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Als ik aan het leger denk… 

…denk ik aan een groep mensen die samen strijden voor hetzelfde 
doel. Ze hebben alles voor elkaar over, hebben elkaar nodig, helpen 
elkaar, vertrouwen elkaar, ze leven en sterven voor elkaar. Er 
heerst een gevoel van saamhorigheid en broederschap. Ze vormen 
een collectief.
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Leeswijzer

In dit afstudeerverslag behandel ik de collectieve ruimte van een 
collectief woondomein. Wanneer ik schrijf over de collectieve 
ruimte gaat het over de ruimte die gebruikt wordt door en bestemd 
is voor de bewoners van het collectieve woondomein. Vaak zijn zij 
ook eigenaar van deze ruimte en vormt deze ruimte hun gedeelde 
privébezit. 
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Het moment is bijna daar, binnen afzienbare tijd kan ik me offi cieel 
registreren als architect en dit prachtige vak gaan beoefen. De 
vraag of ik enig werk ga vinden in deze tijd van crisis, laat ik 
even buiten beschouwing op dit heugelijke moment. In zeven en 
half jaar ben ik opgeleid om de gebouwde omgeving verder te 
ontwikkelen. Hiervan heeft het laatste jaar in het teken gestaan van 
het afstuderen aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Het afstudeertraject heb ik doorlopen in het afstudeeratelier 
‘Champ de Mars’ samen met negen andere studenten. De eerste 
paar maanden stond het vooronderzoek centraal. Ik heb 
deelgenomen aan onderzoek naar hoe de beeldende kunst 
omgaat met het verlies van functie van een object of ruimte. 
Hieruit is het onderzoeksverslag ‘� e Art of Transformation’ 

voortgekomen. Dit onderzoek heeft me laten zien hoe belangrijk 
het is om door middel van een ingreep in bestaande situatie een 
verhaal te vertellen en om een dialoog op gang te brengen. Echter 
heeft dit onderzoek mij in het vervolgtraject van het afstuderen 
niet de handvaten kunnen bieden bij het oplossen van de 
herbestemmingsopgave van de Tapijnkazerne. Daarom komt dit 
onderzoek niet meer terug in dit afstudeerverslag. 

In de maanden na de onderzoeksperiode heb ik in prettige 
samenwerking met een medestudent, Wessel Cramwinckel, de 
Tapijnkazerne geanalyseerd en een basiskader opgesteld voor het 
masterplan voor de kazerne. Wij zagen beiden het collectieve leven 
op de kazerne als de essentie van de plek. Collectiviteit is daarom 
het thema van mijn afstuderen geworden en dit is zowel in het 
traject in samenwerking met Wessel als later in het individuele 
traject een belangrijk uitgangspunt gebleven. In de laatste periode 
ben ik individueel verder gegaan met de herbestemmingsopgave 
van de Tapijnkazerne, wat uiteindelijk tot dit afstudeerverslag heeft 
geleid. 

Nu, aan het einde van dit afstudeerproject wil ik graag nog 
mijn dank uitspreken. Ten eerste naar de begeleiders van het 
afstudeeratelier ‘Champ de Mars’, dr. Ir. Gijs Wallis de Vries, André 
Walraven arch. avb, voor hun aandeel in de discussie tijdens de 
ateliervergaderingen, maar ook voor hun persoonlijke begeleiding 
tijdens dit project. Daarnaast wil ik mijn medestudenten in het 
afstudeeratelier bedanken voor hun kritische opmerkingen en 
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adviezen tijdens het gehele afstudeertraject. Ten slotte wil ik de 
architectenbureaus Rapp+Rapp en Sputnik bedanken voor hun 
medewerking in het verkrijgen informatie over hun ontwerpen die 
ik heb onderzocht in een typologische studie naar de collectieve 
buitenruimte in collectieve woondomeinen. 

