van 75 jaar of ouder. De ‘jonge’ ouderen zijn niet, of minder productief via arbeid, maar leven over het 
algemeen in goede gezondheid. De ‘oude’ ouderen worden doorgaans gekarakteriseerd door toenemende beperkingen 
als gevolg van gezondheidsproblemen [Tilburg, van. 2005]. Als gevolg van de verbeterde levensverwachting is de 
huidige generatie, in vergelijking tot vorige generaties ouderen, over het algemeen zelfstandig, actief en daardoor meer 
betrokken in de maatschappij. Er is derhalve sprake van een groeiende behoefte aan comfort en preventie, en een 
afnemende zorgvraag [Mohammadi. 2010]. 

1.3.1. KERNBEHOEFTEN VAN OUDEREN
Al sinds de tijd van de Oude Grieken hebben filosofen en wetenschappers zich bezig gehouden met de kwaliteit van 

leven [Diener. 2009]. Wanneer het leven voldoende kwaliteit bevat om door een individu als aangenaam wordt ervaren 
is er sprake van welbevinden. Welbevinden kan in drie domeinen worden onderscheiden, enerzijds het 1. Fysiek- en 
2. Psychisch domein en anderzijds het 3. Sociaal domein. Het drietal domeinen wordt beïnvloedt door externe factoren 
uit de fysieke en sociale omgeving waarin mensen leven, en persoonlijke factoren uit de achtergrond van het leven van 
een individu [WHO. 2002]. 

De kwaliteit van leven van ouderen wordt bedreigt wanneer onvoldoende wordt voorzien in het drietal domeinen van 
welbevinden [SCP. 2011]. De fysieke vitaliteit neemt af naarmate men ouder wordt, zo kan men bijvoorbeeld minder 
mobiel worden. Ziekten als dementie of kanker kunnen zowel de mentale als fysieke vitaliteit sterk aantasten. In de 
vorige paragraaf is besproken dat ook de sociale rol kan afnemen, waardoor men zich terugtrekt uit de maatschappij 
[Tilburg, van. 2005]. Het drietal domeinen hangt sterk met elkaar samen. Wanneer een ouder individu slecht ter been is, 
zijn er minder mogelijkheden tot sociaal contact, hetgeen de sociale rol verminderd. Andersom kan een sterke sociale 
rol bijdragen aan een het ondervangen van fysieke problemen die een ouder individu ondervindt.  

Wanneer onvoldoende wordt voorzien in de fysieke, psychische en sociale kernbehoeften worden ouderen 
kwetsbaar. Indien er niet tijdig wordt ingegrepen, kunnen ze als gevolg permanent afhankelijk worden van zorg 
en ondersteuning, en uiteindelijk niet langer succesvol zelfstandig wonen [Meer, van der. 2006]. Er bestaan in de 
wetenschap verschillende definities van het begrip kwetsbaarheid. Internationaal gezien wordt veelal de smalle definitie 
van kwetsbaarheid gehanteerd, waarbij kwetsbaarheid wordt afgebakend tot het fysieke domein. De Nederlandse 
overheid gaat daarentegen uit van een brede benadering waarin ook het psychologische- en sociale domein zijn 
opgenomen: “Kwetsbaarheid bij ouderen is een proces van het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of 
sociale tekorten in het functioneren dat de kans vergroot op negatieve gezondheidsuitkomsten.” [SCP. 2011]. De laatste 
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*Afbeelding 1.3.1.
De huidige generatie ouderen onderscheid zich van voorgaande generaties door een actieve levensstijl.  
*Afbeelding 1.3.2.
Het menselijk welbevinden kan worden onderscheiden in het 1. Fysiek- en 2. Pyschisch domein en het 3. Sociaal Domein.
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jaren is ook internationaal gezien een verschuiving waarneembaar naar de bredere definitie, omdat men erkent dat niet 
alleen fysieke-, maar ook psychische en sociale aspecten kunnen leiden tot een slechtere gezondheid. 

De mate van kwetsbaarheid wordt in Nederland bepaald aan de hand van de TFI, Tilburg Frailty Indicator. Het 
meetinstrument meet kwetsbaarheid aan de hand van vijftien criteria binnen het drietal domeinen. Een maximale 
score van vijftien geeft het hoogste niveau van kwetsbaarheid weer. Bij een score op ten minste vijf criteria kan een 
persoon als kwetsbaar worden beschouwd. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau [2011] bijkt dat, 
uitgaande van de brede definitie, ruim 27% van de mensen van 65 jaar of ouder, 690.000 mensen, kwetsbaar zijn. 
Naar verwachting zal dit aantal tot 2030 met 350.000 stijgen naar 1.040.000 mensen. Het percentage kwetsbare 
ouderen in meergezinswoningen ligt met 37% opvallend hoger dan de 14-23% bij eengezinswoningen. Dit kan deels 
worden verklaard doordat kwetsbare ouderen de voorkeur geven aan een doorgaans meer kleine, meer toegankelijke 
meergezinswoning, maar kan ook duiden op een gebrek aan kwaliteit in de woning, als is besproken in Hoofdstuk 2.1. 
Probleemstelling. 

1.3.2. OUDERENHUISVESTING VOOR 1945
De huisvesting van ouderen in Nederland laat zich zonder veel moeite traceren tot in de Middeleeuwen, toen er werd 

gesproken over ‘provenier’, ‘weesmannetje’ of ‘weesvrouwtje’. Van oudsher was de zorg voor ouderen primair een taak 
van de familie. Op het platteland bleef een groot deel van de ouderen in het ouderlijk huis wonen, of bij de kinderen. In 
derde wereldlanden komt deze manier van inwonen vandaag de dag nog veel voor. Alleen kapitaalkrachtigen konden 
zich huisvesting veroorloven buiten de familiekring. De ouderen die niet meer in staat waren om te werken en geen 
familie of geld bezaten, belandden in de armenzorg. Deze was charitatief van aard en werd betaald door de kerk en 
adel. 

Deze huisvesting bestond uit enkele afzonderlijke huisjes op het platteland, of meerdere rijtjeswoningen rond een 
hofje in de steden. Het hofje deed in de 13e eeuw zijn intrede in Nederlandse steden als een van de eerste woontypen 
voor ouderen. Het onderscheidde zich van andere typen door de stedenbouwkundige setting. Het was een complex 
van kleine, zelfstandige, gelijkvloerse woningen en enkele regentenkamers, rond een open ruimte. Deze werd meestal 
als siertuin ingericht, met daarbij vaak een kerk of kapel. Middels een poort kon het hofje worden afgesloten van 
de omliggende stedelijke omgeving. De kleine schaal, en de stedelijke setting maken het hofje tot op de dag van 
vandaag een aantrekkelijk woontype voor ouderen [Mens en Wagenaar. 2009]. Het proveniershuis kenmerkte zich door 
eenzelfde opzet als het hofje, alleen verschilde het toelatingsbeleid. Wie over geld beschikte, kon zich inkopen in het 
proveniershuis, waarna hij of zij een ‘prove’, de liefdadigheid ontving [Loeff et al. 2005]. 

Hoewel aanvankelijk opgericht vanuit liefdadigheid, veranderde een deel van de hofjes vanaf de late 17e eeuw 
in werkhuizen. Die getuigen van de invloed van het mercantilistisch denken, waarin onproductieve burgers als een 
maatschappelijk probleem werden gezien. In de reguliere samenleving zou voor deze bevolkingslaag geen plek zijn. 
Ze dienden te worden geïnterneerd en zo mogelijk aan het werk gezet. Deze opvatting, die tot de Renaissance terug 
te voeren is, zou tot halverwege de 20e eeuw een stempel drukken op de wijze waarop de maatschappij met ouderen 
omging [Mens en Wagenaar. 2009]. Ouderdom stond tot die tijd gelijk aan armoede. Zelfs met ondersteuning van 
de armenzorg, waren ouderen aangewezen op de meest goedkope, kwalitatief minste woningen, waar men onder 
erbarmelijke omstandigheden leefde. 
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*Afbeelding 1.3.3.
Hofje Pepergasthuis in Groningen (1405, vanaf 1594 als wooncomplex voor ouderen),  Proveniershuis in Schiedam (1761). 
*Afbeelding 1.3.4.
Het grootste deel van de oudere bevolking leefde tot aan 1945 in armoede.
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De opkomst van de verzorgingsstaat in de jaren na de Tweede Wereldoorlog betekende de erkenning van de 
ouderen als onderdeel van de maatschappij. Aan het begin van de 20e eeuw werden de eerste voortekenen van 
een grootschalige verandering in het maatschappelijk beeld van ouderen zichtbaar. Het debat over de kwaliteit 
van leven van ouderen dat op gang kwam door de oprichting van de Bond voor Staatspensionering in 1900, en de 
Invaliditeits- en Ouderdomswet in 1913 getuigen hiervan. Als resultaat van de in 1901 opgestelde Woningwet, werden 
als onderdeel van verschillende stadsuitbreidingen in beperkte mate zelfstandige bejaardenwoningen ontwikkeld. Het 
woontype bestond uit geschakelde, grondgebonden bouwvolumes van één bouwlaag, gesitueerd in het centrum van 
het woningbouwcomplex. In vergelijking met eerdere woontypen is het minder gesloten, waarmee het aansluit op de 
veranderende opvattingen van de maatschappij over ouderen. De ontwikkeling van het pensiontehuis, ook wel tehuis 
voor oude van dagen of rusthuis, was de voorloper van het niet-zelfstandige, institutionele woonvorm voor ouderen. 
Het concentreert een betrekkelijk groot aantal speciaal voor ouderen ontworpen appartementen in een complex dat 
daarnaast gemeenschappelijke voorzieningen als een keuken en eetzaal kent. De pensiontehuizen werden meestal 
ondergebracht in verbouwde villa’s [Loeff et al. 2005]. Het werd geïntroduceerd voor ouderen die over enig kapitaal 
beschikten, maar werd in de jaren ’20 en ’30 onder invloed van de verzuiling, als een kwalitatieve verbetering in de 
armenzorg doorgevoerd. 

Ondanks de ontwikkelingen in de eerste helft van de 20e eeuw, leefden een groot aantal ouderen nog steeds 
onder slechte omstandigheden. Om de leefkwaliteit van ouderen te verbeteren, werd de zorg voor ouderen in de jaren 
na de Tweede Wereldoorlog opgenomen in een nieuw stelsel van sociale zekerheid. Het is een onderdeel van een 
internationaal moderniseringsproces, waarmee de overheid af wil rekenen met de samenleving van voor 1940. Zorg 
moest voor alle lagen van de maatschappij toegankelijk zijn, dus ook voor ouderen. Het betekende de opkomst van de 
verzorgingsstaat. 

1.3.3. OUDERENHUISVESTING NA 1945
De gedachte dat het werkende deel van de maatschappij de eerste plaats inneemt, maakte plaats voor het besef dat 

het werkende deel juist zorg moest dragen voor de ouderen. Het resulteerde in de oprichting van de Noodwet Drees 
tussen 1947-1957, de Algemene Ouderdomswet in 1957 en de Algemene Weduwen en Wezenwet in 1959 die als doel 
hadden ouderen uit hun achterstandspositie te verlossen. Het verbeteren van de kwaliteit van leven was gebaseerd 
op een drietal pijlers: (1) Het verzekeren van een gegarandeerd inkomen. (2) Zorg. (3) Wonen. Dat het wonen tot de 
pijlers werd gerekend is te verklaren doordat men het in deze periode als een vorm van sociaal-psychologische zorg 
beschouwde. De gebouwde omgeving kon zo worden ontworpen, dat het een therapeutisch effect had op de gebruiker 
door een bij te dragen aan persoonlijkheid- en gemeenschapsvorming. Het sluit aan op het maatschappelijk beeld 
van ouderen als hulpbehoevend, ouderdom stond gelijk aan tekortkomingen. Het kwam steeds minder vaak voor dat 
kinderen het beroep van hun ouders voortzette, waardoor de kennis en ervaring van ouderen overbodig werd. Door het 
(gedwongen) terugtrekken uit de maatschappij, zouden ouderen vooral met sociale problemen te maken krijgen. Het 
ontwerp van de woning en de omgeving moest dergelijke problematiek helpen voorkomen. 

Het betekende de ontwikkeling van een groot aantal specifiek voor ouderen bestemde woontypen, afgestemd op de 
zorg behoefte van ouderen. Bestaande typen als de zelfstandige bejaardenwoning en het pensiontehuis werden verder 
ontwikkeld, er ontstonden nieuwe woontypen als het verpleeghuis; een ziekenhuis voor chronische patiënten, en de 
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*Afbeelding 1.3.5.
Bejaardenwoningen Nieuwendam (1931). Rusthuis de Blauwvoet in Driebergen (1930). 
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*Afbeelding 1.3.6.
Willem Dreeshuis door J.A. Snellebrand en G.W. Tuynman, Amsterdam (1957).
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*Afbeelding 1.3.7.
Bejaardenwoningen door Aldo van Eyck, Amsterdam (1954).  
*Afbeelding 1.3.8.
Plan voor woningbuurt met enkele bejaardenwoningen door A. Staal en S. van Woerden, Velsen-Noord (1952). 
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*Afbeelding 1.3.9.
Bejaardencentrum Moerwijk, Den Haag (1960).
*Afbeelding 1.3.10.
Serviceflat de Terp door C.B. van der Tak, Amesfoort (1954).
*Afbeelding 1.3.11.
Ouderenhuisvesting door W. van Tijen, Den Haag. 
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*Afbeelding 1.3.12.
Huis in de Duinen door W. van Tijen, Zandvoort (1955).
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serviceflat; een torenflat met zelfstandige bejaardenwoningen en gemeenschappelijke voorzieningen voor rekening van 
de bewoners, en combinaties tussen de verschillende woontypen [Mens en Wagenaar. 2009]. Van de woontypen was 
de zelfstandige bejaardenwoning het meest voorkomende type, al maakte het grootste deel van de ouderen gebruik van 
de reguliere woningvoorraad. Ieder woontype bood ouderen een eigen sociale context, met als doel ouderen te laten 
integreren in de maatschappij, waarbij de wijk als integratiekader werd aangehouden. Zelfstandige bejaardenwoningen 
werden verspreidt in de wijk gesitueerd, om contact met jongere generaties te behouden. In de andere woontypen 
werd de nadruk meer gelegd op gemeenschappelijke voorzieningen. Deze functionalistische opvattingen domineerde 
de Nederlandse ouderenhuisvesting tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw, toen het op een hoogtepunt was, en bijna 
1 op de 3 ouderen in specifiek voor ouderen bestemde woontypen woonde. 

1.3.4. HUIDIGE OUDERENHUISVESTING
Het tweetal pijlers van de verzorgingsstaat wonen en zorg, dat in de jaren ’50 en ’60 tot een ongekende bouwgolf 

van ouderenhuisvesting leidde, maakte aan het begin van de jaren ’70 plaats voor kritiek. De alsmaar stijgende 
kosten van het zorgstelsel waren niet langer te hanteren. Bovendien bleken de ambities  van de in praktijk moeilijk te 
verwezenlijken. De woonbehoeften van ouderen en de woontypen sloten onvoldoende op elkaar aan. Daarnaast bleek 
de integratie van ouderen in de wijk, als gevolg van de schaalvergroting die plaatsvond in de architectuur, gering te 
zijn. Er ontstonden afgezonderde bejaardenkolonies, die door de technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen 
steeds verder vervreemd raakten van de moderne maatschappij. Bovendien had de populatie de neiging steeds ouder 
te worden, en steeds meer gebreken te vertonen, waar de woontypen niet op waren ontworpen. De negatieve effecten 
die het institutionele karakter van de huisvesting werden steeds duidelijker zichtbaar. 

De kritiek op de verzorgingsstaat heeft geleid tot een ontwikkeling waarin de meeste uitgangspunten van het 
oorspronkelijke stelsel werden losgelaten. Als ideaal werd nu aanvaard dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig van 
de reguliere woningvoorraad gebruik moesten kunnen maken. Idealiter zou de woningvoorraad in zijn geheel geschikt 
moeten zijn voor alle lagen van de maatschappij. De introductie van de ‘zelfstandig wonen’ filosofie betekende het 
verdwijnen van de klassieke binding tussen specifieke woontypen en daaraan verbonden zorg arrangementen. De 
architectonische consequentie om ouderen in te delen naar zorg behoefte verdween, en werd vervangen door een veel 
rijker palet aan voorzieningen, waarbij wonen en zorg zoveel mogelijk van elkaar werden gescheiden. Deze tendens 
werd voor het eerst duidelijk in het  wozoco, het woonzorgcomplex. Dit woontype onderscheidde zich in vergelijking 
tot de meer institutionele woontypen door haar grote appartementen, alsmede de mogelijkheid om zorg op maat te 
ontvangen. 

De scheiding van wonen en zorg heeft geleid tot een ouderenbeleid dat minder centralistisch en vastomlijnd is 
als in de jaren na de Tweede Wereldoorlog. Grootschalige, institutionele woontypen zijn vervangen door individuele, 
kleinschalige typen, ingebed in de gebouwde omgeving. Bovendien zijn zorg en diensten losgekoppeld van de 
ouderenhuisvesting. Vanuit woonzorgzones, wijksteunpunten en hybride zorggebouwen worden zorg en diensten op 
maat aan ouderen aangeboden. Het slagen van deze concepten valt of staat echter bij de kwaliteit van de reguliere 
woningvoorraad [TNO. 2009]. Door de overheid gestelde ontwerpcriteria beperken zich tot enkele belangrijke eisen met 
betrekking tot toegankelijkheid, als het beperken van hoogteverschillen, voldoende manoeuvreerruimte en essentiële 
wijkvoorzieningen binnen loopafstand [VROM-Raad. 2005]. Deze voegen derhalve weinig toe aan de kwaliteit van 
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*Afbeelding 1.3.13.
Woonzorgcomplex Johannes de Deo, MVRDV, Amsterdam-Osdorp (1997). 
*Afbeelding 1.3.14.
Johannes Enschedé Hof, Döll - Atelier voor bouwkunst, Haarlem (2007). 
*Afbeelding 1.3.15.
Woningbouw Hoog en Laag, DP6 architectuurstudio, Heiloo (2004).
*Afbeelding 1.3.16.
Bosscherhof, Architecten aan de Maas, Maastricht (2007). 
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de reguliere woningvoorraad. Interessant is de bijdrage van opkomende ontwerpstrategieën als Universal Design en 
Healing Environment. Beide strategieën stellen het welzijn van mensen, en de rol die architectuur hierin kan spelen, 
centraal [Mens en Wagenaar. 2009]. 

1.3.5. OPKOMENDE ONTWERPSTRATEGIEEN 
Universal Design hangt sterk samen met het succesvol zelfstandig wonen van ouderen. Het is een relatief jonge 

strategie, die door Ron Mace in 1998 is geïntroduceerd in de Verenigde Staten [Crews en Zavotka. 2006]. Het is 
geëvolueerd uit de ‘barrier-free’ ontwerpstrategie, die in de jaren ’50 van de vorige eeuw in de Verenigde Staten 
ontstond, om het grote aantal veteranen die ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog gehandicapt waren geraakt te 
huisvesten. De strategie gaat uit van de veronderstelling dat een integraal ontworpen omgeving comfortabel gebruikt 
moet kunnen worden door alle lagen van de maatschappij. Het heeft als doel de kwaliteit van leven van gebruikers 
te verbeteren [Nasar en Evans-Cowley. 2007]. In tegenstelling tot de door de overheid opgestelde ontwerpcriteria, 
omvat Universal Design een zeer uitgebreid eisenpakket dat zich met name richt op de toegankelijkheid van een 
omgeving. Zo moet onnodige complexiteit in een omgeving worden voorkomen. Ongeacht de ervaring, kennis, taal, 
concentratie en zintuiglijke eigenschappen van een gebruiker moet het eenvoudig te begrijpen zijn. Een omgeving is 
derhalve overzichtelijk, leesbaar en verstrekt informatie op eenvoudige, efficiënte wijze [Story. 1998]. Daarnaast dient 
een omgeving bruikbaar en aantrekkelijk te zijn voor gebruikers met verschillende behoeften en vaardigheden. Dit 
houdt in dat gelijke voorzieningen worden gecreëerd voor verschillende soorten gebruikers, en dat er verschillende 
mogelijkheden zijn voor gebruik. Tenslotte dient een omgeving ongelukken te minimaliseren, en efficiënt en comfortabel 
te kunnen worden gebruikt. Zo dient een keuken gebruikt te kunnen worden door zowel een valide-, als een minder 
valide persoon [Nasar en Evans-Cowley. 2007]. Een dergelijke omgeving biedt niet alleen voordelen aan kwetsbare 
groepen als ouderen. Zo werd de  elegante trap in de TWA Terminal van Eero Saarinen in New York deels vervangen 
voor een hellingbaan, om de toegankelijkheid te verbeteren. Niet alleen mensen in een rolstoel, maar ook piloten met 
een koffer op wieltjes, bezoekers met een kinderwagen en personeel met steekwagens gingen gebruik maken van de 
hellingbaan, in plaats van de lift te nemen. 

In tegenstelling tot Universal Design hangt Healing Environment in mindere mate samen met het succesvol 
zelfstandig wonen van ouderen. De strategie wordt vandaag de dag met name toegepast in zorginstellingen, met 
als doel het steriele, institutionele karakter te doen laten verdwijnen [Hamilton en Watkins. 2009]. Derhalve biedt het 
voldoende perspectief voor de ouderen woning. Waar de moderne Westerse gezondheidszorg zich concentreert op 
pathogenese, de oorzaken van ziekten, gaat Healing Environment uit van salutogenese, de oorzaken van gezondheid 
[Berg, van den. 2005]. Het gaat uit van de veronderstelling dat een omgeving met natuurlijke elementen kan bijdragen 
aan het menselijk welzijn [Mens en Wagenaar. 2010]. Het heeft als doel de kwaliteit van leven van gebruikers te 
verbeteren. De ontwerpstrategie ligt geworteld in langlopende tradities van alternatieve geneeswijzen. De tempels 
voor de Griekse god Asclepius, de god van gezondheid en genezing, is rond 300 voor Christus een van de vroegste 
voorbeelden van een Healing Environment. In lijn met het Griekse geloof in de goddelijke krachten van de natuur, 
werden tempels gesitueerd in een bosachtige omgeving, nabij koud- of warm waterbronnen. Pelgrims die de tempel 
bezochten ondergingen een spirituele behandeling met bronwater. Ze overnachtten in het Abaton, een lang en smal 
slaapvertrek met een open ingang naar het zuiden, zodat ze konden slapen in een goed geventileerde ruimte die werd 
verwarmt door zonlicht [Berg, van den. 2005]. Vanaf de middeleeuwen is de strategie van groot belang geweest bij 
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*Afbeelding 1.3.17.
Het Siple House van Acton Ostry Architects in North Vancouver als voorbeeld van de toepassing van Universal Design. 
*Afbeelding 1.3.18.
TWA Terminal, Eero Saarinen, New York (1962). 
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het ontwerp van zorginstellingen, getuige het klooster-, en paviljoen ziekenhuis. Het hofje is een van de bekendste 
voorbeelden van een Healing Environment in de ouderenhuisvesting [Mens en Wagenaar. 2010]. Aan het begin van 
de 20e eeuw verdwijnt de strategie uit de zorginstelling,  door de ontdekking van de bacterie en antibiotica, om in 
de jaren ’70 geherintroduceerd te worden door Angelica Thierot, met als doel het steriele, institutionele karakter van 
zorginstellingen te verbeteren [Berg, van den. 2005]. Een studie van Roger Ulrich uit 1984 toont voor het eerst een 
wetenschappelijk verband aan tussen een Healing Environment en het herstel van patiënten [Hamilton en Watkins. 
2009]. Kenmerkend voor de strategie is het restauratieve karakter, waardoor stress wordt gereduceerd. Het restauratief 
karakter ontstaat door toevoeging van natuurlijke elementen. Daarbij kan men denken aan de toevoer van buitenlucht, 
daglicht inval, het gebruik van natuurlijke materialen, de aanwezigheid van, of het zicht op groen en het beperken 
van externe overlast [Berg, van den. 2003], maar ook het bieden van persoonlijke controle en een lichte mate van 
zintuiglijke stimulatie [Evans en McCoy. 1998].
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*Afbeelding 1.3.19.
De Asclepeia in het oude Griekenland is een van de vroegste voorbeelden van de toepassing van een Healing Environment. 
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*Afbeelding 1.3.20.
Het St. Anthony Hospital van ZGF Architects in Washington (2010) als voorbeeld van de toepassing van een Healing 
Environment.  
*Afbeelding 1.3.21.
In ouderenhuisvesting ‘de Vonk’ van Mecanoo architecten in Nijmegen (1994) worden enkele elementen van een Healing 
Environment toegepast. 
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2. SOCIALE INTERACTIE EN DE GEBOUWDE OMGEVING
In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat wanneer activiteit afhankelijk is van de aanwezigheid van andere mensen, 

er gesproken kan worden over sociale activiteit. Sociale activiteit ontstaat vanuit de fundamentele menselijke behoefte 
naar sociale interactie. Om te voorzien in deze behoefte wordt een sociale activiteit ondernomen, met als doel het 
vergroten van het sociaal welbevinden. In de meest passieve vorm, is er al sprake van sociale activiteit wanneer twee 
mensen in eenzelfde ruimte aanwezig zijn, men elkaar kan zien en horen. Bijvoorbeeld wanneer een zitplaats door 
meerdere mensen tegelijk wordt gebruikt [Alexander. 2006]. Of zich vanuit deze passieve vorm andere, meer intensieve 
vormen van sociale activiteit ontwikkelen, bijvoorbeeld doordat men met elkaar in gesprek raakt, wordt bepaald door 
de persoonlijke achtergrondfactoren die in het vorige hoofdstuk zijn behandeld. Echter zelfs de meest passieve vorm 
van sociale activiteit heeft het aantrekkelijke element van het onvoorziene in zich [Gehl. 2006]. Er zou iemand voorbij 
kunnen komen waar men graag een praatje mee maakt, of er zou iets kunnen gebeuren waar men graag bij zou willen 
zijn, of naar zou willen kijken. Daarnaast draagt het bij aan het begrijpen van de opbouw-, en het functioneren van de 
gemeenschap [Dorst. 2005b]. 

Sociale activiteit kan worden beschouwt als een resultante activiteit, die ontstaat uit noodzakelijke- en optionele 
activiteit in de omgeving. Noodzakelijke activiteit vindt vrijwel altijd plaats, onafhankelijk van de omgeving. Hierbij kan 
gedacht worden aan werk en verkeer [Gehl. 2006]. Wanneer de omstandigheden in de omgeving optimaal zijn, vindt er 
doorgaans evenveel noodzakelijke activiteit plaats. Daarentegen neemt de gemiddelde duur van activiteit toe. Optionele 
activiteit vindt plaats daar waar de omstandigheden voor een activiteit het meest optimaal zijn. Hierbij kan gedacht 
worden aan recreatieve activiteit als wandelen, spelen of genieten van de zon [Alexander. 1977]. Mogelijkheden tot 
sociale activiteit ontstaan daar waar de omstandigheden het meest optimaal zijn voor sociale interactie. 

*Afbeelding 2.0.1.
(L) Van passieve vormen-, naar meer intensieve vormen van sociale activiteit. 
(R) Verschillende soorten activiteit in relatie tot de omstandigheden van een omgeving. 
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De Middeleeuwse stad is een goed voorbeeld van een omgeving met optimale omstandigheden. De stad was geen 
doel op zich, maar een instrument dat tijdens het gebruik op de menselijke behoeften werd afgestemd. Het bestond 
primair uit het creëren van bruikbare straten en pleinen, omdat de meeste activiteit zich afspeelde binnen deze publieke 
ruimten [Alexander. 1977]. Dit vormgevingsproces resulteerde in steden met een vaak zeer overtuigende balans 
tussen omstandigheden en menselijke activiteit. Vanwege de optimale omstandigheden, is het niet verwonderlijk dat in 
Middeleeuwse steden de meeste activiteit zich juist in de publieke ruimten afspeelden, zoals op het Piazza del Campo 
in de Italiaanse stad Siena [Gehl. 2006]. Dit plein (zie afbeelding 2.0.3.) kenmerkt zich door haar omsloten, convexe 
ruimtelijke vorm, oriëntering en multifunctionele zitlandschap langs fonteinen en zuiltjes. Het plein is ontworpen om te 
functioneren als een publieke ‘huiskamer’ voor de inwoners van de stad, die plaats biedt aan verschillende soorten 
menselijke activiteit. 

Het voorbeeld van de Middeleeuwse stad benadrukt de bewering uit het vorige hoofdstuk dat de gebouwde omgeving 
kan bijdragen aan het sociaal welbevinden, wanneer het specifieke eigenschappen bevat die sociale interactie 
vereenvoudigen en ondersteunen, en daarmee voorziet in de eisen van gebruikers van de omgeving ten aanzien 
van sociale interactie. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de eerste deelvraag: Welke gebruikerseisen ten 
aanzien van de behoefte naar sociale interactie, kunnen in relatie tot de gebouwde omgeving worden onderscheiden? 
Met andere woorden, aan welke archetypische kenmerken dient een omgeving te voldoen om sociale interactie te 
vereenvoudigen en ondersteunen? 
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*Afbeelding 2.0.2.
Het vertalen van menselijke behoeften naar ontwerpcriteria. 
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*Afbeelding 2.0.3.
Piazza del Campo in Siena biedt optimale omstandigheden voor passieve-, en meer intensieve vormen van sociale 
activiteit. 

. SOCIALE INTERACTIE EN DE GEBOUWDE OMGEVING
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2.1. ARCHETYPISCHE KENMERKEN SOCIALE INTERACTIE
In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat sociale interactie de basis vormt van alle sociale activiteit. Sociale Interactie 

kan worden gedefinieerd als een subjectief proces van wederzijdse communicatie en elkaar beïnvloeden, ingebed 
in sociale activiteit tussen twee- of meer mensen [Nesh en Calino. 1996]. Dit heeft betrekking op alle vormen van 
zintuiglijke- en lichamelijke communicatie, die door de betrokkenen noodzakelijk worden geacht, om een wisselwerking 
tot stand te brengen [Riggio et al. 1986]. Uit de definitie kan afgeleid worden dat de gebouwde omgeving sociale 
interactie vereenvoudigd en ondersteund wanneer het achtereenvolgens voorziet in een drietal eisen: 1. Nabijheid van 
andere Mensen. 2. Mogelijkheid tot Communicatie. 3. Mogelijkheid tot controle [Ghazzeh. 1998]. In de komende drie 
paragrafen worden de invloedsfactoren en de archetypische kenmerken van de eisen behandeld. 

2.1.1. NABIJHEID VAN ANDERE MENSEN
Sociale interactie is ingebed in sociale activiteit tussen twee of meerdere mensen. Dit betekent dat om sociale interactie 

tot stand te brengen, zich minimaal twee mensen in een omgeving moeten bevinden [Ghazzeh. 1998]. Wanneer het 
aantal mensen in de omgeving toeneemt, wordt de kans op sociale interactie vergroot [Alexander. 1977]. Dit houdt in 
dat een omgeving door mensen als aantrekkelijk en comfortabel moet worden ervaren, waardoor het door veel mensen 
wordt bezocht en men er relatief lang verblijft. Wanneer men langer in een omgeving verblijft, wordt de kans immers 
groter dat men bekenden of kennissen tegenkomt waar men mee aan de praat raakt [Gehl. 2006]. De nabijheid van 
andere mensen hangt samen met de mate waarin een omgeving mensen veiligheid-, sociale activiteit-, stimulatie- en 
toegankelijkheid biedt. Toegankelijkheid zal worden behandeld in paragraaf 2.1.2. Mogelijkheid tot Communicatie. 

