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voorWoord

Voor u ligt het afstudeerverslag van 
mijn afstudeerproject aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. Het afstudeertraject 
is doorlopen aan de Faculteit Bouwkunde, 
de Master Architecture, Building & Planning, 
leerstoel Architectural Engineering (AE), 
in de afstudeerrichtingen architectuur en 
bouwtechniek. 

Al voor mij studie was ik zeer geinteresseerd 
in oude gebouwen en bouwwerken. Tijdens 
mijn studie werd ik daarom gefascineerd door 
de herbestemmingsopgave. Dat ik met mijn 
afstudeerproject een herbestemmingsopgave 
mocht doen, deed mij dan ook veel deugd.

Binnen het afstudeeratelier Champ de Mars 
mocht ik een ontwerp maken voor de 
herbestemming van de Tapijnkazerne te 
Maastricht. Eerst een stedenbouwkundig 
Masterplan en later een architectonisch 
ontwerp van het Corps de Logis. Met het 
afstudeeratelier zijn we naar Parijs geweest 
om onder andere de naamgever van ons 

atelier te bezoeken. Deze studiereis was zeer 
leerzaam, maar zeker ook heel erg gezellig. 
Persoonlijk kijk ik met veel tevredenheid 
terug op het afgelopen jaar en kan nu waardig 
afscheid nemen van het studentenleven.

Allereerst wil ik mijn begeleiders Gijs Wallis 
de Vries, André Walraven en Jos Lichtenberg 
bedanken voor de goede begeleiding van 
het afgelopen jaar. Verder wil ik Margreeth 
Bangert & Bernadette van Hellenberg Hubar 
van Res Nova bedanken voor het delen 
van onderzoeksrapport en de lezing die zij 
hebben gegeven. Ook een woord van dank 
voor Edwin Verhoeven van het RVOB voor 
het mogelijk maken van het bezoek aan de 
Tapijnkazerne. Verder wil ik nog Carlos Apers 
van de gemeente Maastricht bedanken 
voor het voorzien van de nodige informatie 
en foto’s. Als laatste, maar zeker niet als 
onbelangrijkste mijn ouders, familie en 
vrienden voor de steun tijdens dit project.

Frank van Gemert
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saMenvatting

Een militaire kazerne is ‘een complex dat 
dient voor de huisvesting van soldaten en alle 
noodzakelijke voorzieningen’. Bij het leger 
staat efficiëntie voorop. Ieder gebouw en 
iedere plek op het terrein heeft daardoor 
een specifieke functie. Alles op de kazerne is 
gericht op de training van de jonge rekruten. 
Als gevolg hiervan is het terrein enorm 
functioneel opgezet, waardoor het erg saai en 
rigide aanvoelt. Een ontwerp maken voor de 
herbestemming van een dergelijk maatpak 
is geen dan ook geen gemakkelijke opgave. 
Zeker niet als de huidige structuur van het 
gebouw, juist doet denken aan datgene dat de 
nieuwe doelgroep, de senioren, absoluut niet 
zoeken in het wonen. Mijn onderzoeksvraag 
is dan ook als volgende geformuleerd: 

Hoe kan het Corps de Logis van de 
Tapijnkazerne worden getransformeerd tot 
een appartementengebouw voor senioren met 
behoud van de militaire karakteristieken zonder 
dat het de uitstraling van een verpleeghuis 
krijgt?

Om los te komen van de oorspronkelijke 
structuur is er onderzocht wat er nu echt 
behouden moet worden om de essentie van 
het gebouw en de plek te bewaren. Op deze 
manier wordt het stukje historie bewaard, 
maar kan de rest verwijderd worden. Dit 
opende een heel nieuw perspectief en vele 
nieuwe mogelijkheden. Door een nieuw 
assymetrisch volume toe te voegen, de 
bestaande gevels te fossiliseren, nieuwe 
snedes te maken en een speels interieur is er 
een contrast ontstaan met de oude militaire 
karakteristieken. Hierdoor ontstaat er een 
spannend geheel dat geenszins meer doet 
denken aan een verpleeghuis. Het gebouw 
laat duidelijk zien dat het is getransformeerd 
tot een gebouw dat thuis hoort in de 21e eeuw, 
maar laat tegelijkertijd de oorspronkelijke 
werking en kwaliteiten van het gebouw 
zien. Deze historische gelaagdheid is dan 
ook een van de belangrijkste kwaliteiten 
van het nieuwe gebouw. Het resultaat is een 
schitterend woongebouw op een van de 
mooiste plekjes van Maastricht.
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1. inleiding

In Nederland staan miljoenen vierkante meters 
kantoorpanden, winkelruimtes, kerken, 
boerderijen en ander cultuur-historisch 
erfgoed leeg. In de vette jaren werden er 
enkele prachtige parels herbestemd, maar 
de huidige economische tijd laat dit niet 
meer toe. De economische crisis zorgt ervoor 
dat er nog nauwelijks geld is voor dit soort 
prestige projecten. De meeste gebouwen 
blijven daarom leeg staan en wachten nog 
steeds op een nieuwe gebruiker. De laatste 
jaren is er vooral ingezet op een programma 
voor sociale en culturele voorzieningen, 
en creatieve bedrijvigheid. Maar hoeveel 
cultuurfabrieken en poppodia passen er in 
een stad of regio? Deze cultuurfuncties zijn 
inmiddels uitgemolken en er moet gekeken 
worden naar nieuwe mogelijkheden. Om 
een beeld te vormen van de toekomst van 
herbestemmen moet er gekeken worden 
naar de ontwikkelingen in de samenleving. 

Welke demografische, economische en 
sociale trends zullen de manier waarop 
wij leven, wonen en werken beïnvloeden 
en hoe kan je hier als herbestemmer op 
in spelen?1 Dit vraagstuk is de opgave 
van de architect voor de komende jaren. 
Als men kijkt naar de ontwikkelingen in 
de Nederlandse samenleving zijn er een 
tweetal ontwikkelingen waar te nemen, 
namelijk dat Nederland vergrijst en 
verstedelijkt. Het wonen blijft daarom een 
belangrijk herbestemmingsthema. Er zijn 
veel zorginstellingen die goede woonruimte 
zoeken en er is behoefte aan zorgwoningen 
voor senioren2. Door het wonen in te 
zetten bij het herbestemmen hoeft geen 
nieuwbouwwijk ergens in een weiland 
neergezet te worden, maar kan er met wat 
passen en meten fantastische woonruimte 
gecreëerd worden op de beste locaties in de 
stad.

1.1 De herbestemmingsopgave

11

H-team, Notitie #3 Herbestemming in de toekomst / interviews, 
trends en ontwikkelingen.

1 BNA onderzoek & TU Delft: Zorg voor leegstand.Herbestemmen 
van leegstande kantoren naar woonzorggebouwen.
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Afb.1.2.1

Dominicanenkerk te Maastricht herbestemd tot Selexyz 
boekenwinkel door Merkx + Girod Architecten.

Afb.1.2.1

12

1.2 Fascinatie
Een van de redenen waarom ik bouwkunde 
ben gaan studeren is omdat ik altijd al een 
bijzondere interesse had in oude gebouwen. 
Van het Romeinse Colosseum tot de 
Egyptische piramides tot oude industriële 
panden tot gotische kerken en kathedralen. 
Kortom, ik heb altijd al een voorliefde gehad 
voor een grote diversiteit oude gebouwen. 
Enerzijds door bewondering voor hoe men in 
deze tijd al zulke schitterende bouwwerken 
kon neerzetten. Anderzijds door de sfeer die 
deze bouwwerken uitstralen en het karakter 
dat zij bezitten. Dit verklaart direct waarom ik 
ervoor heb gekozen om duaal af te studeren 
op zowel bouwtechniek als architectuur. 
Niet alleen de gedachte achter het gebouw, 
maar ook de manier waarop het gemaakt is 
heeft altijd al mijn interesse gehad. In mijn 
ontwerpen heb ik dan ook altijd getracht 
om het concept van het ontwerp tot in de 
detaillering door te voeren. 

Het bewaren van het eerder genoemde 
cultuur-historisch erfgoed is in mijn ogen een 
belangrijke taak. Deze gebouwen vertellen 
het verhaal van de plek en bezitten daardoor 
een stukje historie, die het beeld en de 
identiteit van de plek bepalen. Door zulke 
gebouwen her te bestemmen blijft deze 
geschiedenis bewaard en wordt er zelfs een 
nieuw hoofdstuk aan toegevoegd. Verder 
levert de samenkomst van een nieuwe functie 
in een oud gebouw een zeer interessant 
spanningsveld op. De detaillering van deze 
ontmoeting tussen nieuw en oud, moet 
bij het ontwerp van de herbestemming de 
gedachte van het concept vertellen. Vormen 
oud en nieuw een geheel? Of staan ze in 
contrast met elkaar? Een innovatief ontwerp 
voor een herbestemming van een oud 
pand, waarbij de essentie van het gebouw 
bewaard blijft, heb ik altijd al een interessante 
ontwerpopgave gevonden.
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Allereerst de naam van het atelier ‘Champ de 
Mars’. Waar staat deze voor en waarom draagt 
dit atelier deze naam? Champ de Mars is de 
naam van het openbare parkgebied tussen 
de Eiffeltoren en de École Militaire. De naam 
is afgeleidt van de Romeinse oorlogsgod 
Mars. Letterlijk vertaald betekend Champ 
de Mars dan ook ‘terrein van Mars’. Dit slaat 
terug op de oorspronkelijke functie van het 
gebied, een oefenterrein voor kadetten van 
de naastgelegen militaire school. Op het 
open uitgestrekte gebied vonden onder meer 
de wereldtentoonstellingen van 1867, 1878, 
1889, 1900 en 1937 plaats. Voor de editie van 
1889 werd de wereldberoemde Eiffeltoren 
gebouwd. Tot datzelfde jaar was het terrein 
eigendom van het Franse leger, daarna 
werd het afgestaan aan de stad Parijs. In de 
periode tussen 1908 en 1928 werd het gebied 
getransformeerd tot de huidige gedaante 
van park en tuinen3. Het gebied betreft dus 

een herbestemming van militair erfgoed. Dit 
beantwoord direct ook de vraag, waarom 
dit atelier deze naam draagt. De opgave 
van dit project bestaat namelijk ook uit de 
herbestemming van militair erfgoed. De 
opgave van dit atelier bestaat uit het maken 
van een ontwerp voor de herbestemming 
van de Tapijnkazerne te Maastricht. Deze 
herbestemmingsopgave sprak mij enorm aan, 
omdat het een actuele opgave is en vanuit 
een persoonlijke fascinatie. Militair erfgoed 
was hierbij voor mij iets geheels nieuws en 
daardoor enorm interessant. De keuze voor 
dit atelier was daarom snel gemaakt. Het 
project bestaat uit een vooronderzoek, het 
ontwikkelen van een visie, het maken van 
een stedenbouwkundig masterplan en een 
individueel architectonisch ontwerp. Tijdens 
dit project zijn de Tapijnkazerne te Maastricht, 
het Chassépark te Breda (herbestemd militair 
erfgoed) en Parijs bezocht. 

1.3 Atelier Champ de Mars

Afb.1.3.1

Champ de Mars te Parijs gezien vanaf de Eiffeltoren.Afb.1.3.1

13

Wikipedia - Champ de Mars.3
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Het verslag is grofweg opgebouwd uit vijf 
delen. In het eerste gedeelte de inleiding zal 
worden uitgelegd wat het afstudeeratelier 
Champ de Mars inhoudt en waarom ik voor dit 
atelier heb gekozen. Verder zal in dit gedeelte 
de visie bestaande uit een aanleiding, 
probleemstelling en doelstelling worden 
toegelicht. Het tweede gedeelte is het analyse 
gedeelte. Hierin zal allereerst de onderzoeken 
van het atelier tijdens het M3 gedeelte van dit 
project worden toegelicht. De onderzoeken 
zullen kort worden behandeld en toegelicht. 
Alleen op die gedeeltes die belangrijk zijn 
voor het ontwerp wordt dieper ingegaan. 
Daarna zullen de stedenbouwkundige-, 
gebouw-, functie- en doelgroepanalyse 
volgen. Het derde deel is het theoretisch 
gedeelte. Hierin worden de gebruikte 
theorieën kort uiteengezet en toegelicht 
hoe deze in het ontwerp zijn gebruikt. In 
het vierde deel wordt de vertaalslag van 

1.4 Opbouw van het verslag
analyse en theorie naar ontwerp. Eerst zal 
het stedenbouwkundig ontwerp worden 
besproken. Daarna zal er ingezoomd 
worden op het ontwerp van het Corps de 
Logis. Eerst zal het concept en de genomen 
ontwerpstappen worden toegelicht alvorens 
het ontwerp zelf zal worden besproken. Tot 
slot is er nog een laatste deel dat bestaat uit 
een reflectie en een bronnenlijst. 

14
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1.5 De stad Maastricht
Maastricht is een van de oudste steden van 
Nederland waarvan de geschiedenis terug 
gaat tot voor het begin van onze jaartelling. 
De naam Maastricht is afgeleidt van het 
Latijnse ‘Trajectum ad Mosam’, wat letterlijk 
‘doorwaadbare plaats in de Maas’ betekent. 
Dit slaat terug op de plek waar de Romeinen 
een houten brug over de Maas bouwden als 
onderdeel van de Via Belgica. Op deze plek, 
ten noorden van de uitmonding van de Jeker 
in de Maas is de stad Maastricht ontstaan. In 
het jaar 1229 kreeg Maastricht de stedelijke 
rechten door de Brabantse Hertog Hendrik 
I toegewezen. Hiermee kreeg de stad het 
recht de stad te ommuren. Omstreeks 1250 
verscheen dan ook de eerste stadsmuur 
rondom Maastricht. Al vrij snel na de bouw 
van de eerste stadsmuur barstte de stad uit 
haar voegen. Dit leidde aan het eind van 
de 14e eeuw tot de bouw van een tweede 
stadsmuur, waarmee de stad in oppervlakte 

verdrievoudigde. Door de ligging van 
Maastricht op de kruising van de Maas met 
de Romeinse heerweg nam de stad een 
belangrijke militair-strategische positie in. 
Daardoor groeide de stad uit tot een van de 
belangrijkste vestingsteden (Afb.1.5.1). Toch 
duurde het tot 1567 voordat er voor het eerst 
garnizoenen in de stad werden gehuisvest. 
Dit gebeurde in eerste instantie voornamelijk 
in oude kloosters, zoals het Bonnefanten-, 
Kruisheren- en Minrebroederklooster. Vanaf 
deze periode tot omstreeks 1830 was de 
stedelijke economie van de stad volledig 
afgestemd op de aanwezigheid van deze 
garnizoenen. De aanwezigheid van de legers 
zorgden voor een modernisering van de 
stad. Mede hierdoor en door de toename 
van de vuurkracht van het geschut in de 17e 

eeuw, onstonden er allerei buitenwerken 
rondom de stad om de vijand verder van de 
middeleeuwse stadsmuren af te houden. 

Afb.1.5.1

Foto van de kopie van de Parijse maquette in het Centre 
Ceramique te Maastricht, die Maastricht als vestingstad 
weergeeft.

Afb.1.5.1

15
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Afb.1.5.2  

Entree van de voormalig kloosterkerk herbestemd 
tot het Kruisherenhotel te Maastricht door SatijnPlus 
Architecten.