Marcel Pruijsten

Januari
2013
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Het afstudeerverslag ‘Samenleven’ bevat een 
herbestemmingsontwerp voor de Tapijnkazerne te Maastricht 
waarin deze wordt getransformeerd in een collectieve woon- en 
leefomgeving voor de inwoners van Maastricht. Het is daarnaast 
een bijdrage aan het algemene debat over de herbestemming van 
het militaire erfgoed. De Tapijnkazerne is hierbij als casestudy 
gebruikt ter illustratie van mijn visie hierop. Het collectieve 
leven van de soldaten op de Tapijnkazerne is als uitgangspunt 
voor de herbestemming van de kazerne gebruikt en was de 
basis van het ontwerpende onderzoek met de hoofdvraag: ´Hoe 

kan de Tapijnkazerne worden herbestemd als collectieve woon- en 

leefomgeving voor de lokale bevolking van Maastricht?´

Het afstudeerverslag bestaat uit drie delen. Deel één is het 
typologische onderzoek naar de collectieve buitenruimte in 
collectieve woondomeinen. In dit onderzoek is van vier projecten 
de overgang van openbare- naar collectieve ruimte, de collectieve 
ruimte, de overgang van collectieve naar privéruimte en de 
privéruimte geanalyseerd. Hieruit zijn de volgende conclusies 
voortgekomen:
1. Bij projecten waar de collectieve ruimte duidelijk is 

afgeschermd van de openbare ruimte, wordt de collectieve 
buitenruimte gebruikt door de bewoners. Ook wordt bij deze 
projecten de overgangsruimte tussen de collectieve ruimte en 
de privéruimte gebruikt.

2. Bij alle projecten is een overgangsruimte toegepast tussen 
de collectieve ruimte en de privéruimte. De overgangsruimte 
kan gebruikt worden als verlengstuk van de woning, wat 
ontmoetingen tussen bewoners kan bevorderen.

3. De collectieve buitenruimte wordt door bewoners 
voornamelijk gebruikt voor het ontmoeten van medebewoners. 
Afhankelijk van de grootte van de collectieve buitenruimte 
wordt deze ruimte gebruikt door spelende kinderen. 

Het tweede deel van het afstudeerverslag is een analyse van de 
Tapijnkazerne en zijn omgeving. De analyse is verdeeld in drie 
schaalniveaus, te weten de stad Maastricht, het park (directe 
omgeving) en de Tapijnkazerne. In de analyse van Maastricht 
komt naar voren dat de Tapijnkazerne onderdeel is van de 
uitbreidingswijken buiten de stadsmuur die na de opheffi ng van 
de vestingstatus van Maastricht zijn gebouwd. In de analyse van 
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de directe omgeving van de Tapijnkazerne wordt zichtbaar dat de 
kazerne is gelegen aan een wespentaille-vormig park, waarin er 
een unieke interactie bestaat tussen de bezoekers van het park en 
de aanliggende stadsmuur. De Tapijnkazerne staat met recht op de 
monumentenlijst. Uit de analyse blijkt echter dat de kazerne zich 
nooit heeft geprofi leerd als spraakmakend monument. Daarnaast 
komt uit de analyse naar voren dat de kazerne is gebaseerd op een 
paviljoensysteem en dat het terrein een groen karakter heeft door 
de vele grote bomen op het terrein.

Deel drie van het afstudeerverslag is het ontwerp voor de 
Tapijnkazerne, het antwoord op de hoofdvraag. Ten aanzien van 
het ontwerp zijn de volgende stellingen geformuleerd:
1. De juiste manier van omgaan met het militaire erfgoed van 

de Tapijnkazerne omvat het terugbrengen van het collectief 
samenleven zodat de essentie van de plek behouden blijft.

2. De Tapijnkazerne moet een plek zijn waar de lokale bevolking 
van Maastricht kan ontsnappen aan de drukte van de 
binnenstad.

Het ontwerp bevat een masterplan dat van de Tapijnkazerne een 
plek maakt voor samenleven. Het militaire erfgoed wordt in zijn 
waarde gelaten en tegelijkertijd aangepast aan de behoeftes van 
nu. Collectieve buurtfuncties komen in de bestaande gebouwen 
en nieuwe collectieve woondomeinen worden toegevoegd aan het 
terrein, waartussen openbare ontmoetings- en verblijfsplekken 
liggen in een parkachtig landschap. 

