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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 de 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 saai 
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
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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 opgebouwd uit twee hoofdelen. 
Namelijk een architectonisch deel en een 
bouwtechnisch gedeelte. Het architectonisch 
gedeelte 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. 
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 behandeld. 
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 nawoord en een bronnenlijst. 
Het bouwtechnisch gedeelte is ook grofweg 
op te delen in vijf delen. De inleiding is 
dezelfde als die bij het architectonische deel. 
Deze wordt gevolgd door een technische 
gebouwanalyse. Vervolgens wordt er een 
vanuit de analyse en architectonisch concept 
een bouwtechnisch concept gevormd in 
het derde deel. Hierna wordt de technische 
uitwerking besproken, waarbij er wordt 
gekeken naar de technische oplossingen in 
combinatie met het architectonisch ontwerp.  
Als laatste wederom het slot gedeelte.

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
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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

23

Afb. 1.8.2
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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 
(architectuur gedeelte) 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 
(architectuur gedeelte), 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
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2. bouWteChnisChe analyse

In mijn optiek kan de architectuur niet los 
worden gezien van de bouwtechniek. De 
technische uitwerking van een ontwerp zou 
het concept moeten ondersteunen, dan wel 
versterken. Het geheel wordt hierdoor sterker, 
dan wanneer dit niet het geval is. Helaas wijst 
de praktijk uit dat de uitwerking van een 
ontwerp vaak door andere personen wordt 
gedaan, dan diegene die verantwoordelijk 
zijn voor het concept en ontwerp. Daardoor 
wordt er vaak voor standaard oplossingen 
gekozen, terwijl deze oplossingen doorgaans 
niet het beste zijn voor het ontwerp en dus 
het gebouw. Er bestaat dus een kloof tussen 
deze twee vakgebieden en ze lijken zelfs 
niet eens dezelfde taal te spreken. Bij veel 
architectenbureaus zijn het vaak zelfs twee 
verschillende afdelingen, terwijl ze juist veel 
meer zouden moeten samenwerken. Door al 
in een vroeg stadium aan tafel te gaan zitten 
met specialisten van de diverse disciplines 

kunnen veel technische oplossingen al in 
het ontwerpproces worden meegenomen, 
in plaats van dat het latere toevoegingen 
worden. De constructeur kan bijvoorbeeld op 
basis van het type gebouw en het programma 
van eisen al een advies geven over de 
constructie wijze. Zo kan bijvoorbeeld een 
kolommenstructuur al worden meegenomen 
in het ontwerp, waardoor ze onderdeel van 
de ruimte uit maken. Op deze manier kunnen 
architectuur en techniek elkaar versterken. In 
het geval van een herbestemmingsopgave 
is het daarom belangrijk om te beginnen 
met een grondige analyse van het 
bestaande gebouw. Zo komen de kansen en 
probleemgebieden aan het licht en kan dit 
worden meegenomen in het ontwerpproces. 
In dit hoofdstuk wordt deze bouwtechnische 
analyse behandeld.

2.1 Inleiding
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In deze paragraaf wordt de werking van het 
gebouw geanalyseerd. In de plattegrond 
van de begane grond (Afb.2.2.1) is te zien 
dat het geheel is opgebouwd uit vijf losse 
onderdelen. Deze scheiding wordt benadrukt 
door een sprong in de gevel ter plaatste 
van de overgangen. Ook functioneel is het 
gebouw opgedeeld in een aantal zones. 
De rode zones bevatten de voorzieningen 
voor de manschappen, de blauwe zones 
bevatten de slaapvertrekken van de soldaten 
en de gele zones bevat externe functies. 
De gele zone functioneert geheel los van 
de rest van het gebouw en heeft derhalve 
ook geen verbindingen met de rest van het 
gebouw. Als de gele zone verwijderd zou 
worden en de andere twee gedeeltes tegen 
elkaar aanschoven zouden worden, levert 
dit precies het gebouw van de twee vleugels 
van het Corps de Logis op. Waarschijnlijk is dit 
gele middengedeelte dus later toevoegd aan 

het functionele gedeelte voor de soldaten, 
zodat er een hoofdgebouw zou ontstaan. Op 
deze manier voldoet het ensemble aan alle 
eigenschappen van een Corps de Logis. Dit 
wordt verder toegelicht in Hoofdstuk 4 Corps 
de Logis van het architectuur gedeelte van 
dit verslag. Dat het middendeel functioneel 
los staat van de rest wordt duidelijk in 
afbeelding 2.2.2 waar de rode gedeeltes de 
transportzones arceren. Duidelijk is te zien 
dat deze gebieden niet over de hele breedte 
van het gebouw doorlopen. De twee ruimtes 
die hier een verbinding tussen zouden 
kunnen leggen, worden maar aan één zijde 
ontsloten. Tot slot is op afbeelding 2.2.3 
duidelijk te zien dat de plattegrond enorm 
functioneel is opgezet. Dit is niet geheel 
verassend, aangezien binnen het leger alles 
een specifieke functie moest hebben. Elke 
vierkante meter moest benut worden om zo 
een hoge mate van efficiëntie te halen.

2.2 Structuur

Afb.2.2.1

Opbouw van het geheel uit vijf losse volumes.Afb.2.2.1
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Afb.2.2.2

Afb.2.2.3

De transportzones weergegeven in de begane grond.
Functionele opzet van de plattegrond.

Afb.2.2.2
Afb.2.2.3
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De bovenstaande bevindingen uit het 
horizontale vlak (de plattegrond) zijn ook 
terug te vinden in het verticale vlak (de 
gevel).  In de voorgevel van het hoofdgebouw 
(Afb.2.2.4) zijn duidelijk de vijf losse volumes 
te herkennen. Deze volumes onderscheiden 
zich dus niet alleen door een sprong in de 
gevel, maar ook in vorm en hoogte. Het 
hogere middengedeelte accentueert de 
hoofdingang van het gebouw. Verder is bij de 
kopse kanten van de rode gedeeltes de vorm 
van de wolfsdaken in de gevel te herkennen. 
Deze wolfsdaken zijn karakteristiek 
voor kazernebouw uit deze periode. De 
functionaliteit die hoort bij het leger is ook 
te herkennen in de gevel. Op afbeelding 2.2.5 
is een duidelijke orthogonale structuur te 
herkennen waarin de ramen zijn geplaatst.  
Verder valt een enorme rigide sequentie van 
ramen op. De gevel voelt hierdoor streng 
aan, maar dit was ook juist de oorspronkelijke 

intentie van de gevel. De jonge rekruten 
moesten bij het appèl op het voorliggend 
plein onder de indruk zijn van de omliggende 
gebouwen. Hierdoor zouden zij minder snel 
geneigd zijn om uit het gareel te lopen. Ook 
in de zijgevels is deze strenge structuur van 
ramen te herkennen (Afb.2.2.6). Tevens is hier 
ook een sprong in de gevel waar te nemen. 
De opdeling in drie hokjes in de plattegrond 
is ook in de gevel waarneembaar, waarbij het 
middengedeelte iets naar voren springt in de 
gevel en daarmee de dakkapel accentueert. 
Tot slot is te zien dat er aan de achterzijde nog 
een blokje aanhangt. Deze is waarschijnlijk 
later toegevoegd, aangezien deze zowel in de 
plattegrond als in de gevel niet mee gaat in 
de karakteristieken. De functie van privaten 
bevestigd dit vermoeden, aangezien de 
privaten voorheen vanwege hygiëne buiten 
het gebouw geplaatst waren.

Afb.2.2.4

Opbouw van het geheel uit vijf losse volumes.Afb.2.2.4
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Afb.2.2.5

Afb.2.2.6

Orthogonale lijnen en rigide sequentie van ramen in de 
zuidgevel van het hoofdgebouw.
Volumes en sprongen in de zijgevels.