Afb.1.5.2

16

Naast een garnizoenstad is Maastricht ook een 
religieuze stad. Vanaf het moment dat bisschop 
Sint-Servatius de zetel van het bisschopdom 
naar Maastricht verplaatste, werd de stad 
een religieus centrum. Na de dood van de 
bisschop werd de stad een bedevaartsoord, 
waardoor de stad rijk is aan een groot aantal 
kerken en kloosters. Sint Servatius wordt 
ook als de  beschermheilige van Maastricht 
gezien. Er zijn daardoor tegenwoordig nog 
steeds een aantal bouwerken in de stad, die 
naar hem zijn vernoemd. De Sint Servaasbrug, 
die is gebouwd op nagenoeg dezelfde plek 
als waar de Romeinen destijds hun houten 
brug bouwden, is een van de bekenste 
bouwwerken. 
Als gevolg van de Industriële Revolutie en de 
ontmanteling van de vestingwerken in 1867 
veranderde Maastricht gedurende de 19e 
eeuw van garnizoenstad in een industriestad. 
De mogelijkheid om na de opheffing van de 

vestingstatus eindelijk buiten de stadsmuren 
te bouwen en een gunstige ligging aan de 
Maas met binnenhaven, zorgden voor het 
juiste klimaat voor de vestiging van grote 
industriën in Maastricht. De keramiekfabriek 
van Petrus Regout in het noorden van 
Maastricht, die later de Sphinx zou gaan 
heten is de bekendste. 
Maastricht is een stad uniek in zijn soort. Dit 
komt doordat de stad een mengeling is van 
verschillende tijden, culturen en identiteiten. 
Maastricht heeft een mooie traditie van 
behoud van haar historie, waardoor 
karakteristieken van de garnizoen-, religieuze- 
en industriestad nog steeds zichtbaar zijn. In 
Maastricht zijn dan ook vele bouwerken in 
de historische binnenstad bewaard gebleven 
en inmiddels herbestemd. De 13e eeuwse 
Dominicanenkerk (Afb.1.2.1) en het 15e 
eeuwse Kruisherenklooster (Afb.1.5.2) zijn 
hiervan twee prachtige voorbeelden.
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Historische foto van het Vrijthof te Maastricht.Afb.1.5.3

Afb.1.5.3

Naast dat er in Maastricht sporen zijn 
terug te vinden uit de diverse periodes, 
kan de stad gekarakteriseerd worden als 
een compacte middelgrote stad. Dit komt 
doordat er gedurende een lange periode in 
de geschiedenis niet buiten de stadsmuren 
van de voormalig vestingstad mocht worden 
gebouwd. Als gevolg hiervan is het historisch 
centrum nagenoeg helemaal volgebouwd. De 
oude binnenstad wordt daardoor gekenmerkt 
door zijn hoge bebouwingsdichtheid, smalle 
straatjes en pleinen (Afb.1.5.3 t/n 1.5.6). 
Niet alleen in de bebouwing van de stad, maar 
zeker ook in haar bewoners zijn de invloeden 
van diverse periodes terug te vinden. Doordat 
de stad gedurende de geschiedenis vaak het 
toneel was van belegeringen en inherent 
hieraan ook vaak veroverd is, zijn er invloeden 
vanuit verschillende culturen terug te vinden. 
De invloeden vanuit de Franse cultuur zijn 
het sterkst aanwezig. Deze zijn bijvoorbeeld 

terug te vinden in het plaatstelijke dialect ‘het 
Mestreechs’ en de bourgondische levensstijl.  
Verder is het vieren van carnaval, in het dialect 
‘Vastelaovend’, iets dat kenmerkend is voor 
Maastricht. Dit van oorsprong Katholieke feest 
vind zijn oorsprong in de religieuze periode 
van Maastricht. Door de diverse invloeden 
is niet alleen de stad, maar zeker ook de 
Maastrichtenaar uniek. Er is zelfs een begrip 
dat het karakter van de Maastrichtenaar 
omschrijft ‘De Mestreechter Geis’.
De Mestreecher Geis, ofwel de Maastrichtse 
Geest, staat symbool voor de manier van 
leven, eten, drinken, gevoel voor humor en 
betrokkenheid van de Maastrichtenaar. Deze 
betrokkenheid is terug te zien in de liefde 
voor zijn stad en zich met oprechte trots 
Maastrichtenaar te mogen noemen. Dit is een 
van de redenen waarom de historie van de 
stad, die de identiteit en het beeld bepaald, 
zo goed bewaard is gebleven.
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Afb.1.5.4

Afb.1.5.5

Historische foto van het Onze Lieve Vrouweplein.
Historische foto van een van de vele terrasjes in de stad.

Afb.1.5.4
Afb.1.5.5
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Afb.1.5.6
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Historische foto van Maastricht in vogelvluchtperspectief.Afb.1.5.6
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In hartje Maastricht, net ten zuiden van de 
middeleeuwse stadsmuur ligt de voormalig 
Tapijnkazerne. Deze militaire kazerne 
is het laatst overgebleven element die 
herinnert aan de vier eeuwen durende 
garnizoengeschiedenis van Maastricht. De 
kazerne is vernoemd naar de Lotharing 
Sebastian Tapijn, die door een speling van het 
lot de stad verdedigde tijdens de belegering 
door de Spaanse bevelhebber Parma in 1579 
en hierbij om het leven kwam. De regerend 
gouveneur Melchiot Schwarzenberg van 
Heerlen bezitte onvoldoende militaire 
kwaliteiten, terwijl de door de Prins van 
Oranje aangewezen verdediger François de la 
Noue de stad niet 
De NAVO, de laatste gebruiker van de kazerne 
is inmiddels vertrokken, waardoor het terrein 
leeg is komen te staan. De kazerne bevind 
zich op een schitterende locatie met zijn 
idylistische ligging tussen de ruïnes van 

1.6 De Tapijnkazerne
vestingwerken, het stadspark, de Jeker en 
de naastgelegen villawijk (Afb.1.6.2 en 1.6.3). 
Deze locatie kan daarom wel gezien worden 
tot een van de mooiste plekjes Maastricht. 
Het vrijkomen van zo’n unieke locatie gebeurt 
wellicht maar één keer in de honderd jaar. 
Voordat het gebied een militaire enclave in 
de stad werd, was het een van de mooiste 
natuurgebieden van Nederland. Het terrein 
werd destijds door de Maastrichtenaar 
gebruikt als terrein voor sportmanifestaties 
en feestelijkheden. Nu het gebied weer vrij 
komt, lijkt het een logische stap om het 
gebied weer terug te geven aan de stad en 
haar inwoners. Dit past geheel in de traditie 
van de stad om de historie te bewaren. Gezien 
de voorliefde en trots van de Maastrichtenaar 
voor hun stad, zou het mooi zijn om deze 
unieke locatie te gebruiken ten behoeve van 
de echte Maastrichtenaren.

Afb.1.6.1

Het Wachtgebouw van de Tapijnkazerne te Maastricht.Afb.1.6.1
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Foto genomen op de Middeleeuwse stadsmuur in het 
Henri Hermanspark met rivier de Jeker.

Afb.1.6.3

Afb.1.6.2

Afb.1.6.3
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Foto genomen op de Middeleeuwse stadsmuur in het 
Henri Hermanspark ten noorden van de Tapijnkazerne.

Afb.1.6.2
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Jaar Inwoners

2004 122.176

2005 121.495

2006 120.137

2007 119.033

Jaar Aantal vertrekkers

2004 - 0,4%

2005 - 0,9%

2006 - 0,7%

Jaar 0 - 14 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 65 >

2002 17.431 18.381 17.125 18.360 17.335 13.823 19.550

2003 17.316 18.426 16.612 18.248 17.309 14.283 19.788

2004 17.200 18.508 16.443 18.131 17.273 14.650 19.978

2005 16.891 18.445 15.814 17.839 17.350 14.971 20.146

2006 16.291 18.316 15.279 17.381 17.331 15.181 20.396

2007 16.741 18.400 14.592 16.815 17.311 15.487 20.692

Vanuit de traditie van Maastricht om haar 
historie te bouden, de Mestreechter Geis 
en de unieke locatie is afgeleidt om het 
gebied terug te geven aan de stad en haar 
bewoners. Het voormalig kazerneterrein zal 
daarom herbestemd worden ten behoeve 
van de echte Maastrichtenaar. Daarom is 
er gekeken naar de behoeftes van de stad. 
Welke problemen, of beter gezegd welke 
mogelijkheden heeft Maastricht?
De stad ligt in Zuid-Limburg, een regio die 
enorm heeft te leiden onder migratie. Doordat 
de regio enorm afgelegen ligt ten opzichte van 
de rest van Nederland, heeft deze  regio extra 
last van de verstedelijking van Nederland 
(Afb.1.7.1 en 1.7.2). Het zijn veelal de jongeren 
die wegtrekken naar de randstad. Zij trekken 
weg vanwege betere mogelijkheden tot werk, 
opleiding en beter woningaanbod. Er is een 
daling waar te nemen van het aantal inwoners 
in de leeftijdscatogoriën 0-14, 25-34 en 34-

1.7 Probleemstelling
44 (Afb.1.7.3). In de leeftijdscatogorie 15-24 
blijft het aantal inwoners ongeveer gelijk. Dit 
heeft te maken met het feit dat Maastricht 
een studentenstad is. Ieder jaar is het een 
komen en gaan van studenten, waardoor 
het aantal inwoners redelijk constant blijft. 
Vanaf de leeftijdscatogorie 55+ en hoger 
is er een toename van het aantal inwoners 
waar te nemen. Dit heeft niet te maken met 
een trek van ouderen naar Maastricht, maar 
met de vergrijzing van de samenleving. Het is 
dus juist het tegenovergestelde. De ouderen, 
de van oorsprong echte Maastrichtenaren, 
blijven dus juist wel in Maastricht wonen. 
Althans dat zouden de senioren graag willen. 
Bij voorkeur in hartje Maastricht, dichtbij het 
centrum en alle voorzieningen. Helaas is het 
woningaanbod van onvoldoende kwaliteit en 
diversiteit. Tevens ontbreken de benodigde 
zorgvoorzieningen. Hier liggen dus kansen 
voor de herontwikkeling van de kazerne.

Tabel met het aantal inwoners van Maastricht per jaartal.
Tabel met het percentage emigranten vanuit Maastricht 
per jaartal.

Afb.1.7.1
Afb.1.7.2

Tabel met het aantal inwoners van Maastricht per jaartal 
en per leeftijdscatogorie.

Afb.1.7.3

Afb. 1.7.3

Afb. 1.7.1

Afb. 1.7.2
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Het uitgangspunt is om het voormalig 
kazerneterrein her te bestemmen ten 
behoeve van de oudere inwoners van 
Maastricht. Zij willen graag in het centrum 
van de stad blijven wonen, maar het 
ontbreekt aan het juiste woningaanbod. Er is 
zodoende een vraag naar kwalitatief goede 
woningen, in de binnenstad in de nabijheid 
van allerlei voorzieningen. Daarom is het de 
doelstelling om aan deze vraag te voldoen. 
De Tapijnkazerne zal daarom herbestemd 
worden als woon-zorgcomplex. Het terrein 
zal naast wonen ook de nodige voorzieningen 
huisvesten. Hierbij moet er gedacht worden 
aan ondersteunende zorg-, wellness- en 
leisurefuncties. Al deze voorzieningen 
kunnen door de wijk/regio gebruikt worden 
en voorzien het gebied daardoor van een 
kwaliteitsimpuls. Het wonen zal bestaan 
uit zelfstandige appartementen en niet dus 
uit zorgwoningen. Dit om in te spelen op 

het toekomstscenario  nadat de vergrijzing 
zijn hoogtepunt heeft gehad. Dan moeten 
volgende generaties zonder al te veel 
aanpassingen hun intrede in het terrein 
kunnen doen. De zelfstandige appartementen 
sluiten verder ook prima aan bij het Nieuwe 
zorgconcept. De kernwaarden van dit concept 
zijn zelfredzaamheid, zelfstandigheid, 
ondersteundende zorg, geïntegreerd in 
de samenleving en de menselijke maat. 
Verder sluit het nieuwe programma prima 
aan bij de oude functie. Een kazerne wordt 
namelijk gedefinieerd als ‘een complex dat 
dient voor de huisvesting van soldaten en alle 
noodzakelijke voorzieningen’. De huisvesting 
vind hierbij plaats in de logeesgebouwen 
en de voorzieningen zijn verspreid over de 
paviljoens. Het woon-zorgcomplex zal een 
zelfde soort functionele verdeling bevatten.

1.8 Doelstelling

Afb. 1.8.1

Leisure functies, met activiteiten voor ouderen.
Wellness om de senioren hun lichaam te verzorgen en te 
genieten en ontspannen.

Afb.1.8.3
Afb.1.8.4

Gelukkig ouder paar genietend van de lente in het park.
Ondersteunende zorgfuncties.

Afb.1.8.1
Afb.1.8.2
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Afb. 1.8.2

Afb. 1.8.3 Afb. 1.8.4
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Voor de individuele ontwerpopgave zal de 
focus op de hoofdfunctie van het complex 
komen te liggen, namelijk het wonen. Het 
wonen zal in de voormalig logeesgebouwen 
worden ondergebracht. De logees werden 
gebruikt voor de huisvesting van soldaten 
en zijn daarom bij uitstek geschikt om te 
transformeren tot appartementen. Bovendien 
ligt het Corps de Logis (Afb.1.8.5), geflankeerd 
door twee symmetrische vleugels aan de 
paradeplaats. Dit plein, ook wel de appèlplaats 
genoemd, is het hart van het kazerneterrein. 
Het is daarom niet meer dan logisch om 
de belangrijkste functie hier te situeren. 
Belangrijk bij het ontwerp is om het belang 
van het ensemble en plein met zijn militaire 
karakteristieken niet uit het oog te verliezen. 
Het belang en de militaire karakteristieken 
worden in paragraaf 2.1 Comparative studies 
verder toegelicht. Verder zijn de woonwensen 
van de senioren belangrijk bij het maken van 

een ontwerp. Zij zijn immers de toekomstig 
gebruikers van het gebouw. De woonwensen 
worden verder toegelicht in paragraaf 5.2 
woonwensen, maar het belangrijkste is dat 
de ouderen niet het gevoel willen hebben 
dat zij ergens in een verpleeghuis worden 
weggestopt. Het appartementengebouw 
moet dus alles behalve de sfeer uitstralen van 
een verpleeghuis. De functionele opzet en 
het kille karakter van een verpleeghuis moet 
dus plaatsmaken voor een speels interieur 
met een warm karakter. Tot slot willen zij 
graag onderdeel blijven uitmaken van de 
samenleving. De locatie in hartje Maastricht 
draagt hier natuurlijk al aan bij, maar de 
voormalig enclave zal dan wel geopend 
moeten worden naar de stad.

Afb.1.8.5

Het Corps de Logis van de Tapijnkazerne te Maastricht.Afb.1.8.5
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Als onderzoeksvraag voor de ontwikkeling 
van een stedenbouwkundig masterplan is de 
volgende onderzoeksvraag geformuleerd:

Hoe kan het terrein van de voormalig 
Tapijnkazerne worden getransformeerd 
tot woon-zorgcomplex met behoud van de 
militaire karakteristieken en tegelijkertijd de 
voormalig enclave laten aansluiten op het 
stedelijk weefsel?

De onderzoeksvraag voor het maken van 
een architectonisch ontwerp is als volgende 
geformuleerd:

Hoe kan het Corps de Logis van de 
Tapijnkazerne worden getransformeerd tot 
een appartementengebouw voor senioren met 
behoud van de militaire karakteristieken zonder 
dat het de uitstraling van een verpleeghuis 
krijgt?

1.9 Onderzoeksvraag

Afb.1.9.1

Luchtfoto van de Tapijnkazerne te Maastricht.Afb.1.9.1

25





F.J.T. van Gemert | 0590346 | Technische Universiteit Eindhoven | Faculteit Bouwkunde | Architectural Engineering

2. vooronderzoek

Tijdens het M3 gedeelte van dit project is er 
op diverse vlakken onderzoek gedaan om 
meer grip te krijgen op de thematiek van 
het atelier. De resultaten van het onderzoek 
vormen de basis voor het verdere verloop van 
dit project. Bij dit onderzoek, waar ik zelf aan 
heb meegewerkt, ligt de focus op de relatie 
van militaire architectuur met de stad en het 
landschap. Het begrip militaire architectuur 
is hierbij ingekaderd tot militaire kazernes. 
Voordat de relatie met stad en landschap kon 
worden onderzocht, is er eerst onderzoek 
gedaan naar het fenomeen militaire kazerne. 
Er is gekeken naar de ontwikkeling van de 
kazernebouw en de geschiedenis van de 
training van soldaten. Vervolgens zijn er zes 
relevante kazernes gekozen op basis van 
bouwperiode, typologie en locatie. Daarna 
zijn deze kazernes met elkaar vergeleken 
op de relatie met stad en landschap, en een 
aantal criteria gedestilleerd uit het onderzoek 

naar kazernebouw en militaire training. 
De belangrijkste criteria zijn de ruimtelijke 
opzet van de kazernes, de hiërarchische 
structuren van het kazerneterrein en de 
architectonische stijlen van kazernebouw. 
Alle zes kazernes zijn op een dezelfde 
wijze uitgebreidt geanalyseerd op vier 
verschillende schaalniveaus, namelijk stads-, 
locatie-, kazerne- en gebouwniveau. Voor alle 
kazernes, op elk schaalniveau en voor elke 
criteria zijn er eigen kaarten gemaakt om een 
zo goed mogelijke analyse te kunnen doen. 
Tot slot is er op de eerder genoemde criteria 
een vergelijkende studie gedaan. Hier zullen 
alleen de belangrijkste punten, die betrekking 
hebben op het ontwerp behandeld worden. 
Voor het gehele verslag verwijs ik naar het 
boekwerk ‘Comparative studies’. Dit laatste 
geldt overigens voor alle onderzoeken die in 
dit hoofdstuk worden behandeld.