Het afstudeerverslag wordt afgesloten met mijn visie op de 
herbestemmingsopgave binnen het militaire erfgoed, Ik ben van 
mening dat er bij elk afzonderlijk project gezocht moet worden 
naar de juiste balans tussen het behouden van ons erfgoed en het 
opwaarderen en creëren van (nieuwe) ruimtelijke kwaliteiten en 
kansen in het stedelijke landschap. 
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In grote delen van Europa leven mensen al vele decennia in vrede.  
De koude oorlog is al jaren geleden en de gebeurtenissen tijdens de 
Tweede Wereld oorlog kennen de meeste van ons alleen uit musea 
en geschiedenisboeken. Tegenwoordig worden onze geschillen 
uitgevochten in soms verhitte maar bloedvrije debatten. Als we al 
ten strijden trekken is dat niet in de nabij gelegen landen maar ver 
van ons bed, zoals in Afghanistan waar het Nederlandse leger van 
2006 tot 2011 een wederopbouwmissie had. Daarnaast is (ook) het 
type oorlogsvoering veranderd. Massale veldslagen komen niet 
meer voor. We strijden tegenwoordig tegen kleine groepjes goed 
verborgen milities.

In grote delen van Europa is een kans op een oorlog zeer klein en 
hierdoor zijn en worden nog steeds veel strijdmachten afgeslankt. 
De reden voor inkrimpen van het leger is niet alleen de kleine 
kans op een oorlog, maar ook door de ontwikkelingen op het 
gebied van oorlogstechnieken en strategieën. Deze ontwikkelingen 
spelen zich ook af in het Nederlandse leger. Als gevolg hiervan 
zijn er al vele kazernes achtergelaten en hoogstwaarschijnlijk 
zullen er nog een aantal volgen. Maar wat moeten we nu met die 
vaak grote enclaves in onze gebouwde omgeving? Ze kunnen 
een grote rol spelen bij de inbreiding van onze steden en dorpen 
zodat het kostbare landschap gespaard kan blijven. Maar hoe gaan 
we om met het erfgoed, het militaire erfgoed, dat het leger heeft 
achtergelaten, zoals de gebouwen op het terrein? Moeten we hier 
respectvol en zorgvuldig mee omgaan? Of is deze conserveerdrift 
te ver doorgeslagen en moeten we het kazerneterrein zien als de 
ideale mogelijkheid voor een grootschalige modernisering van ons 
stedelijke landschap?

De afgelopen jaren hebben al verschillende kleine en grote 
architectenbureaus zich bezig gehouden met deze vraagstukken. 
Daarbij zijn verschillende visies losgelaten op het militaire erfgoed. 
Een goed voorbeeld van een visie waarin het kazerneterrein als een 
‘tabula rasa’ 1 voor de stad wordt behandeld, is de Chassékazerne 
in Breda. In het plan van OMA2 werden slechts twee gebouwen 
gespaard en werd de rest van het militair erfgoed weggevaagd en 
vervangen door voornamelijk metropolitaanse woongebouwen. 
Een mooi voorbeeld van een project wat de mogelijkheden van 
een behoudende visie lijkt te representert komt van Renzo Piano.3 
Hij is momenteel bezig met de herbestemming van een kazerne 

1. Tabula rasa is Latijn 

voor ‘schone lei, 

onbeschreven blad’.

2. Offi ce for 

Metropolitan 

Architecture (OMA) 

is een internationaal 

bureau dat zich richt 

op Architectuur, 

Stedenbouw en 

Culturele analyse. 

Het bureau is in 1975 

opgericht door Rem 

Koolhaas e.a. 

3. Renzo Piano (1937) 

is een gerespecteerde 

Italiaanse architect en 

industrieel ontwerper.

Afbeelding 1: 

Parkappartementen  

op het voormalige 

Chassékazerne terrein 

van Xaveer de Geyter. 

Afbeelding 2.: 

Impressie van het 

herbestemmings- 

ontwerp van Renzo 

Piano voor de 

historische kazerne in 

Amiens in Frankrijk.
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in Amiens in Frankrijk waarbij hij alle bestaande gebouwen 
intact houdt en aanvult met nieuwe volumes die meegaan met de 
bestaande structuur. 