Een tekort- of overschot van één van deze factoren leidt tot een minder aantrekkelijke omgeving, die doorgaans 
minder snel wordt gebruikt. Derhalve worden omgevingen waarin te veel- of te weinig andere mensen aanwezig zijn, 
doorgaans door mensen als onaangenaam ervaren [Gehl. 2006]. Ook wordt een onveilige omgeving minder vaak 
bezocht dan een veilige omgeving, en wanneer het wordt bezocht is dat vaak alleen omdat men op weg is naar iets 
anders [Gehl. 2006]. Hierbij dient aangetekend te worden dat de gewenste mate van deze factoren per persoon kunnen 
verschillen [Evans en McCoy. 1998]. Zo hebben ouderen doorgaans een grotere behoefte aan toegankelijkheid en 
veiligheid dan jonge mensen [Wijk et al. 2003]. 

A. VEILIGHEID
Het bieden van veiligheid is een van de meest primaire taken van de gebouwde omgeving [Lawrence. 2004]. Onder 

veiligheid wordt verstaan dat een omgeving gebruikers bescherming biedt tegen alle schadelijke invloeden van buitenaf, 
zodat men zich veilig in de omgeving kan bevinden [Hildebrand. 1999; Koenen. 1992]. 

Veiligheid hangt in belangrijke mate samen met de nabijheid van andere mensen in de omgeving, dit geldt in het 
bijzonder voor een omgeving die veel wordt gebruikt in avond- en nachtsituaties [Gehl. 2006]. Door de nabijheid van 
andere mensen is er sprake van sociaal toezicht, zowel in de omgeving als vanuit de omliggende bebouwing. Sociaal 
toezicht geldt als een belangrijke mate van bescherming tegen ongelukken en criminaliteit over en weer [Newman. 
1995]. Een belangrijke voorwaarde is wel dat mensen elkaar in de omgeving kunnen waarnemen, zie hiervoor paragraaf 
2.1.2. Mogelijkheid tot Communicatie. 
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Sociaal toezicht wordt bereikt door beperkte, ruimtelijke afmetingen met een maximale breedte van 25 meter, 
afgestemd op het sociale gezichtsveld van mensen, een hoge mate van transparantie in de omgeving en voldoende 
verlichting [Dorst. 2005b]. 

Naast sociaal toezicht, hangt veiligheid in belangrijke mate samen met de beperking van ongelukken en risico’s [Nasar 
en Evans-Cowley. 2005]. Ook in een omgeving met voldoende sociaal toezicht kunnen ongelukken voor komen. Mensen 
kunnen vallen, struikelen, uitglijden of zich stoten aan objecten in de omgeving [Wijk et al. 2003]. In het Bouwbesluit 
wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed met betrekking tot persoonlijke veiligheid en brandveiligheid. Derhalve zal 
de literatuurstudie zich concentreren op veiligheidsaspecten die niet opgenomen zijn in het Bouwbesluit. Snelverkeer, 
ofwel gemotoriseerd verkeer, is door de hoge snelheid en de oppervlakte die het inneemt als ruimtelijk object hinderlijk 
of zelfs gevaarlijk voor langzaam verkeer [Alexander. 1977]. Mensen in auto’s zijn daarnaast minder eenvoudig te 
benaderen dan voetgangers en fietsers [Dorst. 2005b]. Een omgeving die door snelverkeer wordt gedomineerd is als 
gevolg minder aantrekkelijk voor langzaam verkeer [Gehl. 2006]. Bovendien heeft de sociale activiteit zich in moderne 
Westerse steden, als gevolg van het snelverkeer, verplaatst van de publieke ruimten naar de meer afgesloten semi-
publieke en private ruimten in gebouwen, waardoor eenvoudige sociale activiteit op straat is verdwenen. Een omgeving 
met een grote hoeveelheid snelverkeer leidt op den duur tot een onveilige, anonieme omgeving [Dorst. 2005b]. Dit kan 
worden voorkomen door het beperken en scheiden van snelverkeer van sociale gebieden. 

Tenslotte hangt veiligheid samen met bescherming tegen alle vormen van fysieke overlast uit de omgeving. In de eerste 
plaats beschermt een omgeving tegen onbehaaglijke weersinvloeden als wind, neerslag, storm, en extreme koude of 
-warmte [Gehl. 2006]. Van oudsher hebben mensen behoefte aan beschutting. De eerste, meest primitieve gebouwen 
van mensen zijn niets meer dan een dak dat de bewoners moest beschermen tegen negatieve weersinvloeden [Wines. 
2000]. Wanneer een omgeving onvoldoende bescherming biedt tegen onbehaaglijke weersinvloeden kan deze door 
mensen als onveilig worden ervaren. Hierbij dient aangetekend te worden dat men deze weersinvloeden nog wel moet 
kunnen ervaren [Mikelides. 1980]. Daarnaast dient een omgeving mensen te beschermen tegen overlast van buitenaf. 
De meest bekende voorbeelden hiervan zijn geluidsoverlast door sociale activiteit of -snelverkeer, en ongewenste 
sociale activiteit [Gehl. 2006]. Een niet te beheersen omgeving leidt tot een gevoel van onveiligheid [Evans en McCoy. 
1998]. Een belangrijke voorwaarde is derhalve dat men in staat moet zijn overlast te kunnen controleren, zie hiervoor 
paragraaf 2.1.3. Mogelijkheid tot Controle. Dit wordt bereikt door een bepaalde mate van omsluiting- en een duidelijke 
begrenzing van de omgeving of gebieden in de omgeving. 

B. SOCIALE ACTIVITEIT
Het begrip sociale activiteit is in het vorige hoofdstuk en aan het begin van dit hoofdstuk behandeld. De aanwezigheid 

van sociale activiteit is een van de meest fundamentele vormen van zintuiglijke stimulatie en daarmee een belangrijke 
kwaliteit van de omgeving [Gehl. 2006]. Desalniettemin kan de mate waarin sociale activiteit gewenst is per persoon 
verschillen, zie hiervoor paragraaf 2.1.3. Mogelijkheid tot Controle. 

Sociale activiteit hangt in belangrijke mate samen met de levendigheid van een omgeving.  Een omgeving is levendig 
wanneer er voldoende mensen aanwezig zijn. Dit houdt in dat er een relatie bestaat tussen de grootte van de ruimten 
en het gemiddeld aantal aanwezige mensen [Madanipour. 2009]. Levendigheid ontstaat op knooppunten van activiteit. 
Een knooppunt van activiteit is een plaats waar verschillende soorten noodzakelijke-, optionele- en sociale activiteit in 
een omgeving zijn verzameld en geïntegreerd. Hierdoor wordt het aantrekkelijk voor een grote groep mensen om in een 
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omgeving te verblijven [Gehl. 2006]. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat de verschillende soorten activiteit in het 
knooppunt elkaar beïnvloeden. Een knooppunt ontstaat door het clusteren van een groot aantal verschillende functies 
in de omgeving [NAi. 2011]. 

De aanwezigheid van langzaam verkeer is kenmerkend voor een knooppunt van activiteit. Door de lage snelheid van 
ca. 5 km/u kan een omgeving door mensen beter worden waargenomen, en wordt men zintuiglijk gestimuleerd door 
de omgeving [Dorst. 2005b]. Bovendien ontstaan er mogelijkheden tot sociale activiteit, zie hiervoor paragraaf 2.1.2. 
Mogelijkheid tot Communicatie. Een belangrijke voorwaarde is dat de omgeving is afgestemd op de menselijke maat 
van het langzaam verkeer. Hierbij moet extra aandacht uitgaan naar de gebouwplint omdat deze zich op ooghoogte 
bevindt, zie hiervoor paragraaf 2.1.2. Mogelijkheid tot Communicatie. Een omgeving krijgt een menselijke maat door 
een kleine schaal, veranderingen in intensiteit, detail, diversiteit en variatie in aan functie, massa, vorm, openheid, kleur 
en materiaal om de ca. 10 meter [Evans en McCoy. 1998; Gehl et al. 2006].  

C. STIMULATIE
Onder stimulatie wordt de hoeveelheid informatie (prikkels) verstaan die door een omgeving, of object in de omgeving, 

kan worden overgebracht op mensen. De waarneming van prikkels geschiedt via de zintuigen, waarbij onderscheid 
kan worden gemaakt tussen twee categorieën: (1) Afstandszintuigen; zien, horen en ruiken en (2) Aanrakingszintuigen; 
voelen en proeven [Gehl. 2006]. De gewenste mate van stimulatie kan per persoon verschillen, desalniettemin geven 
mensen doorgaans de voorkeur aan omgevingen met een gemiddelde hoeveelheid prikkels [Evans en McCoy. 1998]. 

Stimulatie hangt in belangrijke mate samen met complexiteit en structuur. Dit refereert naar de verhouding tussen 
het aantal verschillende elementen en de structuur van de omgeving [Hildebrand. 1999]. Beide aspecten zijn van 
elkaar afhankelijk. Een weinig complexe omgeving met een overmaat aan structuur wordt doorgaans als monotoom 
ervaren. Een dergelijke omgeving wordt gekenmerkt door een gebrek aan prikkels, hetgeen op den duur kan leiden 
tot verveling en zintuiglijke deprivatie. Een complexe omgeving zonder enige structuur wordt gekenmerkt door een 
overschot aan prikkels, hetgeen kan leiden tot stress en het niet goed meer kunnen functioneren in de omgeving 
[Evans en McCoy. 1998]. Bovendien kan het leiden tot verwarring, omdat de omgeving minder eenvoudig kan worden 
begrepen, zie hiervoor paragraaf 2.1.2. Mogelijkheid tot Communicatie. Complexiteit wordt bereikt door veranderingen 
in intensiteit, detail, diversiteit en variatie in elementen [Evans en McCoy. 1998; Joye. 2007]. Hierbij kan men denken 
aan daglicht, dat steeds met een andere intensiteit de ruimte binnenvalt of de variatie van materialen in de gevel 
[Evans en McCoy. 1998]. De mate van complexiteit hangt af van de hoeveelheid verschillende schalen, functies, 
massa’s, vormen, dichtheden, kleuren, texturen, geuren, en geluiden [Gehl et al. 2006]. Structuur wordt bereikt door 
een duidelijke organisatie en repetitie van elementen in groepen of patronen. [Joye. 2007]. Hierbij kan men bijvoorbeeld 
denken aan het groeperen van woningen in een buurt, of de repetitie van kolommen in een gevel. 

Stimulatie hangt daarnaast samen mysterie, in andere worden de belofte van informatie [Evans en McCoy. 1998]. 
Omgevingen waarin informatie aan mensen wordt beloofd nodigen uit tot ontdekking [Hildebrand. 1999]. Volgens 
Joye [2007] leiden dit soort omgeving tot nieuwschierigheid en exploratief gedrag bij mensen. Mensen hebben van 
nature een voorkeur voor dergelijke omgevingen [Evans en McCoy. 1998]. Natuurlijke omgevingen, zoals bossen of 
bergachtige landschappen, worden hierdoor gekenmerkt [Evans en McCoy. 1998]. Hierbij dient aangetekend te worden 
dat een omgeving altijd informatie van tevoren weg moet geven, die het de moeite waard maakt om verder te gaan 
[Hildebrand. 1999]. 
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Een omgeving moet bovendien ondanks het mysterie eenvoudig kunnen worden begrepen, zie hiervoor paragraaf 
2.1.2. Mogelijkheid tot Communicatie. Mysterie wordt bereikt door het zicht in een omgeving deels te blokkeren met 
architectonische elementen en de verplaatsing van donker naar licht in ruimten [Hildebrand. 1999]. 

De aanwezigheid van andere mensen is een van de meest essentiële prikkels in de omgeving [Evans. 2003]. 
Kleuren, vorm, massa en texturen zijn enkele voorbeelden van prikkels uit de gebouwde omgeving. Natuurlijke prikkels 
worden  over het algemeen door mensen als een zeer aangenaam ervaren [Frumkin. 2001]. Ze worden door mensen 
doorgaans geassocieerd met rust en ontspanning, en kenmerken zich door een therapeutisch, restauratief karakter 
[Evans en McCoy. 1998; Evans. 2003]. Kellert et al. [2008] en Joye [2007] stellen zelfs dat mensen een fundamentele 
behoefte hebben naar natuurlijke prikkels. In het eerste hoofdstuk werd duidelijk dat natuurlijke prikkels een belangrijke 
rol kunnen spelen bij het ontwerpen van de gebouwde omgeving. De Healing Environment ontwerpstrategie is hiervan 
een voorbeeld. Daglicht, natuurlijke ventilatie, het toepassen van groen en natuurlijke materialen zoals hout zijn enkele 
voorbeelden van de wijze waarop natuurlijke prikkels in de gebouwde omgeving kunnen worden verwerkt [Hildebrand. 
1999]. 

2.1.2. MOGELIJKHEID TOT COMMUNICATIE
Sociale interactie is een proces van wederzijdse communicatie en elkaar beïnvloeden. Dit betekent dat om sociale 

interactie tot stand te brengen, mensen de mogelijkheid moeten hebben tot het waarnemen van-, en communiceren 
met andere mensen [Ghazzeh. 1998]. Een omgeving moet mensen hierin voldoende ondersteunen [Gehl. 2006].   
De mogelijkheid tot communicatie hangt samen met de mate waarin een omgeving mensen toegankelijkheid, 
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waarneembaarheid en territorialiteit biedt. De invloedsfactor territorialiteit zal worden behandeld in paragraaf 2.1.3. 
Mogelijkheid tot Controle. 

Een tekort- van één van deze factoren leidt tot een omgeving met minder mogelijkheden tot het waarnemen van, 
en communiceren met andere mensen. Zo kan een ontoegankelijke omgeving fysieke en / of mentale barrières 
opwerpen die communicatie onmogelijk maken, bijvoorbeeld omdat bepaalde gebieden niet eenvoudig bereikbaar zijn 
[Evans en McCoy. 1998]. Daarnaast  biedt een relatief gesloten omgeving met een slechte waarneembaarheid minder 
mogelijkheden tot het waarnemen van- en communiceren met andere mensen dan een omgeving met veel openingen 
[Gehl. 2006]. Hierbij dient aangetekend te worden dat de gewenste mate van deze factoren per persoon kunnen 
verschillen [Evans en McCoy. 1998]. Zo heeft een ouder persoon als gevolg van een mindere vitaliteit doorgaans een 
grotere behoefte aan een toegankelijke omgeving dan jongere mensen [Wijk et al. 2003]. 

A. TOEGANKELIJKHEID
Onder toegankelijkheid wordt verstaan dat een omgeving eenvoudig en zonder aanpassingen door zoveel mogelijk 

mensen, ongeacht eventuele fysieke- en / of mentale beperkingen, te gebruiken is [Nasar en Evans-Cowley. 2007]. Het 
heeft daarmee betrekking op een groot aantal omgevingsvariabelen die voor het functioneren van mensen van belang 
zijn [Wijk et al. 2003]. 

Een toegankelijke omgeving is vrij van fysieke-, en mentale barrières. Onder een barrière wordt een belemmering 
verstaan, die het gebruik van de omgeving in de weg staat [Koenen. 1992]. Een barrière-vrije omgeving biedt voordelen 
voor alle mensen die er gebruik van maken [Nasar en Evans-Cowley. 2007]. Afstand, hoogteverschil en de aanwezigheid 
van snelverkeer zijn enkele voorbeelden van fysieke barrières in de omgeving. Een loopafstand van maximaal 400 tot 
500 meter en een hoogteverschil van maximaal 3 tot 4 meter worden doorgaans door mensen als aangenaam ervaren. 
Hierbij dient aangetekend te worden dat de fysieke- en mentale gesteldheid van mensen mede bepaald of iets als 
barrière wordt ervaren [Wijk et al. 2003]. Zo kan naarmate men ouder wordt en de vitaliteit afneemt een klein obstakel 
als een drempel al als fysieke barrière worden ervaren [Mens en Wagenaar. 2009]. Met name hoogteverschil kan van 
grote invloed zijn op de toegankelijkheid van een omgeving. Een ruimte die 3 meter boven de rest van de omgeving ligt, 
wordt als even toegankelijk ervaren als een ruimte op 300 meter afstand [Gehl. 2006]. Een fysieke barrière kan door 
mensen als meer aangenaam worden ervaren wanneer deze eenvoudig kan worden overkomen, bijvoorbeeld wanneer 
een barrière is opgedeeld in meerdere, kleine stukken [Gehl. 2006]. Zo kan een snelverkeersroute worden opgedeeld 
door toepassing van een vluchtheuvel met rustpunten waar langzaam verkeer kan stoppen. Van nature delen mensen 
een barrière op eenzelfde wijze op in hun hoofd. Zo loopt men een route niet rechtstreeks van begin- naar eindpunt, 
maar van tussendoel naar tussendoel voordat men het eindpunt bereikt [Mikelides. 1980]. Dit wordt bereikt door het 
beperken van afstand, hoogteverschillen en snelverkeer en het opdelen van fysieke barrières in verschillende stukken. 

Complexiteit is een belangrijke mentale barrière in de omgeving [Evans. 2003]. In de vorige paragraaf werd 
duidelijk dat zowel weinig complexe omgevingen als zeer complexe omgevingen zonder structuur door mensen als 
onaangenaam worden ervaren. Wanneer een omgeving teveel informatie (prikkels) wil overbrengen, kan dit leiden tot 
verwarring en desoriëntatie bij gebruikers, waardoor een omgeving niet naar behoren kan worden gebruikt [Evans en 
McCoy. 1998]. Een omgeving moet derhalve eenvoudig leesbaar zijn voor gebruikers. Leesbaarheid ontstaat wanneer 
verschillende elementen in de omgeving structuur vertonen, waardoor complexe omgevingen eenvoudig door mensen 
kunnen worden begrepen [Dorst. 2005b]. Dit kan worden bereikt door een duidelijke organisatie van ruimten in groepen 

HOOFDSTUK 2. 



.61 EINDSCRIPTIE ATELIER SLIM BOUWEN®  || R.R. de Pagter

. SOCIALE INTERACTIE EN DE GEBOUWDE OMGEVING

*Afbeelding 2.1.6.
De Ed Roberts Campus van Leddy Maytum Stacy Architects in Berkeley, Verenigde Staten, is een voorbeeld van een 
barrière-vrije omgeving voor rolstoelgebruikers. Kenmerkend voor het ontwerp is de cirkelvormige hellingbaan die de 
verdieping toegankelijk maakt voor rolstoelgebruikers. 



 R.R. de Pagter ||  OUDER IN DE ETALAGE  62. 

of patronen, het vereenvoudigen van ruimten, aanbrengen van markeringen, openingen naar buiten en bewegwijzering 
[Joye. 2007]. 

 Toegankelijkheid hangt daarnaast samen met het comfort van een omgeving. Hierbij kan men denken aan allerlei 
klimatologische aspecten, zoals temperatuur, luchtvochtigheid en akoestiek [Wijk et al. 2003]. In het Bouwbesluit wordt 
hier uitgebreid aandacht aan besteed. Derhalve zal de literatuurstudie zich concentreren op aspecten van comfort 
die niet opgenomen zijn in het Bouwbesluit. Hierbij kan men denken aan bouwkundige maatregelen die het (micro)
klimaat van een omgeving verbeteren, zoals het situeren van zitplaatsen op het zuiden [Gehl. 2006]. Comfort heeft 
tevens betrekking op het gebruiksgemak. Het gebruik van een omgeving en objecten in de omgeving is functioneel en 
zou daarnaast zo min mogelijk inspanning van mensen moeten vergen [Wijk et al. 2003]. Een belangrijke voorwaarde 
is derhalve dat een omgeving functioneel is, het biedt fysieke en / of mentale ondersteuning bij een activiteit. Zo kan 
bijvoorbeeld traplopen worden ondersteund door het toepassen van een leuning op de juiste hoogte en een bordes 
met rustplaats. Comfort wordt bereikt door een aangenaam (micro)klimaat en een hoge mate van functionaliteit in de 
omgeving.   

B. WAARNEEMBAARHEID
Onder Waarneembaarheid wordt een omgeving verstaan, die het zien en horen van andere mensen mogelijk maakt 

[Gehl. 2006]. Eerder in het hoofdstuk werd duidelijk dat de aanwezigheid van andere mensen een van de meest 
essentiële vormen van stimulatie is [Evans. 2003]. Het waarnemen van andere mensen geschiedt voornamelijk via de 
afstandszintuigen zien en horen. In de loop der tijd zijn ze afgestemd op de horizontale bewegingsmogelijkheden van 
mensen. Afstandszintuigen zijn voornamelijk horizontaal gericht, naar voren georiënteerd en hebben zich aangepast 
op de gemiddelde loopsnelheid van 5 km/u of minder [Gehl. 2006]. 

De waarneembaarheid van andere mensen hangt onder andere samen met het sociale gezichtsveld. Wanneer de 
afstanden te groot worden, gaat de mogelijkheid verloren menselijke activiteit in de omgeving te overzien. Juist dit 
overzicht en het zintuiglijk aankunnen van een omgeving wordt door mensen gewaardeerd [Alexander. 1977]. Het 
is mogelijk om anderen te zien en te registreren als mensen, op afstanden van maximaal 500 meter tot 1 kilometer. 
Wanneer de afstand wordt verminderd naar 70 tot 100 meter, begint het mogelijk te worden te zien hoe oud een persoon 
is, of het een man of vrouw is en wat hij of zij aan het doen is. Pas als de afstand wezenlijk wordt verminderd naar 35 
tot 30 meter, kunnen details worden onderscheiden, welke iemand in staat stellen anderen op te vatten als individuen. 
Op deze afstand wordt het mogelijk anderen te verstaan en gezichtstrekken, haardracht en kleding nauwkeuriger 
waar te nemen. Wordt de afstand verkleint naar 20 tot 25 meter, dan zijn de meeste mensen in staat gevoelens en 
stemmingen bij anderen af te lezen. Op dit moment wordt de waarneembaarheid van andere mensen, sociaal gezien, 
pas echt interessant [Gehl. 2006]. Wanneer de afstand verder wordt verkleint, neemt de hoeveelheid- en intensiteit 
van de stimulatie sterk toe, doordat andere zintuigen het gezichtsvermogen beginnen aan te vullen [Evans. 2003]. 
Binnen een straal van 7 meter is het mogelijk zonder inspanning gesprekken te voeren. Op een afstand van 1 tot 3 
meter, waar gewone gesprekken meestal plaatsvinden, is de stimulatie dermate gedetailleerd en genuanceerd dat men 
over het algemeen kan spreken over diepergaand menselijk contact. Sterke emotionele gevoelens, zoals kwaadheid 
en liefde, worden over het algemeen overgebracht op een nog kleinere afstand van 0 tot 0,5 meter. Dan leveren 
alle zintuigen een bijdrage en kunnen nuances in gezichtsuitdrukkingen en stemgebruik worden waargenomen [Gehl. 
2006]. Verticaal beperkt het sociale gezichtsveld zich tot een afstand van maximaal 12 meter. Op deze afstand is het 
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voor mensen mogelijk vanuit een gebouw deel te nemen aan het straatleven. Men kan details van de straat als mensen, 
hun gezichten en winkels waarnemen, en naar beneden toe schreeuwen om iemands aandacht te trekken [Alexander. 
1977]. Dit wordt bereikt door beperkte ruimtelijke afmetingen met een maximale breedte van 25 meter, en gebouwen 
met een maximale hoogte van 12 meter, afgestemd op het sociale gezichtsveld van mensen. Dit houdt in dat openbare 
ruimten een grotere afmeting hebben dan meer private ruimten. 

Of andere mensen in de omgeving kunnen worden waargenomen hangt daarnaast samen met de snelheid waarmee 
men zich door een omgeving verplaatst en de oriëntatie van het sociale gezichtsveld. Eerder in de paragraaf werd 
duidelijk dat afstandszintuigen in de loop der tijd zijn afgestemd op de horizontale bewegingsmogelijkheden van mensen. 
Mensen kunnen (sociale) informatie uit de omgeving het beste opvangen en verwerken bij een lage snelheid van ca. 
5 km / u, de gemiddelde loopsnelheid van mensen [Mikelides. 1980]. Het menselijk gezichtsvermogen is overwegend 
horizontaal en naar voren gericht. Evolutionair is dit verklaarbaar omdat het potentieel gevaar voor onze voorvaderen, 
zoals stenen, kuilen of slangen, zich met name op hetzelfde niveau als hun bevonden, terwijl slechts weinig gevaar 
van boven werd verwacht [Gehl et al. 2006]. Als gevolg kunnen mensen objecten en bewegingen horizontaal tot bijna 
90 graden aan beide zijden waarnemen. Naar boven toe beperkt het zicht  zich tot slechts 50 graden, terwijl naar 
onder toe men tot 75 graden waar kan nemen. Een belangrijke voorwaarde is dat de omgeving is afgestemd op de 
menselijke maat van het langzaam verkeer. Hierbij moet extra aandacht uitgaan naar de gebouwplint, omdat deze zich 
op ooghoogte bevindt. Dit wordt bereikt door een kleine schaal en een grote variatie en diversiteit aan elementen om 
de ca. 10 meter. Daarnaast moeten gebouwen overwegend horizontaal georiënteerd worden. 

Het waarnemen van andere mensen hangt tenslotte samen met de transparantie van een omgeving. Een belangrijke 
voorwaarde is dat openingen op de juiste plaats worden gesitueerd, en dat ze zich naar elkaar toe oriënteren [Gehl. 
2006]. Objecten in de omgeving, zoals muren en kolommen, kunnen het waarnemen van andere mensen verhinderen 
[Alexander. 1977]. Daarnaast hangt het samen met de mate waarin een omgeving wordt verlicht. Het sociale gezichtsveld 
neemt sterk af wanneer een omgeving onvoldoende wordt verlicht [Dorst. 2005b]. Dit wordt bereikt door een hoge mate 
van transpantie en voldoende is verlicht. 

2.1.3. MOGELIJKHEID TOT CONTROLE
Sociale interactie is een subjectief proces. De Nabijheid van andere Mensen en de Mogelijkheid tot Communicatie 

dragen bij aan het tot stand brengen ervan. Men moet echter ook in staat zijn om het te controleren [Ghazzeh.1998]. 
Onder controle wordt verstaan het meester maken- of wijzigen van de fysieke omgeving en het reguleren van de mate 
waarin men wordt blootgesteld aan de omgeving [Evans en McCoy. 2003]. Controle ontstaat wanneer mensen kunnen 
kiezen of-, en op welke wijze een omgeving door hun wordt gebruikt. Om sociale interactie te controleren, moeten 
mensen de mogelijkheid hebben om te participeren in-, of zich terug te trekken uit sociale activiteit [Dorst. 2005a]. 
Dit wordt beïnvloedt door de mate waarin een omgeving mensen territorialiteit, identiteit en veiligheid biedt. De factor 
veiligheid is eerder behandeld in paragraaf 2.1.1. Nabijheid van andere Mensen. 

De mate waarin sociale interactie gewenst is, is afhankelijk van de persoonlijke achtergrondsfactoren die in het 
vorige hoofdstuk zijn behandeld. De behoefte aan privacy, het kunnen controleren van sociale interactie, is daarentegen 
universeel. Psycholoog Irwin Altman omschrijft het als “de controle van toegang tot de eigen persoon, of tot een groep” 
[Dorst. 2005a; Pedersen. 1997]. Met toegang doelt Altman op visuele- en auditieve privacy, de mate waarin men 
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Territoriaal gedrag van bewoners in Amsterdam, Nieuw-Sloten.
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anderen kan zien en horen, en gezien of gehoord kan worden. Het is een balans tussen het gewenste- en bereikte 
niveau van sociale interactie. Indien beiden niet in balans zijn, of als de balans wordt verstoord, kan op den duur er 
sociale stress ontstaan door verdringing, of eenzaamheid als gevolg van sociale isolatie [Evans. 2003]. 

A. TERRITORIALITEIT
Onder territorialiteit wordt verstaan het wederzijds, exclusief gebruik van een omgeving en objecten in een omgeving 

door mensen, of door groepen mensen [Dorst. 2005a]. Territoriaal gedrag is gebaseerd op het bezit van-, en de controle 
over een territorium [Evans en McCoy. 1998; Mikelides. 1980]. Een territorium is een fysieke ruimte met een eigen 
identiteit en markering, die door de mensen of groepen mensen waarvan het territorium is wordt verdedigt tegen 
inbreuk [Dorst. 2005a]. Volgens Altman kan er onderscheidt worden gemaakt tussen een drietal fysieke territoria: 1. 
Primaire territoria. 2. Secundaire territoria. en 3. Publieke territoria [Madanipour. 2003]. Primaire territoria kunnen worden 
beschouwd als privé ruimten. De woning is hiervan een goed voorbeeld. Secundaire territoria kunnen vele vormen 
aannemen. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit een gemeenschappelijke ruimte in een woongebouw of uit een buurtcafé. 
Publieke territoria kunnen veranderen in secundaire territoria, bijvoorbeeld wanneer een publieke pleinruimte door een 
groep demonstranten tijdelijk wordt overgenomen. Semi-private, semi-publieke en publieke ruimten zijn derhalve niet 
eenvoudig te benoemen territoria, omdat hun bestaansrecht sterk samenhangt met het gebruik [Dorst. 2005b]. 

Territorialiteit hangt onder andere samen met de privacyzonering van een omgeving [Dorst. 2005b]. Onder 
privacyzonering wordt een systeem van verschillende gebieden verstaan die gekenmerkt worden door een geleidelijke 
overgang van publieke-, naar meer private gebieden. Dergelijke geleidelijke veranderingen in de omgeving worden 
doorgaans door mensen als zeer aangenaam ervaren [Evans en McCoy. 1998]. Een omgeving met een sterke mate 
van privacyzonering stelt mensen daarnaast in staat sociale interactie te controleren [Evans. 2003]. Eerder in de 
paragraaf werd duidelijk dat een omgeving zonder mogelijkheden voor mensen om zich af te zonderen of met anderen 
in contact te komen op den duur kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten. Een belangrijke voorwaarde is derhalve 
dat een omgeving een balans heeft tussen private- en meer publieke gebieden [Dorst. 2005a]. Dit wordt bereikt door 
een duidelijke organisatie van publieke- naar meer private gebieden. 

Binnen het systeem van privacyzonering, kan ieder ruimtelijk gebied als afzonderlijk territorium worden beschouwd. 
Territorialiteit hangt in grote mate samen met de herkenbaarheid van de verschillende territoria. Herkenbare territoria 
geven een omgeving structuur, doordat ze het in stukken verdelen. Hierdoor wordt een omgeving beter leesbaar, zie 
hierover paragraaf 2.1.2. Mogelijkheid tot Communicatie [Dorst. 2005b]. Een territorium wordt herkenbaar door een 
duidelijke grens en wanneer de fysieke ruimte ervan is afgestemd op de sociale ruimte [Gehl. 2006]. Een grens is een 
fysieke barrière die bescherming biedt tegen overlast uit de omgeving [Mikelides. 1980]. Het draagt een boodschap met 
zich mee dat men een territorium betreed [Evans en McCoy. 1998]. Wanneer er geen (duidelijke) grens aanwezig is 
onstaat er een onveilige, anonieme omgeving omdat het territorium onvoldoende herkenbaar is. Een territorium met een 
duidelijke, harde grens, zoals een hoge muur of hoog hek, kan daarentegen sociale groepen en / of individuen isoleren 
van de gemeenschap. Het is ontoegankelijk en buitenstaanders zullen zich er niet welkom voelen [Dorst. 2005b]. Een 
zachte, half-doordringbare grenszone, zoals een galerij of arcade, wordt doorgaans door mensen als zeer aangenaam 
ervaren. Het markeert een territorium maar is voor buitenstaanders desalniettemin uitnodigend [Madanipour. 2003]. 
Dergelijke zones lenen zich uitstekend voor gemeenschappelijke sociale activiteit tussen mensen uit verschillende 
territoria en bieden bovendien de mogelijkheid sociale interactie te controleren. Men kan participeren in sociale activiteit 

HOOFDSTUK 2. 