2.1 Comparative studies

27

Deel i: Wonen op De Tapijnkazerne
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Het onderzoek naar de ontwikkeling van 
de kazernebouw start in de middeleeuwen. 
Tot omstreeks 1730 werden de garnizoenen 
in steden voornamelijk ondergebracht in 
leegstaande kloosters. Pas in het begin van de 
18e eeuw werd er door Vauban in opdracht van 
Napoleon het eerste kazernetype ontwikkeld. 
Dit was het lineaire kazerne type, zonder 
gangstelsel. Dit type wordt gekenmerkt door 
massalegering (een maximaal aantal soldaten 
huisvesten op een zo beperkt mogelijke 
oppervlakte), alle functies in een gebouw, 
langgerekte rechthoekige plattegrond, 
twee tot drie bouwlagen en een houten 
kapconstructie met zadeldak. In de periode 
hierna verschenen er een aantal varianten 
op dit type. De belangrijkste verandering in 
deze periode was de intrede van een grote 
besloten binnenplaats, die gebruikt werd 
als appèlplaats en exercitieterrein. De vorm 
van het gebouw veranderde hierdoor van 

een lineaire vorm naar een vierkant met 
binnenplaats, een U-vormig of een H-vormig 
gebouw (Afb.2.1.1). Ook doet zich hier voor het 
eerst in de geschiedenis een vorm van training 
van soldaten binnen de contouren van de 
kazerne voor. Voorheen vond de training van 
soldaten uitsluitend plaats buiten de kazerne 
en diende deze alleen voor de huisvesting 
van soldaten. De meest innovatieve en 
belangrijkste verandering in de geschiedenis 
van de kazernebouw vond plaats in het begin 
van de 20e eeuw met de intrede van het 
paviljoensysteem. Voor het eerst werden de 
functies gescheiden van elkaar en verdeeld 
over diverse paviljoens. Vanaf dit moment 
bestaat de militaire kazerne niet langer uit 
een massaal gebouw, maar uit een aantal 
kleinere gebouwen. Dit had enorme gevolgen 
voor de werking van de kazerne. Voorheen 
was namelijk de buitengevel de grens van 
de kazerne, maar vanaf dit moment doet het 

2.1.1 Typologie & Hiërachie

Prins Albert kazerne in Brussel, 1905.Afb.2.1.1

Afb.2.1.1
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Afb.2.1.2

Training van soldaten als voorbereiding op WO II.Afb.2.1.2

hekwerk zijn intrede in de kazernebouw. Het 
hekwerk moest de kazerne afsluiten van de 
openbare stadsruimte. Hierdoor ontstond er 
ook een hoop openbare ruimte binnen de 
contouren van de kazerne die gebruikt werd 
ten behoeve van de militaire training. Na de 
intrede van het paviljoensysteem zijn er geen 
wezenlijke veranderingen meer doorgevoerd 
in de kazernebouw. 
De studie naar de training van soldaten 
heeft als doel om meer inzicht te krijgen 
in de werking van een militaire kazerne. 
Daarom is er alleen gekeken naar de training 
van soldaten vanaf het moment dat zij ook 
daadwerkelijk binnen de contouren van de 
kazerne werden getraind. Dit is pas het geval 
vanaf de intrede van het paviljoensysteem in 
de 20e eeuw en er is zodoende alleen gekeken 
naar de training van soldaten tijdens deze 
eeuw. De drie kernwaarden die horen bij de 
training van de soldaat in de 20e eeuw zijn 

enclosure, cellular en supervision. Met enclosure 
wordt bedoeld dat de soldaat getraind moet 
worden binnen een afgesloten gebied om 
invloeden van buitenaf te vermijden. Cellular 
slaat terug op dat door iedere soldaat een 
individuele plek te geven, was het uitoefenen 
van discipline, orde en rangschikken een stuk 
makkelijker. Supervisie heeft te maken met 
het behouden van overzicht en controle van 
de hogere machten over de soldaten. Een 
aantal belangrijke elementen bij de training 
zijn een tijdsschema, regels en straffen, en 
hiërarchie. Het tijdsschema legt een vast ritme 
van bepaalde handelingen op en regelt een 
cyclus van herhaling. De regels en straffen zijn 
er om de orde te handhaven. Tot slot zorgt de 
hiërarchie ervoor dat goed gedrag beloond 
kan worden met promotie en de training 
bezit daarmee een bepaalde groeipotentie. 
Bovendien kan een soldaat als gevolg van een 
disciplinaire straf terug gezet worden in rang.
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De analyse van de Tapijnkazerne begint 
op het stadsschaalniveau, waarbij er naar 
drie tijdsperiodes is gekeken. Ten eerste 
Maastricht als vestingstad omstreeks 1850, als 
tweede Maastricht omstreeks de bouw van 
de Tapijnkazerne en tot slot het hedendaags 
Maastricht. Het startpunt is dus Maastricht als 
vestingstad (Afb.2.1.3). De eerste stadsmuur 
van Maastricht liep oorspronkelijk rondom 
de donker grijze bebouwing. Verder is 
duidelijk te zien dat de tweede stadsmuur 
en de bijbehorende buitenwerken de stad 
begrenzen. Daardoor is Maastricht een 
compacte, maar volgebouwde stad. Pas 
in het jaar 1867 met het opheffen van de 
vestingstatus wordt de stad bevrijdt van haar 
ketens. Op de twee andere kaarten is vanaf dit 
moment dan ook een enorme ontwikkeling 
te zien. Verder is op (Afb.2.1.4) te zien dat 
de ontmandelde vestingwerken hebben 
plaatsgemaakt voor groen.  De stad had 

besloten dat er een stadsparkengordel werd 
aangelegd op de plaats van de voormalig 
vestingwerken (Afb.2.1.3), als compensatie 
voor het weinige groen in het centrum van 
de stad. In 1904 wordt door het Ministerie van 
Oorlog besloten dat er een nieuwe kazerne 
wordt gebouwd in het gebied de Kommen 
(rood in Afb.2.1.3 t/m 2.1.5).  Hierbij vermeld 
moet worden dat de onderste rode vlek op 
afbeelding 2.1.4 een trainingsveld is. De nieuwe 
kazerne werd gebouwd op de voormalig 
buitenwerken van de stad, bestaande uit de 
inundatiekommen aangelegd door Vauban 
tijdens de Franse bezetting. Hier komt 
ook de naam ‘de Kommen’ van het gebied 
vandaan. Op afbeelding 2.1.5 is te zien dat 
het trainingsveld heeft plaatsgemaakt voor 
een sportterrein ten zuiden van de kazerne. 
Door de aanleg van de J.F. Kennedybrug is de 
weg die deze  twee scheidt onderdeel van de 
ringweg van Maastricht.

2.1.2 Analyse van de Tapijnkazerne

Afb.2.1.3

Kaart van Maastricht als vestingstad omstreeks 1850.Afb.2.1.3
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Afb.2.1.4

Afb.2.1.5
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Afb.2.1.6

Afb.2.1.7

Kaart van de locatie van de kazerne omstreeks 1924.
Kaart van de locatie van de kazerne omstreeks 2012.

Afb.2.1.6
Afb.2.1.7
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Het tweede schaalniveau van de anlyse is het 
locatieniveau. Hierbij wordt er gekeken naar 
de locatie omstreeks de bouw van de kazerne 
en naar de huidige situatie. Tevens zijn er 
profielen van beide tijdsperiodes gemaakt. In 
de periode voor de bouw van de kazerne was 
er was hevig protest tegen de bouw, doordat 
het gebied inmiddels een van Nederlands 
schoonste natuurplekken was geworden. 
Het terrein werd bovendien gebruikt voor 
sportmanifestaties en feestelijkheden door 
de Maastrichtenaren. Het protest mocht niet 
baten, de kazerne kwam er toch. Tijdens 
de bouw van de nieuwe kazerne werd de 
Jekerarm in het gebied gedempt. De loop van 
deze arm is wel nog steeds terug te vinden 
in de vorm van een weg die als scheidend 
element dient tussen het hospital in het 
noorden en de rest van de kazerne (Afb.2.1.6). 
De grenzen van de enclave worden gevormd 
door de Jeker in het westen, de middeleeuwse 

stadsmuur in het noorden, de villawijk in het 
oosten en een weg in het zuiden. Deze laatste 
grens zou in de toekomst een stuk sterker 
worden als de weg onderdeel wordt van de 
ringweg (Afb.2.1.7). Bij de plannen voor de 
nieuwe kazerne werd er niet alleen geklaagd 
vanwege het natuurgebied dat zou komen 
te vervallen. Er werd ook geklaagd door de 
bewoners van de naastgelegen villawijk. 
Zij zaten niet te wachten op een militaire 
kazerne, aangezien zij in deze buurt waren 
komen wonen met de gedachte dat het een 
rustige buurt met deftig cachet zou zijn. 
Daardoor is er wel goed nagedacht over wat 
het sfeerbeeld van een militaire kazerne zo 
dicht bij de burgerbevolking zou moeten 
zijn. Het sfeerbeeld moest architectuur van 
publiek gezag uitstralen in plaats van militair 
machtsvertoon. Het complex heeft dan ook 
de uitstraling van een vreedzaam ensemble, 
die eerder beheersing dan dwang uitstraalt4. 

Uit het waardenstellend onderzoek van Res Nova:
Een kazerne als buitenplaats.

4

Afb.2.1.8

Profiel van de kazerne en omgeving omstreeks de bouw 
van de kazerne in 1924 en een profiel in 2012.

Afb.2.1.8
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Afb.2.1.9

Afb.2.1.10

Kaart met de assen van de kazerne omstreeks 1924.
Kaart met de assen van de kazerne omstreeks 2012.

Afb.2.1.9
Afb.2.1.10
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Afb.2.1.11

Aanzicht van de oostgevel van het Wachtgebouw.Afb.2.1.11

Het derde derde schaalniveau is het 
kazerneterrein zelf. Net als bij het 
locatieniveau wordt er hier gekeken naar 
de oorspronkelijke situatie omstreeks de 
bouw van de kazerne en de hedendaagse 
situatie. Doordat er goed was nagedacht 
over het beeld van de kazerne naar de stad 
zijn er een tweetal representatieve assen 
waar te nemen aan de oost- en zuidzijde 
van het kazerneterrein (Afb.2.1.6). Deze twee 
assen vormen het beeld van de kazerne 
naar de stad. De oostelijke as bestat uit 
officierswoningen aan de St. Hubertuslaan en 
de zuidelijke as bestaat uit het Wachtgebouw, 
de oude officierskantine, het Corps de Logis 
en de oude excercitieloods. De andere assen 
op het terrein, zijn de middelste as die bestaat 
bebouwing van een aantal voorzieningen 
en een geknikte as aan de parkzone met de 
einzelgängers (Afb.2.1.7). Deze laatste as is 
pas ontstaan door de toevoeging van nieuwe 

bebouwing aan de noordzijde van het terrein.
Doordat de kazerne niet mocht uitbreiden 
is de kazerne volgebouwd, waardoor het 
oorspronkelijke ruimtelijke concept verloren 
is gegaan. Het concept bestond uit dat van 
een buitenplaats met statig landhuis (Corps 
de Logis). De logees met het centrale plein is 
het startpunt van het paviljoensysteem de 
kazerne. De infrastructuur op het terrein is 
er dan ook op afgestemd dat deze naar het 
hart van de kazerne leidt. Verder is te zien 
dat de inrichting van de kazerne erg efficiënt, 
functioneel en overzichtelijk is opgezet. 
Het laatste schaalniveau van deze analyse is 
het gebouwniveau. Het belangrijkste gebouw 
is hierbij steeds geanalyseerd, in dit geval 
het Wachtgebouw. In het gevelbeeld is de 
symmetrie die ook in de ruimtelijke opzet 
terugkomt waar te nemen. Tot slot valt de  
enorme mate van repetitie van de ramen op.
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Deze studie is gedaan door mijn mede 
projectgenoten vanuit het oogpunt dat 
architecten kunnen leren van kunstenaars 
van tijdelijke kunst. Zij bezitten het vermogen 
om bestaande objecten te transformeren tot 
iets nieuws. Dit levert dan een geheel nieuw 
perspectief op, voorbij het oorspronkelijke 
kader van het object. Om bij het ontwerp van 
een herbestemmingsopgave te voorkomen 
dat het een invuloefening wordt dient er 
een soortgelijk proces plaats te vinden. Er 
moet dan verder gekeken worden dan het 
bestaande raamwerk om tot iets spannends 
en nieuws te komen. Het eerste voorbeeld 
(Afb.2.2.1) laat zien hoe een object in een 
ander perspectief geplaatst kan worden. Het 
is een kast op zijn zij gedraaid en voorzien van 
poten. Vervolgens is er een snede gemaakt, 
die weer gevuld is met een kussen, waardoor 
het een meubelstuk wordt. Hierdoor verliest 
het zijn oorspronkelijke functie als kast en 

wordt het een sculptuur. Er ontstaat nu een 
conflict over wat het object nu eigenlijk is, 
behoort het tot de catogorie kast of stoel, of is 
het geen van beiden. Wel is duidelijk dat door 
implementatie, het invoeren van een nieuw 
systeem, er een object ontstaat dat krachtiger 
is dan een van beide als los object. Bij het 
tweede voorbeeld (Afb.2.2.2) is er ook gebruik 
gemaakt van implementatie. Het silhouet 
van een voetbalveld is over bestaand plein 
heen gelegd, zonder dat het al aanwezige 
straatmeubilair is verplaatst. Ook hier wordt 
het conflict gezocht en is de ruimte niet onder 
één noemer onder te brengen. Bij het derde 
voorbeeld (Afb.2.2.3) gebeurt een soortgelijk 
iets. Hier zijn de krijtlijnen van voetbalden 
over het Nederlandse polderlandschap heen 
gelegd, zonder dat er hierbij rekening is 
gehouden met de sloten. De sloten worden 
daardoor onderdeel van het veld, waardoor 
de spelregels van het voetbal veranderen.

2.2 The Art of Transformation

Afb.2.2.1

Erwin Wurm - Drinking sculptures (2011).Afb.2.2.1
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Afb.2.2.2

The Football Field te Sharjah in de Verenigde Arabische
Emiraten door Maider López.

Afb.2.2.2 Poldercup in Ottoland te Nederland door Maider López.Afb.2.2.3

Afb.2.2.2
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Afb.2.2.4

Het laatste voorbeeld (Afb.2.2.4) is wederom 
een voorbeeld van implementatie. Dit 
voorbeeld, het Fouquet’s barrière hotel 
te Parijs van Edouard François is voor mij 
persoonlijk het meest interessant, omdat het 
het over de toepassing van implementatie bij 
een gebouw gaat. De architect heeft hier een 
operatie die hijzelf omschrijft als ‘copy + edit’ 
toegepast. Volgens hem blijft het gebouw 
hierdoor een connectie met het verleden 
behouden (de Haussman gevel) en het laat 
het gebouw tegelijkertijd zien in de 21e eeuw 
thuis te horen. Op deze manier slaat hij een 
brug tussen twee eeuwen. 

‘Copy operatie’. De architect heeft de façade 
overnieuw gemaakt, gebasseerd op de oude 
gevel, maar dan met nieuwe technieken en 
een eigen interpretatie. 

‘Edit operatie’. De oude ramen van de 
Haussman gevel zijn dichtgemaakt. 
Vervolgens zijn er nieuwe ramen ingeplaatst, 
zonder hierbij rekening te houden met de 
oude structuur. In de façade is daardoor nu af 
te lezen dat het interieur van het gebouw niet 
langer correspondeerd met de oude gevel.

De basis van het gehele gebouw blijft op 
deze manier het verleden. De oude ramen zijn 
namelijk nog steeds afleesbaar, waardoor er 
een interessant spel ontstaat tussen nieuw en 
oud. Ook hier ontstaat er dus iets nieuws dat 
krachtiger is dan alleen het nieuwe gebouw 
had kunnen zijn of het oude was.

Fouquet’s barrière hotel te Parijs door Edouard François.Afb.2.2.4
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Deze studie is gedaan om te achter halen 
welk beeld de kazerne heeft achter gelaten 
bij de inwoners van Maastricht. Door 
middel van enquêtes en interviews zijn mijn 
medestudenten dit gaan onderzoeken. Het 
resultaat was voor hun erg tegenvallend, 
maar voor mij persoonlijk zeer bruikbaar. 
De conclusie was namelijk dat er bij de 
Maastrichtenaar nauwelijks iets bij staat 
van de Tapijnkazerne. De meeste inwoners 
waren wel op de hoogte van de kazerne en 
zijn locatie, maar hadden geen idee van wat 
er zich op het terrein afspeelde. Dit is ook 
helemaal niet zo verwonderlijk, aangezien 
de kazerne als een enclave in de stad is 
vormgegeven. Het enige beeld dat in het 
geheugen van de Maastrichtenaar staat 
gegrift is dat van de representatieve as aan 
de Prins Bisschopsingel aan de zuidkant van 
de kazerne (Afb.2.3.1). Het Wachtgebouw en 
het Corps de Logis springen hierbij het meest 

in het oog. Ook dit is niet heel verassend, 
aangezien ook dit zo ontworpen is. Het 
Wachtgebouw is namelijk het entreegebouw 
en daarmee het visitekaartje van het terrein. 
Terwijl de paradeplaats van het Corps de 
Logis werd gebruikt om zich naar de stad te 
presenteren. 
Nu de kazerne leeg is komen te staan en er 
daarmee een einde is gekomen aan een vier 
eeuwen durende militaire geschiedenis van 
Maastricht, is dit de laatste herinnering aan 
deze historie. Het is daarom belangrijk dat 
dit beeld intact blijft zodat de geschiedenis 
van de stad en de plek bewaard blijft. Zo 
blijft het militaire hoofdstuk van de historie 
van Maastricht behouden. Dit is van belang 
omdat dit verhaal mede het karakter van de 
stad bepaald.

2.3 Collective memory

Afb.2.3.1

Foto van het Corps de Logis met de appèlplaats, 
genomen vanaf de Prins Bisschopsingel.

Afb.2.3.1

39
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3. Context

Het terrein van de voormalig terreinkazerne 
zal worden herbestemd tot woon-
zorgcomplex. De doelgroep voor het wonen 
bestaat uit de senioren vanaf ongeveer 
vijfenvijftig jaar. Deze senioren willen niet 
weggestopt worden in een tehuis ergens 
aan de rand van de stad, maar onderdeel 
blijven uitmaken van de samenleving. De 
ondersteunende zorgfuncties zullen op basis 
van het nieuwe zorg concept gaan werken. 
Uit dit concept is van stedenbouwkundig 
belang dat de zorg geïntegreerd moet 
worden in de samenleving en moet worden 
terug gebracht naar de menselijke maat. 
Dit laatste houdt in dat de zorg niet langer 
in massale verzamelgebouwen buiten de 
stad moet worden gesitueerd, maar in 
gespecialiseerde kleinere bebouwing binnen 
de stad. De paviljoenstructuur van de kazerne 
is hier enorm voor geschikt. In de diverse 
paviljoens zullen dan ook verschillende 

zorgfuncties worden ondergebracht. Vanuit 
zowel het wonen als de zorg is er de wens 
om de enclave te openen en aansluiting te 
vinden bij het stedelijk weefsel. Alleen dan zal 
het terrein onderdeel gaan uitmaken van de 
samenleving. Om dit tot uiting te laten komen 
in het masterplan is een stedenbouwkundige 
analyse noodzakelijk. Bij de analyse is er 
gebruik gemaakt van het gedachtegoed van 
vooraanstaand stedenbouwkundige Frits 
Palmboom. Zijn gedachtegoed en werkwijze 
zullen later in dit verslag aan bod komen in 
hoofdstuk 6 Stedenbouwkundig project. In dit 
hoofdstuk zullen de belangrijkste punten van 
de analyse met betrekking tot het ontwerp 
worden besproken. 
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Afb.3.1.1

3.1 Landschap

42

Hoogtekaart van Maastricht en haar omgeving 
omstreeks 2012 (landschapskaart).