Afb.2.2.5

Afb.2.2.6
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De muren in de plattegrond (Afb.2.3.1) 
zijn allemaal gehatched met een solid. Dit 
is niet zomaar zonder reden gedaan. De 
muren zijn namelijk allemaal als massieve 
muren uitgevoerd. Zelfs de buitenmuren 
zijn uitgevoerd als een dubbelsteense 
bakstenenmuren van 440mm dik, zonder 
spouw of isolatie. De spouwmuur deed 
namelijk pas later dan het bouwjaar (1918) 
van dit gebouw zijn intrede. Er kan dus gesteld 
worden dat dit gebouw geen isolatie heeft 
om het binnenklimaat aangenaam te maken 
voor de soldaten. Wel treedt er als gevolg 
van de enorm dikke buitenwanden warmte-
accumulatie op. Dit houdt in dat massa van de 
wanden de warmte van de zon vasthoudt en 
weer afstaat zodra de omgevingstemperatuur 
lager wordt dan die van de wanden. De 
warmte van de zoninstraling overdag wordt 
dan bijvoorbeeld overdag opgeslagen en 
vervolgens in de nacht weer afgestaan. Dit 

zorgt ervoor dat het gebouw in de zomer in 
zowel dag als nacht situatie betrekkelijk koel 
blijft. Verder zijn de ramen van enkelglas in 
een houten kozijn uitgevoerd (Afb.2.3.2). Deze 
vormen dus een ‘koude brug’ in de massieve 
wanden, aangezien hier veel wamte transport 
kan plaatsvinden. Door het grote aantal 
ramen (Afb.2.3.3) is er dus veel zoninstraling 
mogelijk. Dit verwarmt de binnenruimtes 
aanzienlijk en zal daarom het effect van de 
warmte-accumulatie enigszins reduceren. 
Tot slot zijn de wolfsdaken van het gebouw 
opgebouwd uit een houten kapconstructie 
(Afb.2.3.3). Ook deze kapconstructie is niet 
geïsoleerd, maar zal door het gebruik van 
hout een geringe koude brug vormen. Al met 
al kan er geconcludeerd worden dat er nog 
veel gedaan moet worden om het gebouw 
naar de hedendaagse standaard te brengen 
betreft de warmte isolatie.

2.3.1 Bouwfysica: warmte

Afb.2.3.1

Begane grond van het bestaande gebouw.Afb.2.3.1
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Afb.2.3.3

33

Foto van het middendeel van het hoofdgebouw. De 
wolfsdaken met kruispannen zijn duidelijk te zien.

Afb.2.3.3

Afb.2.3.2

Foto van de ramen in een van de slaapvertrekken van 
de soldaten. De houten kozijnen en het enkel glas is 
duidelijk te onderscheiden.

Afb.2.3.2
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Door het grote aantal ramen (Afb.2.3.5 en 2.3.6) 
en de opzet van de plattegrond (Afb.2.3.4) 
is ervoor gezorgd dat de binnenruimtes 
zijn voorzien van voldoende lichtinval. 
Dit ondanks de vrij grote diepte van het 
gebouw van circa 16 meter. Om in voldoende 
natuurlijk daglicht te voorzien is er gekozen 
voor een middengang met aan weerszijden 
de slaapvertrekken van de soldaten. Het 
gangpad zelf is als gevolg hiervan wel erg 
donker, zoals te zien is op afbeelding 2.3.7. 
Een andere consequentie van deze oplossing 
is dat een van de slaapvertrekken de ramen 
nagenoeg op het noorden heeft. Deze zullen 
dus nauwelijks direct zonlicht ontvangen. Er 
zal daarom ook een verschil in temperatuur 
tussen beide slaapvertrekken zijn, als gevolg 
van directe zoninstraling. Verder is de 
entreehal ook erg donker, omdat deze wel 
de volledige diepte van het gebouw heeft 
en er vanaf de noordelijke zijde uiteraard 

nauwelijks licht binnenvalt. Dit is ook te zien 
op afbeelding 2.5.4 later in dit hoofdstuk. 
De ruimtes die de voorzieningen voor de 
soldaten bevatten zijn van voldoende daglicht 
voorzien door ramen aan de kopse kanten van 
het gebouw (Afb.2.3.6). Tot slot geldt ook voor 
de ruimtes in het middendeel dat de kamers 
aan de noordelijke zijde geen direct zonlicht 
zullen ontvangen, maar door de diepte van 
de ruimtes zullen deze wel voldoende verlicht 
zijn. Conclusie is dan ook dat door het grote 
aantal ramen er een groot percentage van de 
gevel licht door laat en er derhalve voldoende 
daglicht in de binnenruimtes aanwezig 
is. Wel zal er rekeningen moeten worden 
gehouden met de diepte van het gebouw bij 
de herbestemming. 

2.3.2 Bouwfysica: licht

Afb.2.3.4

Lichtinval in het horizontale vlak.Afb.2.3.4
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Afb.2.3.5

Lichtinval in het verticale vlak, bij de voorgevel.
Lichtinval in het verticale vlak, bij de zijgevels.

Afb.2.3.5
Afb.2.3.6

Afb.2.3.6
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Afb.2.3.7

Foto van het gangpad tussen de slaapvertrekken van de 
soldaten in het hoofdgebouw. 

Afb.2.3.7
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Net zoals geldt voor de warmte isolatie, zijn 
er ook voor het geluid geen maatregelen 
genomen. Dit is ook niet zo verwonderlijk, 
gezien de tijd waarin het Corps de Logis 
gebouwd. De verdeling in geluidszones 
vindt daarom plaats met behulp van de 
dikker uitgevoerde dragende wanden en 
de gangen als bufferzones. Als gevolg van 
de bufferzones is het gebouw in te delen in 
een aantal geluidszones (Afb.2.3.8). Dit zorgt 
voor een zone met de voorzieningen voor 
de soldaten, een tweedeling in de zone met 
de slaapvertrekken en een tweedeling in de 
zone met externe functies. Op afbeelding 3.8.9 
is met rode lijnen aangegeven welke wanden 
dragend zijn en derhalve enige isolerende 
werking hebben betreft het geluid. Duidelijk 
is te zien dat de voorzieningen van elkaar 
zijn gescheiden met dragende wanden. De 
geluidsoverdracht tussen de diverse ruimtes 
zal hier daarom minder zijn dan bij de 

slaapvertrekken van de soldaten. De wand 
tussen de beide slaapvertrekken aan een 
zijde mag dan wel dragend zijn, maar niet de 
scheidingswanden met de gang. De smalle 
gang zal hier maar een geringe buffer vormen, 
zeker als deze niet wordt ondersteund 
door dragende wanden. Er wordt verwacht 
dat hier sprake is van geluidsoverdracht 
tussen de diverse slaapvertrekken. In het 
middendeel zijn ook alle wanden dragend 
en geldt hetzelfde als bij de voorzieningen. 
Tot slot zal er als gevolg van de relatief hoge 
verdiepingshoogte van ruim 4 meter galm 
ontstaan, wanneer er niet voldoende objecten 
in de ruimte worden geplaatst. Dit was bij het 
bezoek in de entreehal al waarneembaar. 
Er zal bij de herbestemming dus rekening 
moeten worden gehouden met de grote 
van het gebouw en de verdiepingshoogte in 
verband met galm in de ruimte.

2.3.3 Bouwfysica: geluid

Afb.2.3.8

Zonering van de geluidszones, met de transportzones 
als bufferzones.

Afb.2.3.8
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Afb.2.3.9

Scheidingen tussen de zones en binnen de zones.
Langsdoorsnede van het gebouw, met de hoogte van de 
verdiepingen duidelijk zichtbaar.