.67 EINDSCRIPTIE ATELIER SLIM BOUWEN®  || R.R. de Pagter

. SOCIALE INTERACTIE EN DE GEBOUWDE OMGEVING

*Afbeelding 2.1.9.
Een arcade is een zachte, half-doordringbare grenszone die zich uitstekend leent voor sociale activiteit.  
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zonder dat men volledig wordt blootgesteld aan de publieke omgeving [Dorst. 2005b]. Mensen prefereren van nature 
een omgeving die fysiek niet te sterk afwijkt van de denkbeeldige sociale ruimte [Alexander. 1977]. In paragraaf 2.1.2. 
Mogelijkheid tot Communicatie werd duidelijk dat het sociale gezichtsveld van belang is bij het bepalen van afmetingen 
van ruimten en gebieden. De sociale ruimte kan worden gedefinieerd als een denkbeeldige, belvormige ruimte, 
waarbinnen sociale interactie plaatsvindt. Wanneer een ruimte of gebied te sterk afwijkt van de sociale ruimte, wordt 
deze doorgaans als zeer onaangenaam ervaren, en verkleint het de mogelijkheid tot sociale interactie [Evans. 2003]. 
De herkenbaarheid van territoria wordt derhalve bereikt door een duidelijke, half-doordringbare grenszone en fysieke 
ruimten die zijn afgestemd op de sociale ruimte. 

B. IDENTITEIT
Onder identiteit wordt een omgeving verstaan met een herkenbaar eigen karakter waarmee het zich onderscheidt 

van de omliggende omgevingen [Dorst. 2005b; Koenen. 1992]. Mensen en groepen mensen willen zich van nature 
onderscheiden van hun soortgenoten [Mikelides. 1980]. Een omgeving met een sterke eigen identiteit vergroot de 
binding tussen bewoners en de omgeving, doordat gevoelens van verantwoordelijkheid en interesse gewekt worden 
[Newman. 1995]. 

De herkenbaarheid van een omgeving hangt in belangrijke mate samen met de identiteit [Dorst. 2005b]. Het 
begrip herkenbaarheid is eerder in deze paragraaf behandeld. Een omgeving met een eigen identiteit onderscheidt 
zich herkenbaar van andere omgevingen door een andere structuur. Hierbij kan men denken aan het gebruik van 
dezelfde kleuren, materialen en vormen. Binnen de omgeving is er sprake van eenzelfde structuur [Evans en McCoy. 
1998]. Eerder in het hoofdstuk werd duidelijk dat structuur een omgeving leesbaar maakt. Dorst [2005b] stelt tevens 
dat structuur kan leiden tot samenhang in de gemeenschap. Een belangrijke voorwaarde is wel dat een omgeving 
mogelijkheden moet bieden tot het toevoegen van persoonlijke elementen. Hierbij kan men denken aan planten, 
schuttingen en tuinhekjes, of de kleur van kozijnen. Een omgeving zonder mogelijkheden tot verpersoonlijking, heeft een 
homogeen en doods karakter omdat het geen variatie in levensstijlen kent [Gehl. 2006]. Een voorbeeld hiervan zijn de 
fabriekswoningen van Le Corbursier in Pessac uit 1925, Frankrijk [Botton, de. 2006]. In de loop van de afgelopen eeuw 
zijn deze door de bewoners steeds verder verpersoonlijkt, omdat het oorspronkelijke ontwerp van Le Corbursier hen 
teveel herinnerde aan de structuur van de fabriek. Met andere woorden, het oorspronkelijke ontwerp bood bewoners te 
weinig mogelijkheden om zich te onderscheiden. Als gevolg kunnen mensen en groepen mensen geïsoleerd raken van 
de gemeenschap, omdat ze zich onvoldoende verbonden voelen met de omgeving [Dorst. 2005b]. Door het toevoegen 
van persoonlijke elementen kunnen mensen en groepen mensen zich in de gemeenschap onderscheiden [Mikelides. 
1980]. Daarnaast zullen mensen zich meer verbonden gaan voelen met de omgeving [Dorst. 2005b]. Het toevoegen 
van persoonlijke elementen maakt de omgeving levendig en geeft mogelijkheden voor sociale activiteit, zie hiervoor 
paragraaf 2.1.1. Nabijheid van andere Mensen [Gehl. 2006]. Vanwege de sterke binding met de omgeving zal bovendien 
territoriaal gedrag het verdedigen van een omgeving tegen indringers, eerder voor komen [Newman. 1995]. Op basis 
van hetgeen dat eerder in paragraaf 2.1.1. Nabijheid van andere Mensen is besproken, kan gesteld worden dat een 
omgeving desalniettemin een bepaalde structuur moet behouden. Het toevoegen van persoonlijke elementen leidt tot 
complexiteit, die zonder structuur minder eenvoudig kan worden begrepen [Hildebrand. 1999]. Dit kan leiden tot sociale 
isolatie van mensen en groepen mensen, doordat buitenstaanders zich in de omgeving niet welkom voelen [Dorst. 
2005b]. Structuur wordt bereikt door een duidelijke organisatie en repetitie van elementen in groepen of patronen. 
Verpersoonlijking wordt bereikt door het toevoegen van persoonlijke elementen aan de bestaande structuur. 
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Een omgeving moet mensen de mogelijkheid bieden tot het toevoegen van persoonlijke elementen en niet ‘dwingen’ 
in een bepaalde structuur, zoals in de fabriekswoningen van Le Corbursier in Pessac (1925).  
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2.2. EVALUATIE
In het hoofdstuk is aandacht besteed aan de eerste deelvraag: Welke gebruikerseisen ten aanzien van de behoefte 

naar sociale interactie, kunnen in relatie tot de gebouwde omgeving worden onderscheiden? In relatie tot sociale 
interactie kunnen in de literatuur drie eisen worden onderscheiden ten opzichte van de gebouwde omgeving: 1. Nabijheid 
van Andere Mensen, 2. Mogelijkheid tot Communicatie, 3. Mogelijkheid tot Controle. De eisen kenmerken zich door 
een sterke onderlinge relatie. Zonder de nabijheid van andere mensen is er geen mogelijkheid tot communicatie en 
zonder mogelijkheid tot communicatie is er geen mogelijkheid tot controle [Ghazzeh. 1998]. De nabijheid van andere 
mensen zou derhalve het startpunt moeten zijn van een ontwerp, alvorens men zich concentreert op de mogelijkheid tot 
communicatie en -controle [Gehl. 2006]. Het drietal eisen wordt beïnvloedt door een zevental invloedsfactoren, te weten: 
veiligheid, activiteit, stimulatie, toegankelijkheid, waarneembaarheid, territorialiteit en identiteit. De invloedsfactoren 
veiligheid, toegankelijkheid en territorialiteit hebben betrekking op twee hoofdeisen. Dit houdt echter niet in dat deze 
invloedsfactoren van groter belang zijn voor sociale interactie. Per invloedsfactor zijn de parameters behandeld en is 
een overzicht gegeven van archetypische kenmerken van de gebouwde omgeving, zie hiervoor afbeelding 2.2.1. 

Uit de literatuurstudie kan worden geconcludeerd dat er in de literatuur weinig aandacht wordt besteed aan de relatie 
tussen sociale interactie en de gebouwde omgeving. Dit is opvallend, omdat in hoofdstuk 1 duidelijk werd er wel degelijk 
sprake is van een relatie tussen beiden. De literatuur die wel aandacht besteed aan de relatie tussen sociale interactie 
en de gebouwde omgeving concentreert zich met name op stedenbouwkundig niveau. Als gevolg wordt de relatie 
vrij breed en oppervlakkig behandeld. De invloedsfactoren die hieruit voortkomen zijn derhalve niet concreet genoeg 
om te kunnen gebruiken als ontwerpcriteria. Bovendien hebben ze een groot aantal overeenkomstige archetypische 
kenmerken, waardoor ze niet bruikbaar zijn als handvat voor de analyse van bestaande gebouwen en -omgevingen. 
De literatuurstudie geeft daarentegen wel een goed overzicht van welke factoren een rol spelen bij sociale interactie, en 
op welke wijze deze factoren vertaald kunnen worden naar archetypische kenmerken van de gebouwde omgeving. De 
organisatie en repetitie van elementen in groepen of patronen (structuur), kleinschaligheid, veranderingen in intensiteit, 
detail, diversiteit en variatie in elementen (complexiteit), transparantie en verlichting en fysieke ruimten afgestemd op 
sociale ruimten komen als belangrijke archetypische kenmerken van de gebouwde omgeving uit het onderzoek naar 
voren.
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*Afbeelding 2.2.1.
Archetypische kenmerken van de gebouwde omgeving gecategoriseerd naar invloedsfactor. 

1. Nabijheid van Andere Mensen

A. VEILIGHEID B. SOCIALE ACTIVITEIT C. STIMULATIE
- Beperkte ruimtelijke afmetingen. - Clusteren van een groot aantal verschillende  

  functies.
- Toepassing van natuurlijke elementen.

- Hoge mate van transparantie. - Kleinschaligheid, veranderingen in intensiteit,
  detail, diversiteit en variatie in elementen.

- Veranderingen in intensiteit, detail, diversiteit
  en variatie in elementen.

- Voldoende verlichting. - Organisatie en repetitie van elementen in
  groepen of patronen.

- Beperken van snelverkeer.
- Omsluiting en begrenzing.

D. TOEGANKELIJKHEID
- Beperken en opdelen van fysieke barrières.
- Duidelijke organisatie van ruimten in groepen
  of patronen.
- Vereenvoudigen van ruimten en aanbrengen
  van markeringen en bewegwijzering.
- Openingen naar buiten.
- Aangenaam (micro)klimaat.
- Hoge mate van functionaliteit.

2. Mogelijkheid tot Communicatie

A. TOEGANKELIJKHEID B. WAARNEEMBAARHEID C. TERRITORIALITEIT
- Beperken en opdelen van fysieke barrières. - Beperkte ruimtelijke afmetingen. - Hiërarchische organisatie van publieke- naar

  meer private gebieden. 
- Duidelijke organisatie van ruimten in groepen
  of patronen.

- Kleinschaligheid, grote variatie en diversiteit
  aan elementen.

- Duidelijke, half-doordringbare grenszone. 

- Vereenvoudigen van ruimten en aanbrengen
  van markeringen en bewegwijzering.

- Horizontale oriëntatie gebouwen. - Fysieke ruimte afgestemd op sociale ruimte.

- Openingen naar buiten. - Hoge mate van transparantie.
- Aangenaam (micro)klimaat. - Voldoende verlichting.
- Hoge mate van functionaliteit.

3. Mogelijkheid tot Controle

A. TERRITORIALITEIT B. IDENTITEIT C. VEILIGHEID
- Duidelijke organisatie van publieke- naar
  meer private gebieden. 

- Organisatie en repetitie van elementen in
  groepen of patronen.

- Beperkte ruimtelijke afmetingen.

- Duidelijke, half-doordringbare grenszone. - Toevoegen van persoonlijke elementen aan
  de bestaande structuur

- Hoge mate van transparantie.

- Fysieke ruimte afgestemd op sociale ruimte. - Voldoende verlichting.
- Beperken van snelverkeer.
- Omsluiting en begrenzing.
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3. ONTWERPCRITERIA SOCIALE INTERACTIE
In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat een omgeving aan een aantal archetypische kenmerken dient te voldoen 

om sociale interactie te vereenvoudigen en ondersteunen. Het is echter niet geheel duidelijk welke gevolgen de 
archetypische kenmerken hebben voor het analyseren van bestaande- en het ontwerpen van nieuwe omgevingen. 
De invloedsfactoren waarnaar de kenmerken waren gecategoriseerd zijn daarvoor onvoldoende concreet en kennen 
bovendien een groot aantal overeenkomstige kenmerken. De kenmerken moeten derhalve specifieke ontwerpcriteria 
gaan vormen, in dit hoofdstuk worden deze ontwerpcriteria ontwikkeld en gedefinieerd. De deelvraag die in dit hoofdstuk 
centraal staat is: Op welke wijze kunnen gebruikerseisen worden geïntegreerd in het bouwkundig ontwerp van een 
woongebouw voor zelfstandig wonende ouderen?

Het werk ‘A Pattern Language’ van Christopher Alexander [1977], aangevuld met ‘Life Between Buildings’ van Jan 
Gehl [2006], ‘Een duurzaam leefbare woonomgeving: Fysieke voorwaarden voor Privacyregulering’ van Machiel van 
Dorst [2005] en ‘Handboek voor Toegankelijkheid’ van Maarten Wijk et al. [2003] zijn hierbij als vertrekpunt genomen. 
Het hierboven beschreven viertal bronnen laat indirect de archetypische kenmerken van sociale interactie zien die in 
het vorige hoofdstuk zijn behandeld. Vanwege de archetypische aard en de diversiteit van de fysieke eisen vormen ze 
dan ook een praktisch handvat voor de ontwikkeling van ontwerpcriteria. 

*Afbeelding 3.0.1.
Het vertalen van menselijke behoeften van naar ontwerp criteria.



 R.R. de Pagter ||  OUDER IN DE ETALAGE  74. 

Uit de selectie van eisen komen een aantal structuren naar voren, deze vormen de ontwerpcriteria. Aan de hand 
van de archetypische kenmerken van sociale interactie uit het vorige hoofdstuk is een selectie gemaakt van fysieke 
eisen uit de bovenstaande literatuur, zie hiervoor Bijlage III: Selectie en Categorisering Fysieke Eisen. Op basis 
van de selectie van fysieke eisen zijn de eisen per criterium gecategoriseerd aan de hand van de definities van de 
ontwerpcriteria. Vanwege de grote hoeveelheid zijn de fysieke eisen ingedeeld naar het raamwerk van Stewart Brand 
[Rodden en Benford. 2003]. Brand stelt dat elk gebouw bestaat uit zes lagen: Situatie, structuur, schil, installatie, 
indeling en inrichting. Iedere laag heeft een eigen levensduur, die tezamen bepalen hoe een gebouw door de tijd heen 
veranderd. 
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*Afbeelding 3.0.2.
Levenscyclus van gebouwen door Stewart Brand. 
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*Afbeelding 3.0.3.
Ontwerpcriteria Sociale Interactie. 

. ONTWERPCRITERIA SOCIALE INTERACTIE
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3.1. RUIMTELIJKHEID
Ruimtelijkheid speelt een centrale rol bij sociale interactie. De mate van ruimtelijkheid in een omgeving is van belang 

voor zowel de nabijheid van andere mensen, als de mogelijkheid tot communicatie en de mogelijkheid tot controle. 
Onder ruimtelijkheid valt de organisatie van ruimten en van verschillende functies, maar ook de hoofdstructuur van een 
gebouw, bouwdeel, of ruimte. De eisen die onder dit criterium vallen omschrijven ook de fysieke afmetingen (lengte, 
breedte, hoogte, inhoud, oppervlakte en dichtheid) en materialen van ruimten ten aanzien van sociale interactie. 

In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat mensen van nature een ruimte prefereren die niet te sterk afwijkt van de 
denkbeeldige, sociale ruimte. Dit betekent dat een ruimte vanuit sociaal oogpunt idealiter een convexe vorm heeft met 
een duidelijk herkenbare begrenzing [Alexander. 1977]. Bovendien kan hieruit worden afgeleid dat er een wezenlijk 
verschil bestaat tussen de fysieke afmetingen, openheid en materialen van publieke- en meer private ruimten. Een 
publieke setting vraagt immers om een relatief grote sociale afstand in vergelijking tot een meer private setting [Gehl. 
2006]. Een publieke ruimte kenmerkt zich dan ook door grote ruimtelijke afmetingen, een hoog plafond, veel openingen 
en het gebruik van harde materialen als beton, -glas en -staal. Aan private ruimten worden tegenovergestelde eisen 
gesteld [Alexander. 1977]. Een voorbeeld hiervan is het Sliding House van Brian Mackay-Lyons Architects in Ontario, 

HOOFDSTUK 3. 

*Afbeelding 3.1.1.
Minder private eet- en woonruimte in het Sliding House in Ontario, Canada.
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*Afbeelding 3.1.2.
Private slaapruimte in het Sliding House in Ontario, Canada. 

. ONTWERPCRITERIA SOCIALE INTERACTIE
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Canada, waar de private slaapruimten door toepassing van een zacht materiaal als hout rondom, een lager plafond 
en weinig openingen zich wezenlijk onderscheiden van de andere, minder private woonruimten. Hieruit blijkt dat de 
fysieke afmetingen- en materialen een belangrijke rol spelen in de wijze waarop een ruimte wordt beschouwd en -wordt 
gebruikt. Ruimten met afmetingen die niet overeenkomen met de sociale ruimte kunnen sociale interactie verhinderen, 
doordat mensen ze als onaangenaam rustig of -druk worden ervaren [Gehl. 2006]. Door de afwisseling in elementen 
krijgen ruimten een duidelijk herkenbare grens. De hardheid van een grens is afhankelijk van de gewenste mate van 
privacy in een ruimte. Een grens kan worden versterkt door het toevoegen van een element zoals een muur of hek 
[Dorst. 2005b]. De meest belangrijke grens is vanuit sociaal oogpunt die tussen gebouw en omgeving. Deze wordt 
in de literatuur uitgebreid behandeld. Alexander [1977] en Dorst [2005b] spreken niet over een grens, maar over een 
transitiezone, een grenszone die binnen en buiten met elkaar verbind door het combineren van elementen uit beide 
ruimten. Hierbij kan men denken aan een galerij of arcade die doorgaans meer open is dan het gebouw maar minder 
dan de publieke ruimte [Gehl. 2006].   

De organisatie van verschillende publieke- en private ruimten en -functies in de omgeving speelt een belangrijke 
rol bij de privacyzonering. Daarnaast geeft het structuur aan een omgeving, waardoor deze beter leesbaar wordt voor 
mensen. Mensen prefereren een omgeving, waarin ruimten en -functies hiërarchisch zijn georganiseerd [Alexander. 
1977]. Dit houdt in dat de meest belangrijke, publieke ruimten zich op een centrale plaats in de omgeving bevinden, 
en de minder belangrijke, private ruimten naar buiten toe uitvloeien. Als gevolg ontstaat een omgeving met een 
aaneenschakeling van publieke-, naar semi-publieke- en private ruimten [Dorst. 2005b]. Een voorbeeld hiervan is de 
Villa Capra ‘la Rotonda’ van Andrea Palladio. Centraal in het ontwerp staat de cirkelvormige hal, met daaromheen 
gelijkvormige woonruimten die zich in afnemende hiërarchie uitspreiden naar de buitenruimte. 

HOOFDSTUK 3. 

*Afbeelding 3.1.3.
Villa Rotonda van Andrea Palladio Vicence, Italië (1591).  
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# Fysieke eigenschap Schaalniveau Omschrijving

1 Knooppunt van activiteit Situatie Ontwerp in een omgeving op een kruispunt van langzaam verkeersrouten ca. om de 500 meter een 
compact knooppunt van activiteit als een publiek gebouw, -plein of promenade. 

2 Rustige gebieden Situatie Wissel in een omgeving knooppunten van activiteit in de omgeving af met rustige, natuurlijke gebieden als 
vijvers, stroompjes en openbaar groen. Scherm ze af van het lawaai- en de drukke knooppunten van 
activiteit door muren, afstand en gebouwen. 

4 Eigen buurt Situatie Ontwerp voor iedere sociale groep in de omgeving een klein, maar eigen ruimtelijk gebied met een 
doorsnede van maximaal 300 meter en voor niet meer dan 400-500 bewoners. Laat een deel van het 
gebied open zodat het door bewoners zelf ingevuld kan worden. 

5 Grensgebied Situatie Werk de vorming van een grensgebied tussen verschillende buurten in de hand door straten af te sluiten 
en toegang tot het gebied te beperken. Maak poorten op punten waar paden de grens passeren en maak 
de grenszone breed genoeg om plaats te bieden aan ontmoetingsplaatsen en gedeelde functies. 

7 Parkeergebieden Situatie Ontwerp maximaal 9% van het totale grondoppervlak van een omgeving als parkeerplaats.
8 Scheiding van verkeer Situatie Ontwerp op plaatsen waar het snelverkeer voor gevaar en overlast kan zorgen een fysieke barriere als 

een verhoogde stoep, ballustrade of muurtje die het snelverkeer van langzaam verkeer scheidt. Vertraag 
het snelverkeer tot 30 km / u op deze plekken. 

9 Hiërarchie van paden Situatie Ontwerp langzaam verkeersrouten volgens een hiërarchie waarin onderscheidt wordt gemaakt tussen 
belangrijke, drukke paden, en minder belangrijke, rustige achterpaden.

13 Groepen woningen Situatie Ontwerp groepen woningen, zodat ze ruwe, maar identificeerbare sociale groepen vormen van 8-15 
huishoudens rond wat gemeenschappelijke ruimte, -functies en -paden. Rangschik de woningen zo dat 
passanten hier doorheen kunnen wandelen zonder zich een indringer te voelen. 

15 Kleine parken Situatie Ontwerp een netwerk van kleine parken met een maximale afstand van 250 meter in de omgeving. Maak 
de parken minimaal 50 meter breed en minstens 5000m2 groot en geef ze een hoge diversiteit aan 
bloemen, platen en dieren. 

27 Publieke begane grond Structuur Ontwerp de meest publieke functies, met uitzondering van een uitkijkpunt, op de begane grond. 
28 Maximale bouwhoogte Structuur Ontwerp een gebouw met een maximale hoogte van 3-4 bouwlagen. Geef het gebouw een hoogte die in 

een verhouding 2:1, 1:1 of 1:2 met de breedte van de omgeving staat. 
30 Hiërarchie van bouwdelen Structuur Ontwerp het gebouw volgens een hiërarchische structuur. Plaats de ruimten in een gebouw zo dat ze een 

reeks vormen die begint met de entree, en de grote, centraal gelegen ruimten waarin zich de meest 
publieke ruimten bevinden, en die vervolgens via de minder publieke ruimten naar de meest kleine, 
private ruimten toe leiden. 

31 Gemeenschappelijke gebieden 
centraal

Structuur Ontwerp voor elke sociale groep een apart gemeenschappelijke gebied met gemeenschappelijke functies. 
Plaats deze in het zwaartepunt van al de ruimten- en paden die de groep in gebruik heeft, zodat het ze 
fysiek met elkaar verbindt.  Maak de ruimte 15-30 x P (het gemiddeld aantal personen aanwezig) m2 
groot.

32 Structuur volgt sociale ruimte Structuur Ontwerp de structuur van het gebouw volgens de sociale ruimten. Situeer de plaats van dragende 
kolommen en -muren in de hoekpunten, en laat plafonds en vloeren met de ruimte samenvallen.   

33 Kleine ouderen woningen Structuur Ontwerp woningen voor ouderen op de begane grond, en maak ze kleiner dan normale woningen. 

34 Hiërarchie van daken Schil Ontwerp het dak volgens de hiërarchische structuur van de sociale ruimten. Geef de meest belangrijke 
sociale ruimten een groot en hoog dak, en de minder belangrijke ruimten een klein en laag dak. 

42 Transitiezone Schil Ontwerp een transitiezone als een arcade, galerij, balkon, hoekje, zitje, afdakje, of tuin tussen de schil van 
het gebouw en de buitenruimte in. Ontwerp de zone deels gescheiden en deels als verlengstuk van 
beiden. Geef het een breedte van maximaal 3-4 meter en maak het meer open als het gebouw, maar 
minder open als de buitenruimte. 

51 Licht en donker Indeling Ontwerp door het gebouw heen afwisselend gebieden van licht en donker zodanig dat mensen als ze van 
nature naar het licht toe lopen op belangrijke sociale plaatsen uitkomen als zitplaatsen, entrees, trappen 
en gangen. 

54 Positieve ruimte Indeling Ontwerp een ruimte volgens de sociale ruimte. Geef de ruimte een rechthoekige, convexe vorm. Maak de 
wanden licht gebogen, voorkom scherpe hoeken en voorzie in een symmetrisch plafond.   

55 Duidelijke begrenzing Indeling Ontwerp een ruimte als een eenheid met een duidelijke begrenzing. Omgeef de ruimte met fysieke 
elementen als bebouwing, groen, omheiningen, arcades, paden of meubels. Ontwerp een harde grens als 
een muur of groot hekwerk wanneer interactie tussen ruimten niet gewenst is, en een zachte grens als 
een arcade of groenzone wanneer interactie tussen ruimten wel gewenst is. Beperk het aantal entrees 
van de ruimte, en markeer paden door een poort, daar waar ze de grens doorkruisen.  

56 Afmeting sociale ruimten Indeling Ontwerp de grootte van fysieke ruimten volgens de sociale ruimte. Geef publieke ruimten een afmeting 
van maximaal 25-35 meter breed en 70-100 meter lang. Maak private ruimten niet groter dan 1-8 meter. 
Breng in de plafondhoogte voortdurend variatie aan, geef publieke ruimten een plafondhoogte van 3-4 
meter, en private ruimten een plafondhoogte van 2-3 meter. 

72 Dikke muren Indeling Ontwerp muren en kolommen in ruimten met een dikte van 30-100 cm. Ontwerp hier tussen, aan de rand 
van iedere gemeenschappelijke ruimte, een ruimte voor kleinere sociale ruimten als alkoven.

76 Hiërarchie van zit- en 
staplaatsen

Inrichting Ontwerp door het hele gebouw een reeks gelegenheden voor zit- en staplaatsen. Varieer die in hun mate 
van omsluiting afhankelijk van de plaats in de hiërarchie. Maak publieke zit- en staplaatsen minder 
omsloten dan private zit- en staplaatsen.

78 Oriëntatie van zit- en 
staplaatsen

Inrichting Ontwerp zit- en staplaatsen die zich naar elkaar toe oriënteren in sociale ruimten. 

80 Hiërarchie van materialen Inrichting Ontwerp harde materialen als glas, staal en beton voor in de publieke zones van gebouwen, en zachte 
materialen als stenen, hout en stoffen, voor de meer private zones. 

*Afbeelding 3.1.4.
Overzicht fysieke eisen van ruimtelijkheid.
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3.2. FUNCTIONALITEIT
De mate van functionaliteit in een omgeving is met name van belang voor de nabijheid van andere mensen. Onder 

het criterium vallen eisen ten aanzien van de multifunctionaliteit- en aanpasbaarheid van een omgeving. Eisen die 
onder functionaliteit vallen omschrijven ook het gebruik van materialen- en de fysieke afmetingen (lengte, breedte, 
hoogte, oppervlakte, dichtheid) van ruimten ten aanzien van bruikbaarheid. 

Multifunctionaliteit is van belang voor de levendigheid van een omgeving [Gehl. 2006]. In het vorige hoofdstuk 
werd duidelijk dat levendigheid ontstaat op plaatsen waar een groot aantal verschillende functies zich verzamelen. 
In tegenstelling tot mono-functionele omgevingen, die bedoeld zijn voor een specifieke doelgroep, zijn dergelijke 
omgevingen doorgaans aantrekkelijk voor een grote, meer diverse doelgroep [Alexander. 1977]. Hierbij kan men denken 
aan het Centre Pompidou van Richard Rogers in Parijs [Rogers. 2010], of de Mercado Central van Francisco Guardia 
en Alejandro Soler in Valencia [Hänni. 2011] Ze vormen het middelpunt van een gebied. Met andere woorden, een 
knooppunt van activiteit. Kenmerkend aan deze voorbeelden is de aanwezigheid van een groot aantal verschillende, 
kleinschalige functies. Hierdoor wordt een omgeving niet alleen aantrekkelijk voor een grote groep mensen, ook 
zal het aantal ‘face-to-face’ contacten toenemen in vergelijking met mono-functionele omgevingen [Gehl. 2006]. Zo 
biedt een markthal als de Mercado Central door de aanwezigheid van autonome, gespecialiseerde marktkramen 
mogelijkheden tot communicatie met bijvoorbeeld de eigenaar van de marktkraam, of andere mensen die bij de 
marktkraam staan te kijken. Een moderne supermarkt biedt daarentegen enkel mogelijkheden tot communicatie bij 

HOOFDSTUK 3. 

*Afbeelding 3.2.1.
De Mercado Central functioneert door de grote diversiteit aan kleinschalige, autonome marktfuncties als een knooppunt 
van activiteit.  
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*Afbeelding 3.2.2.
De Mercado Central kent een hoge mate van aanpasbaarheid door het toepassen van een vaste drager (markthal) en een 
aanpasbare inbouw (marktkramen).

. ONTWERPCRITERIA SOCIALE INTERACTIE
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het afrekenen van de boodschappen aan de kassa [Alexander. 1977]. Daarnaast kan een multifunctionele omgeving 
op verschillende manieren worden gebruikt. Hierdoor kan een omgeving op verschillende manieren worden gebruikt en 
derhalve ook in rustige periodes als levendig worden ervaren [Gehl. 2006]. Hierbij kan men denken aan een pleinruimte 
die onder andere kan worden gebruikt als verkeersroute, terras voor de horeca of voor het etaleren van producten 
uit de omliggende winkels [Alexander. 1977]. Maar ook op kleinere schaal kan dit worden doorgevoerd. Zo kan een 
trap enerzijds functioneren als verkeersruimte, en tegelijkertijd als zitplek of tribune van waaruit men een activiteit kan 
overzien [Gehl. 2006]. 

Aanpasbaarheid is van belang voor de (sociale) duurzaamheid van een omgeving. Door de tijd heen veranderd 
de behoefte aan sociale interactie, en hiermee de eisen van gebruikers. Er zijn korte, cyclistische veranderingen, 
afhankelijk van stemmingen en andere activiteiten door de week en in het weekend. Daarnaast zijn er veranderingen 
door leefstijlwijzigingen en bevolkingstrends. Tenslotte veranderd ook de totale gebruikersgroep met de jaren [Dorst. 
2005b]. Wil een omgeving aantrekkelijk blijven voor mensen, houdt het in dat het op eenvoudige wijze in moet kunnen 
spelen op zowel kleine- als grote veranderingen in de toekomst. Dit verlangt een bepaalde mate van aanpasbaarheid van 
de omgeving [Lichtenberg. 2005]. Wederom kan de Mercado Central hiervoor als voorbeeld worden aangedragen. De 
markthal kenmerkt zich door een grote, overkoepelende structuur (drager), met daarbinnen kleinschalige, aanpasbare 
functies (inbouw). 

Functionaliteit heeft daarnaast betrekking op de bruikbaarheid van een omgeving. In het eerste hoofdstuk werd 
eerder duidelijk dat dit zowel voordelen biedt voor valide als minder-valide mensen [Nasar en Evans-Cowley. 2007]. 
Hierbij kan men denken aan fysieke afmetingen van ruimten die het gebruik ervan vereenvoudigen, zoals de afmeting 
van een integraal toegankelijke toilet- en badruimte, of de afmeting en plaats van daglicht openingen [Wijk et al. 2003]. 
Daarnaast kan, door het aanbrengen van variatie in de openheid van de gebouwschil, een omgeving een belangrijke 
mate van bescherming bieden tegen negatieve weersinvloeden [Gehl. 2006]. Door het toevoegen van een transitiezone 
als een veranda of (deels) omsloten balkon kan het comfort van een buitenruimte dermate worden verbeterd dat deze 
in landen als Nederland tot wel twee maanden langer per jaar kan worden gebruikt [Dorst. 2005b]. 

HOOFDSTUK 3. 
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# Fysieke eigenschap Schaalniveau Omschrijving

10 Functiemenging Situatie Ontwerp naast de private woonfunctie, een grote variatie aan verschillende soorten andere uitnodigende, 
publieke functies als winkels, horeca, publieke diensten en kraampjes in het knooppunt van activiteit. 

21 Afmeting van parkeerplaatsen Situatie Ontwerp een parkeerplaats met een minimale opstelruimte voor het voertuig van 2,0x4,5 meter. Maak een 
vrije in- en uitstapstrook naast en achter de opstelruimte met een breedte van minimaal 1,5 meter. 

23 Breedte van paden in de 
omgeving

Situatie Ontwerp de breedte van paden naar het gemiddeld aantal mensen dat ervan gebruik maakt. Ga uit van 
10-15 voetgangers per minuut per meter. Maak kleine, rustige paden minimaal 1,2 meter- en kleine, 
drukke paden 1,8 meter breed. Geef een plaatselijke doorgang een vrije breedte van minimaal 900 
milimeter en een vrije hoogte van 2,3 meter. Maak ten minste eens per 75 meter een keerruimte van 
minimaal 2,0x2,0 meter.  