Afb.3.1.1

Voor de analyse van het landschap is er 
gebruik gemaakt van een hoogtekaart 
(Afb. 3.1.1). De rode pijl volgt de het traject 
van de rivier de Jeker. Deze rivier volgt een 
natuurlijk ontstaan pad door een van de 
dalen van het Limburgse heuvellandschap. 
Veelal wordt deze beweging gevolgt door 
een groenstructuur en een infrastructurele 
verbinding. In dit geval ontbreekt deze 
laatste, waardoor er geen goede connectie is 
met het achterland. 
Ten noorden van de rode pijlpunt ligt de 
historische binnenstad van Maastricht. 
Duidelijk is te zien dat Maastricht is ontstaan 
in het laagste punt van het gebied. De stad 
ligt daardoor als het ware in een soort van 
kommetje. Dit is in overeenstemming met 
de ontstaansgeschiedenis van Maastricht. 
De Romeinen bouwden hun houten brug 
immers op die plek daar waar de Maas het 
best kon worden overgestoken. 

Tussen de Maas en de Jeker in het zuiden 
van de kaart is de Sint Pietersberg te 
herkennen. Deze werd tijdens de Franse 
belegering in 1673 gebruikt om vanaf hier 
de stad te bombarderen. Tijdens de Franse 
bezetting werden de verdedigingswerken 
van Maastricht naar de plannen van Vauvan 
aangepast. In deze tijd werd de uitbouw 
van de vestingstad volledig afgestemd op 
de geografische omstandigheden van het 
omringende landschap. Bij de Tapijnkazerne, 
die gesitueerd is net onder de zuidelijke 
jekerarm daar waar deze zich  in tweeën 
splitst, is dit terug te zien in de vorm van een 
natte verdedigingslinie. 
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Afb.3.2.1

3.2 Historische laag

43

Bij deze analyse wordt er gekeken naar 
welke elementen er uit historische lagen 
bewaard zijn gebleven door de tijd en nog 
steeds zichtbaar zijn in de huidige situatie. 
Op de locatie van de Tapijnkazerne begint 
de eerste laag pas met de aanleg van de 
verdedigingswerken naar de plannen van 
Vauban tijdens de Franse bezetting. Voor deze 
tijd was het een onaangetast landschap, deze 
vormt geen noemenswaardige historische 
laag en zal derhalve niet worden meegenomen 
in deze analyse. Op de oude vestingwerken 
van Vauban, met uitzondering van een korte 
periode als natuur- en recreatiegebied, is de 
Tapijnkazerne gebouwd. Deze historische 
laag zal daarom de basis zijn voor deze 
analyse en zal vergeleken worden met de 
hedendaagse situatie (Afb.3.2.1). 
De onderste rode lijn op de kaart laat zien 
dat de vorm van de Prins Bisschopsingel, 
de weg ten zuiden van de kazerne, de vorm 

volgt van de voormalig vestingwerken. De 
as van het hart en startpunt van de kazerne, 
het Corps de Logis, staat haaks op de as 
van de weg ter plaatse van de bebouwing. 
Verder is te zien dat de St. Hubertuslaan is 
gelegd over een van de dijken tussen de oude 
inundatiekommen (rechtse verticale rode lijn). 
Deze historische laag vormde de basis voor 
de ruimtelijke opzet van de kazerne en kan 
derhalve ook als inspiratie gebruikt worden 
bij de ontwikkeling van het masterplan. Tot 
slot is te zien dat de vorm van de gedempte 
Jekerarm tijdens de bouw van de kazerne, zijn 
oorsprong vind in deze historische laag.

Kaart waarbij de historische laag van vestingwerken over 
de huidige situatie is heen gelegd.

Afb.3.2.1
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Afb.3.3.1

3.3 Groenstructuur

44

In de analysekaart van de groenstructuur 
(Afb.3.3.1) springt een gedeelte van de 
stadsparkengordel het meest in het oog. Dit 
lag ook geheel in de lijn der verwachting. De 
stadsparken gordel is immers in plaats van de 
vestingwerken gekomen en de Tapijnkazerne 
is ook op deze vestingwerken gebouwd. 
Eigenlijk onderbreekt het kazerneterrein de 
continuïteit van de stadsparkengordel. Ter 
plaatste van de kazerne is er alleen een smalle 
verbinding tussen de kazernebebouwing en 
de middeleeuwse stadsmuur. Nu de kazerne 
niet langer een enclave in de stad vormt, is 
er de mogelijkheid de stadsparkengordel af 
te maken. De verbinding ter plaatse van het 
kazerneterrein zou dan verbeterd moeten 
worden. Om deze verbinding compleet te 
maken zou ook het hertenpark gesitueerd 
in het noordwestelijke deel van het terrein 
(donker groene gedeelte) moeten worden 
gefragmenteerd. Op deze manier vormt het 

hertenpark in mindere mate een begrenzend 
element. De twee horizontale rode pijlen 
geven deze verbinding weer. Verder is waar 
te nemen dat de Prins Bisschopsingel een 
barrière vormt in de stadsparkengordel en 
tussen het stadspark en het groen langs 
de Jekerloop naar het zuiden. Ook deze 
verbindingen zouden kunnen worden 
verbeterd. De verticale rode pijl geeft de 
verbinding met het achterland aan, waar 
ook al in de paragraaf 3.1 landschap aan is 
gerefereerd. De rode stippellijn zou in het 
geval van deze verbeteringen de parkzone 
van de rest van de kazerne scheiden. Het 
horizontale deel van deze lijn volgt het 
traject van de gedempte Jekerarm. Deze zou 
teruggebracht kunnen worden en dienen 
als natuurlijk scheidend element tussen 
de parkzone in het noorden en het woon-
zorgcomplex in het zuiden van de kazerne. 

Kaart met de te creeëren groenverbindingen in de 
omgeving van de Tapijnkazerne.

Afb.3.3.1
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Afb.3.4.1

3.4 Infrastructuur

45

Deze analyse is gedaan om te onderzoeken 
hoe het kazerneterrein, na het openen van 
de enclave, aangesloten kan worden op 
het stedelijk netwerk. In de analysekaart 
(Afb.3.4.1) valt direct op dat de westzijde 
van het kazerneterrein wordt begrensd 
door de Jeker en er daardoor hier geen 
infrastructurele verbindingen zijn. In de 
noordzijde is het gebied begrensd door de 
stadsparkengordel. Hier kunnen eenvoudig 
voet- en fietsverbindingen tussen het park en 
het kazerneterrein worden gemaakt. Zeker als 
in acht wordt genomen dat de parkzone hier 
wordt verbreedt, zoals in de vorige paragraaf 
is gesteld. Alleen aan de oost- en zuidzijde 
is er een autoverbinding mogelijk, waarbij 
de ringweg ten zuiden van de kazerne de 
belangrijkste infrastructurele verbinding in 
het gebied is. Op het moment is er slechts 
één ingang voor de automobielist naast 
het Wachtgebouw. Om beter aan te sluiten 

om het stedelijk netwerk zouden meerdere 
verbindingen gewenst zijn. Tot slot is in de 
vorige paragraaf gesteld dat de ringweg een 
barrière vormt tussen het stadspark en een 
groenverbinding met het achterland. Om hier 
een fysieke voetgangers- en fietsverbinding 
te creeëren. Er is de mogelijkheid om een 
fysieke verbinding te maken door middel van 
tunnel onder de ringweg door. Hiervoor zal 
wel de weg ten westen van het sportterrein 
moeten worden omgelegd. De rode stippellijn 
(Afb.3.4.1) benadrukt de nieuwe vorm van 
de weg. Hierdoor krijgt de parkzone nu een 
continu verloop onder de ringweg door. 

Kaart die het verleggen van de weg langs het voormalig 
sportterrein van de kazerne weergeeft.

Afb.3.4.1
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4. Corps de logis

In hoofdstuk zal er een verdiepende analyse 
worden gedaan naar het ensemble bestaande 
uit de drie logeesgebouwen en de appèlplaats 
van de Tapijnkazerne, met extra nadruk op 
het hoofdgebouw. Deze analyse zal de basis 
vormen voor de individuele ontwerpopgave, 
waarbij het hoofdgebouw herbestemd zal 
worden tot appartementengebouw. 
Allereerst worden er enkele begrippen 
toegelicht. Het Corps de Logis, het Franse 
woord voor woongebouw, ook wel Corps 
principal genoemd, het Franse woord voor 
hoofdgebouw, is het centrale deel van een 
groot paleis, landhuis, buitenplaats, stadhuis 
of ander imposant gebouw in classicistische 
stijl. In dit centrale deel bevonden zich de 
hoofdentree en de belangrijkste kamers. 
Het Corps de Logis wordt vaak geflankeerd 
door twee symmetrische zijvleugels. Het 
Corps de Logis is vaak hoger en dieper dan 
de twee vleugels. Het geheel vormt een 

ensemble rondom een binnenplaats. Het Slot 
Zeist (Afb.4.1.1) is een Nederlands voorbeeld 
van een Corps de Logis. Het centrale hoger 
gelegen deel met de hoofdentree is duidelijk 
te onderscheiden van de twee symmetrische 
zijvleugels rondom de binnenplaats. 
De drie logeesgebouwen met de appèlplaats 
bezitten dezelfde kwaliteiten als bovenstaand 
beschreven en het ensemble kan daarom 
bestempeld worden als zijnde Corps de Logis. 
Het oorspronkelijke ruimtelijke concept van 
dit gedeelte van de Tapijnkazerne bestond 
dan ook uit dat van een buitenplaats met 
statig landhuis4. Een buitenplaats kan het 
best worden beschreven als een hofstede of 
landhuis in een landschappelijk aantrekkelijk 
gebied, dat dient als (zomer)verblijf voor de 
welgestelde stedeling.

47

4.1 Corps principal

Uit het waardenstellend onderzoek van Res Nova:
Een kazerne als buitenplaats.

4
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Afb.4.1.1

Nu dan na alle begripsbepalingen naar 
de daadwerkelijke analyse van het Corps 
principal. Te beginnen met het interieur 
van het gebouw. Kenmerkend voor het 
hoofdgebouw van een militaire kazerne 
is de ligging aan de appèlplaats. Andere 
kenmerken zijn een rechthoekige en 
symmetrisch plattegrond (Afb.4.1.2).  Verder 
is te zien dat de plattegrond een functionele 
opzet heeft, waarin weinig ruimte is gelaten 
voor architectonische vormgeving. Het 
interieur bezit derhalve weinig kwaliteiten 
en doet bovendien teveel denken aan de 
plattegrond van een verpleeghuis. Er kan 
daarom gesteld worden dat het interieur geen 
kwaliteiten bezit die bij de herbestemming 
bewaard dienen te blijven. Tot slot is in de 
plattegrond te zien dat deze is opgedeeld 
in vijf functionele blokken, waarvan het 
middelste deel volledig los functioneert van 
de rest van het gebouw. 

Het exterieur van het Corps principal bezit 
in tegenstelling tot het interieur wel veel 
kwaliteiten. Het belangrijkste kenmerk in 
de gevel voor het hoofdgebouw van een 
militaire kazerne is dat dit gebouw zich 
onderscheidt van de overige bebouwing. 
Het hoofdgebouw bezit een hoger midden 
gedeelte dat de beide vleugels niet hebben. 
Verder representeerd de hoeveelheid zorg en 
aandacht die aan een gebouw is besteedt, 
die positie binnen de hiërarchie van het 
leger. De monumentale bakstenen gevels, 
de natuurstenen horizontale banden, de 
ornamenten, de wolfsdaken en de zandstenen 
Florentijnse boog bij de hoofdentree laten 
dus zien dat dit gebouw hoog in de hiërarchie 
staat. Tot slot is de functionele vijfdeling 
uit de plattegrond ook in het gevelbeeld 
te herkennen. De verschilende hoogtes 
markeren de functionele blokken in het 
interieur.

48

Afb.4.1.1

Het Slot Zeist met het Corps de Logis en de twee 
flankerende zijvleugels.

Afb.4.1.1
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Afb.4.1.2

Aanzicht van de zuidgevel van het Corps principal in de 
bestaande situatie.

Afb.4.1.3Plattegrond van de begane grond van het Corps 
principale in de bestaande situatie.

Afb.4.1.2

Afb.4.1.3

49
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4.2 Cour d’honneur
De door het Corps de Logis en de bijbehorende 
flankerende vleugels omsloten binnenplaats 
wordt de cour d’honneur genoemd. Het 
is de architectonische term voor een aan 
drie zijden omsloten binnenplaats. De 
binnenplaats van het paleis van Versailles 
is een voorbeeld van een cour d’honneur 
(Afb.4.2.1). Letterlijk vertaald betekend cour 
d’honneur hof van eer. Dit heeft te maken 
met de oorspronkelijke functie van de 
cour d’honneur. Deze binnenplaats werd 
gebruikt als primaire benaderingswijze en  als 
ceremoniële entree naar het hoofdgebouw. 
De open binnenplaats presenteerd zich hier 
in de vorm van een podium in de klassieke 
theater setting. De eregasten konden op deze 
manier op een passende manier ontvangen 
worden. De eregasten moeten in deze setting 
als de toneelspelers worden gezien en de 
mensen in de gebouwen als de toeschouwers. 
Het was dus een wijze van flaneren.

Binnen het leger had deze setting echter 
een hele andere achter liggende gedachte. 
Wellicht is de entreefunctie er wel ooit 
geweest en zelfs zo ontworpen, gezien 
de poort (Afb.2.3.1) in het oorspronkelijke 
hekwerk van de kazerne, maar in de huidige 
situatie waarbij er nog een tweede hekwerk 
achter is geplaatst is deze dan wel verloren 
gegaan. Dit zou wellicht in het masterplan 
weer terug gebracht kunnen worden. Binnen 
het leger werd de binnenplaats vooral als 
appèlplaats gebruikt. De monumentale 
setting moest hierbij de jonge rekruten 
imponeren, waardoor zij minder snel uit 
het gareel zouden lopen. Tevens biedt 
deze theatrale setting een goed overzicht 
over het plein en dus een grote mate van 
controle. Zoals reeds uitgelegd in paragraaf 
2.1.1. Typologie & Hiërarchie zijn overzicht en 
controle belangrijke elementen bij de training 
van soldaten.

Afb.4.2.1

Foto van de binnenplaats van het Paleis van Versailles.Afb.4.2.1
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Afb.4.2.2

Afb.4.2.3
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Foto van het Corps de Logis met een gedeelte van de 
rechter zijvleugel van de Tapijkazerne.

Afb.4.2.2 Luchtfoto in vogelvluchtperspectief van het Corps de 
Logis met de Cour d’honneur van de Tapijnkazerne.

Afb.4.2.3
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5. Woon-zorgCoMplex

Voordat er begonnen kan worden met het 
ontwerpen van het woon-zorgcomplex 
moet er eerst gekeken moeten worden 
naar de eisen en wensen van de toekomstig 
gebruikers. Daarvoor zal eerst de doelgroep 
nauwkeurig bepaald moeten worden. Uit 
gegevens van de gemeente Maastricht 
blijkt dat het kantelpunt tussen een dalend 
en stijgend inwonersaantal ligt bij de 
leeftijdscatogorie 45-54 jaar (paragraaf 1.6 
probleemstelling). Vanaf 55 jaar en ouder is 
er een stijging waar te nemen. De doelgroep 
bestaat daarom uit inwoners van Maastricht 
van plus minus vijftig jaar en ouder, waarvan 
de kinderen het ouderlijk huis inmiddels 
hebben verlaten. Het betreft dan mensen die 
nog vol in het leven staan, maar alvast kunnen 
inspelen op later. Door in een eerder stadium 
al in een zorgomgeving te gaan wonen, hoeft 
er op latere leeftijd niet meer verhuisd te 
worden. Gezien de top locatie en de daardoor 

verwachtte prijzen voor koop danwel huur, zal 
de doelgroep in het hogere segment liggen. 
De belanrijkste is van deze groep is dat zij geen 
stap willen terug doen in hun woonsituatie en 
wooncomfort. Betreft de woonsituatie willen 
zij dus absoluut niet weggestopt worden in 
een verpleeghuis, maar willen zij onderdeel 
blijven uitmaken van de samenleving. 
Daarom zoeken ze naar een binnenstedelijke 
locatie op loopafstand van een divers aanbod 
van diensten, voorzieningen en zorg. Daarbij 
willen ze een omgeving met een helder 
opgezette openbare ruimte, een gevoel van 
veiligheid en een goede balans tussen privacy 
en sociaal contact. Er moet de mogelijkheid 
zijn tot terugtrekken in de eigen woning en 
tegelijkertijd moet men gestimuleerd worden 
tot het aangaan van sociaal contact. Dit alles 
in een woongebouw met aantrekkelijke 
architectuur, waarbij het wooncomfort 
centraal staat.