Afb.2.3.9
Afb.2.3.10

Afb.2.3.10

37



Champ de Mars | Wonen in het Militaire | Herbestemming van het Corps de Logis van de Tapijnkazerne te Maastricht

De constructie van een gebouw begint altijd 
bij de fundering. De fundering van het Corps 
de Logis bestaat uit een strokenfundering 
in het werk gestort. Gezien de grond in het 
zuid Limburgse heuvellandschap is het niet 
noodzakelijk om op palen te funderen en is 
deze fundering naar alle waarschijnlijkheid 
volgens de zogeheten funderen op staal 
methode gemaakt. Al laat de doorsnede 
(Afb.2.4.1) zien dat de diepte van fundering 
toch zeker drie meter is (gezien de 
verdiepingshoogte van ruim vier meter). Dit zou 
wellicht kunnen duiden op een poerfundering. 
Wel kan er met zekerheid worden gesteld dat 
het ritme van de stroken, het ritme van de 
dragende wanden volgt in de plattegrond 
(Afb.2.4.2). Aangenomen wordt dat er onder 
de rode lijnen een strokenfundering zit om 
de krachten van de dragende wanden te 
kunnen afdragen. Hierbij zijn de dragende 
scheidingswanden tussen de verschillende 

ruimtes nog niet meegenomen. Hier zouden 
dus ook nog extra funderingen kunnen zitten. 
De verdiepingsvloeren bestaan uit dunne 
betonnen platen. Door de geringe dikte van 
de plaat, kan deze de overspanningen niet in 
één keer aan en zijn er extra betonnen balken 
ter ondersteuning aangebracht. De positie en 
richting van deze balken zijn weergegeven 
met rode stippellijnen in de plattegrond op 
afbeelding 2.4.3. Later in dit hoofdstuk op 
de foto van afbeelding 2.5.5 is een dergelijke 
vloerbalk te zien. Bij het maken van een 
ontwerp voor de herbestemming wordt 
aangenomen dat de betonnen funderingen 
sterk genoeg zijn om een nieuw ontworpen 
interieur te kunnen dragen. 

2.4 Constructie

Afb.2.4.1

Strokenfundering aangegeven in de langsdoorsnede.Afb.2.4.1
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Strokenfundering aangegeven in de plattegrond.
Vloerbalken aangegeven in de plattegrond.

Afb.2.4.2
Afb.2.4.3

Afb.2.4.2

Afb.2.4.3
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Het hoofdgebouw van de Tapijnkazerne, 
binnen ons atelier ook wel het Corps de Logis 
genoemd, heeft een belangrijke plaats en 
functie op het terrein. Dit in combinatie met 
de monumentale beeldbepalende uitstraling 
van het gehele ensemble zorgt ervoor dat 
er weinig twijfel bestaat of dit gebouw wel 
behouden moet worden. Toch moet er eerst 
naar de technische staat worden gekeken 
of dit wel reëel is. Voor de toelichting op de 
technische staat van het gebouw, moet er 
vermeld worden dat we slechts twee uurtjes 
op het terrein zijn geweest. Aangezien 
er diverse gebouwen bekeken moesten 
worden, was de tijd per gebouw zeer gering. 
De bevindingen in deze paragraaf is dus 
gebasseerd op een eerste snelle blik en 
foto’s. De monumentale bakstenen gevels 
van het gebouw lijken in een vrij goede staat 
te verkeren. Een schoonmaakbeurt en een 
restauratie op enkele beschadigde plekken 

lijkt hier meer dan voldoende. De originele 
houten kozijnen zitten er nog steeds in. In een 
eerste blik zien deze er nog best redelijk uit, 
maar bij een nadere blik zijn er toch een aantal 
beschadigingen zichtbaar. De tijd heeft het 
hout niet overal even goed gedaan. Ook zijn 
er een aantal ramen niet meer aanwezig en 
vervangen door houten platen. De kozijnen 
zouden nog gebruikt kunnen worden, maar 
moeten dan wel gerestaureerd worden en 
het glas zal vervangen moeten worden door 
dubbel glas. Het dak en de randbalk lijken in 
goede staat te verkeren. Helaas hebben we 
deze niet goed kunnen bekijken en zijn we 
ook niet op de zolderverdieping geweest om 
de kap van de binnenzijde te kunnen bekijken. 
Het dak zal dus nog nader bekeken dienen te 
worden bij de herbestemming. Kortom het 
exterieur lijkt in een redelijke technische staat 
te verkeren.

2.5 Technische staat

Afb.2.5.1

Middenvolume met de hoofdingang van het bestaande.Afb.2.5.1

40



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

Afb.2.5.2

Afb.2.5.3

Achtergevel van het bestaande gebouw.
Isometrisch perspectief van de kopse gevel en de 
voorgevel.

Afb.2.5.2
Afb.2.5.3
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Afb.2.5.4

Entreehal voor de soldaten, met het trappenhuis.Afb.2.5.4

42

Het interieur daarentegen is een heel ander 
verhaal. Uiteraard bezit het functioneel 
ontworpen interieur al bij voorbaat veel 
minder kwaliteiten dan de monumentale 
gevels, maar is het interieur ook erg 
verwaarloosd. Sinds dat de laatste gebruiker 
de NAVO is vertrokken is het kazerneterrein 
en dus ook de gebouwen in verval geraakt. 
Op het terrein is er een wildgroei van bomen 
en planten waarneembaar nu het terrein 
niet langer wordt onderhouden. In het 
hoofdgebouw is duidelijk te zien dat het 
verwaarloosd is. Afgebroken tegels worden 
niet hersteld, de muren hebben al een lange 
tijd geen nieuwe lik verf meer gehad etc. 
Het terrein heeft dan ook al een lange tijd 
geen echte gebruiker meer. Op het moment 
wordt het terrein gebruikt door de anti-
kraak organisatie ‘De Kabath’. Zij zorgen 
ervoor door er een aantal bewoners in te 
plaatsen dat de gebouwen niet gekraakt 

worden. Maar uiteraard dragen zij geen zorg 
voor het onderhouden, dan wel opknappen 
van het terrein en de gebouwen. Verder 
lijkt het interieur in de loop der tijd niet of 
nauwelijks te zijn vernieuwd. Het interieur is 
daarom niet alleen in een slechte technische 
staat, maar ook nog eens achterhaald. Bij 
de herbestemming van dit gebouw heeft 
het interieur daarom een fikse opknapbeurt 
nodig. De senioren die hier in de toekomst 
moeten komen wonen hebben hoge eisen 
betreft de woonwensen. Hier moet dus nog 
een hoop in verbeterd worden.
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Afb.2.5.5

Afb.2.5.6

Het plafond van een van de slaapvertrekken voor de 
soldaten, de de dragende vloerbalk in het zicht.
Vochtdoorslag door de dubbelsteense buitengevel.

Afb.2.5.5

Afb.2.5.6
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3. arChiteCtonisCh ConCept

Zoals reeds uitgelegd in dit verslag zie ik de 
bouwtechniek niet los van de architectuur. 
De conclusies van de bouwtechnische 
analyse zouden daar waar mogelijk in het 
architectonisch concept moeten worden 
meegenomen. Vervolgens kan er vanuit het 
architectonisch ontwerp een bouwtechnisch 
concept worden afgeleidt. Het 
architectonisch ontwerp wordt vervolgens 
gecomplementeerd met de bouwtechnische 
uitwerking. Om tot het bouwtechnische 
concept te komen, zal er dus eerst een 
architectonisch concept moeten worden 
ontwikkeld. In dit hoofdstuk zal een beknopte 
uiteg van het architectonisch concept en 
ontwerp volgen. Voor de uitgebreide versie 
verwijs ik naar het architonische gedeelte 
van dit verslag. Voordat het concept wordt 
besproken zullen hier eerst een aantal 
ontwerpuitgangspunten worden besproken 
die de basis voor het concept vormen. Als 

eerste is er mijn voorliefde voor historische 
panden. Daarom wil ik graag de geschiedenis 
van het gebouw en plek bewaren. Daarvoor 
zal de essentie van het gebouw moeten 
worden opgezocht. Verder ben ik altijd al 
gefascineerd geweest door het spanningsveld 
dat ontstaat tussen oud en nieuw bij een 
herbestemmingsopgave. In mijn ontwerp zou 
ik graag een dergelijk spanningsveld willen 
integreren in de vorm van een contrast. Verder 
wil ik bij mijn ontwerp gebruik maken van de 
implementatie methode uit het onderzoek 
‘The Art of Transformation’. Het invoeren van 
een nieuw systeem, waarbij er een nieuw 
krachtiger object ontstaat, spreekt mij enorm 
aan. Ook wil ik de karakteristieken van het 
Corps de Logis overeind houden, deze worden 
besproken in het architectuur gedeelte van dit 
verslag. Tot slot neem ik uiteraard de eisen en 
wensen van de nieuwe functie en doelgroep 
mee in het ontwerpproces.