25 Flexibele inbouw Structuur Ontwerp gebouwen met een vaste structuur, waarbinnen een flexibele inbouw mogelijk is en -functies zich 
verder kunnen ontwikkelen.

27 Publieke begane grond Structuur Ontwerp de meest publieke functies, met uitzondering van een uitkijkpunt, op de begane grond. 

37 Beschermende schil Schil Ontwerp afdaken, muren en / of zonneschermen op plaatsen waar ruimten zijn die in de zomer zacht licht 
of gedeeltelijk tegen de zon bescherming nodig hebben, of in de herfst en winter tegen wind of vocht. 

41 Beschermend dak Schil Ontwerp het dak als een zichtbaar onderdeel van het gebouw. Breng de onderrand op sommige plaatsen 
tot op 2 meter van de grond. Laat het dak de bovenverdieping van het gebouw omsluiten. 

44 Randzone Schil Ontwerp een randzone van 0,5-2 meter tussen de buitenruimte en het gebouw, waar men kan stoppen 
zonder dat men de doorstroming van het langzaam verkeer hindert. 

48 Liftruimte Installaties Ontwerp binnen het gebouw een lift op een loopafstand van maximaal 75 meter. Geef de lift een vrije 
doorgang van minimaal 850 millimeter en een hoogte van minstens 2,3 meter. Geef het vloeroppervlak 
van de liftkooi ten minste een afmeting van 1,05 x 1,35 meter of 1,05 x 2,05 meter. 

53 Verkeer in ruimten Indeling Ontwerp entrees en paden voor langzaam verkeer in een ruimte zoveel mogelijk naar de zijkant, tenzij 
een route de ruimte in tweeën moet delen.

62 Breedte van paden in 
gebouwen

Indeling Ontwerp in het gebouw paden voor langzaam verkeer met een breedte van minimaal 1,2 meter voor 
rustige paden, en een breedte van 1,8 meter voor drukke paden. Geef een plaatselijke doorgang een vrije 
breedte van minimaal 900 milimeter, bij deuren minimaal 850 milimeter, en een hoogte van 2,3 meter. 

64 Aanvullende 
vluchtvoorzieningen

Indeling
Ontwerp een trap in een rookvrije vluchtroute tenminste 1,3 meter breed. Geef de vluchtroute een vrije 
doorgang van minimaal 850 millimeter zonder, of met een lage drempel. Maak binnen de vluchtroute een 
opstelplaats met een minimale afmeting van 900x1400 milimeter voor mensen die niet zelfstandig kunnen 
vluchten. Ontwerp in hoge gebouwen naast vluchttrappen een noodlift. 

65 Opstelruimte Indeling Ontwerp in het gebouw op plaatsen waar men moet kunnen keren, zoals voor een deur of lift, een 
opstelruimte die varieert van 1,2 x 1,2 meter tot 1,5x1,5 meter, afhankelijk van de benadering.  

66 Woonkamer Indeling Ontwerp een woonkamer met een oppervlakte van minimaal 21m2 voor een zithoek, eethoek, meubelen 
voor opslag en voor voldoende verkeersruimte.

67 Slaapruimte Indeling Ontwerp een slaapkamer voor 2 personen met een oppervlakte van minimaal 13,2m2 voor. Geef het een 
breedte van minimaal 3 meter, en houdt een strook van 1500-, 1000- en 900 milimeter vrij langs het bed. 
Ontwerp een slaapkamer voor 1 persoon met een oppervlakte van minimaal 6,2m2. Geef het een breedte 
van 1,8 meter en hou een strook van 900 milimeter en een gebruiksvlak van 1,5 x 1,5 meter vrij.

68 Keuken Indeling Ontwerp een keuken met een oppervlakte van minimaal 5,6m2. Geef het een breedte breedte van 1800 
millimeter en hou voor het keukenblad een strook van 1200 millimeter vrij.

69 Sanitaire ruimten Indeling Ontwerp een badkamer met een oppervlakte van minimaal 1,7x2,7 meter of 2,15x2,15 meter voor een 
wastafel, douche en toilet. Geef de badkamer een oppervlakte van minimaal 1,7x3,7 meter of 2,15x3,15 
meter wanneer een wasapparaat wordt toegevoegd. Ontwerp een toiletruimte met een oppervlakte van 
minimaal 1,65x2,20 meter of 1,950x1,90 meter.  

70 Balkon Indeling Ontwerp een balkon met een afmeting van minimaal 1,5x2,4 meter voor stoelen en een tafel. 
71 Berging Indeling Ontwerp een berging met een oppervlakte die overeenkomt met 6,5% van de woning + minimaal 2m2. 

Geef de berging een breedte van minimaal 2 meter. Plaats de berging op de begane grond. 

75 Multifunctioneel zitlandschap Inrichting Ontwerp een multifunctioneel zitlandschap met minimaal om de 100 meter mogelijkheden voor primaire 
zit- en staplaatsen zoals stoelen en banken, en secundaire zit- en staplaatsen zoals brede trappen, 
tribunes, fonteinen, in het zand of gras, lage muurtjes van 30-40 cm hoog en 22 cm diep, kolommen van 
30-40 cm breed en lantaarnpalen.

77 Meubels voor iedereen Inrichting Ontwerp meubels zo dat ze eenvoudig te gebruiken zijn. Geef een werkblad een hoogte van 700 
milimeter en een keukenblad een hoogte van 900 milimeter. Plaats bedieningselementen, zoals 
lichtschakelaars, radiatorknoppen, wandcontactdozen en deurklinken, op een hoogte van 900-1200 
milimeter van het vloerpeil en 500 millimeter uit de hoek.

79 Comfortabele zit- en 
staplaatsen

Inrichting Ontwerp een zit- / staplaats goed omsloten door een afdak, muur, hoek en / of nis. Verlicht en verwarm de 
plaats op natuurlijke wijze door de inval van daglicht. Geef de zitplaats een hoogte van 450-500 millimeter 
en voorzie het van voldoende ergonomisch comfort.

81 Gang als verblijfsruimte Inrichting Ontwerp een gang als verblijfsruimte. Plaats vloerbedekking of hout op de vloer, meubels, 
boekenplanken, en openingen voor de inval van daglicht. 

86 Fysieke ondersteuning Inrichting Ontwerp op plaatsen van trappen een leuning met een hoogte van 850-950 millimeter boven vloerpeil. 
Geef de borstwering een hoogte van 1000-1200 milimeter boven vloerpeil. Maak handgrepen op plaatsen 
waar extra ondersteuning gewenst is, zoals in een lift of in sanitaire ruimten, geef ze een hoogte van 900-
1200 milimeter boven vloerpeil.

88 Liftinrichting Inrichting Ontwerp een lift met een spiegel tegen de achterwand van de liftkooi voor rolstoelgebruikers die in de lift 
niet kunnen keren. Maak een, of meerdere doorkijken in de liftdeur. 

90 Markering van trappen Inrichting Ontwerp trappen en andere objecten op paden zo dat ze zich duidelijk onderscheiden van de omgeving 
door een visuele- en tactiele geleiding. 

93 Gezonde materialen Inrichting Ontwerp materialen zo dat men zich niet makkelijke eraan kan verwonden. Vermijdt de toepassing van 
materialen die schadelijk zijn voor de gezondheid. 

. SOCIALE INTERACTIE EN DE GEBOUWDE OMGEVING

*Afbeelding 3.2.3.
Overzicht fysieke eisen functionaliteit.
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3.3. BEREIKBAARHEID
De mate van bereikbaarheid is van belang voor de nabijheid van andere mensen. Het criterium bereikbaarheid 

omschrijft eisen ten aanzien van de mogelijkheden tot het bereiken van een omgeving en de manier waarop. Het 
gaat hierbij om het aantal, de plaats en vorm van entrees. Eisen die onder bereikbaarheid vallen beschrijven ook de 
organisatie, plaats en bruikbaarheid van toegangswegen. 

In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat fysieke- en mentale barrières een omgeving ontoegankelijk maken. De 
bereikbaarheid van een omgeving is derhalve van belang voor de bruikbaarheid van een omgeving [Nasar en Evans-
Cowley. 2007]. Slecht bereikbare gebieden en -ruimten in de omgeving zullen met mindere regelmaat worden gebruikt 
dan eenvoudig te bereiken ruimten- en gebieden, omdat men extra moeite moet doen om ze bereiken [Wijk et al. 2003]. 
Mensen prefereren korte- en directe routes zonder het overbruggen van (grote) hoogteverschillen en andere fysieke 
barrières [Gehl. 2006]. Wanneer een omgeving mensen dwingt om te lopen, zonder dat het nut hiervan duidelijk is, kan 
dit leiden tot irritatie en stress bij mensen [Evans en McCoy. 1998]. Door het aanbrengen van variatie in de omgeving, 
bijvoorbeeld door afwisseling van ruimten en gebieden, kan een route als korter worden ervaren [Gehl. 2006].  

Het bovenstaande impliceert echter niet dat alle gebieden en ruimten in een omgeving even eenvoudig bereikt 
moeten kunnen worden. Eerder werd duidelijk dat wanneer publieke- en meer private ruimten hiërarchisch worden 
georganiseerd het de mogelijkheid tot controle verbeterd. Dit houdt in dat een publieke ruimte vraagt om een groter 
aantal toegangswegen en entrees dan een meer private ruimte, waar één entree doorgaans afdoende is [Alexander. 
1977]. Daarnaast zijn omgevingen waarin publieke- en private ruimten hiërarchisch zijn georganiseerd door de structuur 
beter leesbaar. Bovendien zijn de verschillende ruimten herkenbaar door de afwisseling in elementen [Evans. 2003]. 
Ruimten in een omgeving kunnen derhalve worden bereikt door een reeks toegangswegen te doorlopen, die steeds 
kleiner en meer privaat worden naarmate men verder in een omgeving komt [Alexander. 1977]. 

HOOFDSTUK 3. 
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*Afbeelding 3.2.3.
Overzicht fysieke eisen bereikbaarheid.

. SOCIALE INTERACTIE EN DE GEBOUWDE OMGEVING

# Fysieke eigenschap Schaalniveau Omschrijving

1 Knooppunt van activiteit Situatie Ontwerp in een omgeving op een kruispunt van langzaam verkeersrouten ca. om de 500 meter een 
compact knooppunt van activiteit als een publiek gebouw, -plein of promenade. 

5 Grensgebied Situatie Werk de vorming van een grensgebied tussen verschillende buurten in de hand door straten af te sluiten 
en toegang tot het gebied te beperken. Maak poorten op punten waar paden de grens passeren en maak 
de grenszone breed genoeg om plaats te bieden aan ontmoetingsplaatsen en gedeelde functies. 

6 Langzaam verkeer Situatie Ontwerp in een omgeving slechts enkele doorgaande snelverkeersrouten en gescheiden daarvan een 
uitgebreid netwerk van verschillende soorten doorgaande wegen- en paden voor langzaam verkeer en 
openbaar vervoer. 

8 Scheiding van verkeer Situatie Ontwerp op plaatsen waar het snelverkeer voor gevaar en overlast kan zorgen een fysieke barriere als 
een verhoogde stoep, ballustrade of muurtje die het snelverkeer van langzaam verkeer scheidt. Vertraag 
het snelverkeer tot 30 km / u op deze plekken. 

9 Hiërarchie van paden Situatie Ontwerp langzaam verkeersrouten volgens een hiërarchie waarin onderscheid wordt gemaakt tussen 
belangrijke, drukke paden, en minder belangrijke, rustige achterpaden.

14 Ouderen woningen Situatie Ontwerp ongeveer 50 woningen voor ouderen in iedere omgeving. Situeer woningen bij een knooppunt 
van activiteit waar zich voorzieningen bevinden, of langs een drukke langzaam verkeersroute en 
opstapplaatsen voor openbaar vervoer die de woning op maximaal 200 meter met het knooppunt 
verbindt. 

17 Korte- en directe route in de 
omgeving

Situatie Ontwerp langzaam verkeersrouten in de omgeving kort en direct. Geef ze een maximale afstand van 500 
meter. Beperk (grote) fysieke barrieres, zoals hoogteverschillen, objecten, roosters en kruisingen met 
snelverkeer zoveel mogelijk.

18 Tussendoel Situatie Ontwerp langzaam verkeersrouten met om de 50 meter een tussendoel als een fontein of speelplaats, 
waaromheen de route zich verbeed. Maak het doel zichtbaar vanuit het doel dat er aan voorafgaat.   

20 Hoogteverschil in de omgeving Situatie Ontwerp op plaatsen in de omgeving waar hoogteverschil voor komt een hellingbaan van maximaal 1:25, 
of een trap met een breedte van minimaal 1,2 meter. Geef de trap een optrede van 150 milimeter, en een 
aantrede van 300 milimeter. Maak per 1,8 meter hoogteverschil dat overbrugt moet worden een bordes 
van minimaal 1,2 meter diep. Geef de trap een valbeveiliging met een hoogte van ten minste 850 
milimeter.

22 Markering van paden Situatie Ontwerp paden van langzaam verkeersrouten en objecten op paden zo dat ze zich duidelijk 
onderscheiden van de omgeving door een visuele- en tactiele geleiding. 

30 Hiërarchie van bouwdelen Structuur Ontwerp het gebouw volgens een hiërarchische structuur. Plaats de ruimten in een gebouw zo dat ze een 
reeks vormen die begint met de entree, en de grote, centraal gelegen ruimten waarin zich de meest 
publieke ruimten bevinden, en die vervolgens via de minder publieke ruimten naar de meest kleine, 
private ruimten toe leiden. 

33 Kleine ouderen woningen Structuur Ontwerp woningen voor ouderen op de begane grond, en maak ze kleiner dan normale woningen. 

34 Hiërarchie van daken Schil Ontwerp het dak volgens de hiërarchische structuur van de sociale ruimten. Geef de meest belangrijke 
sociale ruimten een groot en hoog dak, en de minder belangrijke ruimten een klein en laag dak. 

42 Transitiezone Schil Ontwerp een transitiezone als een arcade, galerij, balkon, hoekje, zitje, afdakje, of tuin tussen de schil van 
het gebouw en de buitenruimte in. Ontwerp de zone deels gescheiden en deels als verlengstuk van 
beiden. Geef het een breedte van maximaal 3-4 meter en maak het meer open als het gebouw, maar 
minder open als de buitenruimte. 

43 Open plint Schil Ontwerp voor functies die hierbij gebaat zijn, zoals winkels, horeca en openbare diensten, de mogelijkheid 
om de schil op de begane grond, de gebouwplint, naar buiten toe te openen en de functie van binnen 
naar buiten door te zetten. Maak ongeveer 60% van de schiloppervlakte transparant, met entrees om de 7-
10 meter.

45 Entrees Schil Ontwerp entrees zo dat ze een familie vormen. Maak ze zichtbaar vanuit elke andere entree en ontwerp 
ze in grote lijnen hetzelfde. Plaats de belangrijkste entree van het gebouw op een punt dat vanuit de 
belangrijkste toegangswegen onmiddelijk gezien kan worden, en geef haar een forse, duidelijke vorm die 
zich van de schil van het gebouw onderscheidt.

60 Korte- en directe route in 
gebouwen

Indeling Ontwerp langzaam verkeersrouten in het gebouw kort en direct. Beperk (grote) fysieke barrieres als 
hoogteverschil, objecten en roosters zoveel mogelijk. 

63 Hoogteverschil in gebouwen Indeling Ontwerp op plaatsen waar hoogteverschil voor komt een hellingbaan van maximaal 1:25 of een trap met 
een breedte van minimaal 1,2 meter. Geef de trap een maximale optrede van 185 milimeter en een 
minimale aantrede van 240 milimeter. Maak per 1,8 meter hoogteverschil dat overbrugt moet worden een 
bordes van minimaal 1,2 meter diep. Geef de trap een valbeveiliging met een hoogte van ten minste 850 
milimeter. 

80 Hiërarchie van materialen Inrichting Ontwerp harde materialen als glas, staal en beton voor in de publieke zones van gebouwen, en zachte 
materialen als stenen, hout en stoffen, voor de meer private zones. 

87 Efficiënte bewegwijzering Inrichting Ontwerp een efficiënte bewegwijzering in het gebouw. Plaats de bewegwijzering haaks op de looproute, 
op 1,4-1,6 meter boven het vloerpeil voor bewegwijzering die van dichtbij wordt gelezen, en op minimaal 
2,3 hoogte voor bewegwijzering die van veraf wordt gelezen. 

92 Goede ondergronden Inrichting Beperk de aanwezigheid van grind, zand, gravel en gladde ondergronden in het ontwerp zoveel mogelijk. 
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3.4. BELICHTING
De mate van belichting is van belang voor de nabijheid van andere mensen en de mogelijkheid tot communicatie. 

Het criterium belichting omschrijft fysieke eisen ten aanzien van de hoeveelheid, kleur- en de richting van licht, maar 
ook ten aanzien van de filtering en schaduwvorming. Onder belichting vallen ook eisen ten aanzien van de situering en 
fysieke afmeting van ruimten en daglicht openingen. 

De belichting van een omgeving is van belang voor het sociale gezichtsveld van mensen. In relatief kleine ruimten, 
waar het licht van twee of meer kanten afkomt, is de reikwijdte van het sociale gezichtsveld het grootst [Gehl. 2006]. 
Hierbij dient aangetekend te worden dat daglicht verblindend kan werken in ruimten waar kozijnen strak tegen de 
buitenwand aan zijn geplaatst [Alexander. 1977]. Een slecht belichte of donkere omgeving heeft negatieve gevolgen voor 
de reikwijdte van het sociale gezichtsveld. Objecten en andere mensen kunnen dan minder goed worden waargenomen 
[Gehl. 2006]. Bovendien kunnen omgevingen die ongewoon donker zijn, zoals in avond- of nachtsituaties, door mensen 
als onveilig en doods worden ervaren [Newman. 1995]. 

HOOFDSTUK 3. 

*Afbeelding 3.4.1.
Het contrast tussen lichte- en donkere ruimten is in het spa-complex Therme Vals van Peter Zumthor in Zwitserland is  
afgestemd op het sociale karakter van de fysieke ruimten. 
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*Afbeelding 3.4.2.
Contrast in belichting in het spa-complex Therme Vals van Peter Zumthor. 
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Desalniettemin is het contrast tussen licht en donker in de omgeving van essentieel belang [Hildebrand. 1999]. 
Gebouwen met een uniforme verlichting vernietigen de sociale aard van ruimten. Mensen bewegen zich van nature 
naar goed verlichte gebieden, doordat ze in verband worden gebracht met belangrijke, publieke ruimten. Een 
omgeving waarin belangrijke publieke ruimten niet goed worden belicht leidt derhalve tot verwarring. Private ruimten 
zijn daarentegen van nature donkerder van aard [Alexander. 1977]. Als voorwaarde geldt wel dat men vanuit een 
meer donkere, private ruimte uitzicht heeft op een goed belichte, meer publieke ruimte. Andersom wordt het bewegen 
van een lichte meer publieke-, naar een private, meer donkere ruimten als zeer onaangenaam ervaren, tenzij zich na 
een meer donkere ruimte weer een lichte ruimte bevindt [Hildebrand. 1999]. Door het contrast tussen licht en donker 
kan variatie aangebracht worden, omdat belichting van invloed is op de mate van complexiteit en structuur van een 
omgeving. Daarnaast heeft het invloed op de ruimtelijkheid van een omgeving, door de afwisseling in elementen in 
publieke- en meer private ruimten.  

Belichting is tenslotte van groot belang voor het comfort van een omgeving. In de literatuur wordt daglicht beschreven 
als een essentiële prikkel voor mensen [Evans en McCoy. 1998; Hildebrand. 1999]. Door het licht en de warmte draagt 
het bij aan het creëren van een comfortabel (micro)klimaat in de omgeving [Gehl. 2006]. 

HOOFDSTUK 3. 
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# Fysieke eigenschap Schaalniveau Omschrijving

24 Verlichting in avond- en 
nachtsituaties

Situatie Ontwerp een omgeving die in de avond- en nachtsituatie wordt gebruikt met voldoende verlichting. 

28 Maximale bouwhoogte Structuur Ontwerp een gebouw met een maximale hoogte van 3-4 bouwlagen. Geef het gebouw een hoogte die in 
een verhouding 2:1, 1:1 of 1:2 met de breedte van de omgeving staat. 

29 Gebouw op het zuiden Structuur Ontwerp de belangrijke ruimten van het gebouw aan de zuidkant van het kavel en spreid het ontwerp uit 
langs de oost-west as in de verhouding 1:2. Geef het gebouw een diepte van maximaal 8 meter. 

34 Hiërarchie van daken Schil Ontwerp het dak volgens de hiërarchische structuur van de sociale ruimten. Geef de meest belangrijke 
sociale ruimten een groot en hoog dak, en de minder belangrijke ruimten een klein en laag dak. 

47 Zachte daglicht gradiënt Schil Ontwerp een kozijn ongeveer 30 cm verdiept in de muur. Geef de muur ter plaatse van het kozijn een 
schuin verloop mee van 50-60 graden voor een zachte daglicht gradiënt. 

51 Licht en donker Indeling Ontwerp door het gebouw heen afwisselend gebieden van licht en donker zodanig dat mensen als ze van 
nature naar het licht toe lopen op belangrijke sociale plaatsen uitkomen als zitplaatsen, entrees, trappen 
en gangen. 

58 Licht van twee kanten Indeling Ontwerp het gebouw zo dat in elke ruimte het daglicht van twee- of meer kanten binnen kan vallen, met 
een oppervlakte die varieert tussen de 25-50% van het vloeroppervlak. Maak ruimten hoger, minder diep 
of plaats extra binnenramen als er van slechts een kant licht de ruimte binnen kan vallen. 

85 Poelen van licht Inrichting Ontwerp lampen laag en uit elkaar om individuele lichtpoelen te creëren rondom sociale elementen als 
(eet)tafels en stoelen. Voorkom uniforme verlichting van ruimten. 

89 Gefilterd licht Inrichting Ontwerp op plaatsen waar scherp licht de ruimte invalt groen, glas-in-lood ramen of canvas daken om 
natuurlijk licht te filteren. 

91 Warm licht Inrichting Ontwerp kleuren voor de oppervlakten van ruimten, die samen met het daglicht, het weerkaatste licht en 
het kunstlicht voor een warm licht zorgen. 

*Afbeelding 3.4.3.
Overzicht fysieke eisen belichting.
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3.5. TRANSPARANTIE
De mate van transparantie in een omgeving is van belang voor de mogelijkheid tot communicatie en de mogelijkheid 

tot controle. Het criterium transparantie omschrijft fysieke eisen ten aanzien van de openheid of geslotenheid van 
fysieke ruimten richting andere ruimten en / of de buitenwereld. Het gaat hierbij om de hoeveelheid, afmeting en plaats 
van de openingen. Onder transparantie vallen ook eisen ten aanzien van het onderbreken van zichtlijnen, om sommige 
gebieden-, ruimten- en objecten in de omgeving deels te verhullen. 

De transparantie van een omgeving is van belang voor het sociale gezichtsveld van mensen [Gehl. 2006]. Een relatief 
gesloten omgeving met weinig openingen heeft gevolgen voor de reikwijdte van het sociale gezichtsveld van mensen. 
Door de aanwezigheid van fysieke objecten zoals muren of meubilair worden zichtlijnen onderbroken, en kunnen 
objecten en andere mensen in de omgeving minder goed worden waargenomen [Alexander. 1977]. Daarentegen kan het 
deels verhullen van gebieden, ruimten en objecten leiden tot exploratief gedrag door de belofte van verdere informatie 
[Hildebrand. 1999]. Openingen vergroten de reikwijdte van het sociale gezichtsveld en maken een omgeving beter 
leesbaar, doordat ze de relatie tussen ruimten onderling, of ruimten en de buitenwereld zichtbaar maken [Evans. 2003]. 
Zo vinden mensen het aangenaam wanneer ze in een publieke ruimte van zich af kunnen kijken [Gehl. 2006]. Een 
bepaalde balans tussen open- en gesloten ruimten is desalniettemin noodzakelijk. Te open of -gesloten ruimten worden 

HOOFDSTUK 3. 

*Afbeelding 3.5.1.
Het zomerhuis Can Feliz op Mallorca van Jorn Utzon kenmerkt zich door een goede balans tussen open- en gesloten 
ruimten. 
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*Afbeelding 3.5.2.
Het zomerhuis Can Feliz biedt enerzijds verschillende minder transparante plekken waar bewoners zich terug kunnen 
trekken en anderzijds verschillende meer transparante plekken, waar contact met de omgeving mogelijk is. 
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doorgaans door mensen als onaangenaam ervaren, omdat ze de sociale ruimte belemmeren of -te weinig definiëren 
[Alexander. 1977]. Derhalve is het verklaarbaar dat randen van publieke ruimten doorgaans als bijzonder aangenaam 
worden ervaren. Enerzijds kan de openheid van publieke ruimte worden ervaren en anderzijds de geslotenheid van de 
rand [Dorst. 2005b].    

Het bovenstaande impliceert echter niet dat een volledig transparante omgeving door mensen vanzelfsprekend 
als aangenaam wordt ervaren. De mate van transparantie in een omgeving hangt samen met de gewenste mate van 
privacy [Alexander. 1977]. Met andere woorden, een hoge mate van transparantie is gewenst wanneer een ruimte 
vraagt om een visuele verbinding met één of meerdere andere ruimten [Gehl. 2006]. Dit houdt in dat een publieke 
ruimte een hogere mate van transparantie heeft dan een meer private ruimte. Zo heeft een publieke ruimte als een 
winkel een relatief hoge mate van transparantie zodat producten vanaf buiten zichtbaar zijn voor passanten. Daarnaast 
kan de winkelfunctie naar buiten toe worden doorgezet, zodat passanten kunnen worden betrokken in de winkelfunctie 
[Alexander. 1977]. Een private ruimte als een slaapkamer vraagt daarentegen om een meer gesloten ruimte.

HOOFDSTUK 3. 

# Fysieke eigenschap Schaalniveau Omschrijving

11 Verhulling door gebouwen Situatie Ontwerp gebouwen zo dat de omgeving grotendeels kan worden waargenomen zonder dat de bebouwing 
in de weg staat, maar laat de bebouwing sommige delen bewust verhullen. 

35 Open- en gesloten functies Schil Ontwerp openingen in de schil op plaatsen waar een functie vraagt om een verbinding met de omgeving. 
Stem het aantal-, de grootte, en de plaatsing van de openingen af op de functie. 

39 Uitzicht op de omgeving Schil Ontwerp openingen zo, dat ze uitzicht bieden op aantrekkelijke elementen in de omgeving als levendige 
publieke ruimten, water en groen, maar deze elementen niet in volledigheid weergeven. 

40 Openingen voor iedereen Schil Ontwerp openingen in de schil op een hoogte van 600-1950 millimeter boven vloerpeil vanuit zittende 
positie, en tussen de 1050-1950 millimeter boven vloerpeil vanuit staande positie. Geef de openingen 
tenminste een breedte van 900 millimeter. Beperk horizontale kozijndelen tussen 700-1950 milimeter. 

43 Open plint Schil Ontwerp voor functies die hierbij gebaat zijn, zoals winkels, horeca en openbare diensten, de mogelijkheid 
om de schil op de begane grond, de gebouwplint, naar buiten toe te openen en de functie van binnen 
naar buiten door te zetten. Maak ongeveer 60% van de schiloppervlakte transparant, met entrees om de 7-
10 meter.

46 Omsloten balkon Schil Ontwerp een balkon voor een deel in- en voor een deel buiten het gebouw zodat ze gedeeltelijk worden 
omsloten. 

49 Externe verbindingen Indeling Ontwerp zoveel mogelijk externe verbindingen tussen gebouw en omgeving, en tussen bouwdelen 
onderling. Geef het gebouw entrees, arcades, galerijen en open buitentrappen direct van de hoge 
verdiepingen naar de straat zodat verbindingen binnen het gebouw zoveel mogelijk worden voorkomen. 

57 Gebalanceerde ruimte Indeling Ontwerp een ruimte zo dat een goed evenwicht wordt bereikt tussen openingen en wanden. Voorkom een 
ruimte die volledig gesloten- of volledig open is. Geef publieke ruimten een meer open karakter met meer 
entrees en openingen dan private ruimten.

59 Openingen binnen Indeling Ontwerp extra openingen op plaatsen waar een ruimte vraagt om een verbinding met andere ruimten.
61 Half verborgen tuin Indeling Ontwerp een tuin in een soort halfweg positie tussen de woning en de straat in, op een plaats waar ze half-

verborgen maar ook half-open is voor de straat. 

82 Omsloten zitplaats met uitzicht Inrichting Ontwerp een zit- / staplaats enerzijds goed omsloten, maar laat ze anderzijds uitkijken op een actieve 
functie, zoals een zitplaats in een nis van een drukke winkelstraat, of onderdeel uitmaken van een actieve 
functie, zoals een café met terras.

83 Te openen ramen Inrichting Ontwerp ramen en deuren die open kunnen op plaatsen waar ruimten een sterke band met de omgeving 
hebben. Maak ze uit verschillende delen, die los van elkaar kunnen worden geopend of gesloten. 

84 Lage vensterbank Inrichting Ontwerp in woningen op de begane grond een vensterbank met een hoogte van 30-35 centimeter en op 
de verdieping een vensterbank met een hoogte van 50 centimeter. 

*Afbeelding 3.5.3.
Overzicht fysieke eisen transparantie.
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*Afbeelding 3.5.4.
Verschillende gradaties van transparantie in de gebouwplint. 
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3.6. VARIATIE
De mate van variatie is van belang voor de nabijheid van andere mensen en de mogelijkheid tot controle. Het criterium 

omschrijft eisen ten aanzien gestructureerde complexiteit. Met andere  woorden, het omschrijft de afwisseling van 
verschillende elementen in de omgeving waarbij de hoofdstructuur gelijk blijft. Hierbij kan men denken aan afwisseling 
van omgevingen, gebieden en ruimten op grote schaal, maar ook afwisseling van functies, vormen, massa’s, dimensies, 
openheid, materialen, kleuren en texturen op kleine schaal. 

In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat de mate van stimulatie per persoon kan verschillen. Als gevolg hebben 
mensen een eigen voorkeur voor bepaalde gebieden en ruimten in een omgeving. Zo prefereren sommige mensen 
levendige gebieden om te wonen en andere mensen meer rustige gebieden of gebieden ertussenin [Alexander. 1977]. 
Door het aanbrengen van variatie in gebieden en ruimten, wordt een omgeving derhalve aantrekkelijk voor een grote 
groep mensen [Gehl. 2006]. 

Op kleine schaal wordt het afwisselen van elementen in ruimten en gebieden door mensen als aangenaam ervaren 
[Gehl et al. 2006]. Idealiter wordt de afwisseling van elementen in de omgeving afgestemd op een snelheid van ca. 5 

HOOFDSTUK 3. 

*Afbeelding 3.6.1.
De bebouwing van Arlington Row in Gloucestershire wordt gekenmerkt door een afwisseling in elementen, waarbij de 
hoofdstructuur gelijk blijft.
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*Afbeelding 3.6.2.
Voorbeelden van een voldoende- en onvoldoende variatie in de gebouwplint. 

. SOCIALE INTERACTIE EN DE GEBOUWDE OMGEVING

5 km/u schaal of 60 km/u schaal

open of gesloten

interactief of passief

verticaal of horizontaal

gevarieerd of uniform

zintuiglijk stimulatie of deprivatie
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km/u. In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat mensen bij deze snelheid de omgeving optimaal kunnen waarnemen. 
Hierbij kan men denken aan variatie in functie, massa, vorm, dimensie, openheid, daglicht en materiaal om de ca. 10 
meter [Alexander. 1977]. Hierbij kan men denken aan variatie in functie, vorm, dimensie, openheid, daglicht en materiaal 
[Alexander. 1977]. Ook het toevoegen van persoonlijke elementen, zoals planten, luifels en meubilair, is een voorbeeld 
van variatie [Dorst. 2005b]. Het maakt een omgeving levendig en geeft de omgeving bovendien een menselijke maat 
[Rheinganz en Alcatara. 2009]. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de hoofdstructuur van een omgeving niet verloren 
gaat [Evans en McCoy. 1998]. Een voorbeeld hiervan is Mercado Central in Valencia. De hoofdstructuur, in dit geval de 
markthal en de marktkramen blijven gelijk. Maar de invulling van de marktkramen, met andere woorden de aankleding 
van de marktkraam en de producten die worden verkocht, variëren in kleur en verschijningsvorm per marktkraam. 