5.1 Doelgroep
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Als gevolg van de vergrijzing is de zorgvraag 
de laatste jaren alleen maar toegenomen. 
Het antwoord van de samenleving hierop 
was massale zorgverzamelgebouwen om 
de zorg betaalbaar te houden. Dit leverde 
zorggebouwen op getypeerd als ‘gestolde 
programma’s van eisen, fantasieloze bouwsels, 
gedrapeerd om een optelsom van vierkante 
meters en georganiseerd op basis van 
functionele relaties’5 op.  Enkele jaren verder is 
de conclusie getrokken dat dit niet de juiste 
richting is en het tijd is voor verandering. 
In het nieuwe zorgconcept staat de patient 
weer centraal. De zorg moet gericht zijn 
op het individu en niet langer op de massa. 
Daarvoor moet de zorg terug naar de 
menselijke maat en zal de zorg persoonlijker 
moeten worden. Het autonome zorggebouw 
zal hierdoor veranderen in een geïntegreerde 
zorgomgeving. De zorg zal zich verplaatsen 
van de rand van de stad naar het centrum. 

Het vraagstuk over wie en hoe dit allemaal 
betaald gaat worden, blijft natuurlijk wel 
spelen. De focus is hierbij verlegd van massa 
zorg naar preventie is beter dan genezen. Dit 
sluit overigens prima aan bij de eisen van 
de groep die de meeste zorg nodig heeft. 
De ouderen willen namelijk de regie over 
hun eigen leven behouden. De nieuwe zorg 
zet daarom in op de zelfredzaamheid van 
de ouderen (Afb.5.2.1). Zo lang mogelijk 
zelfstandig blijven leven en alleen daar 
waar nodig ondersteundende zorg bieden 
(Afb.5.2.2). Verder willen ze de senioren zo fit 
en vitaal mogelijk houden. Daarom moeten 
ouderen gestimuleerd worden tot activiteiten 
om het lichaam gezond te houden (Afb.5.2.3), 
tot het aangaan van sociale contacten om de 
geest fit te houden en ze te laten wonen in 
een stimulerende omgeving (Afb.5.2.4). Een 
zogehete healing environment heeft een 
positief effect op de gezondheid.

5.2 Nieuwe zorgconcept
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Afb.5.2.1

Zefredzaamheid van senioren.
Ondersteunende zorg.
Vitale ouderen, fit van lichaam en geest.

Afb.5.2.1
Afb.5.2.2
Afb.5.2.3

Afb. 5.2.1 Afb. 5.2.2

Afb. 5.2.3 Afb. 5.2.4

Healing environment.Afb.5.2.4

De Architect, thema: Zorg, jaargang 41, oktober 2010. Artikel: 
Zorg, nieuwe ontwerpopgaven in de zorg, Harm Tilman.

5
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De hoofdfuncties het woon-zorgcomplex, zijn 
uiteraard het wonen en de ondersteunende 
zorg. Bij zorg moet gedacht worden aan 
functies als een huisarts, fysiotherapie, 
dementiezorg en thuiszorg. Verder bestaat 
het terrein uit een parkzone in het noordelijke 
gedeelte en een aantal voorzieningen 
die het gebied van een kwaliteitsimpuls 
moeten voorzien. Door het programma niet 
alleen uit wonen en zorg te laten bestaan 
voelt het geheel minder als een afgesloten 
zorgomgeving aan, maar meer als onderdeel 
van de samenleving. De voorzieningen op het 
terrein zullen namelijk een wijk- en regionale 
functie vervullen. De externe voorzieningen 
zullen bestaan uit wellness en leisure 
functies. Deze sluiten namelijk prima aan bij 
de gedachte uit het nieuwe zorgconcept om 
de ouderen fit en vitaal te houden. Hierbij 
kan gedacht worden aan functies als een 
buurthuis, café, sauna en een gymzaal.

5.3 Wellness & Leisure
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Afb. 5.3.3

Afb. 5.3.1 Afb. 5.3.2

Afb. 5.3.4

Senioren genietend van het leven.
Twee ouderen mannen in een sauna.

Afb.5.3.1
Afb.5.3.2

Groepsactiviteit voor ouderen.
Twee senioren hardlopend door het park.

Afb.5.3.3
Afb.5.3.4
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In deze paragraaf zal er gekeken worden 
naar de interessegebieden van de doelgroep. 
De eisen en wensen betreft het wonen, de 
zorg en de voorzieningen zijn inmiddels 
al aan bod gekomen. De interesses van de 
senioren bieden wellicht aanleiding om nog 
enkele extra functie(s) in het programma op 
te nemen. Voorwaarde is dan wel dat deze 
functies goed te combineren zijn met de 
hoofdfunctie van het terrein, het wonen. De 
extra functie mag niet ten koste gaan van de 
woonkwaliteit van de bewoners. De doelgroep 
is bepaald op de welgestelde vijftig plus 
inwoners van Maastricht. Deze vaak hoger 
opgeleidde groep heeft veel interesse in 
kunst en cultuur. Hierbij kan gedacht worden 
aan muziek (Afb.5.4.1), literatuur (Afb.5.4.2), 
kunst (Afb.5.4.3) en dans en toneel (Afb.5.4.4). 
De rustige leefomgeving van de ouderen zou 
door de nieuwe functie niet in het gedrang 
moeten komen. Bovendien zouden de 

bewoners zowel toeschouwers als participant 
van de extra functie moeten kunnen zijn. De 
bewoners worden op deze manier uitgedaagd 
tot het komen kijken naar en deel te namen 
aan deze activiteit. Het interessegebied dat 
hier volgens mij het beste bij past is kunst. 
Deze functie zou dan moeten bestaan uit 
enerzijds ateliers waar zowel de bewoners als 
bezoekers de mogelijkheid hebben om kunst 
in de vorm van bijvoorbeeld schilderijen en 
beelden te maken. Anderzijds zou er een 
vorm van expositie mogelijk moeten zijn, 
waarin deze in de ateliers gemaakte kunst 
kan worden tentoongesteld. De expositie zou 
bestaan uit een variabel deel dat in de ateliers 
gemaakt wordt en een permanent deel met 
bijvoorbeeld de militaire geschiedenis van 
Maastricht of de kazernegeschiedenis.

5.4 Kunst & Cultuur
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Afb. 5.4.1 Afb. 5.4.2

Afb. 5.4.3 Afb. 5.4.4

Zang - optreden van een zangeres.
Literatuur - boekenrek in een bibliotheek.

Afb.5.4.1
Afb.5.4.2

Kunst - expositie van schilderijen.
Dans - balletvoorstelling.

Afb.5.4.3
Afb.5.4.4
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6. stedelijk projeCt

Voor de ontwikkeling van het 
stedenbouwkundig masterplan is er 
gebruikt gemaakt van het gedachtegoed 
van vooraanstaand stedenbouwkundig 
ontwerper Frits Palmboom. Hij uit zijn kritiek 
op de oude manier van stedenbouwkundig 
ontwerpen en pleit voor een nieuwe 
aanpak. Hij betiteld de oude stedenbouw 
als technocratisch functionalisme, 
waarbij planologisch-, typologisch- en 
morfologisch onderzoek moest leiden tot 
een stedenbouwkundig ontwerp, ook wel 
‘het Plan’ genoemd. De studies hebben hierbij 
voornamelijk betrekking op gebouwen, 
ensembles en de relatie tussen gebouw en 
omgeving. Het plan was gebasseerd op de 
veronderstelling dat de overheid in staat 
is de maatschappelijke ontwikkelingen 
nauwkeurig te herkennen en met behulp van 
die kennis tot in detail te sturen. Verder werd 
het verleden in het plan als pure ballast gezien 

en was er geen ruimte voor toekomstige 
veranderingen. Dit laatste werd namelijk niet 
nodig geacht. 
In zijn kritiek stelt Palmboom dat het in de 
huidige stedenbouw ontbreekt aan condities 
voor stedelijke complexiteit in de architectuur 
en stedenbouw in de 20e eeuw. Hij is bezorg, 
verontwaardig en zelfs kwaad over de 
toenemende verschraling van het stedelijk 
leven en over een verdwijnend besef van de 
culturele betekenis van complexe stedelijke 
vormen en structuren.
Hij pleit dan ook voor een culturele 
herwaardering en herinterpretatie van 
stedelijkheid en een poging de ruimtelijke 
en fysieke kenmerken van stedelijkheid te 
formuleren. Palmboom zoekt in zijn werk dan 
ook naar een nieuwe relatie tussen onderzoek 
en ontwerp6.

6.1 Kritiek Frits Palmboom

Deel ii: Theorievorming

Rotterdam, verstedelijkt landschap, door Frits Palmboom.6
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Palmboom is in zijn zoektocht naar een 
nieuwe relatie tussen onderzoek en ontwerp 
uitgekomen bij de relatie tussen ‘landschap en 
stedenbouw’. Bij het plan was deze relatie nog 
tussen ‘gebouw en omgeving’. Het landschap 
speelt een cruciale rol in de wijze van kijken, 
analyseren en ontwerpen in zijn werk. Dit 
komt tot uiting in de titel van het boek dat 
ik heb bestudeerd: ‘Rotterdam, verstedelijkt 
landschap’. Het is een opvallende titel, 
aangezien het landschap hier als centraal 
begrip wordt benoemd en verstedelijkt duidt 
op een proces in plaats van een situatie. Het 
landschap wordt niet louter meer beschouwd 
als een context, een ‘omgeving‘ van de 
bebouwing, maar de bebouwing wordt als 
onderdeel van het landschap beschouwd. De 
spil van het werk van Palmboom is dan ook de 
verhouding tussen ‘continuïteit & dynamiek’, 
en het landschap is het domein van deze 
verhouding. In tegenstelling tot het plan heeft 

6.2 Verstedelijkt landschap
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Afb.6.2.2

Ruimtelijk raamwerk, plan Belvédère - de infrastructuur.
Ruimtelijk raamwerk, plan Belvédère - het landschap.

Afb.6.2.1
Afb.6.2.2

Afb.6.2.1
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Palmboom grote aandacht voor behoud van 
zaken die de moeite waard zijn en lange tijd 
het karakter van het gebied hebben bepaald. 
Verder schept hij juist voorwaarden voor 
het ontstaan van nieuwe, onverwachte en 
onvoorziene ontwikkelingen. Op deze manier 
kan er een nieuwe authenticiteit ontstaan. 
Zijn plannen zijn dan ook geen ‘blauwdruk’, 
een masterplan waarin alles is gedefinieerd, 
maar een ‘printplaat’, die de samenhang regelt 
tussen de gebouwen en het openbaar gebied 
en de toekomstige plandelen onderling. Het 
plan biedt eens stevig ruimtelijk raamwerk 
(Afb.6.2.2 en 6.2.3) aangevuld met een aantal 
duidelijke spelregels voor planontwikkeling. 
Als inspiratie voor de ontwikkeling van dit 
raam, zoekt Palmboom naar constanten 
afgeleidt uit de historische groei van de 
stad. De constanten worden vervolgens als 
krijtlijnen uitgezet voor haar toekomstige 
ontwikkeling. 
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Afb.6.2.3

Cartoon-achtige vogelvlucht perspectief tekening van 
het plan Belvédère: ontwarren van een knoop.

Afb.6.2.3

Uit de analyses  van Palmboom blijkt dat 
‘landschap’ en ‘infrastructuur’ de standvastige 
elementen zijn in de ontwikkeling van de stad 
en daarmee dus de sleutelbegrippen voor 
haar stedelijke ontwikkeling. 
Als methode om zijn plannen te presenteren 
gebruikt Palmboom cartoon-achtige 
vogelvlucht perspectief tekeningen voor 
zowel de analyse als het ontwerp (Afb.6.2.3). 
De tekeningen versterken de aanwezige 
kenmerken en verduidelijken de territoriale 
eigenschappen door het project op te 
bouwen als een som van morfologische 
coherente onderdelen. Het plan zelf legt zich 
vervolgens toe op de voorwaarden waaraan 
de bouwstenen van de morfologische 
subeenheid moeten voldoen om de 
beoogde consistentie van elk fragment in het 
totaalontwerp te realiseren.
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Adolf Loos, geboren in 1870, werkte als 
architect vanaf 1898 tot zijn dood in 1933. 
Hij woonde tot 1924 in Wenen, daarna 
opereerde hij hoofdzakelijk vanuit Parijs. 
Adolf Loos geloofde in de evolutie van 
architectuur. Ontwerpen was in zijn opinie 
een selectieve voorzetting van de traditie, 
waarbij de veranderende omstandigheden de 
haalbaarheid van innovaties bepaalde. Verder 
had Loos weinig vertrouwen in de tekening of 
foto als middel om architectonische kwaliteit 
te bepalen. Wel was hij van mening dat 
goede architectuur kon worden beschreven. 
Loos gebruikte dan ook een beschrijvende 
methode om tot een ontwerp te komen. 
Deze ontwerpmethode is Loos’s belangrijkste 
bijdrage aan de architectuur en wordt vaak 
samengebracht onder de noemer ‘Raumplan’. 
Het Raumplan is een methode om stedelijke 
woonhuizen te ontwerpen. Aangezien het 
Raumplan een methode is, bestaat er ook 

geen specifieke definitie voor. Het Raumplan  
bestaat het uit een beschrijving van de 
aspecten van het werk van Loos. Ondanks dat 
het belang en aanzien van het concept van 
het Raumplan in de jaren is gegroeid, is de 
term alleen gebruikt in combinatie met het 
werk van Loos. Het heeft daardoor altijd een 
puur polemische functie gehad en is nooit 
gebruikt in de vorm van een theorie7. Ondanks 
dat, heb ik het binnen dit verslag toch in het 
deel theorievorming ondergebracht. Het 
gedachtegoed van het Raumplan vormde 
namelijk de basis voor mij interieurontwerp. 
Letterlijk vertaald betekend Raumplan 
‘ruimteplan’. Om het ruimteplan beter te 
kunnen toelichten is het onderverdeeld in een 
‘woonplan, ruimtelijk plan en materiaalplan’. 
In de volgende paragrafen zullen deze drie 
plannen worden uitgelegd. De afbeeldingen 
in dit hoofdstuk zijn van het ‘Moller huis’, een 
van de woonhuizen volgens het Raumplan.

7.1 Introductie

7. rauMplan

Raumplan versus Plan libre. Adolf Loos / Le Corbusier.
Essay: Adolf Loos - Patterns of Town Houses, Johan van de Beek

7
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Het woonplan omvat de wijze waarop het 
grondplan, een soort van twee dimensionale 
of horizontale ruimte, is geordend. Binnen 
het woonplan zijn er een aantal patronen 
te herkennen die steeds terug komen in het 
werk van Loos:

Het compacte wonen: de werken van Loos 
worden gekenmerkt door een maximale 
drie dimensionale compactheid. Als 
gevolg hiervan worden de interne contact 
momenten gemaximaliseerd en het extern 
contact geminimaliseerd. Hierdoor wordt de 
overgang van buiten naar binnen benadrukt.
 
Het verschil tussen boven en onder: hiermee 
wordt de gradatie in verticale privacy 
bedoeld. De verticale structuur van Loos 
bestaat uit vier functionele niveaus. In de 
onderste en bovenste verdieping worden de 
secundaire woonfuncties ondergebracht. De 

primaire woonfuncties zijn in de middelste 
twee verdiepingen geplaatst. De onderste 
bevat de leefruimtes, zoals de woonkamer en 
keuken. Deze verdieping is verbonden met 
buiten en daarmee de meest publieke. De 
bovenste bevat de slaapkamers en badkamer. 
Deze verdieping is alleen bereikbaar via de 
woonverdieping en is daardoor meer privé. 

Het verschil tussen voor en achter: er is een 
wezenlijk verschil in privacy tussen de 
publieke voorzijde en de private achterzijde. 
In de ontwerpen van Loos wordt de 
woonkamer op de woonverdieping juist aan 
de meer private achterzijde geplaatst.

Het verschil tussen links en rechts: in zijn 
ontwerpen positioneerd Loos de hal, gang en 
garderobe steeds aan een zijde en de ruimtes 
aan de andere zijde. Hierdoor ontstaat er een 
wezenlijk verschil tussen de beide zijdes.

7.2 Woonplan

Plattegrond van de verhoogde begane grond.
Plattegrond en doorsnede, met de zichtlijn vanaf de 
zithoek aan de achterzijde.

Afb.7.2.1
Afb.7.2.2

Afb.7.2.1 Afb.7.2.2
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Het ruimtelijk plan omvat op welke manier 
de drie dimensionale of verticale ruimte is 
geordend, of beter gezegd is samengesteld. 
Net als bij het woonplan, zijn er ook bij het 
ruimtelijk plan een aantal patronen:

Het samengestelde interieur: het interieur 
van de ontwerpen van Loos bestaat uit een 
compositie van kubistische ruimtes. Iedere 
ruimte wordt specifiek voor een concrete 
situatie ontworpen. De dimensies van elke 
specifieke ruimte verschillen daardoor in 
Loos’s zijn ontwerpen. Vervolgens worden 
deze ruimtes aaneengeschakeld gebasseerd 
op het woonplan. Wel is er altijd een strikte 
scheiding tussen de woonverdieping en 
de slaapverdieping. Zelfs bij het gebruik 
van dubbel hoge ruimtes op een van beide 
verdiepingen. Bij de slaapverdieping is 
iedere ruimte seperaat bereikbaar vanuit een 
circulatieruimte. 