3.1 Inleiding

Deel ii: ConCeptvorming
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3.2 Exterieur

Afb.3.2.1

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.3.2.1
Afb.3.2.2
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Afb.3.2.2

De ontwikkeling van mijn concept begint 
bij de zoektocht naar de essentie van het 
gebouw. 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. 
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Afb.3.2.3

De essentie van het Corps de Logis.Afb.3.2.3

Het Corps de Logis is hierbij 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.3.2.1). Dit 
beeld wordt gevormd door de combinatie 
van de drie losse logeesgebouwen en de 
paradeplaats (de rode lijn Afb.3.2.2). 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 
zitten in 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. 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.3.2.3). 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. Het interieur moest zoals 
gesteld in de bouwtechnische anayse naar 
de nieuw functie aangepast worden, omdat 
deze een andere tijd en een andere leefstijl 
vertegenwoordigde. De drie overgebleven 
wanden vormen de basis voor de rest van het 
concept.
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Afb.3.2.4
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Aan de overgebleven basis van het 
bestaande gebouw wordt een nieuw volume 
toegevoegd. Zoals reeds vermeld in de 
inleiding wordt er een contrast gezocht 
tussen het bestaande en het nieuwe volume. 
De vormentaal van het nieuwe volume 
(Af.3.2.4) gaat dan ook 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.3.2.4). 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.3.2.5). 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. Hiermee wordt ook meteen in de 
gevel weergegeven dat vorm en inhoud niet 
langer corresponderen. De nieuwe snedes 
moeten een zekere speelsheid en willekeur 
in hun positionering bezitten. Aangezien 
deze snedes volgen uit het interieur, 

Toevoeging van een nieuw volume aan de basis en de 
implementatie van een nieuw ramensysteem. 

Afb.3.2.4
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Afb.3.2.5

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

Afb.3.2.5
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moet het interieur dezelfde kwaliteiten 
bezitten. Dit sluit overigens prima aan bij 
het uitgangspunt dat de saaie, rigide, oude 
structuur plaats moest maken voor 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 voorbeeld van de Zwarte Parel (Afb.3.2.6) 
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. 
Hier is het interieur uitgehold en is er in de 
ontstane huls een nieuw meubel geplaatst. Afb.3.2.6

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

Afb.3.2.6
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3.3 Interieur
Uit het voorgaande 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. 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 speelsheid 
wordt gezocht in de restruimte tussen het 
omhulsel en de appartementen, met een extra 
toegevoegde functie aan de ontsluiting van 
de appartementen in deze ruimte. De extra 
functie zal bestaan uit een expositieroute 
en ateliers. De expositieroute zal worden 
opgebouwd uit de sequentie van een aantal 
tentoonstellingsruimtes, geïnspireerd op 
het Raumplan van Adolf Loos. 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.3.3.1). Om nog een 
extra kwaliteit aan de expositieroute toe 
te voegen zijn de tentoonstellingsruimtes 
uit elkaar geschoven (Afb.3.3.2). Op deze 
manier kan er op de trap tussen de ruimtes 
ook gekeken worden naar het gebouw zelf. 
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 is een twee 
dimensionale route (alleen in het verticale 
vlak), waardoor deze niet de speelsheid bezit 
die ik oorspronkelijk zocht. De plattegrond 
van deze trapsgewijze expositieroute laat dit 
duidelijk zien (Afb.3.3.3). Deze heeft een heel 
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Afb.3.3.1

Uit elkaar schuiven van de sequentie van blokken, zodat 
het bestaande gebouw als kunstobject gaat dienen.

Afb.3.3.2

Afb.3.3.2

Trapsgewijs oplopende expositieroute, waarbij er een 
uitzichtmoment over de kazerne is op het hoogtepunt.

Afb.3.3.1
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Afb.3.3.3

Afb.3.2.4

Trapsgewijze expositieroute in 2D en 3D.
De interne visuele relaties tussen de appartementen en
de expositieroute / collectieve woonkamers.

Afb.3.3.3
Afb.3.3.4

erg rigide en schematisch ogende opzet. Er is 
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. 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. Om de privacy van de 
bewoners te waarborgen is de expositieroute 
en halve verdiepingshoogte verschoven ten 
opzichte van de appartementen (Afb.3.2.4). 
Zo worden de bezoekers van de expositie 
‘acteurs’ en de bewoners ‘toeschouwers’, 
volgens de theorie van het Raumplan. Afb.3.2.5

Overgangen tussen openbaar en privé. Rood is privé, 
blauw is semi-openbaar en geel is openbaar. De 
parkzijde is die met de boom, het plein de andere zijde.

Afb.3.3.5
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3.4 Ontwerp
In deze paragraaf volgen er enkele 
afbeeldingen van het uiteindelijke 
architectonische ontwerp. In de aanzichten 
(Afb.3.4.1 & 3.4.3) zijn de gefossiliseerde 
gevels duidelijk te herkennen. Verder is 
het nieuwe ramensysteem in de vorm van 
een aantal snedes zichtbaar. Alle snedes 
volgen uit het interieur en hebben dus een 
specifieke functie. Verder benadrukt de 
vorm van het nieuwe volume de centraal 
gelegen hoofdingang van de bewoners en 
accentueert deze het uitzichtmoment van 
de expositieroute. Het nieuwe volume wordt 
op de randbalk van het oude dak geplaatst 
en heeft een zinken gevelbeplating. Het zink 
zorgt voor zowel in kleur als in textuur voor 
een mooi contrast met de oude monumentale 
bakstenen gevels. Bovendien is het een zeer 
licht materiaal, waardoor de oude muren en 
funderingen zo min mogelijk worden belast. 
De speelsheid van het interieur is doorgezet 

in de achtergevel (Afb.3.4.2). Door de schuine 
lijnen in de gevel en de steeds verspringende 
balkons is het een speels geheel geworden. 
Het interieur bestaat uit een woongedeelte, 
met de appartementen en galerijen. De 
galerijen zijn niet vanaf de expositieroute 
toegankelijk en hebben derhalve alleen een 
visuele relatie. De ontsluiting (trappen en 
liften) van de galerijen staat ook geheel los 
va de expositieroute en komt alleen op de 
begane grond samen. Hier zijn dan ook geen 
appartementen terug te vinden, maar een 
aantal voorzieningen voor het wonen, de 
ateliers en een klein lunchcafé. Tot slot zijn 
er ook een aantal collectieve woonkamers 
geplaatst, zodat de bewoners indirect 
toch een relatie met het voorgelegen plein 
behouden. Vanaf de balkons hebben de 
bewoners een relatie met het naastgelegen 
park. Afbeeldingen van het interieur zijn 
terug te vinden op de volgende bladzijden.

Afb.3.4.1

Render van de zuidgevel.Afb.3.4.1
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Afb.3.4.2

Afb.3.4.3

Render van de noordgevel.
Render van de oostgevel.

Afb.3.4.2
Afb.3.4.3
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Afb.3.4.4

Afb.3.4.5

Isometrische render vanuit de zuid-oost hoek.
Isometrische render vanuit de noord-oost hoek.