Sterk eenvormige gebouwen en gebieden verliezen de relatie met de menselijke maat. Door een gebrek aan variatie 
worden ze doorgaans als steriel en doods ervaren en belemmeren ze mensen in hun sociale activiteit [Alexander. 1977]. 
Hierbij kan men denken aan de grootschalige centrumgebieden in moderne Westerse steden die niet zijn afgestemd 
op het langzaam verkeer, maar op de maat en snelheid van het snelverkeer, zogenaamde 60 km/u architectuur [Gehl 
et al. 2006]. 

Door het aanbrengen van variatie kunnen verschillende gebieden en ruimten zich bovendien van elkaar onderscheiden 
waardoor ze voor mensen herkenbaar worden [Dorst. 2005b]. Eerder werd duidelijk dat er een wezenlijk verschil is 
tussen de fysieke afmeting en materialen van publieke- en meer private ruimten. 

HOOFDSTUK 3. 
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# Fysieke eigenschap Schaalniveau Omschrijving

1 Knooppunt van activiteit Situatie Ontwerp in een omgeving op een kruispunt van langzaam verkeersrouten ca. om de 500 meter een 
compact knooppunt van activiteit als een publiek gebouw, -plein of promenade. 

2 Rustige gebieden Situatie Wissel in een omgeving knooppunten van activiteit in de omgeving af met rustige, natuurlijke gebieden als 
vijvers, stroompjes en openbaar groen. Scherm ze af van het lawaai- en de drukke knooppunten van 
activiteit door muren, afstand en gebouwen. 

3 Diversiteit aan mensen Situatie Meng in een omgeving verschillende woontypen voor mensen uit verschillende levensfasen evenwichtig 
met elkaar.  

10 Functiemenging Situatie Ontwerp naast de private woonfunctie, een grote variatie aan verschillende soorten andere uitnodigende, 
publieke functies als winkels, horeca, publieke diensten en kraampjes in het knooppunt van activiteit. 

12 Drie soorten woningen Situatie Ontwerp in een omgeving ongeveer een gelijk aantal van 3 verschillende soorten woningen: (1) Gelegen 
in rustige gebieden. (2) Gelegen aan drukke gebieden. (3) Tussen beide in.

15 Kleine parken Situatie Ontwerp een netwerk van kleine parken met een maximale afstand van 250 meter in de omgeving. Maak 
de parken minimaal 50 meter breed en minstens 5000m2 groot en geef ze een hoge diversiteit aan 
bloemen, platen en dieren. 

16 Water Situatie Ontwerp water in de omgeving door paden en bruggen nabij natuurlijke waterlopen te situeren, of door 
water naar de oppervlakte te brengen door open goten en fonteinen. 

19 Variatie langs paden Situatie Ontwerp paden van langzaam verkeersrouten in de omgeving gevarieerd. Deel de route op in 
verschillende kleinere delen die variëren in functie, massa, schaal, licht, geluid en drukte. 

26 Kleinschalige functies Structuur Ontwerp een gebouw met in plaats van enkele grootschalige functies, een grote variatie aan kleinschalige 
functies die autonoom en gespecialiseerd zijn zoals een markt. 

36 Variatie in de schil Schil Ontwerp de schil met een verticale, kleinschalige variatie in functies, -massa's, -vormen, -schaal en -
textuur om de maximaal 10 meter. Maak van ca. 30% van de schil nissen, en voorzie in mogelijkheden 
voor primaire en secundaire zit- en staplaatsen. Geef de schil een rijke detaillering.

38 Persoonlijke schil Schil Ontwerp de schil zo dat het mogelijkheden biedt tot het toevoegen van persoonlijke elementen zoals 
eigen geveldelen, groen, canvas daken of de kleur van kozijnen en gordijnen.  

50 Variatie in ruimten Indeling Ontwerp iedere ruimte anders. Breng kleinschalige variaties aan in daglicht, geluid, kleur, schaal, vorm, 
doorgangen, materiaal en omsluiting. Ontwerp ruimten die bij elkaar horen in grote lijnen hetzelfde.  

51 Licht en donker Indeling Ontwerp door het gebouw heen afwisselend gebieden van licht en donker zodanig dat mensen als ze van 
nature naar het licht toe lopen op belangrijke sociale plaatsen uitkomen als zitplaatsen, entrees, trappen 
en gangen. 

52 Ruimten voor verkeer Indeling Ontwerp in het gebouw zo weinig mogelijk lange, steriele gangen en doorgangen. Maak in plaats daarvan 
een keten van publieke- en meer private ruimten voor langzaam verkeer en samen zijn. Indien er gangen 
moeten worden ontworpen, maak ze dan niet langer dan 15-25 meter. 

73 Persoonlijke ruimten Inrichting Ontwerp ruimten met mogelijkheden tot het toevoegen van persoonlijke elementen. Creëer kasten, 
intieme raamplaatsen of alkoven in dikke muren, die kunnen worden verrijkt met persoonlijke elementen 
die uit het leven van gebruikers komen, bijvoorbeeld foto's, schilderijen, meubels en beplanting. 

74 Verpersoonlijking in 
gemeenschappelijke ruimten

Inrichting Ontwerp gemeenschappelijke ruimten met mogelijkheden tot het toevoegen van elementen van de 
sociale groep. Laat delen van de ruimte open, die door de groep zelf kan worden ingedeeld en -voorzien 
van een functie, en waaraan persoonlijke elementen kunnen worden toegevoegd.  

81 Gang als verblijfsruimte Inrichting Ontwerp een gang als verblijfsruimte. Plaats vloerbedekking of hout op de vloer, meubels, 
boekenplanken, en openingen voor de inval van daglicht. 

91 Warm licht Inrichting Ontwerp kleuren voor de oppervlakten van ruimten, die samen met het daglicht, het weerkaatste licht en 
het kunstlicht voor een warm licht zorgen. 

*Afbeelding 3.6.3.
Overzicht fysieke eisen variatie. 
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HOOFDSTUK 3. 

3.7. EVALUATIE
In het hoofdstuk is aandacht besteed aan de tweede deelvraag: Op welke wijze kunnen gebruikerseisen worden 

geïntegreerd in het bouwkundig ontwerp van een woongebouw voor zelfstandig wonende ouderen? In relatie tot sociale 
interactie kunnen zes ontwerpcriteria voor de gebouwde omgeving worden onderscheiden: ruimtelijkheid, functionaliteit, 
bereikbaarheid, belichting, transparantie en variatie. Op basis van de fysieke eisen die per criterium zijn gecategoriseerd 
is een relatie gelegd met de drie eisen uit het vorige hoofdstuk, zie hiervoor Bijlage III: Selectie en Categorisering 
Fysieke Eisen. Er is sprake van enige overlap tussen de verschillende ontwerpcriteria omdat sommige fysieke eisen 
betrekking hebben op meer dan één criterium. Vanwege de overlap is er niet altijd sprake van een eenduidige relatie 
tussen de fysieke eisen van de ontwerpcriteria en de drie eisen uit het vorige hoofdstuk. Op basis van de verzameling 
van fysieke eisen kan echter wel een duidelijke indicatie worden gegeven welke criteria onder welke eis uit het vorige 
hoofdstuk thuishoren. Het criterium ruimtelijkheid heeft zowel betrekking op de nabijheid van andere mensen, alsmede 
de mogelijkheid tot communicatie en de mogelijkheid tot controle en kan derhalve als zeer belangrijk criterium voor 
sociale interactie worden beschouwd. De criteria belichting, transparantie en variatie hebben betrekking op twee van 
de drie eisen, zie hiervoor afbeelding 3.0.3. Het criterium variatie komt daarnaast terug in de andere ontwerpcriteria. 
Zo is de afwisseling van ruimten en gebieden dat wordt besproken onder ruimtelijkheid, ook een vorm van variatie. 

Bij het bovenstaande dient aangetekend te worden dat op basis van de resultaten nog geen volledig antwoord 
kan worden gegeven op de deelvraag die aan het begin van het hoofdstuk werd gesteld, omdat nog onduidelijk is 
in hoeverre de ontwerpcriteria zijn geïntegreerd in de huidige ouderenhuisvesting. Wel kan worden gesteld dat de 
gebruikerseisen kunnen worden geïntegreerd in de gebouwde omgeving door te ontwerpen naar zes ontwerpcriteria.

Daarnaast wordt er van de zes lagen die aan het begin van het hoofdstuk zijn geïntroduceerd in de bronnen 
nauwelijks gesproken over de laag installaties. Dit is verklaarbaar, omdat de geselecteerde bronnen met name ingaan 
op bouwkundige oplossingen voor sociale interactie, en niet op installatie-technische oplossingen. Uit de resultaten 
blijkt dat door toepassing van een aantal bouwkundige oplossingen het gebruik van installaties kan worden verminderd. 
Zo kan men belangrijke ruimten zo situeren dat deze optimaal gebruik maken van het daglicht, hetgeen van belangrijke 
invloed is op het comfort van een ruimte. De toepassing van installaties is van grote invloed op de sociale interactie. 
Men kan denken aan de komst van de telefoon, de computer en de social media [Gehl. 2006]. Ook gaat domotica 
een steeds belangrijkere rol spelen in de huidige ouderenhuisvesting [Mens en Wagenaar. 2009]. Hierbij dient wel 
aangetekend te worden dat, in tegenstelling tot bij de bouwkundige oplossingen die in dit hoofdstuk zijn besproken, 
het toepassen van installaties vaak niet resulteert in directe vormen van sociale interactie. Met andere woorden ‘face-
to-face’ contact. Installaties worden doorgaans als medium gebruikt. In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat juist 
de (directe) aanwezigheid van andere mensen in de gebouwde omgeving een van de meest essentiële vormen van 
stimulatie is. 
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. SOCIALE INTERACTIE EN DE GEBOUWDE OMGEVING

*Afbeelding 3.7.1.
Overzicht van ontwerpcriteria en kenmerken van de gebouwde omgeving. 

1. Nabijheid van Andere Mensen

A. VEILIGHEID B. SOCIALE ACTIVITEIT C. STIMULATIE
- Beperkte ruimtelijke afmetingen. - Clusteren van een groot aantal verschillende  

  functies.
- Toepassing van natuurlijke elementen.

- Hoge mate van transparantie. - Kleinschaligheid, veranderingen in intensiteit,
  detail, diversiteit en variatie in elementen.

- Veranderingen in intensiteit, detail, diversiteit
  en variatie in elementen.

- Voldoende verlichting. - Organisatie en repetitie van elementen in
  groepen of patronen.

- Beperken van snelverkeer.
- Omsluiting en begrenzing.

D. TOEGANKELIJKHEID
- Beperken en opdelen van fysieke barrières.
- Duidelijke organisatie van ruimten in groepen
  of patronen.
- Vereenvoudigen van ruimten en aanbrengen
  van markeringen en bewegwijzering.
- Openingen naar buiten.
- Aangenaam (micro)klimaat.
- Hoge mate van functionaliteit.

2. Mogelijkheid tot Communicatie

A. TOEGANKELIJKHEID B. WAARNEEMBAARHEID C. TERRITORIALITEIT
- Beperken en opdelen van fysieke barrières. - Beperkte ruimtelijke afmetingen. - Hiërarchische organisatie van publieke- naar

  meer private gebieden. 
- Duidelijke organisatie van ruimten in groepen
  of patronen.

- Kleinschaligheid, grote variatie en diversiteit
  aan elementen.

- Duidelijke, half-doordringbare grenszone. 

- Vereenvoudigen van ruimten en aanbrengen
  van markeringen en bewegwijzering.

- Horizontale oriëntatie gebouwen. - Fysieke ruimte afgestemd op sociale ruimte.

- Openingen naar buiten. - Hoge mate van transparantie.
- Aangenaam (micro)klimaat. - Voldoende verlichting.
- Hoge mate van functionaliteit.

3. Mogelijkheid tot Controle

A. TERRITORIALITEIT B. IDENTITEIT C. VEILIGHEID
- Duidelijke organisatie van publieke- naar
  meer private gebieden. 

- Organisatie en repetitie van elementen in
  groepen of patronen.

- Beperkte ruimtelijke afmetingen.

- Duidelijke, half-doordringbare grenszone. - Toevoegen van persoonlijke elementen aan
  de bestaande structuur

- Hoge mate van transparantie.

- Voldoende verlichting.
- Beperken van snelverkeer.
- Omsluiting en begrenzing.
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4. CASE-STUDIES
In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat een omgeving naar een aantal specifieke ontwerpcriteria moet worden 

ontworpen wil het sociale interactie vereenvoudigen en ondersteunen. Hoewel het aannemelijk lijkt, dat door implementatie 
van de ontwerpcriteria in de ouderenhuisvesting de omgeving sociale interactie vereenvoudigt en ondersteunt, is het 
niet geheel duidelijk in hoeverre de ontwerpcriteria al zijn geïntegreerd in de huidige ouderenhuisvesting. Dit houdt in 
dat er tot dusver ook nog geen oordeel kan worden gegeven over de kwaliteit van de huidige ouderenhuisvesting en 
derhalve nog geen antwoord kan worden gegeven op de tweede deelvraag. 

Om een oordeel te kunnen geven over de kwaliteit van de huidige ouderenhuisvesting in relatie tot sociale interactie, 
is er een selectie gemaakt van een tiental Nederlandse cases van woongebouwen die (deels) bedoeld zijn voor 
zelfstandig wonende ouderen:  

  1.  Ouderenhuisvesting ‘de Vonk’, Nijmegen [1994]. 
  2.  Wozoco Johannes de Deo, Amsterdam [1997]. MVRDV. Mecanoo Architecten. 
  3.  Woonzorgcomplex, Delfgauw [2000]. KCAP. 
  4.  Seniorenwoningen, Berkel-Enschot [2004]. Hilberink Bosch Architecten. 
  5.  Woningbouw Hoog en Laag, Heiloo [2004]. DP6 Architectuurstudio. 
  6.  de Plussenburg, Rotterdam [2006]. Arons en Gelauff Architecten. 
  7.  Zorgcentrum Berkenstede, Diemen [2006]. Dick van Gameren Architecten. 
  8.  Bosscherhof, Maastricht [2007]. Architecten aan de Maas. 
  9.  Jean Sibelius, Eindhoven [2007]. KAW Architecten. 
 10. Johannes Enschedé Hof, Haarlem [2007]. Döll - Atelier voor bouwkunst. 
De ontwerpcriteria die in het vorige hoofdstuk zijn opgesteld vormen de basis van de analyse.  Per criterium is een 

beoordeling gemaakt van de implementatie van de fysieke eisen in het ontwerp. Hierbij wordt beoordeeld of een eis 
goed, matig of slecht is geïmplementeerd. Een eis die als matig wordt beoordeeld, is slechts deels geïmplementeerd 
en kan derhalve niet als goed worden gerekend. Vervolgens wordt er per ontwerpcriterium een gemiddelde waarde 
berekend door het omzetten van de beoordeling naar cijfers, slecht staat gelijk aan ‘1’, matig staat gelijk aan ‘2’ en 
goed staat gelijk aan ‘3’. Eisen die bij één of meerdere cases niet konden worden beoordeeld zijn bij alle cases met 
‘n.v.t.’ beoordeeld zodat een eerlijke vergelijking gemaakt kan worden. Per criterium is een overzicht gemaakt van 
sterke en zwakke punten in de huidige ouderenhuisvesting, zie hiervoor Bijlage IV: Analyse Ouderenhuisvesting. Op 
basis van het overzicht worden in de analyse de hoofdlijnen per criterium besproken. Dit wordt geïllustreerd door enkele 
voorbeelden uit de geselecteerde cases. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een eindbeoordeling van de huidige 
ouderenhuisvesting in Nederland en een weergave van de resultaten in een spiderplot. Daarnaast wordt er besproken 
op welke wijze de ouderenhuisvesting kan worden verbeterd.
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. CASE-STUDIES

*Afbeelding 4.0.1.
Overzicht geselecteerde case-studies.

3. 4.

7. 8.
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4.1. ANALYSE
A. RUIMTELIJKHEID
De cases scoren laag op het criterium ruimtelijkheid. Opvallend is wel dat kleinschalige woongebouwen op dit criterium 

gemiddeld hoger scoren dan grootschalige woongebouwen. De kleinschalige woongebouwen   onderscheiden zich door 
een centrale gemeenschappelijke ruimte, waaromheen de woningen zijn georganiseerd. Vaak functioneert het ‘Hofje’ 
als een dergelijke gemeenschappelijke ruimte zoals   bij de Seniorenwoningen in Berkel-Enschot, of het Johannes 
Enschedé Hof in Haarlem [Mens en Wagenaar. 2009]. Omdat er in deze woongebouwen sprake is van een relatief 
kleine sociale groep, kan men voldoen met slechts één gemeenschappelijke ruimte. Een grootschalige woongebouw 
vraagt daarentegen om de vorming van meerdere sociale groepen met ieder een eigen gemeenschappelijke ruimte, 
die aansluiten op één of meerdere gemeenschappelijke ruimten voor het volledige gebouw. Met andere woorden, 
het vraagt om een hiërarchie van ruimten [Alexander. 1977]. Hoewel in grootschalige woongebouwen doorgaans wel 
sprake is van één of meerdere gemeenschappelijke ruimten voor het volledige gebouw, wordt er in het ontwerp geen 
onderscheid gemaakt in verschillende sociale groepen. Zorgcentrum Berkenstede vormt hierop een uitzondering. Het 
volume is opgedeeld in een viertal woontorens, met ieder een eigen sociale groep, die onderling worden verbonden 
door een gemeenschappelijke binnenstraat. Vanuit de viertal woontorens heeft iedere sociale groep toegang tot een 
eigen gemeenschappelijke ruimte als een tuin, terras, of patio [Mens en Wagenaar. 2009]. 

Hoewel in zekere zin sprake is van hiërarchie in ruimten, wordt de fysieke ruimte nauwelijks op de sociale ruimte 
afgestemd. Dit geldt voor vrijwel alle cases. De huidige ouderenhuisvesting kenmerkt zich door uniforme ruimten, waar 
publieke ruimten zich nauwelijks onderscheiden van meer private ruimten [Alexander. 1977]. In het vorige hoofdstuk 
werd duidelijk dat een publieke ruimte vraagt om andere fysieke afmetingen, openheid en materialen dan meer private 
ruimten. Er kan dan ook gesteld worden dat de fysieke ruimte als gevolg sociale interactie nauwelijks ondersteunt. 
Bovendien zijn ruimten hierdoor minder eenvoudig herkenbaar voor mensen [Evans en McCoy. 1998]. 

Het woontype ‘Hofje’ vormt hierop een uitzondering. Het hof is een gemeenschappelijke ruimte met een convexe 
vorm, met grotere afmetingen en een meer open karakter, dan de omliggende woningen. Hierbij dient aangetekend te 
worden dat, door de omliggende woningen, het hof desalniettemin besloten ligt ten opzichte van de omgeving. Verder 
komen in het Bosscherhof in Maastricht een aantal fysieke eisen van ruimtelijkheid terug.  Privacy is een belangrijk 
thema in het ontwerp. Zo wijkt de gevel iets verder terug naarmate de woningen dichter bij het maaiveld liggen. Ook 
de penthouses op de bovenste verdieping wijken terug zodat ze vanaf de straat nauwelijks zichtbaar zijn, maar men 
vanaf het terras de straat wel kan zien. Daarnaast zijn de galerijen inpandig maar open, zodat er een transitiezone 
ontstaat tussen binnen en buiten. Tenslotte is de toepassing van harde- en zachte materialen in overeenstemming met 
de sociale ruimte in het gebouw. In de buitengevel aan de (publieke) straat is een harde baksteen toegepast, terwijl in 
de transitiezone een zachter materiaal als hout is toegepast [Mens en Wagenaar. 2009]. 

B. FUNCTIONALITEIT
De cases scoren hoog op het criterium functionaliteit. Een meerderheid van de eisen wordt in de analyse als ‘goed’ 

beoordeeld. Hierbij dient aangetekend te worden, dat de eisen die als goed zijn beoordeeld voor een groot deel 
betrekking hebben op bruikbaarheid. De cases scoren betrekkelijk lager op eisen ten aanzien van multifunctionaliteit en 
aanpasbaarheid. Dit kan worden verklaard aan de hand van de bestaande regelgeving, waarin relatief veel aandacht 

HOOFDSTUK 4. 
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. CASE-STUDIES

*Afbeelding 4.1.1.
Het ‘Hofje’ bij de Seniorenwoningen in Berkel-Enschot functioneert als centrale gemeenschappelijke ruimte. 
*Afbeelding 4.1.2.
Door toepassing van een inpandige galerij in het Bosscherhof ontstaat een transitiezone tussen binnen en buiten.
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wordt besteed aan bruikbaarheid, en in mindere mate aan aanpasbaarheid en multifunctionaliteit [Lichtenberg. 2005]. 
Uitzonderingen hierop vormen Jean Sibelius en Zorgcentrum Berkenstede. De woningen in complex Jean Sibelius 
onderscheiden zich door een centrale keuken, waardoor bewoners zelf de vrijheid hebben aan welke kant ze de 
woonkamer inrichten. Naast woningen, is in het complex een grand-café gesitueerd, waar zowel bewoners als mensen 
uit de omgeving gebruik van kunnen maken. Zorgcentrum Berkenstede kent een zekere overmaat in ruimten, om 
toekomstige veranderingen in de zorg op te kunnen vangen. De binnenstraat, die de vier woontorens van het complex met 
elkaar verbind is multifunctioneel. Er bevinden zich onder andere een restaurant, een grand-café, ontspanningsruimte, 
fysiotherapeut, paramedische voorzieningen en een kapper. Deze functies zijn zowel toegankelijk voor bewoners van 
het zorgcentrum, als voor mensen uit de omgeving [Mens en Wagenaar. 2009]. Het complex functioneert derhalve als 
een knooppunt van activiteit in de wijk en is, zij het op een kleiner schaalniveau, vergelijkbaar met het principe van de 
Mercado Central in Valencia uit het vorige hoofdstuk [Alexander. 1977]. Hoewel het complex zich in sommige gevallen 
door het voorkomen nog wel onderscheidt als knooppunt van activiteit, zoals het geval is bij het woonzorgcomplex 
Delfgauw, wordt in de huidige ouderenhuisvesting het wonen nauwelijks gecombineerd met andere functies [Mens en 
Wagenaar. 2009]. Echter juist voor het ontwerp van ouderenhuisvesting kan dit een bijzonder interessant uitgangspunt 
zijn. Ouderen kunnen doorgaans door een verminderde vitaliteit minder eenvoudig knooppunten van activiteit bereiken, 
waardoor ze een knooppunt van activiteit minder snel aan zullen doen [Tilburg, van. 2005]. Door de afstanden te 
verkleinen, bijvoorbeeld door het knooppunt van activiteit en de ouderenhuisvesting te combineren, zou dit probleem 
opgelost kunnen worden. 

In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat multifunctionaliteit zich niet alleen beperkt tot de functie(s) van een gebouw. 
Ook op ruimte- en soms zelfs op objectniveau kan er gesproken worden over multifunctionaliteit [Gehl. 2006]. In 
de huidige ouderenhuisvesting beperkt zich dit doorgaans tot een gemeenschappelijke ruimte die door bewoners op 
verschillende wijzen kan worden ingevuld en -gebruikt. In andere ruimten is nauwelijks sprake van multifunctionaliteit, 
terwijl juist voor ouderen dit een ruimte aantrekkelijk kan maken [Mens en Wagenaar. 2009]. Hierbij kan men denken 
aan een galerij met terrassen en zitplaatsen die tegelijk als verkeers- en verblijfsruimte functioneert, of een trap of laag 
muurtje dat als zitplaats kan worden gebruikt [Alexander. 1977]. 

C. BEREIKBAARHEID
De cases scoren gemiddeld op het criterium bereikbaarheid, zie hiervoor bijlage IV: Analyse Ouderenhuisvesting. 

Enerzijds wordt er in de huidige ouderenhuisvesting in toenemende mate rekening gehouden met bereikbaarheid in de 
huidige ouderenhuisvesting. Zowel het Bouwbesluit en werken als het Handboek voor Toegankelijkheid en het Handboek 
voor Woonkeur spelen hierin een grote rol. Men denken aan maatregel die fysieke- en mentale barrières in ruimten en 
naar ruimten toe zoveel mogelijk beperken, zoals het beperken van drempels, trappen en slechte ondergronden [Wijk 
et al. 2003]. Op deze fysieke eisen scoren de cases hoog [Mens en Wagenaar. 2009]. 

Anderzijds werd eerder duidelijk dat de huidige ouderenhuisvesting zich kenmerkt door uniforme ruimten. In andere 
woorden er is een gebrek aan afwisseling van verschillende ruimten en -gebieden die de sociale ruimte ondersteunen. 
Bovendien is er, met name in de grootschalige huisvesting, sprake van een gebrek aan hiërarchie in ruimten.  Op deze 
fysieke eisen scoren de cases laag [Mens en Wagenaar. 2009].  Uitzondering hierop vormt Zorgcentrum Berkenstede. 
Eerder werd duidelijk dat de vier woontorens van het complex worden verbonden door een gemeenschappelijke 
binnenstraat. De binnenstraat is de meest publieke ruimte van het complex, en kenmerkt zich derhalve door een 
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. CASE-STUDIES

*Afbeelding 4.1.3.
Het Zorgcentrum Berkenstede kenmerkt zich door een multifunctionele, gemeenschappelijke binnenstraat die de vier 
woontorens, ofwel de vier sociale groepen met elkaar verbind. De binnenstraat is zowel toegankelijk voor bewoners van 
het zorgcentrum, alsmede voor mensen uit de wijk. Het zorgcentrum vormt derhalve het middelpunt van de wijk. 
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centrale situering in het ontwerp, en een groot aantal entrees van zowel buitenaf, als van de vier woontorens. Als gevolg 
kan de binnenstraat op eenvoudige wijze worden bereikt door zowel bewoners als mensen uit de wijk. De binnenstraat 
onderscheidt zich van de semi-publieke, gemeenschappelijke ruimten van de woontorens en de private woonruimten, 
die minder entrees hebben, en een minder centrale plaats in het ontwerp. 

Het gebrek aan afwisseling en hiërarchie maakt een gebouw minder goed leesbaar, en ruimten onderling minder 
eenvoudig herkenbaar [Evans en McCoy. 1998]. De ruimten gaan immers sterk op elkaar lijken. Als gevolg kan het voor 
mensen onduidelijk zijn hoe men bepaalde plaatsen in het gebouw op eenvoudige wijze kan bereiken. Ouderen kunnen 
hierdoor problemen ondervinden, in het bijzonder wanneer er sprake is van een verminderde vitaliteit. Zo kan het leiden 
tot desoriëntatie en depressie [Evans. 2003]. 

D. BELICHTING
De cases scoren gemiddeld tot laag op het criterium belichting. In de cases is wel rekening gehouden met de 

hoeveelheid licht die het gebouw in moet worden gebracht. Dit is verklaarbaar, omdat in de regelgeving eisen worden 
gesteld aan de minimale hoeveelheid daglicht in een verblijfsruimte. Hierbij dient aangetekend te worden dat er een 
discrepantie zit tussen de door de overheid gestelde eisen aan de hoeveelheid daglicht openingen (10% van het 
vloeroppervlak), en de aanbevolen hoeveelheid daglicht openingen vanuit het onderzoek (25-50% van het vloeroppervlak 
vanaf twee kanten) [Alexander. 1977; VROM. 2012]. In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat de hoeveelheid licht van 
belang is voor de reikwijdte van het sociale gezichtsveld van mensen. 

De cases scoren betrekkelijk lager op fysieke eisen die van doen hebben met de kwaliteit- en variatie van belichting. 
In sommige cases, zoals het Johannes Enschedé Hof in Haarlem, wordt het complex zo gesitueerd dat de belangrijkste 
sociale ruimten, in dit geval het gemeenschappelijke ‘Hof’, van het meeste licht wordt voorzien [Mens en Wagenaar. 
2009]. Hoewel dit voorbeeld duidelijk maakt dat belichting wordt gebruikt om het comfort in de huisvesting te vergroten, 
zijn er in de cases geen voorbeelden te vinden van kozijnen die verdiept zijn aangebracht, en slechts enkele voorbeelden, 
zoals in woonzorgcomplex Delfgauw, waar warme kleuren en natuurlijke materialen als hout zijn toegepast in het atrium 
om een warme belichting tot stand te brengen [Mens en Wagenaar. 2009]. In het eerste hoofdstuk werd daarentegen 
duidelijk dat er een groeiende behoefte onder ouderen is naar comfort.

Het meest opvallende in de cases is het ontbreken van variatie in de belichting. De cases kenmerken zich door 
een uniforme belichting, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen lichte- en meer donkere gebieden [Mens en 
Wagenaar. 2009]. In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat gebouwen met een uniforme belichting de sociale aard van 
ruimten vernietigen, omdat mensen van nature lichte gebieden in verband brengen met belangrijke, publieke ruimten 
[Alexander. 1977].

E. TRANSPARANTIE
De cases scoren gemiddeld tot laag op het criterium transparantie. Vanwege de eisen die worden gesteld aan de 

minimale hoeveelheid daglicht in een verblijfsruimte zijn er doorgaans voldoende openingen aanwezig. Desalniettemin 
heeft de huidige ouderenhuisvesting een overwegend gesloten en introvert karakter. Dit komt het beste tot uiting in het 
‘Hofje’. In het eerste hoofdstuk werd duidelijk dat dit woontype dan ook bedoeld was om ouderen te beschermen tegen 
negatieve invloeden vanuit de omgeving [Mens en Wagenaar. 2009]. In het vorige hoofdstuk werd daarentegen duidelijk 
dat een introverte, gesloten ruimte sociale interactie kan bemoeilijken [Alexander. 1977]. In relatie tot het ‘Hofje’ houdt 

HOOFDSTUK 4. 
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. CASE-STUDIES

*Afbeelding 4.1.4.
Het Johannes Enschede Hof in Haarlem is zo gesitueerd dat het gemeenschappelijke hof optimaal wordt belicht.
*Afbeelding 4.1.5.
Aan het atrium van woonzorgcomplex Delfgauw is gekozen voor het toepassen van warme kleuren en natuurlijke 
materialen als hout, om een warme belichting tot stand te brengen.
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dit in dat het gesloten, introverte karakter de interactie tussen de huisvesting en de omgeving bemoeilijkt. In andere 
woorden de huisvesting bemoeilijkt sociale interactie tussen ouderen en de gemeenschap. Een mogelijk gevolg hiervan 
zou kunnen zijn dat ouderen worden afgezonderd van de gemeenschap. Woningbouw Hoog en Laag in Heiloo speelt 
op dit probleem in, door in plaats van het buitenleven aan het ‘Hof’ te organiseren een grote verscheidenheid aan 
openingen, veranda’s, balkons en tuinen aan de buitenkant onder te brengen. Hierdoor ontstaat een relatie tussen de 
huisvesting en de omgeving.

In de cases hebben de openingen met name als doel licht de ruimte in te brengen. Er is derhalve in mindere mate 
rekening gehouden met de oriëntatie naar de omgeving [Gehl. 2006]. Dit blijkt uit grootschalige ouderenhuisvesting als 
Jean Sibelius in Eindhoven en de Plussenburg in Rotterdam, waar de plaats en de afmeting van de opening per woning 
nauwelijks variëren [Mens en Wagenaar. 2009]. Bovendien past de mate van transparantie zich, met uitzondering van 
de entreeruimte, nauwelijks aan de functie aan. In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat een meer publieke functie 
vraagt om een hogere mate van transparantie dan een meer private-. In de huidige ouderenhuisvesting is geen verschil 
in transparantie tussen meer- en minder private ruimten. Er zijn geen plaatsen binnen de huisvesting waar men zich 
rustig terug kan trekken, of volledig bloot kan stellen aan de omgeving. Omdat ouderen doorgaans aangewezen zijn op 
de huisvesting, is deze variatie juist essentieel. Het Bosscherhof in Maastricht speelt hier als enige case op in door het 
creëren van een transitiezone in de vorm van een half-open galerij, die binnen en buiten met elkaar verbind. 