Open trappenhuizen: de trappen op het 
woonniveau hebben open toegang tot de 
leefruimtes. Deze open trappen hebben een 
theatraal effect, waardoor het verschil in 
toeschouwer en acteur worden benadrukt.

Eccentrische circulatie: in de ontwerpen van 
Loos worden de entrees van de ruimtes uit het 
midden gepositioneerd. Deze eccentrische 
benadering geeft een verbeterde weergave 
van de ruimte. Op deze manier wordt de 
circulatie aan de randen van de ruimte 
gehouden, waardoor het midden vrij blijft. 
In het midden ontstaat er nu een plek op de 
symmetrie as van de ruimte, waar indien er 
een object geplaatst wordt extra nadruk op 
komt.

7.3 Ruimtelijk plan
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Afb.7.3.1

Foto van de verhoogde zithoek in de woonkamer aan de 
achterzijde van het huis.

Afb.7.3.1
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Ondersteunende constructie: in de plannen 
van Loos moest de constructie de structuur 
van het ruimtelijk plan ondersteunen. De 
ondersteunende constructie was in de ogen 
van Loos echter een pure noodzaak en deed 
daarom niet meer in de architectonische 
vormgeving. In de ontwerpen van Loos waren 
de buitenmuren altijd bakstenen dragende 
wanden. De dragende binnenwanden 
waren ook altijd van steen. De andere 
scheidingswanden waren van hout, dunne 
stenen of werden gevormd door kasten. De 
vloeren waren van hout, die in het geval van 
grote vloeroppervlaktes werd ondersteund 
door betonnen balken. 

Gevelbekleding: in zijn ontwerpen in de 
periode rondom 1920 is de buitengevel altijd 
afgewerkt met wit pleisterwerk (Afb.7.4.1). 
Vaak werd er gebruik gemaakt van een stenen 
plint en werd het geheel afgewerkt met een 

kroonlijst. Deze combinatie werd echter in 
zijn voorgaande werk nauwelijks gebruikt en 
zou in zijn latere werk helemaal verdwijnen. 
Het pleisterwerk is geheel in de traditie van 
het onversierde pleisterwerk. Het gebrek aan 
ornamenten staat in schril contrast met de 
19e eeuwse voorliefde om versieringen van 
verschillende stijlen te combineren. Het op 
deze manier gebruiken van pleisterwerk had 
de meerwaarde van maximale neutraliteit. 

Binnenbekleding: de bekleding van het 
interieur verschilt per ruimte. Net zoals de 
dimensies voor iedere ruimte werden bepaald 
door de functie, werd het materiaalgebruik 
bepaald door de sfeer en karakter die de 
ruimte moest uitstralen. Wel probeerde Loos 
zijn materialen op een dergelijke manier te 
gebruiken, zodat de natuurlijke kwaliteiten 
van het materiaal het best tot uiting kwamen.

7.4 Materiaalplan

Afb.7.4.1 Afb.7.4.2

Aanzicht vanaf de straatzijde van het Mollerhuis.
Het trappenhuis dat leidt van de entreehal naar de 
woonkamers.

Afb.7.4.1
Afb.7.4.2
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8. stedenbouWkundig ontWerp

Bij het maken van het stedenbouwkundig 
ontwerp is het gedachtegoed van Frits 
Palmboom gevolgd. Dit gedachtegoed is 
reeds uitgelegd in hoofdstuk 6 stedelijk project. 
In zijn gedachtegoed wordt uitgelegd dat 
een analyse met als belangrijkste begrippen 
‘landschap’ en ‘infrastructuur’ gecombineerd 
met een aantal spelregels moet leiden tot 
een ruimtelijke raamwerk, waarbinnen nog 
voldoende speelruimte is voor toekomstige 
ontwikkeling. Bovenstaand stappenplan is 
als groep uitgevoerd, bestaande uit Edwin 
Caspers, Peter Vriens en mijzelf. Vervolgens 
is de speelruimte voor toekomstige 
ontwikkeling gebruikt om het ruimtelijk 
raam te personaliseren. Ieder groepslid heeft 
namelijk een eigen visie en dus een eigen 
programma voor het gehele kazerneterrein. 
Het bleek daarom onmogelijk om één 
overkoepelend plan te maken dat bij alle drie 
de visies aansloot. 

Uit de reeds in ‘hoofdstuk 3 Context’ 
besproken stedenbouwkundige analyse 
zijn een aantal spelregels afgeleidt om het 
ruimtelijk raamwerk vorm te geven. Deze 
spelregels zijn onderverdeeld in een viertal 
hoofdthema’s: landschap, ruimtelijke structuur, 
infrastructuur en groenstructuur. Binnen elk 
thema zijn er een aantal spelregels waaraan 
het ruimtelijk raamwerk moet voldoen, ook 
bij het personalisatie van het raamwerk. De 
spelregels bevinden zich op de volgende 
pagina.

8.1 Inleiding

Deel iii: archiTecTonische vormgeving
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Landschap, als sturend element: 
- verbeteren van de voetgangers- en 
fietsverbinding vanuit het stadspark met het 
achterland.
- historische laag als inspiratie gebruiken bij 
de vormgeving van het terrein.
- gebruik maken van het hoogteverschil in het 
gebied om contrast te creeëren en een visuele 
relaties.

Ruimtelijke structuur van de kazerne: 
- aanbrengen van een scheiding tussen de 
publieke parkzone en de semi-openbare 
ruimte.
- terugbrengen van de oorspronkelijke 
paviljoenstructuur van het kazerneterrein.
- herstellen van de hiërarchische 
zwaartepunten op het terrein.

Infrastructuur, toegankelijkheid van het terrein:
- openen van de enclave 
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- toevoegen van minimaal een extra toegang 
met de auto tot het kazerneterrein.
- scheiden van de verschillende 
infrastructurele stromingen auto, voetganger 
en fiets.

Groenstructuur in de omgeving:
- afmaken van de beweging van de 
stadsparkengordel. 
- de drie gebouwen in het Noorden worden 
onderdeel van de openbare parkzone. De 
gebouwen zijn het officiers mess, het hospital 
en de onderofficierskantine.
- fragmenteren van het hertenpark, om de 
parkzone toegankelijker te maken.
- de nieuwe park delen sluiten aan op de 
bestaande structuur.
- het westelijk deel van het voormalig 
sportterrein van de kazerne wordt onderdeel 
van het park. 

Afb.8.2.1

Luchtfoto van de Tapijnkazerne te Maastricht.Afb.8.2.1

8.2 Spelregels
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8.3 Ruimtelijk raamwerk
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Afb.8.3.1

Ruimtelijk raamwerk van de groep.Afb.8.3.1

Met behulp van de stedenbouwkundige 
analyse en de spelregels is er een ruimtelijk 
raamwerk gemaakt. Vergeleken met de 
oude situatie (Afb.8.1.1), valt direct op dat 
er veel groen terug gebracht in het gebied. 
De gedachte hierachter was om hiermee 
terug te keren naar het oorspronkelijke 
landschapsconcept van een ‘buitenplaats 
met een statig landhuis’. Verder zijn de 
excercititieloods en de addities in het 
middengebied verwijdert, waardoor de 
ruimtelijke structuur op het terrein wordt 
hersteld. Deze was verloren gegaan, 
doordat het terrein door de jaren heen te 
vol was gebouwd. Nu krijgen de paviljoen 
allemaal wat meer lucht. Vervolgens is de 
oude Jekerarm teruggebracht als natuurlijk 
scheidend element tussen de parkzone 
en de rest van het terrein. Hierdoor wordt 
de beweging van de stadsparkengordel 
afgemaakt. De drie gebouwen ten noorden 

van de Jekerarm worden nu onderdeel van 
het stadspark en zullen daarom een publieke 
functie krijgen. Door het hertenpark zijn een 
aantal wandelpaden aangelegd, waardoor 
deze onderdeel van het park wordt in plaats 
van een los element. 
De voormalig enclave is geopend naar de 
stad en infrastructureel aangesloten op 
het stedelijk netwerk. Verder is er een extra 
toegang voor het autoverkeer gemaakt, 
waardoor er een soort van rondgang ontstaat 
met behulp van de ventweg naast de ringweg 
op de Prins Bisschopsingel. Er is gekozen om 
deze rondgang zo minimaal te houden, zodat 
het terrein zoveel mogelijk autoluw blijft. Het 
landschapsconcept komt op deze manier 
beter tot zijn recht. Tot slot is het autoverkeer 
gescheiden van het voetgangers- en 
fietsverkeerd.
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Afb.8.4.1

Bebouwing                       Weg Kavel             Stadsmuur
  
Voet/fietspad                       Groen Parkeren              Water 

8.4 Printplaat
Bij de personalisatie van het ruimtelijk 
raamwerk, is het voormalig sportterrein 
van de kazerne opgesplitst in tweeën door 
de weg ten westen van dit sportveld te 
verleggen (Afb.8.3.1). Dit zorgt ervoor dat 
het westelijk gedeelte van het sportterrein 
bij het park wordt betrokken, waardoor de 
fysieke verbinding met het achterland onder 
de ringweg door gecreëerd kan worden 
(Afb.8.3.4). Bovendien is de groenstructuur 
nu een continu beweging die niet meer 
worden onderbroken door de weg is kwestie. 
Het oostelijk deel van het sportterrein 
wordt gebruikt als parkeergelegenheid 
voor bewoners en bezoekers van het 
voormalig kazerneterrein. Het terrein is na 
het parkeren gemakkelijk te bereiken via 
de tunnel onder de ringweg door of via 
de parkroute. Deze voetgangerstunnel is 
oorspronkelijk aangelegd voor de soldaten 
nadat de Prins Bisschopsingel onderdeel 

Personalisatie van het ruimtelijke raamwerk naar een 
individueel stedenbouwkundig ontwerp.

Afb.8.4.1

werd van de ringweg van Maastricht. Op 
deze manier hoefde de soldaten deze nu 
veel drukker geworden weg niet langer 
over te steken. Verder is de plek van het 
voormalig driehoekige excercitieterrein een 
zorgplein gemaakt (Afb.8.3.2), waardoor deze 
hiërarchisch belangrijke zwaartepunt van 
de voormalig kazerne intact blijft. Ook is het 
plein van de voormalig paradeplaats weer 
in ere hersteld. De functie van dit voorheen 
belangrijkste plein van de kazerne, is in de 
loop der jaren verloren gegaan ten behoeve 
van parkeergelegenheid.  Tevens is de entree 
aan de ringweg weer in gebruik genomen 
(Afb.8.3.5), zodat het geheel weer kan gaan 
werken als uitgelegd in hoofdstuk 4 Corps 
de Logis. Het plein als cour d’honneur met de 
entree van flanerende mensen omsloten door 
het Corps de Logis.



F.J.T. van Gemert | 0590346 | Technische Universiteit Eindhoven | Faculteit Bouwkunde | Architectural Engineering

Afb.8.4.2

Afb.8.4.3

De entree naar het driehoekige zorgplein van de entree 
langs het Wachtgebouw. Het plein is gesitueerd op de 
plek van het voormalig excercitieterrein.

Afb.8.4.3
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De fysieke verbinding onder de ringweg door van de 
stadsparkengordel met het groen langs de Jeker richting 
het achterland.

Afb.8.4.2
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Afb.8.4.4

De voormalig paradeplaats weer in ere hersteld als 
groen plein. Tevens is de voormalig entree weer in 
gebruik genomen.

Afb.8.4.4

Afb.8.4.5

Entree in de noordelijke parkzone, dat nu onderdeel 
uitmaakt van de stadsparkengordel. Perspectief gezien 
tussen het officiersmess en de terug gebrachte Jekerarm.

Afb.8.4.5
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9. ConCeptvorMing

Om tot het concept te komen dat de basis 
vormt voor het uiteindelijke architectonische 
ontwerp, moeten er een aantal stappen 
worden genomen. Deze stappen vallen 
onder de noemer conceptvorming en 
zullen in de volgende paragrafen worden 
toegelicht. In deze paragraaf zullen er eerst 
een aantal ontwerpuitgangspunten worden 
gedefinieerd. Deze punten volgen uit mijn 
persoonlijke Fascinatie, uit het Vooronderzoek, 
de analyse van het Corps de Logis en de analyse 
in het hoofdstuk Woon-zorgcomplex. De 
ontwerpuitgangspunten zullen nu hieronder 
behandeld worden:

Fascinatie: 
in mijn persoonlijke fascinatie verwijs ik naar 
mijn voorliefde voor historische panden en de 
geschiedenis die deze bouwwerken bezitten. 
Het is belangrijk deze geschiedenis te 
bewaren en er moet daarom gekeken worden 

naar wat nu echt beeldbepalend is voor deze 
geschiedenis. Daarvoor zal de essentie van 
het gebouw opgezocht moeten worden. 
Door gebruik te maken van het contrast 
tussen de ontmoeting van oud en nieuw, zou 
deze essentie zelfs versterkt kunnen worden 
in het nieuwe ontwerp. Het spanningsveld 
dat hierbij ontstaat heeft mij altijd al enorm 
geinteresseerd. Om er voor te zorgen dat de 
ontwerpopgave geen invulopgave wordt, 
waarbij een dergelijk spanningsveld niet aan 
bod komt is er gekozen voor een overmatig 
programma van eisen. Als gevolg hiervan zal 
de additie van een nieuw volume noodzakelijk 
worden en kan het spanningsveld tussen oud 
en nieuw worden opgezocht. Uitgangspunt 
is dat de essentie de basis vormt en er iets 
nieuws aan wordt toegevoegd, waarbij het 
contrast wordt opgezocht. Het interieur van 
het Kruisherenhotel te Maastricht is een mooi 
voorbeeld van dit contrast (Afb.9.1.1).

9.1 Ontwerpuitgangspunten
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Afb.9.1.1

Interieurfoto van de voormalig kloosterkerk herbestemd
tot het Kruisherenhotel te Maastricht door SatijnPlus
Architecten.

Afb.9.1.1

The Art of Transformation: 
De gedachte om het gebouw in een ander 
perspectief te plaatsen, met als gevolg dat 
men beter naar het oude gebouw gaat kijken 
en waardoor de originele kwaliteiten worden 
benadrukt spreekt mij persoonlijk enorm aan. 
Door het gebouw buiten zijn oorspronkelijke 
kader te laten treden, ontstaat er iets heel 
nieuws en spannends. Uitgangspunt is dan 
ook dat bij het architectonische ontwerp de 
methode van implementatie wordt gebruikt  
om dit te bewerkstelligen. Het conflict dat 
er ontstaat door het invoeren van een nieuw 
systeem sluit prima aan bij de gedachte van 
het contrast. Het resultaat is een gebouw dat 
veel krachtiger en interessanter is dan het 
bestaande. Uitgangspunt is hierbij dat het 
verleden de basis van geheel vormt.

Collective memory: 
Bij het kopje fascinatie is er gesproken 
over dat de essentie van het gebouw moet 
worden gezocht. In mijn beleving moet 
deze zoektocht beginnen bij het collectieve 
geheugen. Deze bevat namelijk het beeld 
van de kazerne dat in het geheugen 
Maastrichtenaar staat gegrift en daarmee 
de herinnering is aan de geschiedenis van 
deze plek. Het beeld word gevormd door het 
aangezicht van het ensemble, gezien vanaf de 
Prins Bisschopsingel (Afb.9.1.2). Uitgangspunt 
is dat dit beeld ten alle tijden bewaard moet 
blijven. 
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Corps de Logis: 
Bij de analyse van het ensemble kwam aan 
het licht dat het geheel is ontworpen als een 
corps de logis met cour d’honneur. Hetgeen 
dat niet direct verwacht zou worden bij een 
militaire kazerne. In de huidige situatie komt 
dit concept echter niet helemaal tot zijn recht. 
De kenmerken van een Corps de Logis kunnen 
meegenomen worden in het ontwerp van de 
herbestemming. Uitgangspunt is dan dat het 
hoofdgebouw zich moet onderscheiden van 
de vleugels in vorm en hoogte. 
Verder kwam aan bod dat het gebouw 
een functionele opzet heeft. Deze rigide 
structuur komt voornamelijk tot uiting in 
de plattegrond. Deze structuur doet teveel 
denken aan die van een verpleeghuis en 
moet daarom ook doorbroken worden. Het 
interieur zou daarom juist heel speels karakter 
moeten krijgen om een contrast aan te gaan 
met de rigide bestaande structuur.

Woon-zorgcomplex: 
De belangrijkste constatering uit het nieuwe 
zorgconcept is dat de ouderen een plek 
zoeken om zich in terug te trekken, maar 
tegelijkertijd gestimuleerd zouden moeten 
worden tot het deelnemen aan activiteiten en 
het aangaan van sociale contacten. Het privé 
domein om zich in terug te trekken is er in de 
vorm van het appartement. De rest van het 
gebouw zou daarom moeten bijdragen aan de 
stimulering. De ontsluiting zou bijvoorbeeld 
zo ontworpen kunnen worden dat er veel 
ontmoetingen plaatsvinden en er veel visuele 
relaties zijn. Om dit te bewerkstelligen moet 
het gebouw als één geheel functioneren en 
niet zoals in de huidige situatie als vijf losse 
volumes. Verder zal er ook interactie moeten 
plaatsvinden tussen de diverse verdiepingen 
van het gebouw. Deze gedachten vormen 
een van de uitgangspunten voor het interieur.