Afb.3.4.4
Afb.3.4.5
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Afb.3.4.6

Afb.3.4.7

Interieurrender vanaf bovenaf gezien.
Interieurrender vanaf de voorzijde gezien.

Afb.3.4.6
Afb.3.4.7
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Afb.3.4.8

Afb.3.4.9

Interieurrender vanaf het tweede expositieplateau.
Interieurrender vanaf het derde expositieplateau.

Afb.3.4.8
Afb.3.4.9
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4. bouWteChnisCh ConCept

In dit hoofdstuk wordt er vanuit de 
bouwtechnische analyse in het gedachtegoed 
van het architectonisch concept een 
bouwtechnisch concept ontwikkeld. Het 
doel hierbij is dat de nodige technische 
uitwerkingen om het gebouw maakbaar 
te maken en te laten voldoen aan alle eisen 
meedoen in het architectonisch ontwerp. 
Deze moeten dus worden mee ontworpen 
en niet als ongewenste toevoegingen later 
in het ontwerp worden geïntegreerd. In dit 
hoofdstuk zullen de diverse aspecten worden 
besproken die later in de uitwerking terug te 
vinden zullen zijn. 

4.1 Inleiding
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In de bouwtechnische analyse kwam naar 
voren dat de buitenwanden massief zijn en 
dus geen spouw en/of isolatie bevatten. 
De isolerende werking van het gebouw 
zit dus alleen in de massa van de gevels. 
Om in de binnenruimte een aangenaam 
klimaat te realiseren, moet er dus na 
geïsoleerd worden. Aan de buitenzijde van 
de façades kan niks gedaan worden. Deze 
monumentale bakstenen gevels vormen 
immers de essentie van het gebouw en 
dienen daarom intact te blijven. Ook aan de 
binnenzijde van de drie bestaande wanden 
die blijven staan, is er niet de mogelijkheid 
tot na isoleren. In de restruimte tussen de 
huls en de appartementen is het namelijk de 
bedoeling dat het gebouw als kunstobject 
dient. De historische gelaagdheid in de 
vorm van de dichtgemetselde ramen en 
de nieuwe snedes, en de overgang van 
bestaand naar nieuw zijn hierbij belangrijke 

elementen. Deze zouden verloren gaan 
met een isolerende voorzetwand. Er is 
daarom gekozen om de restruimte niet te 
isoleren, maar als buiten te beschouwen. Er 
wordt daarom alleen geïsoleerd vanaf de 
scheidingswand tussen de appartementen 
en de restruimte. Op de begane grond houdt 
dit in dat de voorzieningen wel geïsoleerd 
zijn (Afb.4.2.1). Op de verdiepingen ligt deze 
grens dus bij de appartementen (Afb.4.2.2). 
De binnen scheidingswand en de achtergevel 
zijn dus geïsoleerd. Om het geïsoleerde blok 
af te maken moet er bij de buitenste twee 
appartementen tegen de bestaande wand 
wel nageïsoleerd worden. Deze bestaande 
wand is immers niet geïsoleerd en zou anders 
een koude brug vormen. Hier zal dus een 
voorzetwand geplaatst worden om dit te op 
te lossen (Afb.4.2.3).

4.2.1 Bouwfysica: warmte
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Afb.4.2.1

Geïsoleerde ruimtes op de begane grond.Afb.4.2.1
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Afb.4.2.2

Geïsoleerde ruimtes op de verdiepingen.
Voorzetwanden tegen het bestaande, om na te isoleren.

Afb.4.2.2
Afb.4.2.3

Afb.4.2.3
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De bevindingen uit de bouwtechnische 
analyse zijn nu niet meer van toepassing. 
Aangezien er in het architectonisch ontwerp 
slechts drie van de oorspronkelijke wanden 
zijn blijven staan en de bestaande ramen 
zijn dichtgemetseld. De lichtinval in het 
verwijderde interieur is daarom niet langer 
relevant. Dit vraagt daarom om een nieuwe 
analyse van het huidige ontwerp. De grootste 
vraagstukken hierbij zijn of de appartementen 
voldoende licht krijgen? Is de restruimte met 
de expositieroute voldoende verlicht? Tot slot 
de vraag of de voorzieningen voldoende licht 
krijgen? Al is deze minder belangrijk dan de 
vorige twee vragen. De nieuwe snedes die 
de ramen vormen moesten speels geplaatst 
worden en volgen uit het interieur. Dit zorgt 
ervoor dat er nu veel minder ramen zijn en 
deze willekeurig zijn verspreidt (Afb.4.2.5) 
Er is daarom niet langer een constante 
daglicht toetreding. Alle snedes hebben 

een directe relatie met het interieur. Zo zijn 
er snedes gemaakt bij de drie collectieve 
woonkamers, snedes ten behoeve van 
verlichting en uitzicht voor de expositieroute 
en voor uitzicht vanaf de voorzieningen op 
de begane grond. De snedes in de zijgevels 
zijn ten behoeve van de appartementen, 
de voorzieningen op de begane grond en 
uitzichtmomenten en/of verlichting vanuit 
de restruimte (Afb.4.2.6). Kortom op de 
plekken waar er licht wordt gevraagd in de 
restruimte is er een snede gemaakt, maar 
dit zegt niets over de totale verlichting van 
de ruimte. Omdat de binnenruimte toch 
wat donker kan aandoen, zeker op bewolkte 
dagen is er gekozen om nog kunstverlichting 
toe te voegen. De galerijen zijn voorzien van 
spots en de expositieroute van hangende 
lampenkappen. Dit is te zien op de renders 
in de paragraaf 3.4 ontwerp in het hoofdstuk 
architectonisch concept (Afb.3.4.8 en 3.4.9).

4.2.2 Bouwfysica: licht
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Afb.4.2.4

Lichtinval in het horizontale vlak.Afb.4.2.4
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Afb.4.2.5

Afb.4.2.6

Lichtinval in het verticale vlak, bij de voorgevel.
Lichtinval in het verticale vlak, bij de zijgevels.

Afb.4.2.5
Afb.4.2.6
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Nu dan naar de daglicht toetreding in de 
appartementen. Deze hebben allemaal aan 
de buitengevel een klein raam bij de keuken 
en een grote schuifpui met balkon aan de 
woonkamer (Afb.4.2.7). Het appartement 
is opgedeeld in een leefgedeelte aan 
de buitengevel en een slaapgedeelte 
aan de binnenruimte. Dit is goed te zien 
op de render van afbeelding 3.4.6 in de 
paragraaf 3.4 ontwerp. Het woongedeelte 
met woonkamer en keuken krijgt dus 
voldoende daglicht door de openingen 
in de achtergevel. De slaapkamers aan de 
restruimte moeten hun licht uit deze ruimte 
krijgen. De mate van verlichting in deze 
ruimte is dus bepalend voor de hoeveelheid 
daglicht in de slaapkamers. Zoals reeds is 
vastgesteld is deze ruimte voldoende verlicht 
op de plekken die daarom vragen, maar is de 
totale hoeveelheid daglicht in deze ruimte 
onvoldoende. Op afbeelding 4.2.8 is te zien 

dat de ruimte meer daglicht kan gebruiken, 
zeker als deze ook nog de slaapkamers moet 
mee verlichten. Extra snedes in de gevels 
is vanuit het architectonisch concept geen 
optie. Daarom is er gekozen om een variant 
te onderzoeken waarbij er extra snedes zijn 
gemaakt in het dakvlak. Op deze manier kan 
er veel extra daglicht binnen gehaald worden, 
zonder dat dit afbreuk doet aan het ontwerp. 
De verandering in daglicht toetreding met 
een aantal dakramen is te zien in afbeelding 
4.2.9. In deze variant zijn er een aantal ramen 
in het hart van het dak op een gelijke afstand 
van elkaar geplaatst. Een vervolgstap voor 
het architectonisch ontwerp zou dan nog 
zijn, deze ramen op een dergelijke manier 
te positioneren dat deze passen binnen het 
architectonische concept. De snedes in het 
dakvlak zullen dan een stuk speelser geplaatst 
moeten worden.