F. VARIATIE
De cases scoren laag op het criterium variatie. Eerder werd duidelijk dat in de huidige ouderenhuisvesting weinig 

sprake is van afwisseling van verschillende functies, evenals de afwisseling van verschillende ruimten en -gebieden. 
De huisvesting wordt gekenmerkt door uniforme ruimten en -gebieden. Er is doorgaans in de huisvesting wel sprake 
van voldoende structuur, maar daarentegen ook een tekort aan complexiteit [Mens en Wagenaar. 2009]. Eerder werd 
duidelijk dat gebouwen hierdoor als steriel en doods kunnen worden ervaren, en ouderen derhalve belemerren in hun 
sociale activiteit [Alexander. 1977]. 

Per case zijn steeds enkele fysieke eisen terug te vinden, zoals de afwisseling in functies in Zorgcentrum Berkenstede, 
de afwisseling in materialen in woonzorgcomplex Delfgauw en Ouderenhuisvesting ‘de Vonk’ in Nijmegen, en de 
afwisseling in balkons in gevelopeningen in Wozoco in Amsterdam Osdorp [Mens en Wagenaar. 2009]. Dit zorgt 
weliswaar voor een aardige verzameling van eisen, maar er is geenszins sprake van een case met een grote variatie 
in ruimten.  

Daarnaast zijn er nauwelijks mogelijkheden tot het toevoegen van persoonlijke elementen die de woning naar 
buiten toe herkenbaar maken. Mogelijkheden beperken zich tot het toevoegen van beplanting, zoals in Bosscherhof 
in Maastricht, of de aankleding van het balkon, zoals in Wozoco in Amsterdam-Osdorp [Mens en Wagenaar. 2009]. 

HOOFDSTUK 4. 
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. CASE-STUDIES

*Afbeelding 4.1.6.
Woningbouw Hoog en Laag in Heilo  organiseert het buitenleven in tegenstelling tot de meestte ontwerpen niet aan 
het Hof, maar door openingen, veranda’s, balkons en tuinen aan de buitenkant van het gebouw. 
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4.2. EVALUATIE
In het hoofdstuk is aandacht besteed aan de tweede deelvraag: Op welke wijze kunnen gebruikerseisen worden 

geïntegreerd in het bouwkundig ontwerp van een woongebouw voor zelfstandig wonende ouderen? De huidige 
ouderenhuisvesting is geannalyseerd aan de hand van de zes ontwerpcriteria uit het vorige hoofdstuk. Per criterium 
is een beoordeling gemaakt van de implementatie van de fysieke eisen in het ontwerp. Over het algemeen was het 
implementatieniveau laag. Zo werd slechts 24% van de eisen volledig geïmplementeerd en was 37% van de eisen niet 
geïmplementeerd in de huisvesting.

Het implementatieniveau  van het criterium functionaliteit werd als hoog beoordeeld, bereikbaarheid als gemiddeld, 
belichting en transparantie als gemiddeld tot laag en ruimtelijkheid en variatie als laag. Hierbij dient aangetekend te 
worden dat zelfs bij de criteria die relatief hoog scoren het gebouw laag scoorde op enkele aspecten van de criteria. 
Zo scoorde de huisvesting relatief laag op de criteria multifunctionaliteit en aanpasbaarheid, terwijl deze aspecten 
een wezenlijk onderdeel uitmaken van functionaliteit. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de fysieke eisen van de 
verschillende aspecten van een criterium idealiter in balans zijn, zodat een eerlijke vergelijking gemaakt kan worden.  Op 
basis van de analyse kan de tweede deelvraag nu volledig beantwoord worden. In het vorige hoofdstuk werd duidelijk 
dat de gebruikerseisen geïntegreerd kunnen worden in een woongebouw voor zelfstandig wonende ouderen door het 
gebouw te ontwerpen naar zes ontwerpcriteria: ruimtelijkheid, functionaliteit, bereikbaarheid, belichting, transparantie 
en variatie. De huidige ouderenhuisvesting scoort betrekkelijk laag op de criteria ruimtelijkheid en variatie, hetgeen 
impliceert dat implementatie van deze criteria kan leiden tot een aanzienlijke, kwalitatieve verbetering van de huidige 
ouderenhuisvesting. Opvallend genoeg kwamen juist deze criteria in de literatuurstudie naar voren als het meest 
belangrijk. Daarnaast kan de implementatie van de criteria belichting en transparantie een aanzienlijke, kwalitatieve 
verbetering betekenen voor de ouderenhuisvesting. 

Uit de analyse komt naar voren dat, met uitzondering van Zorgcentrum Berkenstede, de kleinschalige 
ouderenhuisvesting aanzienlijk hoger scoort dan de grootschalige ouderenhuisvesting. Ruim 52% van de eisen was 
niet geïmplementeerd in de huisvesting, tegenover 40% bij de kleinschalige huisvesting. Zorgcentrum Berkenstede 
onderscheid zich van de grootschalige ouderenhuisvesting, doordat het complex is opgedeeld in meerdere kleine 
delen. Dit houdt in dat de kleineschaligheid van een omgeving een zeer belangrijke rol speelt bij sociale interactie. Het 
voorbeeld onderstreept tevens het belang van de ontwerpcriteria ruimtelijkheid en variatie. 

Bij het bovenstaande dient aangetekend te worden dat er geen informatie beschikbaar is over de sociale kwaliteit 
van de huisvesting. Weliswaar kan de kwaliteit van de huidige ouderenhuisvesting worden verbeterd, maar het is 
onduidelijk of dit (grote) gevolgen heeft voor het sociaal welbevinden van de zelfstandig wonende ouderen. Dit blijft een 
theoretische aanname. Verder onderzoek in samenwerking met sociologen zal moeten uitwijzen of, en in welke mate 
de ontwerpcriteria van invloed zijn op het sociaal welbevinden.  
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. CASE-STUDIES

*Afbeelding 4.2.1.
Beoordeling van de case studies. 

1. Nabijheid van Andere Mensen

A. VARIATIE B. RUIMTELIJKHEID C. FUNCTIONALITEIT
- Afwisseling van gebieden en ruimten. - Hiërarchische organisatie van ruimten en

  functies.
- Multifunctionele omgeving. 

- Afwisseling van functies, vormen, massaʼs,
  dimensies, openheid, materialen, kleuren en
  texturen

- Hoofdstructuur van een omgeving komt
  overeen met sociale ruimte. 

- Aanpasbare omgeving. 

- Fysieke afmeting van-, en materiaal in
  ruimten komt overeen met sociale ruimte. 

- Fysieke afmeting van ruimten in relatie tot
  bruikbaarheid. 

D. BEREIKBAARHEID E. BELICHTING
- Aantal, plaats en vorm van entrees. - Hoeveelheid, kleur en richting.
- Aantal, plaats en bruikbaarheid van  
  toegangswegen.

- Filtering en schaduwvorming.

- Hiërarchische organisatie van
  toegangswegen.

- Situering en fysieke afmeting van ruimten en
  daglichtopeningen.

2. Mogelijkheid tot Communicatie

A. BELICHTING B. RUIMTELIJKHEID C. TRANSPARANTIE
- Hoeveelheid, kleur en richting. - Hiërarchische organisatie van ruimten en

  functies.
- Aantal, fysieke afmeting en plaats van
  openingen.

- Filtering en schaduwvorming. - Hoofdstructuur van een omgeving komt
  overeen met sociale ruimte. 

- Onderbreken van zichtlijnen. 

- Situering en fysieke afmeting van ruimten en
  daglichtopeningen.

- Fysieke afmeting en materiaal komt overeen 
  met sociale ruimte. 

3. Mogelijkheid tot Controle

A. TRANSPARANTIE B. RUIMTELIJKHEID C. VARIATIE
- Aantal, fysieke afmeting en plaats van
  openingen.

- Hiërarchische organisatie van ruimten en
  functies.

- Afwisseling van gebieden en ruimten. 

- Onderbreken van zichtlijnen. - Hoofdstructuur van een omgeving komt
  overeen met sociale ruimte. 

- Afwisseling van functies, vormen, massaʼs,
  dimensies, openheid, materialen, kleuren en
  texturen

- Fysieke afmeting en materiaal komt overeen 
  met sociale ruimte. 

Goed beoordeeld
Matig beoordeeld
Slecht beoordeeldScore grootschalige cases Score over 10 casesScore kleinschalige cases

1. Nabijheid van Andere Mensen

A. VARIATIE B. RUIMTELIJKHEID C. FUNCTIONALITEIT
- Afwisseling van gebieden en ruimten. - Hiërarchische organisatie van ruimten en

  functies.
- Multifunctionele omgeving. 

- Afwisseling van functies, vormen, massaʼs,
  dimensies, openheid, materialen, kleuren en
  texturen

- Hoofdstructuur van een omgeving komt
  overeen met sociale ruimte. 

- Aanpasbare omgeving. 

- Fysieke afmeting van-, en materiaal in
  ruimten komt overeen met sociale ruimte. 

- Fysieke afmeting van ruimten in relatie tot
  bruikbaarheid. 

D. BEREIKBAARHEID E. BELICHTING
- Aantal, plaats en vorm van entrees. - Hoeveelheid, kleur en richting.
- Aantal, plaats en bruikbaarheid van  
  toegangswegen.

- Filtering en schaduwvorming.

- Hiërarchische organisatie van
  toegangswegen.

- Situering en fysieke afmeting van ruimten en
  daglichtopeningen.

2. Mogelijkheid tot Communicatie

A. BELICHTING B. RUIMTELIJKHEID C. TRANSPARANTIE
- Hoeveelheid, kleur en richting. - Hiërarchische organisatie van ruimten en

  functies.
- Aantal, fysieke afmeting en plaats van
  openingen.

- Filtering en schaduwvorming. - Hoofdstructuur van een omgeving komt
  overeen met sociale ruimte. 

- Onderbreken van zichtlijnen. 

- Situering en fysieke afmeting van ruimten en
  daglichtopeningen.

- Fysieke afmeting en materiaal komt overeen 
  met sociale ruimte. 

3. Mogelijkheid tot Controle

A. TRANSPARANTIE B. RUIMTELIJKHEID C. VARIATIE
- Aantal, fysieke afmeting en plaats van
  openingen.

- Hiërarchische organisatie van ruimten en
  functies.

- Afwisseling van gebieden en ruimten. 

- Onderbreken van zichtlijnen. - Hoofdstructuur van een omgeving komt
  overeen met sociale ruimte. 

- Afwisseling van functies, vormen, massaʼs,
  dimensies, openheid, materialen, kleuren en
  texturen

- Fysieke afmeting en materiaal komt overeen 
  met sociale ruimte. 

Goed beoordeeld
Matig beoordeeld
Slecht beoordeeld
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5. SITUATIE-STUDIE
De woonwijk het Brukske in de gemeente Venray, Limburg, biedt plaats aan ongeveer 4900 inwoners verspreid over 

1930 woningen, waarvan 62% huur- en 38% koopwoningen [CBS. 2010; Theelen. 2007]. Bruske is dialect voor ‘gebroek’, 
een verwijzing naar het voormalige vochtige gebied waarin de wijk is gebouwd. Voordat het Brukske gebouwd werd 
in de jaren ’70 van de vorige eeuw, bestond de voornaamste bebouwing uit een aantal verspreid staande boerderijen 
waar schapenteelt werd bedreven. De vroegste nederzettingen die in het gebied zijn gevonden stammen uit de 5e 
eeuw. Er zijn echter graven gevonden uit de Romeinse tijd, die er op duiden dat het gebied al eerder werd bewoont 
[Gemeente Venray. 2006]. 

5.1. HET BRUKSKE
Kenmerkend aan het Brukske is het cul-de-sac stratenpatroon met veel laagbouw en groen. De wijk wordt omzoomt 

door een brede, dichte groenstrook aan de noord-, oost- en zuidzijde die het Brukske afsluit van de rest van Venray. 
De wijk kent slechts een tweetal entrees aan de noordzijde, ter plaatse van de Zuidsingel en de Henri Dunantstraat. De 
oost- en zuidzijde worden begrenst door de snelweg A73 en de doorgaande weg N270, aan de westzijde van de wijk 
grenst een bedrijven terrein. Het Brukske is grofweg op te delen in een binnenring met overwegend huurwoningen en 
een tweetal galerijflats, een buitenring met overwegend koopwoningen en een centrumzone met voorzieningen en een 
drietal torenflats die de wijk in tweeën splitst. De centrumvoorzieningen, bestaande uit winkels, scholen, sportcentra, 
een wijkcentrum, kerk en een moskee, zijn uitgevoerd in een herkenbaar zeszijdig honingraat patroon. De centrale 
groencorridor die van oost naar west loopt rijgt de verschillende delen van Brukske aan elkaar, waarmee het de basis 
vormt voor de langzaam verkeersstructuur van de wijk. De bevolkingssamenstelling van het Brukske wijkt sterk af van 
het gemiddelde in Venray. In het Brukske is 44% van de inwoners, ca. 2150 mensen, van allochtone afkomst, tegenover 
slechts 18% voor Venray [CBS. 2010; CBS. 2011]. De werkloosheid ligt in het Brukske hoger in vergelijking tot Venray. 
Een groot deel van de bevolking neemt niet actief deel aan de arbeidsmarkt. Het aantal zelfstandig ondernemers is met 
85 daarentegen relatief hoog. Door het ontbreken van (goedkope) bedrijfsruimten werken die vrijwel allemaal relatief 
anoniem vanuit de eigen woning [Theelen. 2007].

Voor het Brukske is gekozen als situatie vanwege het toenemend aantal ouderen in de wijk en het gebrek aan sociale 
voorzieningen enerzijds, en vanwege het slechte sociale klimaat anderzijds [Theelen. 2007]. Hoewel er relatief gezien 
niet zoveel ouderen wonen als in andere wijken in Venray, slechts 17% van de inwoners, ca. 850 mensen, zijn 55 jaar 
of ouder, tegenover ruim 27% voor Venray, zal het aantal ouderen zich in de komende jaren bijna verdubbelen naar 
ca. 1500 inwoners, meer dan 30% van het aantal inwoners [CBS. 2010; CBS. 2011]. Het grootste deel van deze groep 
wil in de wijk blijven wonen. Wil men kunnen voorzien in de fysieke- en sociale kernbehoeften van ouderen, moeten 
zowel de woningvoorraad als de centrumvoorzieningen een kwalitatieve verbetering ondergaan [Theelen. 2007]. Met 
een dergelijke kwaliteitsimpuls kan het  negatieve imago, waar de wijk sinds de bouw in de jaren ’70 van de vorige 
eeuw mee kampt, worden verbeterd [Gemeente Venray. 2006]. Hoewel inwoners het Brukske ervaren als een wijk met 
mogelijkheden, veel groen en goede woningen wordt het door buitenstaanders met name beschouwd als probleemwijk 
Er zouden teveel nationaliteiten wonen en het heeft een slecht sociaal klimaat [Theelen. 2007]. 
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*Afbeelding 5.1.1.
Locatie van de wijk het Brukske in Venray. 
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. SITUATIE-STUDIE

*Afbeelding 5.1.2.
Overzicht van de wijk Brukske. 
*Afbeelding 5.1.3.
De centrumzone deelt het Brukske op in twee delen. 
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De ontwerpcriteria die in hoofdstuk 3 zijn opgesteld vormen de basis van de analyse. Per criterium is een beoordeling 
gemaakt van de implementatie van de fysieke eisen in de wijk. Hierbij wordt beoordeeld of een eis goed, matig of slecht 
is geïmplementeerd. Een eis die als matig wordt beoordeeld, is slechts deels geïmplementeerd en kan derhalve niet 
als goed worden gerekend. Per criterium is een overzicht gemaakt van sterke en zwakke punten in de wijk, zie hiervoor 
Bijlage V: Analyse Situatie. In Paragraaf 5.2. wordt op basis van het overzicht de hoofdlijnen per criterium besproken. 
In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan de centrumzone, waar het ontwerp, dat in het volgende hoofdstuk 
wordt besproken, zal worden gesitueerd. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een eindbeoordeling van het Brukske. 
Daarnaast wordt besproken op welke wijze de wijk kan worden verbeterd. 

5.2. ANALYSE
A. RUIMTELIJKHEID
Het Brukske scoort laag op het criterium ruimtelijkheid. De wijk heeft een kenmerkende structuur. De ringweg met het 

cul-de-sac stratenpatroon verdeeld het Brukske in een binnen- en buitenring, terwijl de centrale centrumzone de wijk in 
tweeën splitst [Theelen. 2007]. Het snelverkeer heeft een grote invloed gehad op het ontwerp van de wijk. Er zijn veel 
snelverkeersrouten in de wijk aanwezig en de centrumzone heeft een groot aantal parkeerplaatsen. Dit vertaald zich 
in een groot aantal woningen door de verblijfsgebieden te situeren op de verdieping, zodat de begane grond gebruikt 
kan worden als garage. 

Door de invloed van het snelverkeer op het ontwerp, ontbreekt het de wijk grotendeels aan een hiërarchie in ruimten. 
In de wijk kan onderscheid worden gemaakt tussen private gebieden zoals de woning en publieke gebieden zoals 
de ringweg en het winkelcentrum. Idealiter worden deze gebieden met elkaar verbonden door semi-private en semi-
publieke gebieden. In het Brukske zijn beiden niet terug te vinden. Men stapt vanuit de woning in de auto, rijdt naar 
het winkelcentrum en gaat boodschappen doen. Wanneer rekening was gehouden met de menselijke maat van het 
langzaam verkeer, zou er sprake zijn geweest van een grotere afwisseling in gebieden, zodat men aangenaam door de 
omgeving kan bewegen [Gehl et al. 2006]. Zo zijn er in Brukske een groot aantal groene, rustige gebieden aanwezig, 
maar is er een gebrek aan knooppunten van activiteit die beiden met elkaar verbind. Ook onderscheiden zich binnen de 
cul-de-sac structuur geen verschillende groepen woningen, terwijl dit juist in een multiculturele wijk als Brukske met een 
groot aantal sociale groepen kan bijdragen aan de integratie. Op kleinere schaal vertaald het zich naar een gebrek aan 
afwisseling in ruimten en -elementen in de ruimten. Hoewel de publieke functies zich onderscheiden van de woonfunctie 
door de centrale plaats in de wijk en het zeszijdig honingraat patroon, hebben ze vergelijkbare afmetingen en net als de 
woonfunctie een gesloten- en introvert karakter. Ook de verschillende ruimten onderscheiden zich nauwelijks binnen 
de bebouwing.  

B. FUNCTIONALITEIT
Het Brukske scoort gemiddeld tot laag op het criterium functionaliteit. Eerder werd duidelijk dat er in het Brukske geen 

sprake is van knooppunten van activiteit. Wel zijn er een groot aantal rustige, groene gebieden in de wijk aanwezig. 
Door het ontbreken van knooppunten van activiteit, zijn er geen kwalitatieve functies en ondersteunende ruimten van 
waaruit sociale activiteit kan ontstaan. Met andere woorden er is voor mensen geen plek in de wijk waar men elkaar 
kan ontmoeten. Uit het gebruik van het schoolplein als ontmoetingsplek blijkt, dat hier wel degelijk behoefte aan is. 
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*Afbeelding 5.2.1.
Het snelverkeer is van grote invloed geweest op het ontwerp van de wijk. 
*Afbeelding 5.2.2. 
Met uitzondering van de basisschool en het schoolplein, ontbreekt het de wijk aan een echte ontmoetingsplek. 
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Desalniettemin leent de centrumzone zich voor de ontwikkeling van een dergelijk knooppunt. De centrumzone heeft 
een centrale ligging in de wijk, en kenmerkt zich door de aanwezigheid van een groot aantal kleinschalige functies. Met 
name de twee supermarkten die in het winkelcentrum zijn gelegen, worden druk bezocht door bewoners van de wijk, 
maar ook door mensen uit andere wijken.Daarentegen is de centrumzone slecht bereikbaar en is er door het gesloten, 
introverte karakter geen sprake van enige relatie tussen de functies en de omgeving waardoor er niet gesproken kan 
worden over functiemening. Het leven in de wijk speelt zich als gevolg met name af achter de gesloten schil van de 
functies en in de auto. Mensen bezoeken het winkelcentrum met als doel het doen van boodschappen en vetrekken 
vervolgens meteen weer, omdat het niet als verblijfplaats wordt ervaren. Met andere woorden, het is onaangenaam 
er te verblijven. Dit heeft onder andere te maken met een gebrek aan multifunctionaliteit op kleine schaal. Dit is met 
name terug te zien in de verkeersruimten in de wijk, die zijn ontworpen voor snelverkeer, en een snelle doorloop van 
langzaam verkeer. Zo is er geen sprake van een multifunctioneel zitlandschap, zelfs primaire zit- en staplaatsen zijn 
nauwelijks aanwezig.  

De aanpasbaarheid van de bebouwing in Brukske is zeer gering. De bestaande bebouwing biedt te weinig flexibiliteit 
in relatie tot de verschillende doelgroepen in de wijk, het aanpassen, herinrichten, uitbreiden en verkleinen van functies 
en eventuele programmawisselingen [Theelen. 2007]. Het gebrek aan kwalitatieve voorzieningen in de centrumzone is 
een van de grootste knelpunten. Bovendien zijn de woningen onvoldoende bruikbaar voor ouderen en minder validen om 
ze in de toekomst te huisvesten. Kwalitatieve verbeteringen gaan dan ook zeer waarschijnlijk gepaard met nieuwbouw, 
omdat teveel ingrijpende wijzingen plaats zouden moeten vinden om de bestaande bebouwing in de toekomst goed te 
laten functioneren. 

C. BEREIKBAARHEID
Het Brukske scoort gemiddeld tot laag op het criterium bereikbaarheid. Eerder werd duidelijk dat het Brukske slechts 

via een tweetal entrees aan de noordzijde, ter plaatse van de Zuidsingel, en de Henri Dunantstraat kan worden bereikt. 
Het ontbreken van een entree die direct aansluit op de centrumzone van de wijk, zorgt voor een overbelasting van 
de singelstructuur, het brede profiel nodigt uit tot hoge snelheden. Bovendien leidt een tekort aan parkeerplaatsen tot 
overlast in de centumzone [Theelen. 2007]. Er is geen sprake van een netwerk van langzaam verkeersrouten. Met 
uitzondering van de route in de centrale groencorridor, liggen de meeste routen versnipperd in de wijk. Bovendien 
ondervinden langzaam verkeersrouten hinder van het snelverkeer, doordat ze voor een groot deel samenvallen met de 
singelstructuur. Door de fysieke barrière van het snelverkeer is de centrumzone derhalve voor langzaam verkeer moeilijk 
bereikbaar. Hoewel de publieke functies allemaal op de begane grond zijn gesitueerd en er dus geen hoogteverschil 
overbrugt moet worden om ze te bereiken, is er geen sprake van een grote mate van transparantie, meer entrees en 
een hiërarchie van ruimten en -bouwdelen, die een publieke functie onderscheiden van een meer private functie.

D. BELICHTING
Het Brukske scoort laag op het criterium belichting. Het Brukske kenmerkt zich door een grijze, donkere uitstraling. De 

wijk kent vele ‘dichte’ plekken, die zich met name concentreren in de rustige, groene gebieden. Ondanks de kwaliteiten 
van het groen, worden de gebieden derhalve nauwelijks gebruikt omdat ze door mensen niet als comfortabel worden 
ervaren. In de avondsituatie zorgt een gebrek aan belichting in de wijk voor onveilige gebieden. De bebouwing in het 
Brukske kenmerkt zich door eenzelfde donkere uitstraling. 
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*Afbeelding 5.2.3.
Weergave van voorzieningen (rood) en hoogbouw (groen) in de wijk het Brukske. 
*Afbeelding 5.2.4.
Weergave de langzaam- (stippel) en snelverkeersrouten (vast) in en rondom de wijk het Brukske. 
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Er zijn weinig daglicht openingen aanwezig, waardoor ruimten in de bebouwing onvoldoende worden belicht. In een 
groot aantal woningen worden de belangrijkste ruimten daarentegen wel van twee kanten belicht [Theelen. 2007]. 
Daarentegen is er geen sprake van variatie in belichting tussen publieke- en meer private ruimten. De belichting in de 
wijk is overwegend universeel. 

E. TRANSPARANTIE
Het Brukske scoort het laagste op het criterium transparantie, zie hiervoor bijlage V: Analyse Situatie. Het meest 

kenmerkende voor het Brukske is het gebrek aan transparantie. Zowel op wijk-, als gebouwniveau heeft het een gesloten- 
en introvert karakter. Tezamen met het gebrek aan levendigheid leidt het tot een anonieme-, onveilige omgeving. Het 
groen in en rondom de wijk heeft een dichte begroeiing en functioneert derhalve als barrière die contact tussen de wijk 
en de rest van Venray bemoeilijkt, maar ook tussen de buurten in het Brukske onderling. De publieke functies die in 
de centrumzone zijn gesitueerd, zijn van buitenaf niet goed zichtbaar. Ze liggen verscholen achter een grijze, gesloten 
gebouwschil, terwijl ze baat hebben bij een schil met een hoge mate van transparantie. Van enige relatie tussen het 
gebouw en de publieke ruimte en tussen de gebouwen onderling is derhalve nauwelijks sprake, hetgeen het contact 
tussen binnen en buiten bemoeilijkt. 

Hoewel de woonfunctie weliswaar vraagt om een minder transparante gebouwschil, kenmerkt ook deze zich door 
een zeer gesloten- en introvert karakter. De woonfunctie heeft te weinig openingen, bovendien is de plaats en de 
grootte van de openingen niet afgestemd op de achterliggende ruimte in de woning en de publieke buitenruimte. 
In het hoofdstuk 4 werd duidelijk dat een meer private ruimte als een slaapkamer vraagt om een mindere mate van 
transparantie als een woonkamer. Bovendien biedt het geen uitzicht op publieke ruimten, waardoor het sociaal toezicht 
in de publieke ruimte af zal nemen, en deze als onveilig zal worden ervaren. 

F. VARIATIE
Het Brukske scoort laag op het criterium variatie. Eerder werd duidelijk dat het Brukske een kenmerkende structuur 

heeft, maar daarentegen een gebrek aan afwisseling in gebieden en ruimten. Dit houdt in dat er sprake is van een 
gebrek aan complexiteit. Zelfs op ruimteniveau is er sprake van een gebrek aan afwisseling in elementen. Zo zijn er 
bijvoorbeeld nauwelijks mogelijkheden tot het toevoegen van persoonlijke elementen aan- en in de bebouwing. Doordat 
het ontwerp van de wijk is afgestemd op de auto, is er nauwelijks sprake van afwisseling in de gebouwschil. In het vorige 
hoofdstuk werd duidelijk dat juist voor het langzaam verkeer een afwisselende gebouwschil bijzonder aantrekkelijk is. 

 Desalniettemin biedt de wijk wel mogelijkheden. Er zijn een groot aantal groene gebieden in de wijk aanwezig die, 
indien ze als kwaliteit gebruikt gaan worden een grote mate van biodiversiteit in de wijk brengen. Ook kent de wijk een 
grote diversiteit aan culturen. Wanneer bewoners de mogelijkheid wordt gegeven tot het toevoegen van persoonlijke 
elementen, kan er in de wijk een afwisseling ontstaan van gebieden, -ruimten en op kleine schaal elementen.  
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*Afbeelding 5.2.5.
Kenmerkend voor het Brukske is het grijze, gesloten karakter, dat zowel merkbaar is op wijk- als op gebouwniveau.
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*Afbeelding 5.2.6.
Beelden van Brukske gecategoriseerd naar eisen van sociale interactie. 
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5.3. EVALUATIE
De wijk het Brukske in de gemeente Venray is geannalyseerd aan de hand van de zes ontwerpcriteria uit hoofdstuk 3. 

Per criterium is een beoordeling gemaakt van de implementatie van de fysieke eisen in de wijk. Het implementatieniveau 
van alle zes de ontwerpcriteria werd als laag beoordeeld. Slechts 8% van de eisen is volledig geïmplementeerd in de 
wijk, 62,5% van de eisen is niet geïmplementeerd. De implementatie van het criterium transparantie werd als laagste 
beoordeeld, hetgeen verklaarbaar is aan de hand van de analyse. In tegenstelling tot de analyse van de case-studies, 
waar geen literatuur beschikbaar was over de sociale kwaliteit van de gebouwde omgeving, is er over het Brukske wel 
literatuur beschikbaar. Eerder in het hoofdstuk werd duidelijk dat de wijk zich kenmerkt door een slecht sociaal klimaat. 
De resultaten van de analyse impliceren een mogelijk verband tussen het slechte sociale klimaat en het gebrek aan 
implementatie van de ontwerpcriteria. Hierbij dient aangetekend te worden dat implementatie van de ontwerpcriteria niet 
direct tot een significante verbetering van het sociaal klimaat in de wijk te hoeven leiden. In hoofdstuk 1: Introductie werd 
duidelijk dat ook persoonlijke- en informatieve achtergrondfactoren hierbij een rol spelen. Bovendien is de mogelijke 
invloed van de ontwerpcriteria, hoewel aannemelijk, gebaseerd op literatuur en zijn er voor zover bekend geen concrete 
praktijkvoorbeelden. Verder onderzoek in samenwerking met sociologen zal moeten uitwijzen of, en in welke mate de 
ontwerpcriteria leiden tot een significante verbetering van het sociaal klimaat in de wijk.   Desalniettemin kan worden 
gesteld dat juist een multiculturele wijk als het Brukske gedijt bij voldoende functies en ondersteunende ruimten die 
gericht zijn op sociale ontmoeting [Theelen. 2007]. Door het tekort hieraan trekken mensen zich haast gedwongen terug 
in de anonimiteit. Binnen de wijk ontstaan afgezonderde gebieden van sociale groepen en individuele bewoners. Het 
gesloten-, introverte karakter van de wijk vergroot de scheiding tussen individu en gemeenschap [Alexander. 1977]. Het 
betekent een geringe betrokkenheid van bewoners en een geringe integratie tussen de verschillende sociale groepen, 
ondanks dat er een sterke behoefte is naar sociale interactie [Theelen. 2007]. Juist deze elementen zijn essentieel 
wanneer ouderen succesvol zelfstandig in de wijk willen blijven wonen [Tilburg, van. 2005]. Ouderen worden, net als de 
andere bewoners in de wijk, door de bebouwing en de barrières afgezonderd van de gemeenschap. De gevolgen voor 
ouderen kunnen echter, zoals eerder duidelijk werd in het eerste hoofdstuk, vele malen groter zijn.  
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*Afbeelding 5.3.1.
Beoordeling van de wijk het Brukske.

1. Nabijheid van Andere Mensen

A. VARIATIE B. RUIMTELIJKHEID C. FUNCTIONALITEIT
- Afwisseling van gebieden en ruimten. - Hiërarchische organisatie van ruimten en

  functies.
- Multifunctionele omgeving. 

- Afwisseling van functies, vormen, massaʼs,
  dimensies, openheid, materialen, kleuren en
  texturen

- Hoofdstructuur van een omgeving komt
  overeen met sociale ruimte. 

- Aanpasbare omgeving. 

- Fysieke afmeting van-, en materiaal in
  ruimten komt overeen met sociale ruimte. 

- Fysieke afmeting van ruimten in relatie tot
  bruikbaarheid. 

D. BEREIKBAARHEID E. BELICHTING
- Aantal, plaats en vorm van entrees. - Hoeveelheid, kleur en richting.
- Aantal, plaats en bruikbaarheid van  
  toegangswegen.

- Filtering en schaduwvorming.

- Hiërarchische organisatie van
  toegangswegen.

- Situering en fysieke afmeting van ruimten en
  daglichtopeningen.

2. Mogelijkheid tot Communicatie

A. BELICHTING B. RUIMTELIJKHEID C. TRANSPARANTIE
- Hoeveelheid, kleur en richting. - Hiërarchische organisatie van ruimten en

  functies.
- Aantal, fysieke afmeting en plaats van
  openingen.