79

Foto van het Corps de Logis met de appèlplaats, 
genomen vanaf de Prins Bisschopsingel.

Afb.9.1.2

Afb.9.1.2
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De Tapijnkazerne is een van de laatst 
overgebleven voorbeelden van historisch 
belangrijke militaire architectuur in Maastricht. 
Het sluiten van de kazerne betekende 
namelijk het einde van alle militaire activiteit 
in de stad. De Tapijnkazerne is daarmee de 
laatst overgebleven herinnering aan vier 
eeuwen militaire geschiedenis van Maastricht. 
Het is daarom van belang deze herinnering te 
bewaren. De herinnering die in het geheugen 
van de Maastrichtenaar staat gegrift is het 
beeld van het collectieve geheugen. Dit beeld 
wordt gevormd door de representatieve 
as aan de zuidzijde van het kazerneterrein. 
Deze as bestaat uit het Wachtgebouw, de 
officierskantine, het Corps de Logis en de 
excercitieloods. Van deze gebouwen zijn het 
Wachtgebouw en het Corps de Logis de meest 
belangrijke. Het Wachtgebouw vanwege de 
prominente positie op de hoek van de Prins 
Bisschopsingel en de entreefunctie. 

9.2 Essentie van het gebouw
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Afb.9.2.1

Schets van het beeld van het collectief geheugen.
De rode lijn markeerd het beeld bestaande uit de drie 
logees en de paradeplaats van het collectief geheugen.

Afb.9.2.1
Afb.9.2.2

Afb.9.2.2
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Het Corps de Logis is belangrijk, omdat de 
kazerne zich hier naar de stad presenteerde. 
Het beeld van het ensemble, gezien vanaf 
de Prins Bisschopsingel is daarmee het 
belangrijkste deel van het beeld van het 
collectief geheugen (Afb.9.2.1). Dit beeld 
wordt gevormd door de combinatie van 
de drie losse logeesgebouwen en de 
paradeplaats (de rode lijn Afb.9.2.2). Om de 
essentie van dit beeld te bepalen, moet 
de vraag gesteld worden ‘wat is er echt van 
belang om het beeld intact te houden?’ 
Om deze vraag te beantwoorden moet er 
eerst bepaald worden wat de karakteristieken 
van de gebouwen zijn. Deze karakteristieken 
zijn reeds in de analyse bepaald en zitten de 
façades van de bebouwing. De monumentale 
bakstenen gevels met horizontale banden, 
de symmetrie, de rigide sequentie van 
ramen  en de wolfsdaken zijn de belangrijkste 
karakteristieken van deze gebouwen. 

De essentie van het Corps de Logis.Afb.9.2.3

Afb.9.2.3

Nu terug naar de vraag, welke van deze 
karakteristieken van belang zijn om dit beeld 
intact te houden. De wolfsdaken blijken 
hierbij niet essentieel. Door de vorm van 
de gevels, blijft de vorm en positie van de 
daken afleesbaar (Afb.9.2.3). De voor- en 
zijgevels van de logees en het plein vormen 
dus de essentie van het gebouw. De rest van 
het gebouw, het interieur, de achtergevel 
en het dak zijn overbodig en zullen daarom 
verwijdert worden. Het verwijderen van 
het interieur biedt de mogelijkheid de 
rigide en functionele structuur van het 
interieur te doorbreken, zoals gesteld in 
de uitgangspunten. Het interieur moest 
sowieso naar de nieuw functie aangepast 
worden, omdat deze een andere tijd en een 
andere leefstijl vertegenwoordigde. Het 
herbestemmingsconcept ‘hermietkreeft’ sluit 
perfect aan bij al het voorgaande. Dit concept 
wordt op de volgende pagina toegelicht.
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Hermietkreeftconcept:
Is een inventieve manier van herbestemmen, 
met name geschikt voor bijzondere oude 
gebouwen. Het doel bij dit concept is het 
behoud van het beeld van het oude gebouw. 
De strategie is daarom restauratie van de 
gevels en het uithollen van het interieur om 
het gebouw geschikt te maken voor zijn 
nieuwe functie. De identiteit en beeld van 
het nieuwe gebouw wordt volledig ontleent 
aan het oude. Als gevolg van het uithollen 
corresponderen vorm en inhoud niet langer 
met elkaar, maar dat is niet bezwaarlijk; de 
gelaagdheid die op deze manier ontstaat, is 
immers een wezenskenmerk van het stedelijk 
landschap. Als gevolg van het conflict tussen 
vorm en inhoud ontstaat er iets nieuws, 
onverwachts en spannends. Een contrast 
tussen oud en nieuw is hierbij de manier om 
dit conflict vorm te geven. Door een contrast 
te gebruiken kunnen juist de oorspronkelijke 

kwaliteiten van het gebouw worden 
geactualiseerd, versterkt en gerespecteerd. 

De naamgever van dit concept, de 
hermietkreeft, is een dier dat bekend staat 
door het gebruik van een lege schelp, meestal 
een slakkenhuis, om het weke achterlijf te 
beschermen. Vertaald naar een gebouw, 
houdt dit in dat de buitengevels blijven staan 
als een lege huls (schelp) en het interieur 
(lichaam) inwisselbaar is. Een voorbeeld van 
een herbestemmingsproject waar dit concept 
is toegepast is de Zwarte Parel in Rotterdam 
(Afb.9.2.4). Hier is het gehele interieur 
uitgehold. Vervolgens is hier een sculptureel 
element is geplaatst, zonder dat deze een 
ruimte afsluit. Op deze manier ontstaan er 
een enorm interessante binnenruimte van 
aaneengeschakelde ruimtes, waarbij het 
nieuwe element in contrast staat met de oude 
structuur.

Afb.9.2.4

Interieurfoto van de Zwarte Parel te Rotterdam door 
Zecc Architecten in samenwerking met Studio Rolf.fr. 

Afb.9.2.4
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9.3 Historische gelaagdheid
Het resultaat na de eerste stap van de 
conceptvorming is dat er nog slechts drie 
muren van het oorspronkelijke gebouw 
zijn blijven staan. De voorgevel en beide 
zijgevels vormen de basis voor de rest het 
ontwerp. Aan deze basis wordt een nieuw 
volume toegevoegd. Dit past geheel in het 
uitgangspunt dat er gekozen wordt voor 
een overmatig programma van eisen, zodat 
er additie noodzakelijk is. Uitgangspunt 
hierbij is dat het nieuwe volume een contrast 
moet aangaan met het bestaande. Er moet 
daarom het contrast gezocht worden 
met de karakteristieken van het oude. 
De karakteristieken van het oude zijn dat 
het gebouw uit vijf losse volumes lijkt te 
bestaan, de spiegelsymmetrie, de horizontale 
banden, de orthogonale vormentaal en de 
repetitie van ramen.  Het nieuwe volume zou 
een contrast met al deze karakteristieken 
moeten aangaan. Om tot een vormentaal 

voor het nieuwe volume te komen, is er  een 
vormstudie gedaan (Afb.9.3.1).  Startpunt is het 
plaatsen van een rechthoekig blok boven op 
de basis. Het nieuwe volume bij deze variant 
is geen asymmetrische vorm, waardoor er 
geen contrast met de symmetrie van het 
bestaande wordt gecreëerd. Vervolgens zijn 
er enkele happen uit dit blok genomen om 
de symmetrie te doorbreken. Maar ook deze 
variant voldoet niet aan de eisen. Deze vorm 
gaat namelijk juist mee in de othogonale 
vormentaal van het bestaande in plaats 
van er een contrast mee aan te gaan. Bij de 
derde variant is er daarom voor een diagonaal 
gekozen. Deze voldoet eigenlijk aan alle eisen, 
maar het zwaartepunt van gebouw verschuift 
hierbij teveel naar één zijde. Daarom is deze 
variant nog doorontwikkeld tot de laatste 
variant. Deze vorm bestaat uit meerdere 
diagonale lijnen, waardoor het zwaartepunt 
niet langer op één positie ligt.

Afb.9.3.1
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Vormenstudie voor het nieuwe volume. Afb.9.3.1

Stap 1: rechthoekig blok Stap 2: doorbreken van de symmetrie

Stap 3: vormentaal met diagonalen Stap 4: verleggen van het zwaartepunt
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Afb.9.3.2

De vormentaal van het nieuwe volume 
(Af.9.3.2) gaat een contrast aan met alle 
karakteristieken van het bestaande gebouw. 
Het nieuwe volume zorgt ervoor dat de 
symmetrie en de orthogonale vormentaal 
van het oude wordt doorbroken. Bovendien 
maakt het nieuwe volume een eenheid van 
het geheel. Om een contrast een aan te gaan 
met de rigide sequentie van ramen, zouden 
de nieuwe ramen juist heel erg speels en 
bijna willekeurig lijkend geplaatst moeten 
worden (Afb.9.3.2). Er moet daarom een nieuw 
systeem van ramen ingevoerd worden. De 
implementatie uit het onderzoek The Art of 
Transformation is hier de methode voor. Dit 
houdt in dat er een nieuw systeem over het 
bestaande wordt heen gelegd. Het conflict 
tussen beide systemen zorgt ervoor dat het 
geheel interessanter en krachtiger is dan het 
bestaande bouwwerk. Het nieuwe systeem zal 
hierbij de daadwerkelijke ramen gaan vormen, 

maar het oude systeem moet nog steeds 
afleesbaar zijn in de gevel. Daarom wordt de 
bestaande gevel gefossiliseerd. Dit houdt in 
dat de oude ramen worden dichtgemetseld 
met dezelfde baksteen als de bestaande gevel 
(Afb.9.3.3). Door het kleurverschil in de stenen 
en doordat de contouren van de oude ramen 
zichtbaar blijven, is het oude systeem nog 
steeds afleesbaar in de gevel. Op deze manier 
ontstaat er een historische gelaagdheid 
in de gevel. Het conflict besproken bij het 
hermietkreeftconcept dat vorm en inhoud 
niet langer corresponderen, wordt op deze 
manier ook duidelijk in het gevelbeeld. 
De nieuwe snedes moeten een zekere 
speelsheid en willekeur in hun positionering 
bezitten. Aangezien deze snedes volgen uit 
het interieur, moet het interieur dezelfde 
kwaliteiten bezitten. Dit sluit overigens prima 
aan bij het uitgangspunt dat de saaie, rigide, 
oude structuur plaats moest maken voor 

Implementatie van een nieuw ramensysteem. Afb.9.3.2
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Afb.9.3.3

Afb.9.3.4

een nieuw speels en spannend interieur. 
Niet alleen de snedes, maar ook de exacte 
vorm van het nieuwe volume zal volgen uit 
het interieur. De vormentaal is inmiddels 
bepaald, maar de dimensies van het volume 
en de wijze waarop er stukken te lijken zijn 
afgesneden van een rechthoekig blok worden 
door het interieurontwerp bepaald. 

Het eerder aangehaalde voorbeeld van 
de Zwarte Parel (Afb.9.3.4) bezit ook een 
historische gelaagdheid in de gevel. Hier is 
er echter gekozen om de bestaande gevel 
volledig zwart te schilderen en er vervolgens 
nieuwe snedes in te maken die volgen uit het 
nieuw ontworpen interieur.

Fossiliseren van de gevel, waardoor er een historische 
gelaagdheid in de gevel ontstaat.

Afb.9.3.3 Voorgevel van de Zwarte Parel te Rotterdam door 
Zecc Architecten in samenwerking met Studio Rolf.fr. 

Afb.9.3.4
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Uit de voorgaande twee stappen is het 
startpunt voor het interieur bepaald. Dit 
startpunt bestaat uit een tweetal onderdelen. 
Ten eerste is het interieur alleen begrensd 
door de drie gevels die blijven staan. Deze 
gevels, die een soort van omhulsel vormen, 
kunnen worden beschouwd als blanco 
vellen. Deze bestaande gevels worden 
immers gefossiliseerd, waardoor de oude 
rigide structuur wel zichtbaar blijft maar niet 
bepalend is. Het tweede punt komt voort 
uit de implementatie van een nieuw ramen 
systeem. Dit nieuwe systeem moet een 
speels karakter krijgen, dat voortkomt uit het 
interieur. Het interieur zal daarom ook een 
speels karakter moeten hebben.
De zoektocht naar deze speelsheid in het 
interieur is begonnen bij het gedraaid 
en vrijwel willekeurig plaatsen van de 
appartementenblokken (Afb.9.4.1-1). De 
speelsheid die op deze manier ontstaat zit in 

het aanzicht van de blokken, in plaats van in 
de restruimte tussen het omhulsel en deze 
blokken. De restruimte zelf wordt op deze 
manier helemaal niet speels en bovendien lijkt 
de draaiing van de blokken erg geforceerd. Een 
voorbeeld van hoe de relatie tussen omhulsel 
en interieur in de restruimte kan worden vorm 
gegeven is te zien op afbeeldingen 9.4.2. 
Verder is de speelsheid in het interieur van de 
Zwarte Parel een die mij enorm aanspreekt. 
Deze is niet gecreëerd met gesloten blokken, 
maar door de aaneenschakeling van niet 
omsloten ruimtes (Afb.9.2.4). Op deze 
manier ontstaat er een vloeiende ruimte 
door het gehele interieur. De speelsheid in 
het interieur moet daarom in deze richting 
worden gezocht (Afb.9.4.1-2). Aangezien een 
appartement altijd een introverte gesloten 
functie is, moet er gekeken worden naar 
een andere functie voor de restruimte. Naast 
de ontsluiting zal er hier daarom nog een 

9.4 Expositieroute
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Afb.9.4.1

1 Speelsheid in de blokken van de appartementen

2 Speelsheid in de restruimte voor de appartementen

3 Trapsgewijze expositieroute 4 Expositieroute met het gebouw als kunstobject

Studie naar de gewenste speelsheid in het interieur,
bestaande uit vier schematische conceptplaatjes.

Afb.9.4.1
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externe funcie in ondergebracht worden in 
de vorm van een expositieroute. De keuze 
voor de functie van een expositieroute is 
reeds uitgelegd in paragraaf 5.4 Kunst & 
Cultuur en zal daarom hier niet meer worden 
besproken. De expositieroute zal worden 
opgebouwd uit de sequentie van een aantal 
tentoonstellingsruimtes, geïnspireerd op het 
Raumplan van Adolf Loos. Deze route moet 
in de restruimte tussen de appartementen 
en het omhulsel worden geplaatst. Het idee 
daarbij is dat deze route over de diverse 
verdiepingen gaat. De eerste stap hierbij is 
om de ruimtes trapsgewijs te stapelen, met 
een uitzichtmoment over het kazerneterrein 
bovenaan de route (Afb.9.4.1-3). Op deze 
manier krijgt de expositieroute een extra 
kwaliteit. Niet alleen wordt het verhaal met de 
kazernegeschiedenis vertelt, maar er zijn ook 
een aantal uitzichtmomenten om dit verhaal 
tastbaar te maken. Een fraai voorbeeld van 

Interieurfoto van de Fabriksstrasse 12 in Basel,
Zwitserland door Vittorio Magnono Lampugnani.

Afb.9.4.3

Afb.9.4.2 Afb.9.4.3

Interieurfoto, doorsnede en plattegrond van de rest
ruimte tussen interieur en het omhulsel. Een woonhuis 
met atelier te Sent Zwitserland door architect Rolf Furrer.

Afb.9.4.2

hoe dit er uit zou kunnen zien is te zien op 
afbeelding 9.4.3. Om nog een extra kwaliteit 
aan de expositieroute toe te voegen zijn de 
tentoonstellingsruimtes uit elkaar geschoven 
(Afb.9.4.1-4). Op deze manier kan er op de 
trap tussen de ruimtes ook gekeken worden 
naar het gebouw zelf. Het gebouw zelf vormt 
namelijk ook een zeer mooi object, dat dus 
nu als kunststuk wordt gebruikt. Vanuit deze 
gedachte stelde ik mezelf de vraag, waarom 
de tentoonstellingsruimtes überhaupt 
afgesloten ruimtes moesten zijn. Door de 
ruimtes te vervangen door plateaus kan 
tijdens de hele route het gebouw ervaren 
worden. Bovendien wordt de relatie tussen 
interieur en omhulsel op deze manier een 
stuk intenser. Het resultaat van dit alles stelde 
me tevreden, echter was de route een twee 
dimensionale route (alleen in het verticale 
vlak), waardoor deze niet de speelsheid bezit 
die ik oorspronkelijk zocht.
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De plattegrond van deze trapsgewijze 
expositieroute laat duidelijk zien wat er zo juist 
gesteld is (Afb.9.4.4-1). Deze heeft een heel 
erg rigide en schematisch ogende opzet. De 
expositieroute zelf mag dan wel interessant 
zijn, de ruimte waarin deze bevindt is dat niet. 
Bovendien is er een strikte scheiding tussen 
appartementen en expositieroute. Deze 
twee lijken totaal geen relatie met elkaar te 
hebben en dat terwijl de externe functie 
juist ingezet zou kunnen worden om de 
bewoners uit hun appartementen te trekken. 
De levendige binnenruimte zou dan moeten 
aanzetten tot sociaal contacten en stimuleren 
om zelf kunst te maken. Door de route uit het 
verticale vlak te trekken en drie dimensionaal 
te maken ontstaat er een interactie 
tussen de appartementen en de route. De 
appartementen verschuiven als gevolg van 
de route. Hiermee wordt het geheel enorm 
speels en interessant (Afb.9.4.4-2).