Afb.4.2.7

Lichtinval in het verticale vlak, bij de achtergevel.Afb.4.2.7
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Afb.4.2.8

Afb.4.2.9

Render met de daglicht toetreding in de bestaande 
situatie, met een dicht dak.

Afb.4.2.8
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Render met de daglicht toetreding in de nieuwe situatie 
met dakramen. 

Afb.4.2.9
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Net als bij warmte en licht gelden de 
bevindingen van de bouwtechnische analyse 
niet langer. Binnen het nieuwe interieur 
zullen de ruimtes van de voorzieningen 
en de appartementen weinig problemen 
hebben betreft de akoestiek. Echter bij de 
restruimte tussen de appartementen en de 
bestaande wanden is daar wel sprake van. 
Deze grote open ruimte (Afb.4.2.10), van zo’n 
63 meter lang, 8 meter breed en wisselende 
hoogte tussen de 15 en 20 meter moeten wel 
maatregelen worden genomen ten behoeve 
van de akoestiek. Zeker gezien de invulling 
van deze ruimte met een meubel die de 
expositieroute vormt van beton, staal en 
glas (Afb.4.2.11), galerijen en trappenhuizen. 
De akoestiek zou door een specialist in deze 
discipline onderzocht moeten worden om de 
precieze probleemgebieden en daarmee de 
benodigde maatregelen te benoemen. Toch 
zullen hier al enkele voorbeelden genoemd 

worden, waarin de oplossing(en) gezocht 
kunnen worden. Als eerste zou de zinken 
beplating aan de binnenzijde geperforeerd 
kunnen worden (Afb.4.2.12). Ten tweede zou 
er bij het dichtmetselen van de bestaande 
ramen een licht profiel gerealiseerd kunnen 
worden. Het metselwerk van deze ramen 
zou dan iets verspringen ten opzichte van 
de bestaande wand. Tot slot zou er aan de 
zijkanten en onderzijde van de plateaus en 
de galerijen een dempend materiaal kunnen 
worden aangebracht. De oplossingen 
zouden in ieder geval geen afbreuk moeten 
doen aan het architectonisch concept en 
tegelijkertijd de galm in deze grote open 
ruimte voorkomen.

Afb.4.2.10

Plattegrond van de begane grond, met de restruimte in 
het rood geaccentueerd.

Afb.4.2.10
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4.2.3 Bouwfysica: geluid
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Afb.4.2.11

Interieurender vanaf het tweede plateau van de 
expositieroute in de restruimte.
Voorbeeld van een akoestische geperforeerde beplating.

Afb.4.2.11

Afb.4.2.12
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Afb.4.2.12
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Vanuit de bouwtechnische analyse zijn alleen 
de bevindingen betreft de funderingen en 
de drie massieve dubbelsteense bakstenen 
buitenmuren nog van belang. Op deze basis 
wordt immers de rest van het ontwerp voort 
gebouwd. Het nieuwe ontwerp zal daarom 
steeds per stap moeten worden toegelicht als 
de constructie wordt behandeld. Als eerste 
wordt er gekeken naar het nieuwe gedeelte 
bestaande uit de appartementen en op de 
begane grond de voorzieningen (Afb.4.3.1). 
Dit wordt als een constructief zelfstandig 
blok beschouwd, dat in het bestaande 
wordt geschoven. Dit gedeelte is daarom 
constructief onafhankelijk van de rest van het 
gebouw, maar zal wel aan de beide zijgevels 
verankerd worden zodat dit blok deze 
constructief zal ondersteunen. De wand die de 
appartementen scheidt van de restruimte is 
dan ook een dragende wand (Afb.4.3.2). Deze 
is opgebouwd met kalkzandsteenblokken. 

Verder is deze wand ook geïsoleerd en zullen 
hier de installaties in verwerkt worden. Het 
betreft dus een dubbele wand met spouw. De 
scheidingswanden tussen de appartementen, 
die op een vast stramien van zo’n 7 meter staan, 
zijn ook dragend (Afb.4.3.3). Ook deze worden 
met kalkzandsteenblokken opgebouwd. De 
voorzetwanden ten behoeve van de isolatie, 
behandeld in paragraaf 4.2.1 warmte, worden 
ook constructief ingezet (Afb.4.3.3). Op 
deze manier hoeven de bestaande gevels 
niet worden ingekapt, zodat de betonnen 
verdiepingsvloer kan worden opgelegd. De 
achtergevel doet constructief niet mee en zal 
voor de verdiepingsvloeren langs lopen, maar 
wel aan deze verankerd worden. Het geheel 
van wanden en vloeren moet stabiel genoeg 
zijn om constructief zelfstandig te blijven 
staan.

4.3 Constructie
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Afb.4.3.1

Appartementenblok als zelfstandig element in de ruimte 
geplaatst, constructief onafhankelijk.

Afb.4.3.1
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Afb.4.3.2

Appartementenblok als zelfstandig element in de ruimte 
geplaatst, constructief onafhankelijk.

Afb.4.3.3

Afb.4.3.3

Dragende binnenwand die tevens het nieuwe volume 
ondersteund en de installaties herbergt.

Afb.4.3.2
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Als tweede constructief element wordt 
er gekeken naar de expositieroute en de 
collectieve woonkamers. De collectieve 
woonkamers zijn zo geplaatst dat deze 
van dezelfde constructieve kolommen 
gebruik maakt als die van de expositieroute. 
Dit is goed te zien op afbeelding 3.4.7 in 
paragraaf 3.4 ontwerp. De kolommen van 
de expositieroute worden verlengd om de 
collectieve woonkamers te ondersteunen. De 
krachten worden daardoor in een rechte lijn 
afgedragen. Het geheel van expositieplateaus 
en collectieve woonkamers is weer verankerd 
aan de bestaande gevels, waardoor het 
geheel een soort van meubelstuk vormt. Dit 
meubelstuk helpt vervolgens constructief 
omde stabiliteit van de drie bestaande 
wanden te waarborgen (Afb.4.3.4). Naast dat 
het meubelstuk natuurlijk tegendruk biedt bij 
bijvoorbeeld windbelasting op de voorgevel 
verbindt deze ook de diverse elementen van 

het gebouw. Zoals reeds vermeld worden 
de bestaande zijgevels verbonden met 
het appartementenblok, waardoor deze 
constructief stabiel zijn. Door middel van de 
hoekplateaus (Afb.4.3.5) worden de zijgevels 
verbonden met de voorgevel. Verder zijn 
er een aantal plateaus die door middel van 
loopbruggen met het appartementblok 
zijn verbonden, waardoor deze de eerder 
genoemde windbelasting zou kunnen 
opnemen. Het middelste rood gearceerde 
plateau te zien in afbeelding 4.3.5 is een van 
deze plateaus. Het meubelstuk zorgt er op 
deze manier ook voor dat er geen kantelpunt 
ontstaat bij de overgang tussen de bestaande 
wand en het nieuwe volume (Afb.4.3.6). 
Het dak van het nieuwe volume bestaat uit 
gelamineerde liggers die de overspanning 
van de restruimte kunnen dragen. Voor de rest 
steunt het dak op het appartementenblok.
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Afb.4.3.4

Het meubelstuk in het interieur kan constructief ingezet 
worden om het nieuwe volume te ondersteunen.

Afb.4.3.4
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Afb.4.3.5

Afb.4.3.6

Het meubel van de expositieroute is ook verbonden met 
de verdiepingsvloer van de appartement en verbind de 
bestaande zijwanden met de voorgevel.

Afb.4.3.5 Nieuwe volume zelfdragend en draagt af op de 
bestaande dubbelsteense baksteensmuren.