- Filtering en schaduwvorming. - Hoofdstructuur van een omgeving komt
  overeen met sociale ruimte. 

- Onderbreken van zichtlijnen. 

- Situering en fysieke afmeting van ruimten en
  daglichtopeningen.

- Fysieke afmeting en materiaal komt overeen 
  met sociale ruimte. 

3. Mogelijkheid tot Controle

A. TRANSPARANTIE B. RUIMTELIJKHEID C. VARIATIE
- Aantal, fysieke afmeting en plaats van
  openingen.

- Hiërarchische organisatie van ruimten en
  functies.

- Afwisseling van gebieden en ruimten. 

- Onderbreken van zichtlijnen. - Hoofdstructuur van een omgeving komt
  overeen met sociale ruimte. 

- Afwisseling van functies, vormen, massaʼs,
  dimensies, openheid, materialen, kleuren en
  texturen

- Fysieke afmeting en materiaal komt overeen 
  met sociale ruimte. 

Goed beoordeeld
Matig beoordeeld
Slecht beoordeeld
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6. ONTWERP
Om de kwaliteit- en het negatieve imago van het Brukske te verbeteren is namens de gemeente Venray een 

Masterplan opgesteld waar een groot aantal verschillende partijen aan hebben meegewerkt: Bureau de Werkplaats 
(sociaal maatschappelijke studie), van den Oever, Zaaijer en Partners (stedenbouw en vormgeving), Kern Architecten, 
Copijn Landschapsarchitecten, Van Aerle de Laat (onderwijshuisvesting) en Johan Matser Projectontwikkeling [Theelen. 
2007]. Onder de slogan ‘Brukske, mooi anders!’ wil het masterplan de wijk zich onderscheiden van andere wijken in 
Venray. Het doel van het Masterplan is niet alleen het verbeteren van het sociaal klimaat door een betere aanhaking 
aan Venray, maar ook het versterken van de eigen identiteit. Door een kwaliteitsimpuls in de woonomgeving en de 
centrumvoorzieningen moet de wijk interessanter worden voor huidige- en nieuwe bewoners. De samenwerking van 
een groot aantal verschillende, multidisciplinaire partijen benadrukt de stelling uit het vorige hoofdstuk, dat het sociaal 
klimaat niet enkel verbeterd kan worden door de implementatie van de ontwerpcriteria, maar dat hier ook andere 
factoren een rol bij spelen. In het plan ondergaat de wijk een transformatie van een ruimtelijk gesloten- naar een meer 
open-, transparante omgeving, die de relatie tussen Brukske en Venray en tussen de verschillende buurten in Brukske 
moet verbeteren. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan het openen van de bebouwing en de groenstroken 
naar de omgeving. Ook is het verbeteren van de ontsluiting, door het aan elkaar rijgen van de versnipperde langzaam 
verkeersrouten en het voorzien in een nieuwe entree voor het snelverkeer ter plaatse van de centrumzone een belangrijk 
deel van het plan. De centrumzone wordt in het plan grotendeels vernieuwd en moet gaan functioneren als de sociale 
ontmoetingsplaats van de wijk. De bestaande bebouwing wordt, met uitzondering van de torenflats, Moskee en Kerk 
gesloopt. De nieuwbouw bestaat uit een brede school: een multifunctioneel gebouw waarin een viertal clusters worden 
gevestigd (kind, welzijn, gezondheid en sport), een appartementen complex en een woongebouw annex winkelcentrum 
rondom een pleinruimte dat zich moet ontwikkelen als de sociale ontmoetingsplaats van de wijk [Oever, van den. et al. 
2011]. Het ontwerp concentreert zich op het woongebouw annex winkelcentrum, dat volgens het masterplan moet gaan 
functioneren als de blikvanger van de wijk. 

*Afbeelding 6.0.1.
Het vertalen van menselijke behoeften van naar ontwerp criteria.
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Het gebouw moet de nieuwe identiteit van de wijk uitstralen. Het zou zich enerzijds moeten richten op de nieuwe 
entree aan de Henri Dunantstraat, en anderzijds, samen met de brede school, op de pleinruimte. In relatie tot het 
onderzoek zijn een aantal aspecten uit het masterplan verder gespecificeerd. Gekozen is om een woongebouw te 
ontwikkelen waarin zelfstandig wonende ouderen centraal staan. In het masterplan wordt weliswaar gesproken over de 
ontwikkeling van ouderenhuisvesting in de centrumzone, maar wordt dit niet gekoppeld aan het woongebouw annex 
winkelcentrum. Wanneer men de stijging van het aantal ouderen, waarvan een groot deel in de wijk wil blijven wonen, wil 
opvangen, is de ontwikkeling hiervan noodzakelijk. Hierbij dient wel aangetekend te worden dat vanuit het oogpunt van 
sociale interactie het woongebouw idealiter ook andere doelgroepen als gezinnen en starters huisvest. Er is derhalve 
gekozen voor toepassing van twee verschillende woontypen in het ontwerp. Verder is op basis van het masterplan en 
de resultaten uit het onderzoek gekozen om het conventionele winkelcentrum te vervangen voor een marktfunctie. 
In het derde hoofdstuk is besproken dat, in tegenstelling tot een conventioneel winkelcentrum, een markt door de 
aanwezigheid van een groot aantal, kleinschalige functies tal van mogelijkheden tot sociale interactie biedt [Alexander. 
1977]. In het vorige hoofdstuk werd daarnaast duidelijk dat er in het Brukske sprake is van een groot aantal zelfstandig 
ondernemers, die vanwege het gebrek aan goedkope bedrijfsruimte in de buurt vanuit de eigen woning werken. In het 
masterplan wordt gesproken over het ontwikkelen van goedkope bedrijfsruimten voor deze zelfstandig ondernemers 
[Theelen. 2007]. Een marktfunctie kan ondernemers een dergelijk platform bieden van waaruit ze kunnen groeien naar 
een winkel in het centrum van Venray. De marktfunctie biedt daarnaast kansen voor de wijk om zich te onderscheiden 
van de rest van Venray door aan te haken op de multiculturele identiteit van het Brukske. In de volgende paragraaf zal 
het gebouwconcept verder worden toegelicht. De uitwerking van het ontwerp wordt besproken aan de hand van de zes 
ontwerpcriteria uit het derde hoofdstuk. Omdat het ontwerp gebaseerd is op de ontwerpcriteria, is een analyse van het 
ontwerp overbodig. Het ontwerp zal immers hoog scoren op de fysieke eisen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 
evaluatie in paragraaf 6.3. waar een eindbeoordeling van het ontwerp en een aantal aanbevelingen gegeven zullen 
worden. 

HOOFDSTUK 6. 

*Afbeelding 6.0.2.
Overzicht masterplan ‘Brukske, mooi anders!’   
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*Afbeelding 6.0.3. 
Herontwikkeling centrumzone Brukske op basis van het Masterplan. 
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6.1. CONCEPT
Het Brukske is een wijk met weinig levendigheid. Uit de analyse kwam Brukske als zeer gesloten naar voren. Sociale 

activiteit is nauwelijks zichtbaar aanwezig, met als gevolg dat de relatie tussen individu en gemeenschap is verdwenen. 
Dit kan met name voor ouderen grote gevolgen hebben voor het welzijn. Het ontwerp heeft als doel de relatie tussen 
ouderen en de gemeenschap te herstellen, en de levendigheid terug in de wijk te brengen. Het gebouw moet derhalve 
een zichtbaar actieve en vibrerende plaats worden. Een dynamische plaats waar mensen uit de wijk elkaar kunnen 
ontmoeten. Dit wordt gerealiseerd door ouderen ‘in de etalage’ te zetten. Met andere woorden de ouderen moeten weer 
zichtbaar onderdeel uit gaan maken van de wijk, om onderdeel uit te kunnen maken van de gemeenschap. 

Het ontwerp behelst een tweetal solitair in de omgeving geplaatste torens, die de private woonfunctie combineren met 
de publieke functie van een markt. Er is gekozen voor een tweetal torens, vanwege de tweedeling die de centrumzone 
aanbrengt in de wijk. De twee torens corresponderen met de twee wijkdelen, en ‘ontmoeten’ elkaar in de centrumzone 
door verbinding van een loopbrug. Het concept ‘ouder in de etalage’, komt tot stand door te voorzien in de drie eisen van 
sociale interactie: 1. Nabijheid van Andere Mensen. 2. Mogelijkheid tot Communicatie. 3. Mogelijkheid tot Controle.

In de eerste eis wordt voorzien door het toevoegen van de publieke marktfunctie en een café functie op de onderste 
twee bouwlagen aan de woonfunctie. Hierdoor worden zowel bewoners, alsmede mensen uit de wijk naar het gebouw 
toe getrokken. In combinatie met de brede school uit het masterplan ontstaat een multifunctionele omgeving van waaruit 
een knooppunt van activiteit kan ontstaan. Met andere woorden, door de publieke functie met de private woonfunctie 
te combineren, ontstaat de mogelijkheid voor ouderen om zich in de nabijheid van andere mensen te bevinden, zonder 
grote barrières te overkomen. Eerder werd duidelijk dat dit een belangrijke basis is, van waaruit sociale interactie kan 
ontstaan. Het stelt ouderen in staat zichzelf eenvoud ‘in de etalage’ te zetten. 

De torens verdelen het kavel in twee publieke pleinruimten, respectievelijk grenzend aan de brede school in het 
zuid-oosten en aan de entree voor het snelverkeer in het noord-westen. De pleinruimten worden door middel van een 
straat, die tussen beide torens loopt, en omliggende langzaam verkeersrouten met elkaar verbonden. De pleinruimten 
bieden de mogelijkheid om activiteit vanuit de torens naar buiten toe te halen en buiten voort te zetten en andersom. De 
torens oriënteren zich derhalve op de omliggende pleinruimten. Er kan dan ook, met name op de eerste twee publieke 
bouwlagen, gesproken worden over een naar buiten gericht, ofwel extravert gebouw.  De situering van de torens biedt 
daarnaast een ander voordeel. Doordat het kavel in tweeën wordt verdeeld, ontstaat een gescheiden wijkentreevoor 
het snel- en langzaam verkeer, hetgeen de bereikbaarheid van de wijk vergroot. 

In de tweede eis wordt voorzien door het openen van het gebouw naar de omgeving. Hiermee onderscheid het 
ontwerp zich van de rest van het Brukske. Tevens sluit het aan op een van de speerpunten van het masterplan, namelijk 
het ontwikkelen van een hoge mate van transparantie in de omgeving. Ouderen kunnen zichzelf in de etalage zetten, 
waardoor ze zichtbaar worden voor bezoekers of andere bewoners en er mogelijkheden tot communicatie ontstaan. 
Er is gekozen om de plekken waar het meeste sociale activiteit plaatsvindt van buitenaf zichtbaar te etaleren, om zo 
een levendig gevelbeeld met voldoende mogelijkheden tot communicatie te creëren. Zo zijn de stijgkernen, trappen 
en publieke functies zoveel mogelijk aan de buitenzijde van de torens te plaatsen. Deze zijn aan elkaar geregen door 
een galerij en een serie terassen die om de verdieping op de hoek van de torens zijn aangebracht. Ter plaatse van de 
terassen is de galerij verbreed. Hierdoor ontstaat een extra ruimte die door bewoners of mensen van de markt gebruikt 
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*Afbeelding 6.1.1.
Gebouwconcept: 1. Het plaatsen van een tweetal massa’s in de centrumzone als synoniem voor de tweedeling 
in Brukske. 2. Het toevoegen van publieke functies aan de private woonfunctie om een aantrekkelijke, levendige 
pleinruimte te laten ontstaan. 3. Het openen van de bebouwing naar de omgeving toe, door het naar buiten brengen 
van functies en het creëren van terassen, om contact tussen binnen en buiten tot stand te brengen. 4. Het toevoegen 
van verschillende ruimtelijke lagen in de bebouwing met ieder een eigen mate van privacy, zodat de mate van sociale 
interactie persoonlijk gecontroleerd kan worden. 

1. 2.

3. 4.
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*Afbeelding 6.1.2.
Overzicht van langzaam- en snelverkeersrouten in de situatie. 

Snelverkeer

Langzaam
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*Afbeelding 6.1.3.
Het gebouw is met name op de onderste twee publieke lagen naar open en buiten gericht waardoor een levendige 
pleinruimte ontstaat.

Private, meer gesloten woonfunctie
Mogelijkheid tot openen publieke marktfunctie
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kan worden als zijnde terrasruimte, of voor andere vormen van (sociale) activiteit. Door de openheid van de gevel, ter 
plaatse van de terassen, ontstaan mogelijkheden tot communicatie vanuit het gebouw naar de omgeving en andersom. 
Omdat de terassen per hoek om de verdieping zijn gestiueerd, onstaan tevens mogelijkheden tot communicatie tussen 
mensen op de verschillende verdiepingen. 

In de derde eis wordt voorzien door het toevoegen van verschillende ruimtelijke lagen in de torens, die zich ieder 
kenmerken door een eigen mate van privacy. De fysieke ruimte is in die lagen op de gewenste mate van privacy 
afgestemd en variëren derhalve in afmeting, transparantie en materiaalgebruik. Hierdoor kunnen ouderen kiezen of ze 
zichzelf etaleren naar de omgeving en in welke mate. Met andere woorden, ouderen kunnen zelf bepalen of ze zich 
terugtrekken, dan wel participeren in sociale interactie. In het gebouw kunnen een aantal lagen worden onderscheiden, 
de publieke markt, de semi-publieke galerij en terassen, en de meer private woning en binnentuin. Dit wordt in de 
komende paragrafen verder besproken.

6.2. UITWERKING
A. RUIMTELIJKHEID
De verschillende ruimtelijke lagen waarover in het concept werd gesproken zijn hiërarchisch georganiseerd in het 

onwerp. Dit houdt in dat de meest private ruimten enkel bereikt kunnen worden door het doorlopen van de meest 
publieke naar de minder publieke en private ruimten. Markt, café en lobby op de onderste twee bouwlagen gelden als 
meest publieke functie. Daar kan men kraamhouders en bezoekers uit of van buiten het Brukske ontmoeten. Vanuit de 
functies is er middels een transitiezone directe toegang tot de publieke pleinfuncties die de twee torens omsluiten. 

Aansluitend op de lobby en de markt is de galerij rondom de woningen de hoofdverkeersroute het gebouw. De galerij 
kan bereikt worden vanuit de lobby en vanuit de langzaam verkeersroute van de markt, zie hiervoor c. Bereikbaarheid. 
De galerij functioneert naast verkeersruimte ook als verblijfsruimte, een ruimte waar men andere bewoners kan 
ontmoeten en samen activiteit kan ondernemen op een van de terassen. De woning en binnentuin onderscheiden zich 
van de andere lagen doordat ze meer zijn gericht op rust, intimiteit en het individu. De met latjes bekleedde houten 
galerij, de beplanting en de opstaande randen rondom de daglichtopeningen van de markt zorgen voor de doorbreking 
van zichtlijnen en verdelen de buitenruimte in een aantal rustige, intieme gebieden. 

Er zijn in het ontwerp twee verschillende woontypen te onderscheiden. Hiervoor is gekozen, omdat de aanwezigheid 
van meerdere doelgroepen kunnen zorgen voor een meer gevarieerd sociaal contact. Zo is er een woontype van ca. 
85m2 met een slaapkamer specifiek bedoeld voor ouderen, en een woontype van ca. 100m2 met twee slaapkamers 
bedoeld voor gezinnen. In de woningen zelf kan onderscheid gemaakt worden in de minder private woonruimten als 
de woonkamer, keuken en eetkamer, en de meest private woonruimten als de slaapkamer en badkamer. Er is bewust 
gekozen om de woonkamer het meest nabij de entree te plaatsen, omdat deze ruimte doorgaans het vaakst wordt 
gebruikt om (vage) kenissen te ontvangen. De eetruimte wordt doorgaans alleen door bewoners gebruikt, of om te 
eten met goede vrienden [Alexander. 1977]. De keuken is centraal tussen beiden geplaatst, zodat deze zowel een 
relatie heeft tot de woonkamer alsmede tot de eetkamer. De woonkamer heeft middels een harmonicadeur toegang 
tot een gemeenschappelijk terras op de hoek van het gebouw. Het terras wordt gedeeld met de buren, en kan gebruikt 
worden om activiteit naar eigen keuze vanuit de woonkamer naar buiten toe door te zetten. Het biedt derhalve een 
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*Afbeelding 6.2.1.
Overzicht van de verschillende ruimtelijke lagen in doorsnede en plattegrond van de 2e verdieping. 

Semi-publieke galerij
Semi-publieke, intieme binnentuin

Private woning
Publieke markt / café functie

Semi-publieke galerij
Semi-publieke, intieme binnentuin
Private woning
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Semi-private ruimten
Private ruimten

Routing
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*Afbeelding 6.2.3.
Impressies ruimtelijke lagen galerij (b) en binnentuin (o). 
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Impressies woning met- en zonder weergave verlaagd plafond.

1.  Entree
2.  Opslag / Wasruimte
3.  Toilet
4.  Meterkast
5.  Leidingschacht
6.  Woonkamer
7. Terras
8.  Keuken
9.  Eetkamer
10.  Hal
11.  Slaapkamer
12.  Badruimte

1. 1.

2. 3. 3.4.
4.

5.

5.

6. 6.

7.

8. 8.

9. 9.
7.11.

11.

11.

12.
12.

10.
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laagdrempelige mogelijkheid tot sociale interactie met de buren, hetgeen in conventione appartementencomplexen, 
vanwege het ontbreken van dergelijke ruimten, veeal niet mogelijk is [Evans. 2003]. Om passanten niet te dicht langs 
de gevel te laten lopen is gekozen om de gevel lichtjes uit te laten steken ter plaatse van de terassen. Daarnaast is er 
in de woning onderscheidt gemaakt tussen meer- en minder omsloten gebieden, zodat men per persoon kan bepalen 
in hoeverre men zich blootstelt aan de (sociale) omgeving, zie hiervoor paragraaf E. Transparantie. 

De lagen onderscheiden zich van elkaar door afwisseling in afmeting, transparantie en materiaalgebruik. Gekozen 
is voor een hard materiaal als beton als hoofdconstructie, dit vanwege de eenheid en de structuur die hiermee in het 
ontwerp bereikt kan worden. Bovendien sluit het daarmee aan op de bestaande bebouwing in het Brukske, waardoor 
de indruk wordt gewekt dat het gebouw altijd al onderdeel is geweest van de wijk. Daarentegen onderscheid het zich 
ook van de bestaande bebouwing, in het bijzonder door haar transparantie en variatie, zie hiervoor E. Transparantie 
en F. Variatie.  Naarmate men verder het gebouw in gaat en de ruimten steeds meer privaat worden, zal het beton 
meer naar de achtergrond verdwijnen en wordt het vervangen door het meer zachte en private materiaal hout. Zo is 
de binnentuin vrijwel volledig van hout, terwijl de terassen, met uitzondering van meubilair, vrijwel volledig uit beton 
zijn opgetrokken. Ook in verticaal opzicht is eenzelfde afwisseling waarneembaar. In de meest publieke ruimten als 
de markt worden in zeer beperkte mate zachte materialen gebruikt in de gevel, terwijl op de woonlagen relatief veel 
hout wordt gebruikt. De meest omsloten gebieden in de woning, zoals de woonkamer bestaan zelfs vrijwel volledig uit 
hout. Eenzelfde onderscheid is waarneembaar in transparantie en fysieke afmetingen. Zo heeft de publieke markt een 
hoge mate van transparantie omdat de marktkramen als losse elementen in de markthal staan. Het heeft een relatief 
grote oppervlakte met een verdiepingshoogte van 6,9 meter. De meest private woonruimten als de slaapkamer en 
badkamer zijn daarentegen minder transparant en hebben een relatief klein oppervlak met een verdiepingshoogte van 
2,6 meter. 

B. FUNCTIONALITEIT
De aanpasbaarheid van het ontwerp wordt in zekere mate beperkt, vanwege de keuze voor beton als 

constructiemateriaal. Dit kan beperkend werken voor de sociale duurzaamheid van het gebouw. Desalniettemin is 
een relatief hoge mate van aanpasbaarheid bereikt. De draagconstructie bestaat uit een kolommenstructuur en een 
achttal stabiliteitselementen die zich rondom de markthal over de gehele hoogte van het gebouw uitstrekken. De 
stabiliteitselementen zijn kennen een centrale situering, zodat op de hoeken van de torens, daar waar de terassen 
zijn gesitueerd, een zo groot mogelijke transparantie kan worden bereikt. De stabiliteitselementen worden met elkaar 
verbonden door middel van een randbalk aan de buitenzijde en een balkenstructuur die de binnentuin draagt. Door de 
situering van de stabiliteitselementen aan de rand van de markthal, kan deze relatief flexibel worden ingedeeld. 

Dit stelt echter eisen aan de installaties. De verticale leidingschachten zijn gesitueerd ter plaatse van de 
stabiliteitselementen aan de rand van de markthal. Vanuit daar kan de technische ruimte op de begane grond worden 
bereikt. De flexibiliteit van de markthal wordt behouden door het creëren van een serie installatie-sleuven in de 
breedplaatvloer, waarop de marktkramen zich aan kunnen sluiten. Voor de markthal is een voorlopige indeling gemaakt 
die plaats biedt aan ca. 100 marktkramen die variëren in grootte rond de 15-20m2. In het Masterplan van de gemeente 
Venray wordt gesteld dat er ca. 90 zelfstandig ondernemers in Brukske actief zijn. Bij een gebrek aan ondernemers 
in het Brukske zou de markt derhalve ingevuld kunnen worden door ondernemers van buitenaf. In het Masterplan 
wordt echter gesproken over marktkramen met een grootte van 30m2, met doorgroeimogelijkheden naar Bazaar-units 
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Overzicht stabiliteitselementen en installaties. 

Leidingsleuf in vloer
Verticale leidingschacht
Technische Ruimte

Stabiliteitselement
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Ventilatie aanvoer
Ventilatie afvoer

*Afbeelding 6.2.6.
Impressies draagconstructie-installaties (b) en ventilatieprincipe (o).
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Ventilatieoverzicht en opendraaiende gevelelementen. 
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tot 200m2 en winkels van meer dan 200m2 [Theelen. 2007]. Derhalve zou ook gekozen kunnen worden voor een 
indeling met enkele grote marktkramen en een aantal kleinere. Bovendien zal de indeling afhankelijk zijn van de aard 
van de aangeboden marktwaren. Vanuit sociaal oogpunt is de keuze voor een groot aantal kleine kramen het meest 
aantrekkelijk. In de woning zorgt de centrale situering van de keuken voor een bepaalde mate van flexibiliteit, omdat 
de woonkamer en keuken door bewoners zelf ingedeeld kunnen worden. De aanpasbaarheid van de woning is verder 
gering.

Het klimaat van de markt kan door de keuze voor een flexibele gevel worden afgestemd op de omstandigheden 
buiten. De gevel bestaat uit een houten kozijnen met een invulling van transparante kunststof delen die opengedraaid 
kunnen worden en derhalve als afdak dienen, waaronder de markt- of caféfunctie kan worden uitgebreid naar buiten.
In de wintersituatie kan ervoor gekozen worden de gevelelementen deels gesloten te houden. Door de transparante 
kunststof delen behoudt de markthal alsnog het open karakter.In de zomersituatie kan de gevel volledig worden 
opengezet en kan de markthal via de daglichtopeningen in de binnentuin op natuurlijke wijze haar warmte kwijt. 

Op objectniveau is rekening gehouden met de multifunctionaliteit van elementen in het gebouw. Zo functioneert de 
trap door variatie aan te brengen in de optrede enerzijds als verkeersruimte en kan het anderzijds gebruikt worden 
als zitplaats, marktkraam of meubel, zie hiervoor C. Bereikbaarheid. Ook is er in de binnentuin een multifunctioneel 
zitlandschap gecreëerd met zitplaatsen ter plekke van de bloembakken en de daglichtopeningen naar de markt. 
De gevel kent een hoge mate van multifunctionaliteit op het woonniveau. Enerzijds kan de schil beschermen tegen 
negatieve weersinvloeden of valgevaar. Anderzijds kan de gevel worden beschouwd als zijnde een meubel, die door 
de bewoners zelf verpersoonlijkt kan worden, zie hiervoor F. Variatie. 

Essentieel voor ouderenhuisvesting is de bruikbaarheid van het ontwerp. In het ontwerp is derhalve uitgegaan van 
eisen uit het Handboek voor Toegankelijkheid om in de bruikbaarheid te voorzien. Hierbij is aandacht uitgegaan naar 
het scheiden van verschillende processen binnen het gebouw, zoals de bevoorrading van de markt en het bereiken 
van het gebouw, de functies binnen het gebouw en de ruimten binnen de woning. Wel dient hierbij aangetekend te 
worden dat niet alle eisen uit het werk in het ontwerp zijn verwerkt, omdat sommige eisen vragen om een (te) specifieke 
uitwerking. 

C. BEREIKBAARHEID
Eerder werd duidelijk dat de bereikbaarheid van het ontwerp is verbeterd door het aanbrengen van een 

gescheiden entree voor langzaam- en snelverkeer in de situatie. Het geheel scheiden van beide verkeersstromen is 
echter niet mogelijk, omdat beide torens bevoorraad moeten worden. Derhalve is gekozen voor het toepassen van 
eenrichtingsverkeer en het terugbrengen van de maximale snelheid naar 30 km / u , zodat het snelverkeer in mindere 
mate door het langzaam verkeer als fysieke barrière of zelfs als gevaar zal worden ervaren. 

De bevoorrading van de markhal vindt plaats via het magazijn, op de zuid-west en noord-oost hoek van het gebouw, 
parallel aan de verkeersrouten die het kavel omsluiten. In het magazijn bevindt zich een goederenlift om de marktkramen 
op de verdieping te bevoorraden, en een tweetal koelcellen voor eventueel gekoelde producten. Dit kan aantal kan 
worden uitgebreid naar gelang de functies de aard van de marktwaren die op de markt worden verkocht. Vanwege de 
beperkte afmetingen van het magazijn en de waarschijnlijke variatie in koopwaar zullen de meeste producten echter 
opgeslagen moeten worden bij de marktkramen. Hiervoor is geen ontwerp gemaakt.
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*Afbeelding 6.2.8.
De bereikbaarheid van de begane grond voor het langzaam verkeer en het goederenverkeer. 

Afsluitbare laag
Entree lobby
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*Afbeelding 6.2.9.
Routing langzaam verkeer op de woonlagen. 
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De markthal is door het open karakter voor bezoekers vanaf vrijwel alle zijden te betreden. Om het open karakter 
van de markthal zoveel mogelijk te behouden en de looproute rond de markthal sluitend te houden is de entree van 
het magazijn zo klein mogelijk gehouden. De verdieping kan worden bereikt middels twee multifunctionele trappen 
die in de markthal zijn gesitueerd, of via de stijgkernen aan de buitenzijden van het gebouw. De trappen zijn bewust 
in de markt geplaatst, zodat de relatie met de markt wordt gebehouden. Daarnaast is een kastenwand in de trap 
geintegreerd, zodat marktwaren kunnen worden verkocht op de trap. De trap functioneert als het ware als marktkraam. 
Dit is essentieel, om de levendigheid van de markt door te zetten naar de tweede verdieping. Op de verdieping worden 
beide torens met elkaar verbonden door middel van een brede loopbrug. 

Voor bewoners kunnen twee verschillende routen binnen de torens worden onderscheiden. Enerzijds is er een 
korte route via de verticale stijgkernen zodat men vanuit de lobby op de begane grond de woning snel kan bereiken. 
Anderzijds is er een lange ofwel sociale route voor bewoners die van de bedrijvigheid in de omgeving willen genieten. 
Deze route voert langs de terassen, multifunctionele trappen en de loopbrug. Het biedt mensen verschillende voordelen 
ten opzichte van de korte route, zoals het uitzicht op de omgeving, de afwisseling in elementen en ruimten en de 
mogelijkheden tot sociale interactie ter plaatse van de terassen en de multifunctionele trappen. Deze trappen kunnen 
op de woonverdieping worden gebruikt als zitplaats of tribune, uitkijkend op een van de terassen of als plaats voor 
een plant of een ander persoonlijk element. Hoewel het ontwerp vraagt om een dubbele, helixvormige route rondom 
het gebouw, is gekozen voor een enkele route, vanwege het beperkte aantal bewoners. In de avondsituatie wordt de 
markthal afgesloten en is alleen de lobby van buitenaf toegankelijk. Dit houdt in dat de lange route in de avond enkel 
op de woonverdieping gebruikt kan worden. 

In relatie tot ouderen is het van belang de barrières zoveel mogelijk te beperken. Er is derhalve gekozen voor een 
traphelling die fysiologisch het minste kracht kost [Haak, A.J.H. en Leever-van der Burgh. 1994]. Een ander voorbeeld 
is de afschuining van de gevel ter plaatse van de terassen, op de hoeken van de torens die de looproute van de galerij 
aanzienlijk verkorten. Bovendien wordt de lange route door de afwisseling in elementen en de multifunctionaliteit van 
bijvoorbeeld de trappen als minder grote barrière ervaren. Hoogteverschillen door drempels zijn daarnaast zoveel 
mogelijk voorkomen, en wanneer aanwezig beperkt tot een maximale hoogte van twee centimer. Daarnaast is er 
gekozen voor ruwe, goed beloopbare ondergronden. Vrijwel overal in het gebouw wordt beton als ondergrond toegepast, 
met uitzondering van de galerij in de binnentuin. De galerij in de binnentuin kent een ondergrond van houten delen die 
haaks op de looprichting zijn geplaatst, en zijn voorzien van antislip. Over de ondergrond van het plein wordt in het 
ontwerp geen uitspraak gedaan. 

D. BELICHTING
Door de toevoeging van verschillende ruimtelijke lagen rondom de woning is belichting een belangrijk vraagstuk in 

het ontwerp. De galerij en de constructie vormen een belemmering voor de inval van daglicht in de woning. Dit geldt met 
name ter plaatse van de verticale stijgkernen in het midden van het gebouw. Om voldoende daglicht binnen te krijgen, is 
derhalve gekozen voor een galerij met een hartmaat van 1,8 meter breed. Hierdoor valt onder een gemiddelde zonhoek 
van 38° direct daglicht (zonlicht) ca. 1,2 meter de ruimte binnen. Daglicht valt tot maximaal vier meter de ruimte binnen 
[Hofkes. 2004]. Daarnaast is besloten om de brede terassen op de derde verdieping vervangen door een betonnen 
balk, waardoor de zichtlijn als zijnde terras van buitenaf behouden blijft, maar het geen belemmering vormt voor de 
inval van daglicht. De ruimte hiertussen zou eventueel opgevuld kunnen worden met lichtplanken, om het licht verder 
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*Afbeelding 6.2.12.
Berekening equivalente daglichtoppervlakte.

A. Equivalente daglichtoppervlakte D. Cb. Belemmeringsfactor

Ae = Ad * Cb * Cu Hoek α n.v.t. °
Ae = Equivalente daglichtoppervlakte (tegenoverliggende belendingen)
Ad = Oppervlakte van de doorlaat Hoek β 59 °

(belemmeringen door overstek)
Cb = Belemmeringsfactor Cb 0,55
Cu = Uitwendige reductiefactor

B. Oppervlakte verblijfsgebied E. Cu. Uitwendige reductiefactor

Opp. woning 86,40 m2 Cu Ad2 t/m Ad5 0,80
Opp. sanitaire / tech. ruimte 9,85 m2 - Cu Ad1 i.v.m. Draagconstructie 0,60
Opp. verblijfsgebied 76,55 m2 Cu Ad6 i.v.m. Houten latjes 0,50
(incl. Binnenwanden)

C. Ad. Oppervlakte van de doorlaat F. Berekening equivalente daglichtoppervlakte
Gemeten 600 mm boven vloerpeil

Lengte: Hoogte: Oppervlakte: Ae = Ad * Cb * Cu 10,90 m2
Ad1 0,90 m1 2,10 m1 1,89 m2 Percentage daglicht opp. 14,24% VOLDOET!