De expositieroute zal dan links in het gebouw 
starten, langzaam zijn weg omhoog vinden tot 
de rechterzijde. Aan deze kant bereikt de route 
zijn hoogtepunt met een schitterend uitzicht 
over het kazerneterrein. Het Wachtgebouw, 
het nieuwe zorgplein en het officiersmess zijn 
vanaf dit punt zichtbaar. Vervolgens zal de 
route weer afdalen en eindigen bij een klein 
lunchcafé. Hier kan een hapje en een drankje 
worden genuttigd, alvoren het gebouw 
weer te verlaten. De gehele route zou een 
Escher-achtige uitstraling moeten krijgen 
(Afb.9.4.5 en 9.4.6), zodat het interieur enorm 
speels en spannend wordt. De schetsen van 
Escher staan bekend om zijn onmogelijke 
en oneindige routes, waardoor dit een 
spannend beeld opleverd. De entree voor de 
bewoners, de hoofdfunctie van het gebouw, 
zal in het midden gepositioneerd worden. De 
bewoners zullen dan onder de expositieroute 
binnenkomen en deze direct ervaren.

Afb.9.4.4

1 Trapsgewijze expositieroute - twee dimensionaal

2 Trapsgewijze expositie - drie dimensionaal
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Trapsgewijze expositieroute in 2D en 3D.Afb.9.4.4
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Afb.9.4.5

Afb.9.4.6

Een schets van Escher met een onmogelijke en 
oneindige route.

Afb.9.4.5
Afb.9.4.6
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In de laatste stap van de conceptvorming 
wordt er gekeken naar de overgangen tussen 
openbaar, semi-openbaar en prive. De relaties 
tussen de diverse ruimtes en functies, en de 
visuele relaties zullen hier worden bepaald. 
Uit het interieur volgt dat de expositieroute 
aan de zijde van het bestaande omhulsel 
gepositioneerd moet worden. Anders kan 
het gebouw in de routing niet als kunstwerk 
meedoen. De overgangen tussen oud en 
nieuw, en de historische gelaagdheid zijn 
namelijk de interessanten elementen om te 
bekijken. Deze zouden niet zichtbaar zijn 
als de expositieroute aan de achterzijde van 
het gebouw zou worden geplaatst. Deze 
tweedeling van de publieke expositiefunctie 
aan het plein de privé appartementen aan de 
achterzijde sluit overigens prima aan bij de 
context. Het plein vormt namelijk de entree 
naar het gebied, zoals het een cour d’honneur 
beaamt en is daarmee een openbaar plein. 

Het plein is zal daarom een levendig en druk 
plein zijn. Als de privé appartementen aan de 
pleinzijde zouden zijn gesitueerd, zou dit een 
te grote overgang tussen openbaar en privé 
opleveren. Het gevolg hiervan zou zijn dat de 
bewoners zich gaan afsluiten van het plein. 
Dit terwijl het doel juist was de bewoners 
te stimuleren tot interactie en activiteiten. 
De appartementen worden daarom aan 
de rustigere achterzijde gepositioneerd. 
Bijkomend voordeel is dat deze nu een balkon 
met uitzicht op het park krijgen. Balkons aan 
de voorgevel was namelijk geen optie, omdat 
deze het beeld van het collectief geheugen 
zouden schaden. De appartementen 
worden dus aan de rustigere parkzijde en de 
expositieruimte en de ontsluiting worden aan 
de drukkere pleinzijde gesitueerd (Afb.9.5.1). 
Om het gebouw echt toegankelijk te maken 
voor bezoekers vanaf het plein wordt de 
begane grond als plint ingericht (Afb.9.5.1). 

9.5 Relaties

Afb.9.5.1

Overgangen tussen openbaar en privé.Afb.9.5.1

   Plein                            Publiek           Privé                                 Park     Plein                 Publieke plint     Privé +1                            Park
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Afb.9.5.2

Door deze plint wordt het gebouw onderdeel 
van de publieke ruimte. Op de begane grond 
zullen er daarom geen appartementen 
worden geplaatst, maar alleen publieke 
functies. Op de begane grond worden dus 
de ateliers, het lunchcafé, kantoor voor de 
beheerde en de opslag- en installatieruimtes 
ondergebracht. Bijkomend voordeel hiervan 
is dat er geen privé balkons aan de achterzijde 
op straatniveau zijn, waardoor de privacy 
van de bewoners wordt gewaarborgd. De 
appartementen aan de achterzijde hebben 
ook een keerzijde. De bewoners hebben nu 
geen enkele relatie met het plein en juist 
de levendigheid van het plein zou kunnen 
stimuleren tot sociale contacten. Daarom 
is er gekozen om een aantal collectieve 
woonkamers in de restruimte tussen de 
appartementen en de huls te plaatsen. De 
bewoners krijgen op die manier een indirecte 
verbinding met het plein. 

De interne visuele relaties tussen de appartementen en 
de expositieroute / collectieve woonkamers.

Afb.9.5.2

In de restruimte zullen de collectieve 
woonkamers, de ontsluiting van de 
appartementen en de expositieroute door 
elkaar heen lopen en samen een spannend 
geheel vormen. Uitgangspunt hierbij is dat 
de bezoekersstroom van de expositieroute 
wordt gescheiden van de bewoners. Om de 
privacy van de bewoners ten opzichte van de 
bezoekers van de expositie te waarborgen is 
er gekozen voor verspringende verdiepingen. 
Op deze manier is er wel een visuele relatie 
mogelijk, zonder dat dit inbreuk op de privacy 
doet (Afb.9.5.2). De bezoeker van de expositie 
zal namelijk nooit ver het appartement in 
kunnen kijken, dan zal hij ofwel naar het 
plafond, danwel naar de vloer kijken. De 
bewoners daarentegen hebben altijd goed 
zicht op de bezoeker. Hierdoor ontstaat er 
een spel tussen toeschouwer en acteur, zoals 
beschreven in het Raumplan van Loos.
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10. arChiteCtonisCh ontWerp

Zoals vermeld in het concept is het interieur 
bepalend voor het exterieur. Vandaar dat 
deze hier nu ook als eerste wordt besproken. 
Het interieur bestaat uit appartementen, 
de ontsluiting van de appartementen, 
collectieve woonkamers en de expositieroute. 
Deze laatste functie moet ervoor zorgen dat 
het geheel spannend en speels wordt. Er 
is gekozen om de route als het ware door 
de restruimte te laten zigzaggen over vier 
niveaus. Dit is om de bezoekers de nieuwe 
ruimte echt goed te laten ervaren. Verder zijn 
vier niveaus nodig om de bezoekers vanuit 
het oude gedeelte tot in het nieuwe gedeelte 
te laten komen. Op deze manier kunnen zij 
het gebouw, dat als kunstobject dient, pas 
echt goed ervaren. Alleen dan zien zij de 
samenkomsten tussen oud en nieuw, de 
dichtgemetselde ramen en de nieuwe snedes. 
Op het vierde niveau is er een schitterend 
uitzichtmoment over het kazerneterrein. 

Men kijkt dan recht naar het Wachtgebouw, 
naast het Corps de Logis, het belangrijkste 
gebouw van de kazerne. Bovendien is er een 
goed uitzicht over het terrein, waardoor ze 
direct een visualisatie hebben van hetgeen 
dat net hebben gezien en gelezen. De 
expositie bestaat namelijk uit door bewoners 
en bezoekers gemaakt kunstobjecten en 
de geschiedenis van het kazerneterrein. Na 
dit hoogtepunt daalt de bezoeker weer af 
om te eindigen bij het lunchcafé. waar de 
mogelijkheid tot een hapje en drankje is. 
Andere uitzichtmomenten tijdens de route 
zijn geplaatst bij de plateaus die juist niet 
aan de gevel gepositioneerd zijn. Zo kan de 
gevel bij die plateaus die dat wel zijn gebruikt 
worden voor de exposite en komt dit de 
lichtinval in de gehele ruimte ten goede. 
Dit komt onder meer mooi tot uiting bij het 
plateau van de afdaling dat het licht meepakt 
van een bovenliggend plateau (Afb.10.1.1). 

10.1 Interieur
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Afb.10.1.1

Aanzicht van het interieur vanaf de voorzijde.Afb.10.1.1

De expositieroute door de restruimte is 
ontworpen als een continubeweging met 
een duidelijk begin en einde. Deze route 
funtioneerd geheel los van het wonen. 
Wel is er een visuele relatie, ontworpen als 
een spel tussen acteur en toeschouwer. De 
plateaus van de expositieruimte worden 
ondersteund door een kolommenstructuur, 
maar worden ook daar waar mogelijk aan de 
gevel bevestigd. Deze kolommenstructuur 
wordt ook gebruikt om de hoger gelegen 
collectieve woonkamers te ondersteunen. 
Deze zijn dus min of meer gebasseerd op de 
structuur van de expositieroute (Afb.10.1.1). 
De woonkamers worden gedragen door de 
kolommen van meerdere expositieplateaus. 
Daardoor zijn de woonkamers niet dezelfde 
vorm als de expositieplateaus en liggen 
ze niet boven elkaar, terwijl er wel van 
dezelfde draagconstructie gebruik kan 
worden gemaakt. De zigzag beweging van 

de expositieroute zorgt niet alleen voor een 
spannende routing en een mooie beleving van 
de ruimte, maar ook voor dat de doorgaans zo 
saaie herhaling van appartementen worden 
doorbroken. De appartmenten hebben wel 
een beukmaat, maar zijn steeds ten opzichte 
van elkaar verschoven als gevolg van de 
expositieroute. Deze duwt de appartementen 
als het ware naar achteren of trekt ze naar 
zich toe. De randen van de blokken van de 
appartementen zijn vervolgens afgesneden, 
zodat beter aansluit bij de vormentaal van 
het interieur. Verder wordt de ruimte veel 
helderder door de snijlijn, dan door een steeds 
verspringend blok. Dit komt de beleving van 
de ruimte ten goede. Door de snijlijn nooit 
parallel aan die van de expositieplateaus te 
leggen, ontstaan er taps af- of toelopende 
ruimtes. Hierdoor ontstaat er een spannend 
geheel. Het interieur is dan ook een constante 
ontdekkingstocht en beleving. 
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Afb.10.1.2

Afb.10.1.3

Uitzicht vanaf het tweede plateau van de expositieroute.
Uitzicht vanaf het derde plateau van de expositieroute.

Afb.10.1.2
Afb.10.1.3
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10.2 Exterieur

97

Het startpunt voor het exterieur was dat 
er slechts drie gevels bleven staan en 
deze werden gefossiliseerd. Daarop werd 
een nieuw volume geplaatst, waarvan de 
dimensies zijn gebasseerd op het interieur. De 
expositieroute is duidelijk in het gevelbeeld 
te herkennen. Het einde van de trapsgewijs 
oplopende route, zorgt voor een knik terug 
omhoog in het dakvlak (Afb.10.2.1). Verder 
is de ingang voor de bewoners gemarkeerd 
met het hoogste punt van het gebouw. Deze 
entree ligt centraal in het gebouw, zoals 
men zou verwachten voor de hoofdfunctie. 
De dakvorm lijkt ontstaan vanuit een 
rechthoekig blok waarvan een aantal stukken 
zijn afgesneden om de eerder genoemde 
plekken te accentueren. De sculptuur die op 
deze wijze ontstaat wordt aan de voorzijde 
begrensd door de oude bebouwing. Hier 
volgt de sculptuur dan ook netjes de lijn van 
de overgebleven gevels. Echter aan de andere 

zijde is de verspringing van de appartmenten 
waarneembaar. Hier is net als in het interieur 
langs de lijn van de verspringende blokken 
een snede gemaakt. Het nieuw volume wordt 
op deze manier nog meer een sculptuur. De 
balkons aan de achterzijde worden gevormd 
een driehoekige vorm. Aan de buitenzijde 
levert dit een spannend beeld op van steeds 
verdraaiende en verspringende balkons. Dit 
geheel in de stijl van het speelse interieur. 
Aan de binnenzijde lijkt het alsof het balkon 
gedeeltelijk binnen en buiten is. Met het 
openen van de schuifpui wordt danwel het 
park naar binnen gehaald of de woonkamer 
het park in. De snedes in de schil zijn allemaal 
afkomstig vanuit het interieur. Uitzichten 
vanaf de expositieroute, collectieve 
woonkamers, ontsluiting of vanuit bepaalde 
ruimtes vormen hiervoor de basis. Geen 
enkele snede is dus zomaar gemaakt, maar 
steeds van binnen naar buiten ontworpen.
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Afb.10.2.1

Vooraanzicht van het Corps de Logis.
Achteraanzicht van het Corps de Logis.

Afb.10.2.1
Afb.10.2.2
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Afb.10.2.2
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Afb.10.2.3

Afb.10.2.4

Oostgevel van het Corps de Logis.
Westgevel van het Corps de Logis.

Afb.10.2.3
Afb.10.2.4
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Afb.10.2.5

Afb.10.2.6

Isometrie vanuit de westelijke zijde.
Isometrie vanuit de oostelijke zijde.
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10.3 Techniek & materialisatie
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De bewaarde gevels zijn massief bakstenen 
muren van ongeveer 400mm dik. Hierop 
wordt het nieuwe volume geplaatst. Deze is 
opgebouwd uit met een houten skelet bouw 
constructie, met aan beide zijde een regelwerk 
voor de zinken beplating. De beplating 
zit aan beide zijdes, zodat de oud/nieuw 
ervaring ook in het interieur waarneembaar 
is. Zeker tijdens de expositieroute is dit goed 
te zien. Ook het dak is aan beide zijdes met 
zinken platen bekleed om het nieuwe volume 
als een echte sculptuur te laten functioneren. 
In de HSB constructie wordt er isolatie tussen 
de stijlen aangebracht en aan de buitenzijde 
voorzien van een OSB plaat. Hierdoor 
kan de binnenruimte voldoende worden 
geconditioneerd. De schil is hierbij niet 
dragend, en hoeft daarom alleen het eigen 
gewicht van het dak te dragen. De massieve 
bestaande gevel wordt in de restruimte niet 
nageïsoleerd. De massieve wand en de nieuwe 

geïsoleerde constructie zorgen ervoor dat 
deze ruimte nooit echt koud worden, maar 
deze ruimte wordt niet als geconditioneerde 
ruimte gezien. De reden hiervoor is dat door 
de massieve baksteens muren onaangetast 
te laten zijn de dichtgemetselde ramen ook 
aan de binnenzijde te ervaren. Dit is juist een 
van de dingen die ik de bezoekers wil laten 
ervaren. Ter plaatste van de appartementen 
wordt er uiteraard wel nageïsoleerd bij de 
bestaande gevels. De wand die hiervoor 
gebruikt wordt heeft tevens een constructieve 
functie. Verder hebben de appartementen 
dragende scheidingswanden, waardoor deze 
zichzelf dragen en het dak ondersteunen. De 
schil wordt hier wederom als niet dragen 
uitgevoerd. Tot slot zijn de plateaus van 
zowel de collectieve woonkamers als van 
de expositieroute betonnen platen en deze 
worden ondersteund door stalen kolommen.

Afb.10.2.7

Aanzicht vanaf bovenaf in het interieur.Afb.10.2.7
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11. naWoord

Na een lang jaar, waarin studie voor alles 
kwam en hard werken het credo was, is er 
een eind gekomen aan mijn afstudeerproject. 
Aan het einde van een dergelijk traject is 
altijd goed om even terug te blikken. Het 
begon allemaal bij de afstudeercarousel. 
Mijn beide atelierkeuzes waren een 
herbestemmingsopgave, aangezien ik hier 
gedurende mijn studie een fascinatie voor 
had gekregen. Ik werd bij mijn tweede keuze 
ingedeeld. Destijds was ik daar in eerste 
instantie teleurgesteld over, achteraf gezien 
kan ik alleen maar zeggen dat ik daar enorm 
blij mee ben. Het militaire erfgoed was voor 
mij een grote onbekende. Wellicht was ik 
daarom bij de atelierindeling enigszins 
teleurgesteld, dan wel ontmoedigd. Ik wist op 
dat moment niet zo goed wat ik er mee aan 
moest. Ik had nog geen echt beeld voor ogen, 
wat ik nu precies met mijn afstudeerproject 
wou gaan doen. Dit had ik wel met mijn eerste 
keuze. Achteraf gezien, denk ik dat deze weg 
een veel betere was. Door te beginnen zonder 

te weten waar ik naar toe wou, werd het 
project een ontdekkingstocht. Gaandeweg 
kreeg ik steeds meer grip op het project en 
vond langzaam maar zeker mijn weg. In het 
begin van het ontwerpproces had ik het toch 
even moeilijk. Ondanks dat ik al vrij snel het 
concept van de hermietkreeft had. De interne 
structuur op die manier doorbreken en zo een 
contrast tussen een spannend interieur en 
een rigide exterieur was het startpunt. Tijdens 
deze lastige periode, had ik veel moeite om 
echt los te komen van de structuur van het 
oude gebouw. Toen dit eenmaal wel gebeurde 
en ik het goede pad had gevonden, leek het 
allemaal in een stroomversnelling te komen. 
Helaas had ik toen wel al veel kostbare tijd 
verloren in verkeerde richtingen, waardoor er 
de laatste maanden een ware inhaalslag nodig 
was om alles tijdig af te ronden. Uiteindelijk 
ben ik zeer tevreden met het gehele project. 
Ik kan nu met een goed gevoel afscheid 
nemen en oprecht zeggen dat ik trots ben op 
datgene dat ik heb neergezet.
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