Afb.4.3.6
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In deze paragraaf wordt kort ingegaan op 
de brandveiligheid en de vluchtroutes. In 
een woongebouw, zoals het gebouw in 
kwestie, is het van belang dat alle bewoners 
een veilige vluchtroute hebben in het geval 
van een brand. Hierbij is de afstand tot 
een trap, eventuele compartimentering 
en rookontwikkeling van belang. De 
vluchtroute vanaf een appartementen tot de 
dichtstbijzijnde trap moet zo kort mogelijk 
worden gehouden en mag niet meer dan 
30 meter bedragen. In het ontwerp zijn de 
vluchtroutes onder te verdelen in drie routes 
(Afb.4.4.1). De twee routes vanaf de stippelijn 
gezien bedragen maximaal zo’n 15 meter en 
voldoen dus gemakkelijk aan deze eis. De 
andere route bedraagt zo’n 30 meter en zou 
dus maar net aan de eis voldoen. Gezien de 
doelgroep van het gebouw, 55+ senioren, 
is het wellicht beter om deze route korter 
te houden. Waarschijnlijk zal er dus nog een 

extra verticaal transportpunt moeten worden 
toegevoegd in het rechter gedeelte van het 
gebouw. Aangezien er door de expositieroute 
nauwelijks ruimte is om een extra trap te 
plaatsen en er bij voorkeur geen brandtrap 
aan de buitenzijde wordt toegevoegd, is een 
verbinding met deze zelfde expositieroute 
vanuit de galerij wellicht een goede een 
oplossing (Afb.4.4.2). Op deze manier wordt 
de lengte van de vluchtroute ongeveer 
gehalveerd, waardoor dit niet langer een 
probleem is. Als de vluchtroutes intern worden 
gehouden moeten er wel maatregelen betreft 
de rookontwikkeling worden genomen. De 
nieuw toegevoegde dakramen die nodig zijn 
vanwege het daglicht, kunnen worden ingezet 
om in het geval van een brand de rook naar 
buiten af te voeren (Afb.4.4.3). Op deze manier 
blijven de vluchtroutes toegankelijk. Tot slot 
zal er aan het plafond van het nieuwe volume 
een sproei-installatie worden bevestigd.

4.4 Veiligheid
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Afb.4.4.1

Vluchtroutes naar het dichtsbijzijnde trappenhuis in de 
situatie van het architectonische ontwerp.

Afb.4.4.1
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Afb.4.4.2

Een extra verbinding vanuit de galerij met de 
expositieroute om de afstand van de vluchtroute te 
verkorten.

Afb.4.4.2

Afb.4.4.3

De nieuwe dakramen, vanuit het lichtconcept, inzetten 
om de rookontwikkeling tijdens een brand tegen te 
gaan.

Afb.4.4.3
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Het bestaande gebouw maakte gebruik van 
de tradionele manier van hemelwaterafvoer. 
De schuine daken leiden het water naar 
een goot in de dakrand en het water werd 
vervolgens via regenpijpen aan de gevel 
afgevoerd naar het riool. Bij het nieuwe 
ontwerp is er vanuit het architectonisch 
concept de wens om geen regenpijpen aan 
de gevel te bevestigen, omdat deze het beeld 
verstoren. Als eerste zal er gekeken moeten 
worden naar de natuurlijke loop van het 
regenwater op het dakvlak (Afb.4.5.1). Door 
de schuine dakvlakken is dit vrij makkelijk 
te bepalen. Het water vanaf het dak moet 
goed worden afgevoerd en niet langs de 
gevel gaan lopen. Dit zou in de toekomst 
voor lelijke vuilstrepen kunnen gaan zorgen. 
Op de plaatsen waar het water zich ophoopt, 
moet er dus een afvoer richting het riool zijn. 
Aangezien er geen externe afvoer wenselijk 
is, zal deze dus intern geplaatst moeten 

worden. Op afbeelding 4.5.2 zijn de daarvoor 
aangewezen posities met een rode stip 
aangegeven. Om te voorkomen dat het water 
al eerder van het dak afloopt, zal er langs de 
rand een verholen dakgoot worden gemaakt 
die het water naar de dakgoot op het laagste 
punt leidt. De dakgoot op het laagste punt 
van de schuintes in het dakvlak, zal in het 
midden het hoogste punt hebben zodat 
het water naar de zijkanten wordt geleidt 
(Afb.4.5.3). Op deze manier wordt al het water 
naar de interne afvoerkanalen geleidt. Deze 
worden enerzijds in de nieuwe gevel aan de 
noordzijde ondergebracht. Anderszijds zullen 
deze in de restruimte worden ondergebracht. 
Om deze te laten aansluiten bij het interieur 
zullen deze in zink worden uitgevoerd.

4.5 Hemelwaterafvoer
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Afb.4.5.1

De natuurlijke waterloop van het regenwater en de 
punten waarop het afgevoerd dient te worden.

Afb.4.5.1
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Afb.4.5.2

Het regenwater vanaf het dakvlak in een gootje laten 
lopen die het vervolgens naar de zijgevels verdeeld.

Afb.4.5.3

Afb.4.5.3

Vanuit de gootjes wordt het water via interne kanalen 
afgevoerd naar het riool.

Afb.4.5.2
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Bij de technische uitwerking van het ontwerp 
zijn er een aantal gebieden aan te wijzen die 
om meer aandacht vragen. De overgangen 
van oud naar nieuw, zowel in het verticale als 
in het horizontale vlak. In het verticale vlak bij 
de overgang vanaf de randbalk van het oude 
dak naar de houtskeletbouw constructie 
bekleed met een zinken gevelbeplating. 
In het horizontale vlak de aansluiting van 
het nieuwe volume op de oude bestaande 
massieve dubbelsteense bakstenen muur. 
Verder is er het verwijderen van de bestaande 
raamkozijnen en deze vervolgens weer 
dicht te metselen. Dit laatste zal niet al te 
veel problemen opleveren, aangezien het 
bestaande raam al een mooi kader in het 
metselwerk heeft gevormd. De nieuwe 
snedes die de ramen gaan vormen zorgen 
voor meer problemen. Het uitkappen van 
het metselwerk zorgt natuurlijk niet voor 
een mooi strak kader en zal in de detaillering 

verdere aandacht vragen. In het nieuwe 
volume zitten uiteraard ook een aantal 
details die om aandacht vragen. Er moet 
bijvoorbeeld naar de aansluiting van de 
gevelbekleding op de constructie worden 
gekeken. Verder naar de hoekaansluitingen, 
zowel in horizontale als het verticale vlak. Ook 
moet er naar de verwerking van de verholen 
dakgoten in het dakvlak gekeken worden. Tot 
slot de aansluitingen van de gevel op raam- 
en deurkozijnen. Als voorbeeld is hierbij de 
referentie van ‘The Whale’ te Amsterdam 
van de Architekten Cie. genomen (Afb.4.6.1 
& 4.6.2). Zij hebben gebruik gemaakt van de 
expertise van NedZink, een specialist op het 
gebied van zinken gevels. Een van de details 
uit hun documentatie is te zien op afbeelding 
4.6.3 Het betreft hier een horizontale 
felsgevelbekleding aansluiting op een kozijn 
of muur.

4.6 Bouwtechniek
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Afb.4.6.1

Isometrische foto van het woongebouw ‘The Whale’ te 
Amsterdam van de Architekten Cie.

Afb.4.6.1
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Afb.4.6.2

Afb.4.6.3

Foto van de façade van het woongebouw ‘The Whale’ te 
Amsterdam van de Architekten Cie.

Afb.4.6.2 Detail van een horizontale felsgevelbekleding 
aansluiting op kozijn of muur van NedZink.