Ad2 1,86 m1 2,10 m1 3,91 m2
Ad3 3,20 m1 2,10 m1 6,72 m2
Ad4 2,60 m1 2,10 m1 5,46 m2
Ad5 2,30 m1 2,10 m1 4,83 m2
Ad6 1,86 m1 2,10 m1 3,91 m2 +
Totaal 26,71 m2

D.

Hoek α n.v.t. °
Hoek β 59 °
Cb 0,55

E.

Cu Ad2 t/m Ad5 0,80
Cu Ad1 i.v.m. Draagconstructie 0,60
Cu Ad6 i.v.m. Houten latjes 0,50

F.

Ae = Ad * Cb * Cu 10,90 m2
Percentage daglicht opp. 14,24% VOLDOET!

Berekening equivalente daglichtoppervlakte

Cb. Belemmeringsfactor

Cu. Uitwendige reductiefactor
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*Afbeelding 6.2.13.
De afwisseling in lichte- en meer donkere ruimten hangt samen met de mate van privacy in de woning.

Mate van privacy

Mate van privacy
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de woonruimte in te brengen. Door te kiezen voor een woningdiepte van 8,6 meter, kan het grootste deel van de woning 
door daglicht worden belicht. De ruimten die geen, of minder daglicht nodig hebben, zoals opslag en sanitaire ruimten 
zijn geplaatst daar waar constructie de inval van daglicht belemmerd zoals ter plaatse van de verticale stijgkernen. 
Binnen de woning ontstaat door inval van daglicht een afwisseling van lichte- en meer donkere ruimten. De meest 
belangrijke sociale ruimten, zoals de woonkamer en eetkamer zijn gesitueerd nabij de best belichte gebieden in de 
woning. Meer private ruimten zoals de slaapkamer zijn donkerder van aard en derhalve meer intiem. Ook per ruimte is 
een dergelijk onderscheid waarneembaar, zie hiervoor afbeelding 6.2.13. Desalniettemin voldoet de woning met ruim 
14% aan de minimale bouwbesluiteis van 10% equivalente daglichtoppervlakte ten opzichte van het vloeroppervlak. 
Voor deze berekening is uitgegaan van de meest ongunstige situatie in het ontwerp. 

De belichting van de marktfunctie vindt plaats via de gevel en een viertal daglichtopeningen in de binnentuin. Door 
de verdiepingshoogte van 3,6 meter valt daglicht relatief ver de ruimte binnen. Zelfs wanneer de geveldelen volledig 
zijn opengedraaid, valt door de hoge mate van transparantie van de kunstof delen voldoende daglicht de ruimte binnen. 
Desalniettemin heeft de markthal een relatief grote diepte. Derhalve is ervoor gekozen om een viertal daglichtopeningen 
in de binnentuin aan te brengen, om extra daglicht de markthal in te brengen. 

De terassen op de hoeken van de torens worden in vrijwel alle situaties van twee kanten belicht. In combinatie 
met de beschutting tegen wind, die door de borstwering wordt geboden en het uitzicht vanaf de terassen op de 
omgeving, kan het zich als bijzonder aangename zitplaats onderscheiden van de rest van het gebouw. Hierbij dient 
aangetekend te worden dat de terassen door het open karakter desalniettemin sterk beïnvloedt kunnen worden door 
negatieve weersinvloeden vanuit de omgeving. Dit zou verholpen kunnen worden door het plaatsen van een persoonlijk 
gevelelement, zie hiervoor F. Variatie. De binnentuin onderscheid zich van de andere ruimten in het gebouw door 
toepassing van natuurlijke materialen als hout en groen. Deze elementen filteren het licht waardoor een warme, zachte 
gradiënt ontstaat die het daglicht een hoge kwaliteit meegeeft.   

E. TRANSPARANTIE
Het gebrek aan transparantie of wel openheid is een groot probleem in het Brukske, zo werd duidelijk in het vorige 

hoofdstuk. Niet voor niets was ‘het openen van de wijk’ een van de speerpunten van het masterplan. Het openen van 
het gebouw naar de omgeving, om zo oudere bewoners in contact te brengen met de gemeenschap, maakt derhalve 
een groot onderdeel uit van het concept. 

Ondanks de hoge mate van transparantie, is er desalniettemin een wezenlijk verschil tussen de publieke markfunctie 
en de meer private galerij, -woonfunctie en -binnentuin. Dit heeft van doen met de hiërarchische organisatie van 
verschillende ruimtelijke lagen. In andere woorden, hoe verder men het gebouw betreed, hoe meer privaat- en minder 
transparant de ruimten worden. Zo kent de publieke marktfunctie een zeer hoge mate van transparantie. Vrijwel de 
volledige schil kan worden opengedraaid, waardoor direct contact mogelijk wordt tussen het gebouw en omgeving. 
Ook wanneer de schil deels gesloten is, is door het gebruik van transparante kunstof panelen in de geveldelen contact 
tussen gebouw en de omgeving mogelijk. De marktkramen, die als losse elementen in de markthal worden geplaatst, 
versterken dit karakter. Het open karakter is met name op de begane grond van groot belang, omdat het zicht op een 
levendige marktfunctie (activiteit) door mensen doorgaans als zeer aantrekkelijk wordt ervaren [Alexander. 1977; Gehl. 
2006]. De galerij, de woonfunctie en de binnentuin hebben daarentegen een meer gesloten karakter. Zo worden in de 
galerij vaste, in plaats van draaiende geveldelen toegepast. Eerder werd duidelijk dat in de binnentuin onder andere 
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*Afbeelding 6.2.14.
Transparantie zorgt voor mogelijkheden tot communicatie in het ontwerp. 

Binnentuin
Galerij binnentuin
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*Afbeelding 6.2.15.
Transparantie ter plaatse van de terassen biedt mogelijkheden tot communicatie.
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*Afbeelding 6.2.16.
Verschil in transparantie tussen de publieke markt- en de private woonfunctie.
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*Afbeelding 6.2.17.
Verschil in transparantie in de verschillende gebieden in de woning. 
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*Afbeelding 6.2.18.
Een dichte lattenstructuur voorkomt inkijk in private ruimten. 



 R.R. de Pagter ||  OUDER IN DE ETALAGE  164. 

zichtlijnen doorbroken voor een meer intiem karakter. Binnen de woning onderscheiden de verschilende ruimten zich 
door een afwisseling in transparantie, die overeenkomt met de plaats binnen de hiërarchische organisatie van ruimtelijke 
lagen. Zo zijn de gevelopeningen in de meest private ruimten als de slaapkamer afgewerkt met een dichte houten 
lattenstructuur, waardoor men van buiten enkel naar binnen kan kijken wanneer men recht voor de gevelopening 
staat. Dit maakt de woning van buitenaf bovendien beter herkenbaar. Als gevolg heeft de private slaapkamer een meer 
gesloten karakter dan de minder private woonkamer, keuken en eetkamer. Daarnaast is zoveel mogelijk voorkomen 
dat gevelopeningen van private ruimten zich naar elkaar toe oriënteren waardoor ongewenste inkijk ontstaat. Echter 
ook binnen deze ruimten zijn, overeenkomstig met de inval van daglicht, plekken ontworpen waar men zich bloot kan 
stellen aan de (sociale) omgeving alsmede waar men zich terug kan trekken, zie hiervoor afbeelding 6.2.13. Met andere 
woorden plekken waar contact met buiten mogelijk is, en plekken die specifiek gericht zijn op het individu. 

F. VARIATIE
Eerder in de paragraaf werd duidelijk dat door de hiërarchische organisatie van verschillende ruimtelijke lagen een 

diversiteit aan afwisselende ruimten in het ontwerp is ontstaan. In het masterplan staat echter omschreven dat het 
gebouw een blikvanger van de wijk moet worden en derhalve de nieuwe identiteit van de wijk zou moeten uitstralen. 
Het ontwerp moet een zichtbaar actieve, vibrerende en vooral ook dynamische plaats worden. Gekozen is derhalve 
om het gebouw niet te beschouwen als eindproduct, maar de bewoners en markthouders het gebouw compleet te 
laten maken. Eerder werd duidelijk dat er gekozen was voor beton als hoofdconstructiemateriaal vanwege de eenheid 
en structuur die hiermee in het ontwerp bereik kunnen worden. Binnen deze vaste betonstructuur is een stalen frame 
verwerkt, die de gevel een zeer hoge mate van aanpasbaarheid meegeeft. Er is gekozen voor een dubbel geperforeerd 
stalen kokerprofiel, waarin aan de buitenzijde vaste gevelelementen, zoals de draaiende elementen ter plaatse van de 
markt, en de borstwering ter plaatse van de galerij ingehangen en bevestigd kunnen worden. Door de opendraaiende 
geveldelen van de markt krijgt het gebouw elke dag een andere uitstraling. Het past zich aan de weersomstandigheden 
in de omgeving aan. Aan de binnenzijde biedt de gevel de mogelijkheid om door de bewoners gemaakte elementen 
in de gevel te hangen, waardoor de gevel gepersonaliseerd kan worden. Als gevolg neemt de gevel op den duur de 
identiteit van de bewoners aan. Deze elementen kunnen bijvoorbeeld worden verkocht op de markt, bij een leverancier, 
of men kan ze zelf maken. Mogelijke invullingen hiervan zijn banken, stoelen, kastjes, gekleurde gevelpanelen of 
bloembakken. De bewoners en markthouders brengen variatie binnen de betonnen structuur van het gebouw aan, 
door toevoeging van gepersonaliseerde gevelelementen en het opendraaien van gevelelementen. Hierdoor voorzien 
de bewoners het gebouw van een unieke, eigen identiteit.  

HOOFDSTUK 6. 
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*Afbeelding 6.2.19.
Het toepassen van gepersonaliseerde gekleurde gevelelementen op de woonlagen. 
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*Afbeelding 6.2.20.
Detail H.01 aanpasbare gevel.
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*Afbeelding 6.2.21.
Detail V.05 aanpasbare gevel. 
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6.3. EVALUATIE
Aan de hand van de situatie-analyse uit het vorige hoofdstuk en de ontwikkelde ontwerpcriteria uit hoofdstuk 3 

is een ontwerp gemaakt voor een woongebouw annex marktgebouw voor zelfstandig wonende ouderen. Omdat de 
ontwerpcriteria de basis vormen van het ontwerp scoort het vanzelfsprekend hoog ten opzichte van de bestaande situatie. 
In de bestaande situatie was slechts 8% van de eisen uit de ontwerpcriteria geïmplementeerd, in de nieuwe situatie is 
dit percentage verhoogt naar 69%, 29% van de eisen konden niet volledig in het ontwerp worden geïmplementeerd.

In de vorige hoofdstukken werd al duidelijk dat de implementatie van de ontwerpcriteria niet per definitie betekent dat 
het bijdraagt aan het sociaal welbevinden van zelfstandig wonende ouderen. Dit is afhankelijk van meerdere factoren. 
Door het ontbreken van praktijkvoorbeelden kan daarnaast ook niet bepaald worden in welke mate de implementatie 
van ontwerpcriteria bijdraagt aan het sociaal welbevinden. Wel kan geconcludeerd worden dat het ontwerp in belangrijke 
mate bij kan dragen aan het door de gemeente Venray ontwikkelde masterplan voor Brukske, wat onder andere als 
doel had het sociale klimaat alsmede de kwaliteit van de bebouwing in relatie tot ouderen in de wijk te verbeteren. Een 
verband tussen de implementatie van de ontwerpcriteria en het verbeteren van het sociaal klimaat, en daarmee het 
bijdragen aan het sociaal welbevinden van zelfstandig wonende ouderen lijkt derhalve aannemelijk. Te meer omdat er 
sterke overeenkomsten zijn tussen de ontwerpcriteria uit de literatuurstudie en de te nemen maatregelen die worden 
besproken in het masterplan voor Brukske.  

Omdat het ontwerp naast de ontwerpcriteria uit de literatuurstudie ook moet worden afgestemd op de situatie, het 
Bouwbesluit en het Handboek voor Toegankelijkheid konden niet alle eisen volledig worden geïmplementeerd. Derhalve 
zijn er een aantal compromissen gesloten. Deze eisen zijn in de analyse met ‘matig’ beoordeeld. Een voorbeeld hiervan 
is de hoge mate van transparantie en levendigheid in de gevel waar de situatie om vraagt. Derhalve zijn de meest 
levendige, publieke functies aan de gevel gesitueerd, terwijl ze idealiter, volgens de ontwerpcriteria, centraal in het 
ontwerp zijn gelegen met meer private functies uitvloeiend naar de zijkanten. Hiervoor kiezen zou echter betekenen dat 
de gevel minder transparant en levendig wordt, omdat een private functie van nature meer gesloten en minder levendig 
is dan een publieke [Gehl. 2006]. Daarnaast zijn een aantal eisen uit de literatuurstudie in strijd met de normen uit 
het bouwbesluit. Zo vraagt de meest private ruimte volgens de literatuurstudie om een plafondhoogte van maximaal 
2 meter, terwijl het bouwbesluit uitgaat van een minimale hoogte van 2,6 meter. Dit houdt in dat de implementatie van 
eisen in het ontwerp met de huidige regelgeving nooit optimaal is. 

Doordat er tijdens het ontwerpproces met een groot aantal verschillende normen en criteria rekening gehouden 
moest worden, is derhalve niet alles in het ontwerp op een gelijkwaardig niveau uitgewerkt. Bijzonder veel aandacht 
is uitgegaan naar het woongedeelte, de binnentuin en de verschillende ruimtelijke lagen rondom het woongedeelte. 
Hiervoor is gekozen omdat de huisvesting voor zelfstandig wonende ouderen en de relatie met het sociaal welbevinden 
een centrale rol speelt in de thesis. In mindere mate is er aandacht besteed aan de marktfunctie en de werking ervan. 
Zo was het oorspronkelijk plan om in samenwerking met ouderen workshops te organiseren in het marktgebouw, zodat 
ouderen actief onderdeel uit gingen maken van de markt en daarmee van de gemeenschap. De zelfstandig ondernemers 
zouden derhalve gebruik kunnen maken van de kennis van ouderen en ouderen zouden daarvoor terug mogelijkheden 
krijgen tot sociale interactie. Daarnaast is er weinig aandacht besteed aan het principe van de marktkraam. Vanwege 
een gebrek aan tijd zijn deze elementen niet verder uitgewerkt in het ontwerp. 

HOOFDSTUK 6. 
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*Afbeelding 6.3.1.
Beoordeling nieuwe situatie. 

1. Nabijheid van Andere Mensen

A. VARIATIE B. RUIMTELIJKHEID C. FUNCTIONALITEIT
- Afwisseling van gebieden en ruimten. - Hiërarchische organisatie van ruimten en

  functies.
- Multifunctionele omgeving. 

- Afwisseling van functies, vormen, massaʼs,
  dimensies, openheid, materialen, kleuren en
  texturen

- Hoofdstructuur van een omgeving komt
  overeen met sociale ruimte. 

- Aanpasbare omgeving. 

- Fysieke afmeting van-, en materiaal in
  ruimten komt overeen met sociale ruimte. 

- Fysieke afmeting van ruimten in relatie tot
  bruikbaarheid. 

D. BEREIKBAARHEID E. BELICHTING
- Aantal, plaats en vorm van entrees. - Hoeveelheid, kleur en richting.
- Aantal, plaats en bruikbaarheid van  
  toegangswegen.

- Filtering en schaduwvorming.

- Hiërarchische organisatie van
  toegangswegen.

- Situering en fysieke afmeting van ruimten en
  daglichtopeningen.

2. Mogelijkheid tot Communicatie

A. BELICHTING B. RUIMTELIJKHEID C. TRANSPARANTIE
- Hoeveelheid, kleur en richting. - Hiërarchische organisatie van ruimten en

  functies.
- Aantal, fysieke afmeting en plaats van
  openingen.

- Filtering en schaduwvorming. - Hoofdstructuur van een omgeving komt
  overeen met sociale ruimte. 

- Onderbreken van zichtlijnen. 

- Situering en fysieke afmeting van ruimten en
  daglichtopeningen.

- Fysieke afmeting en materiaal komt overeen 
  met sociale ruimte. 

3. Mogelijkheid tot Controle

A. TRANSPARANTIE B. RUIMTELIJKHEID C. VARIATIE
- Aantal, fysieke afmeting en plaats van
  openingen.

- Hiërarchische organisatie van ruimten en
  functies.

- Afwisseling van gebieden en ruimten. 

- Onderbreken van zichtlijnen. - Hoofdstructuur van een omgeving komt
  overeen met sociale ruimte. 

- Afwisseling van functies, vormen, massaʼs,
  dimensies, openheid, materialen, kleuren en
  texturen

- Fysieke afmeting en materiaal komt overeen 
  met sociale ruimte. 

Goed beoordeeld
Matig beoordeeld
Slecht beoordeeld
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7. CONCLUSIE
Centraal in dit onderzoek staat de vraag op welke wijze het bouwkundig ontwerpen van een woongebouw een bijdrage 

kan leveren aan het verbeteren van het sociaal welbevinden van zelfstandig wonende ouderen. In de literatuurstudie 
werd duidelijk dat sociale interactie een essentiële rol speelt bij het sociaal welbevinden. Om tot een antwoord op de 
thesis te komen is derhalve een literatuurstudie gedaan naar de gebruikerseisen en de invloedsfactoren van sociale 
interactie. 

In relatie tot de gebouwde omgeving kunnen drie eisen worden onderscheiden: 1. Nabijheid van andere mensen. 
2. Mogelijkheid tot Communicatie. 3. Mogelijkheid tot Controle. Deze eisen worden beïnvloedt door een zevental 
invloedsfactoren, te weten: veiligheid, activiteit, stimulatie, toegankelijkheid, waarneembaarheid, territorialiteit en 
identiteit, zie hiervoor afbeelding 2.1.1. Drie van de zeven invloedsfactoren, te weten: veiligheid, toegankelijkheid en 
territorialiteit hangen samen met twee hoofdeisen. Hoewel het eerste deel van de literatuurstudie per invloedsfactor 
resulteerde in een serie kenmerken waaraan een gebouwde omgeving moet voldoen om te kunnen voorzien in de 
eisen van sociale interactie, waren deze niet concreet  genoeg om te kunnen gebruiken voor ontwerpcriteria voor 
het bouwkundig ontwerpen van een woongebouw van zelfstandig wonende ouderen. Bovendien werd het overzicht 
gekenmerkt zich door een groot aantal overeenkomstige kenmerken. Op basis van het eerste deel van de literatuurstudie 
lijkt dan ook geconcludeerd te kunnen worden dat in de literatuur weinig aandacht wordt besteed aan de relatie tussen 
het sociaal welbevinden en de gebouwde omgeving. De literatuur die er wel aandacht aan besteed, concentreert 
zich met name op stedenbouwkundig niveau. Dit is een opmerkelijke constatering, omdat er in het eerste hoofdstuk 
gesproken worden over een zeer sterke relatie tussen sociale interactie en de gebouwde omgeving. 

 Op basis van de kenmerken van de gebouwde omgeving uit het eerste deel van de literatuurstudie zijn specifieke 
ontwerpcriteria ontwikkeld voor het ontwerpen van een woongebouw voor zelfstandig wonende ouderen. In relatie 
tot sociale interactie kunnen zes verschillende ontwerpcriteria worden onderscheiden: ruimtelijkheid, functionaliteit, 
bereikbaarheid, belichting, transparantie en variatie. Ruimtelijkheid komt in de literatuurstudie naar voren als het meest 
belangrijke criterium omdat deze van invloed is op alle drie de eisen van sociale interactie. De criteria belichting, 
transparantie en variatie hebben betrekking op twee van de drie eisen, zie hiervoor afbeelding 3.0.3. 

Aan de hand van de ontwerpcriteria zijn een tiental cases van de huidige ouderenhuisvesting in Nederland 
geannalyseerd. Hierbij is per ontwerpcriterium gekeken naar het implementatieniveau van de fysieke eisen in het 
ontwerp. Slechts 24% van de eisen was volledig geïmplementeerd in de huisvesting tegenover 37% dat niet was 
geïmplementeerd.

Uit de analyse komt naar voren dat het criterium functionaliteit als hoog wordt beoordeeld, bereikbaarheid als 
gemiddeld, belichting en transparantie als gemiddeld tot laag en ruimtelijkheid en variatie als laag. Op basis van de 
resultaten lijkt dan ook geconcludeerd te kunnen worden dat de implementatie van fysieke eisen in het ontwerp van de 
huidige ouderenhuisvesting onvoldoende is. Met name de lage scores van de ontwerpcriteria ruimtelijkheid en variatie 
zijn kritisch, omdat juist deze criteria in de literatuurstudie naar voren komen als meest essentieel. Opvallend is ook dat 
juist de kleinschalige huisvesting gemiddeld gezien hoger scoort dan de grootschalige huisvesting. Dit benadrukt het 
belang van de ontwerpcriteria ruimtelijkheid en variatie.  
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Hoewel de implementatie van de fysieke eisen kan leiden tot een kwalitatieve verbetering van de huidige 
ouderenhuisvesting is het onduidelijk in hoeverre het bijdraagt aan het sociaal welbevinden van zelfstandig wonende 
ouderen, omdat er geen informatie beschikbaar is over de sociale kwaliteit van de huisvesting. De bewering dat het 
gebrek aan implementatie van de ontwerpcriteria leidt tot een vermindering van het sociaal welbevinden blijft derhalve 
theoretisch van aard. Verder onderzoek met behulp van sociologen wordt derhalve aanbevolen. 

Naast de case-studies is een situatie-studie uitgevoerd naar de wijk het Brukske te Venray. Het implementatieniveau 
van alle zes de ontwerpcriteria werd lager beoordeeld in vergelijking tot de case-studies. Slechts 8% van de eisen was 
volledig geïmplementeerd in de wijk, 62,5% van de eisen is niet geïmplementeerd. Dit kan worden verklaard doordat 
in de huidige ouderenhuisvesting de eisen van de ontwerpcriteria functionaliteit en bereikbaarheid door toedoen van 
normen in het Bouwbesluit en het Handboek voor Toegankelijkheid beter zijn geïmplementeerd. 

In tegenstelling tot de case-studies is van het Brukske wel literatuur beschikbaar over de sociale kwaliteit van de wijk. 
De wijk kenmerkt zich door een slecht sociaal klimaat en zal in de komende jaren te maken krijgen met een toenemend 
aantal ouderen. De resultaten van de situatie-analyse impliceren een mogelijk verband tussen het slechte sociale 
klimaat en het gebrek aan implementatie van de ontwerpcriteria uit de literatuurstudie. 

Op basis van de situatie analyse en de ontwikkelde ontwerpcriteria is een ontwerp gemaakt voor een woongebouw annex 
marktgebouw voor zelfstandig wonende ouderen. Omdat de ontwerpcriteria de basis vormen van het ontwerp, scoort 
het ontwerp vanzelfsprekend hoog ten opzichte van de bestaande situatie. Ruim 69% van de eisen is geïmplementeerd 
in het ontwerp, terwijl 29% deels in het ontwerp konden worden toegepast. Implementatie van de ontwerpcriteria zal 
derhalve een kwalitatieve verbetering van de wijk het Brukske betekenen. Er kan echter geen uitspraak worden gedaan 
in welke mate de implementatie van ontwerpcriteria bijdraagt aan het sociaal welbevinden. Wel kan geconcludeerd 
worden dat het ontwerp in belangrijke mate bij kan dragen aan het, door de gemeente Venray ontwikkelde, masterplan 
voor Brukske, wat onder andere als doel had het sociale klimaat alsmede de kwaliteit van de bebouwing in relatie tot 
ouderen in de wijk te verbeteren. Een verband tussen de implementatie van de ontwerpcriteria en het verbeteren van 
het sociaal klimaat, en daarmee het bijdragen aan het sociaal welbevinden van zelfstandig wonende ouderen lijkt 
derhalve aannemelijk. Te meer omdat er sterke overeenkomsten zijn tussen de ontwerpcriteria uit de literatuurstudie en 
de te nemen maatregelen die worden besproken in het masterplan voor Brukske. Desalniettemin zijn de gevolgen van 
het sociaal klimaat nog niet duidelijk, omdat het nog niet in zijn volledigheid is uitgevoerd. 

De impementatie van de ontwerpcriteria in de gebouwde omgeving houdt niet per definitie in dat het bijdraagt aan 
het sociaal welbevinden van zelfstandig wonende ouderen. Aanvullend kan geconcludeerd worden dat het bouwkundig 
ontwerp van een woongebouw niet een directe bijdrage levert aan het verbeteren van het sociaal welbevinden. Het kan 
enkel ideale omstandigheden bieden voor het ontstaan van sociale interactie, door te voorzien in de drie eisen die uit de 
literatuurstudie naar voren kwamen: 1. Nabijheid van Andere Mensen, 2. Mogelijkheid tot Communicatie, 3. Mogelijkheid 
tot Controle. Of sociale interactie ontstaat, en of het bijdraagt aan het sociaal welbevinden is afhankelijk van meerdere 
persoonlijke- en informatieve achtergrondfactoren die niet door de gebouwde omgeving beïnvloedt kunnen worden 
[Mohammadi. 2011]. Wel is duidelijk dat door implementatie van ontwerpcriteria in de gebouwde omgeving de kans 
op sociale interactie wordt vergroot omdat het leidt tot een kwalitatieve verbetering van de gebouwde omgeving. Het 
onderzoek kan derhalve ook worden beschouwdt als het ontwikkelen van ontwerpcriteria voor een ideale leefomgeving. 
Sociale interactie vindt immers het vaakst plaats daar waar de omstandigheden het meest optimaal zijn [Gehl. 2006]. 
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Met andere woorden, daar waar de gebouwde omgeving optimale omstandigheden biedt. Een vergrootte kans op 
sociale interactie betekent indirect tevens een vergrootte kans op het verbeteren van het sociaal welbevinden. Vanwege 
de kwetsbaarheid van de doelgroep ouderen, kan een vergrootte kans op sociale interactie in grote mate van positieve 
invloed zijn op het sociaal welbevinden in vergelijking tot andere, minder kwetsbare doelgroepen. 

Bij het bovenstaande dient aangetekend te worden dat het volledig doorontwerpen van de gebouwde omgeving 
niet altijd de juiste manier is. Juist omgevingen die een bepaalde vrijheid toelaten, bijvoorbeeld door bewoners de 
mogelijkheid te geven de omgeving te voorzien van een eigen funcite, of te verrijken met persoonlijke elementen, 
ontwikkelen zich doorgaans omgevingen met optimale omstandigheden voor sociale interactie [Dorst. 2005a].  

De ontwerpcriteria uit het onderzoek dienen te worden beschouwd als startpunt voor verder onderzoek naar de relatie 
tussen de gebouwde omgeving en het sociaal welbevinden. Opvallend is dat veel eisen vanzelfsprekend zijn, maar niet 
terug te vinden in de hedendaagse normen van werken als het Bouwbesluit of het Handboek voor toegankelijkheid. 
Beide werken zijn zelfs op sommige vlakken in strijd met de resultaten uit de literatuurstudie, zo werd duidelijk in de 
evaluatie van het vorige hoofdstuk. Ook in de moderne bouw wordt weinig aandacht geschonken aan veel van de eisen 
uit de literatuurstudie. Met name de relatie tussen de woning en de omgeving. Het lijkt vergeten, terwijl het toch eigenlijk 
de basis zouden moeten zijn van het bouwkundig en architectonisch ontwerpen van woongebouwen. 

Hierbij dient wel aangetekend te worden dat het overzicht incompleet is en sommige fysieke eisen wellicht verouderd 
zijn. Het is gebaseerd op slechts een drietal bronnen, waarvan de belangrijkste, ‘A Pattern Language’ van Christopher 
Alexander stamt uit 1977. Het uitbreiden van het overzicht is derhalve aan te bevelen. Zo wordt er in het onderzoek 
weinig aandacht besteed aan de laag installaties, terwijl deze in de moderne Westerse samenleving juist een zeer 
grote rol vervult. Met name de ontwikkeling van nieuwe technologieën als Ambient Intelligence of Smart Homes zouden 
bijzonder interessant zijn om te analyseren in relatie tot de ontwerpcriteria. 

In het onderzoek zijn de ontwerpcriteria voornamelijk beschouwd vanuit het oogpunt van de bouwkunde. Een 
multidisciplinaire samenwerking met onder meer omgevingspsychologen en sociologen is derhalve aan te bevelen. 
Hiermee kunnen de gevolgen van de implementatie van ontwerpcriteria voor bewoners in bestaande- en nieuwe 
woongebouwen in kaart worden gebracht en wordt het wellicht mogelijk om specifieke sociale problematiek (deels) 
bouwkundig op te lossen. Daarnaast kan het inzicht verschaffen in de mate waarin ontwerpcriteria van invloed zijn op 
het sociaal welbevinden en kan er met een grotere zekerheid uitspraak worden gedaan over de sociale kwaliteit van 
woongebouw en gebouwde omgevingen. 

Tenslotte dient aan het bovenstaande toegevoegd te worden dat, ondanks de opkomst van het individu in de moderne 
Westerse samenleving, en de ontwikkeling van moderne technologieën als de (mobiele) telefoon, computers en social 
media, directe vormen van sociale interactie zoals het ‘face-to-face’ contact van essentieel belang blijft voor mensen. 
Het veelvuldig gebruik van publieke ruimten en -gebouwen door mensen onderstreept dit simpelweg. Dat sociale 
interactie juist voor ouderen zo belangrijk is, blijkt uit het gegeven dat de doelgroep de meest frequente gebruiker is 
van publieke ruimten en -gebouwen [Gehl. 2006]. Dit impliceert tevens de grote rol die de gebouwde omgeving kan 
spelen in het sociaal welbevinden van zelfstandig wonende ouderen. De gebouwde omgeving die door het ontwerp 
van het woongebouw annex winkelcentrum wordt gevormt sluit hierop aan. Daarentegen wijkt het op een aantal punten 
zeer sterk af van de huidige ouderenhuisvesting in Nederland. Het vormt het middelpunt van een gebied (Brukske), 
is multifunctioneel en heeft een extraverte uitstraling, met openingen die zich oriënteren naar de omgeving. Deze 
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maatregelen zijn weliswaar bouwkundig, maar hebben maatschappelijk een zeer grote betekenis. De geschiedenis 
heeft uitgewezen dat de wijze waarop voor ouderen gebouwd wordt inherent is aan de wijze waarop de maatschappij 
over ouderen denkt. Bouwkundige verschillen kunnen derhalve beschouwd worden als een verschil in opvatting over 
ouderen. Tot op de dag van vandaag bouwen we in Nederland voor ouderen grotendeels hetzelfde als pakweg vijf 
eeuwen terug. Hieruit kan worden opgemaakt dat ouderen, in lijn met de heersende opvatting die de maatschappij toen 
over ouderen had, nog steeds niet voor vol wordt aangezien [Mens en Wagenaar. 2009]. Echter juist in de komende 
jaren, wanneer ouderen een zeer groot deel van onze bevolking uit zullen gaan maken, zal de ouderenhuisvesting 
zich bezig moeten houden met op welke wijze ouderen geintegreerd kunnen worden in de samenleving. Bestaande 
opvattingen zullen moeten verdwijnen voor nieuwe, het plaatsen van de ouderen moeten in de etalage is hiervan een 
begin. 

Hoewel het ontwerp financieel zeer waarschijnlijk niet direct aantrekkelijk is, kan het indirect wel een groot verschil 
maken. De kwalitatieve verbetering van de ouderenhuisvesting kan leiden tot een verbeterd (sociaal) welbevinden, en 
kan uiteindelijk leiden tot een lagere belasting van het Nederlands zorgstelsel. Met het oog op de vergrijzing kan dit een 
zeer interessant uitgangspunt zijn voor het ontwerp van ouderenhuisvesting. Echter, misschien nog wel belangrijker is 
dat wij, als ontwerpers van onze leefomgeving, de morele verplichting om een omgeving te ontwerpen die ons, als wij 
ouder zijn en anderen gelukkig maakt. 
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