Afb.4.6.3
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De snedes die de nieuwe ramen vormen, 
volgen uit het interieur. Daar waar deze vanuit 
het interieur noodzakelijke worden geacht, 
worden de snedes gemaakt ten behoeve 
van licht en/of zicht. In het conceptplaatje 
voor het ontwerp zat een raam die over de 
sprong in de gevels liep (Afb.4.6.4). In het 
concept is dit raam expres er zo ingetekend 
om aan te geven dat de ramen daadwerkelijk 
willekeurig geplaatst dienden te worden en 
dat de bestaande gevel als een blanco vel 
beschouwd diende te worden. Bij het maken 
van de snedes moet er daarom geen rekening 
worden gehouden met de bestaande situatie. 
De nieuwe snedes lopen daarom dwars door 
de oude ramen, deuren etc. Dus ook over 
de sprong in de gevel. In het uiteindelijke 
ontwerp bleek dit raam niet langer aanwezig. 
Toch zal deze voor de volledigheid hier 
worden toegelicht. De snedes zelf zullen 
worden vormgegeven met een zinken kader. 

Op afbeelding 4.6.5 is een voorbeeld te zien 
van hoe dit er ongeveer uit gaat komen te 
zien. Doordat er ter plaatste van het raam 
in kwestie een sprong in de gevel zit, zal dit 
kader danwel binnen of buiten dus de breedte 
van de sprong uitsteken. Deze constructie 
heet een bloemenraam. Een voorbeeld van 
een bloemenraam constructie is te zien op 
afbeelding 4.6.6. Bij het raam in kwestie zal dit 
kader dus gedeeltelijk in de muur verwerkt 
zijn en gedeeltelijk uitsteken, zoals beide 
voorbeelden illustreren. Er is gekozen om 
het gevelbeeld intact te houden en dat de 
sprong in de gevel aan de binnenzijde wordt 
verwerkt met een bloemenraam. 

Afb.4.6.4
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Het rood gekleurde raam, markeert het raam dat over 
een sprong in de gevel loopt.

Afb.4.6.4
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Afb.4.6.5

Afb.4.6.6

79

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

Afb.4.6.5 Voorbeeld van een met zinken gevelbekleding beklede 
bloemenraam constructie. 

Afb.4.6.6





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

5. bouWteChnisChe uitWerking

In dit hoofdstuk worden de twee belangrijkste 
details uitgelegd die volgen uit al het 
voorgaande, de bouwtechnische analyse, 
namelijk het architectonisch concept en 
het bouwtechnisch concept. Het meer 
standaardwerk is hier achterwegen gelaten, 
omdat in de rest van het verslag er is gekozen 
om meer de breedte in te gaan. Alleen bij 
deze twee belangrijke details is er voor 
diepte gekozen. Het betreft het zogeheten 
bloemenraam en de verticale aansluiting 
van nieuw op de bestaande randbalk van 
het oude dak. Dit zijn in mijn ogen de twee 
belangrijkste details van het ontwerp. De 
plattegrond van de tweede verdieping is 
hierbij ook volledig uitgewerkt en bijgevoegd. 

5.1 Inleiding

Deel iii: BouwteChnisCh ontwerp
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Bovenstaand detail is de oplossing voor 
het zogeheten bloemenraam. Door de 
verspringing in de muur moest er naar een 
oplossing worden gezocht om dit probleem 
aan te pakken. Er is niet gekozen voor een 
geknikt raam of een Z-raam, die dus de lijn 
van de bestaande muur volgt, maar voor een 
recht raam. Het raam kon vervolgens alleen 
in de lijn van een van beide muren geplaatst 
worden. Er is gekozen om deze gelijk met 
de binnenste muur te zetten, waardoor het 
raam naar de binnenzijde uitsteekt. Op deze 
manier wordt het gevelbeeld niet aangetast. 
De snede die het nieuwe raam gaat vormen 
wordt eerst uitgekapt. Aangezien deze nooit 
perfect recht is zal deze afgewerkt worden en 
de tussenruimte opgevuld worden met PUR 
schuim. Deze houten plaat zal tevens ook 
dienen als bevestingsmiddel voor het kozijn. 
De houten plaat wordt van een dermate dikte 
gekozen zodat deze sterk genoeg is om het 

kader te vormen, zonder extra constructie te 
hoeven toepassen. Tot slot wordt de houten 
beplating afgewerkt in het zelfde materiaal 
als het nieuwe volume, namelijk zink. Zo lijkt 
de snede gevormd te zijn door het nieuwe 
materiaal. Hetgeen dat goed aansluit bij het 
architectonisch concept. 

5.2 Details
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Afb.5.2.1

Horizontaal detail van het bloemenraam.Afb.5.2.1
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Afb.5.2.2

Afb.5.2.3

Verticaal detail van het bloemenraam.
Ingezoomd op de wandopbouw van de plattegrond van 
de eerste verdieping te zien op afbeelding 5.2.4.

Afb.5.2.2
Afb.5.2.3
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Afb.5.2.4 Afb.5.2.5
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Bovenstaand detail is de oplossing voor 
de aansluiting van het nieuwe volume op 
de bestaande randbalk van het oude dak. 
Op deze balk wordt een houtskeletbouw 
constructie geplaatst. Deze wordt aan de 
randbalk bevestigd en aan de achterzijde 
versterkt door een stalen L-profiel, mede 
om de windbelasting aan te kunnen. Aan 
de binnenzijde is er gekozen om tegen de 
houtskeletbouwconstructie eerst nog een 
OSB plaat te bevestigen voor extra isolerend 
vermogen. Vervolgens is er aan beide 
zijdes een dubbelregelwerk gemonteerd. 
Tot slot wordt aan dit regelwerk de zinken 
gevelbekleding gemonteerd. 
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Afb.5.2.6

Plattegrond van de eerste verdieping met de 
wandopbouw van de nieuwe buitengevel.
Langsdoorsnede van het gebouw. 

Afb.5.2.4

Afb.5.2.5

Verticaal detail met de aansluiting van het nieuwe 
volume van HSB en zinken gevelbekleding op de 
bestaande randbalk van het oude dak.

Afb.5.2.6
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6. tekeningen

In dit hoofdstuk volgen de tekeningen die 
gebruikt zijn in het architectonisch verslag 
en voor de presentatie. Deze tekeningen 
zijn een aanvulling op de verder uitgewerkte 
tekeningen uit het vorige hoofdtuk. Voor 
de volledigheid worden deze hier nog 
toegevoegd. Achtereenvolgens komen eerst 
de plattegronden, dan de langsdoorsnede en 
tot slot de gevels aan bod.

6.1 Inleiding
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7. english abstraCt

A military barrack is ‘a complex which is 
intended for the accomodation of soldiers and 
all necessary facilities’. At the army efficiency 
is a very important aspect. Therefore every 
building and space on the terrain has it’s own 
specific function. Everything on the barrack 
grounds is designed to manage the training of 
young recruits. As a result the terrain has a very 
functional lay-out, wherefore the structure 
is rigid and boring. Therefore it’s not an easy 
task to make a design for the redevelopment 
of the site. Especially as the current structure 
of the building has the characteristics that are 
reminiscent to whishes of the new residents. 
Therefore my research question is formulated 
as following:

In which way can the Corps the Logis of the 
Tapijn barracks in Maastricht be transformed 
into an apartmentbuilding for seniors while 
maintaining the military characteristics, 
without it reminding the residents of a nursing 
home?

To break free from the original structure, I’ve 
explored what really should be preserved to 
capture the very essence of the building and 
the place. By doing this the history of the 
place is preserved, while be able to remove 
the rest of the building.  This opened a whole 
new perspective and new opportunities. By 
adding a new assymetrical volume, petrifying 
the existing façades, making new cuts in the 
petrified façades and adding a playful interior, 
a contrast with the old military characteristics 
is formed. This creates an exciting building, 
that by no means reminds of a boring nursing 
home. The building clearly shows that it is 
transformed into a building that belongs 
in the 21st century, but at the same time it 
displays the original operation and qualities 
of the building. This historical layering that is 
formed, is one of the most important qualities 
of the new building. The result is a beautiful 
residential building on one of the most 
beautiful spots of Maastricht.
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8. 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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