In het afstudeeratelier ‘Champ de Mars’ van de Technische 
Universiteit Eindhoven heb ik me, samen met negen 
medestudenten, onder begeleiding van dr. Ir. Gijs Wallis de Vries 
en André Walraven arch. avb. bezig gehouden met dezelfde 
herbestemmingsvraagstukken die betrekking hebben op het 
omgaan met (voorkomend bij) het militaire erfgoed. Onze visies 
en ideeën hebben we getest op een casestudy, de Tapijnkazerne te 
Maastricht. 

De Tapijnkazerne is lange tijd de thuisbasis geweest voor 
verschillende infanterie regimenten en daarnaast functioneerde 
het als opleidingskazerne. Het was een plek waar, binnen de 
hiërarchie van het leger, broederschappen werden gevormd. In 
deze broederschappen streefde iedereen hetzelfde doel na en kon 
iedereen op elkaar vertrouwen. Op de kazerne leefden de soldaten 
als een collectief, ze droegen dezelfde kleren, sliepen in dezelfde 
ruimte, aten hetzelfde eten en ondergingen als een groep de 
meest uitputtende beproevingen. Het gevoel van collectiviteit die 
heerste onder de soldaten was een essentieel onderdeel binnen het 
functioneren van het leger.

In dit afstudeerverslag wordt de collectiviteit binnen het leger 
als bouwsteen gebruikt voor herbestemmingsopgave van de 
Tapijnkazerne. Deze bouwsteen vormt in combinatie met de 
waarde en de mogelijkheden van de omgeving rondom de kazerne, 
de basis voor een ontwerpend onderzoek met de hoofdvraag: ´Hoe 

kan de Tapijnkazerne worden herbestemd als collectieve woon- en 

leefomgeving voor de lokale bevolking van Maastricht?´

Voor het beantwoorden van de hoofdvraag is dit afstudeerverslag 
opgedeeld in drie delen. Het eerste deel bevat een typologisch 
onderzoek naar de collectieve woondomeinen van tegenwoordig. 
Dit onderzoek brengt de huidige collectieve woonvormen in 
kaart en behandelt onderwerpen zoals de vormgeving en het 
functioneren van het collectieve woondomein. Het tweede deel 
van dit afstudeerverslag is een analyse van de Tapijnkazerne 
en zijn omgeving. Voor het implementeren van nieuwe ideeën 

Afbeelding 3: 

Soldaten gezamenlijk 

in oefening.

Afbeelding 4:

Soldaten gezamelijk 

aan het eten.



25

4.

3.



26

op het kazerneterrein is het belangrijk om te weten wat er op 
het kazerneterrein gebeurt en is gebeurd. Hetzelfde geldt voor 
de omgeving van de kazerne. In de analyse worden daarom 
achtereenvolgens de stad Maastricht, de omgeving rondom 
Tapijnkazerne en de Tapijnkazerne zelf op basis van verschillende 
onderwerpen geanalyseerd. Deel drie omvat het daadwerkelijke 
herbestemmingsontwerp voor de Tapijnkazerne. Aan de hand 
van de ontwerpverklaring en de ontwerpconcepten wordt het 
ontwerp voor de herbestemming van de Tappijnkazerne ingeleid. 
Er is op veel verschillende schaalgroottes nagedacht over de 
herbestemming van kazerne. Alle ideeën worden van groot naar 
klein gepresenteerd. Het afstudeerverslag wordt afgesloten met 
een refl ectie waarin mijn visie op omgaan met het militaire erfgoed 
wordt beschreven.
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Deel 1

Typologisch onderzoek naar 
de collectieve buitenruimte in 

collectieve woondomeinen
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Collectieve woonvormen:

van het begijnhof 

tot wonen in meervoud
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De eerst collectieve woonvormen in Nederland zijn de private 
hofjes uit de Middeleeuwen. De zogenoemde begijnhofjes werden 
gesticht in verschillende Hollandse steden en werden bewoond 
door begijnen, ongehuwde katholieke vrouwen die niet waren 
aangesloten bij een kloosterorde. Een voorbeeld van een dergelijk 
hofje is het begijnhof in Breda, dat al in 1267 is gesticht.4

Enkele eeuwen later, in de zeventiende en achttiende eeuw, werden 
er in veel Hollandse steden liefdadigheidshofjes gesticht. Dit 
werd gedaan als gebaar naar de armen binnen de samenleving 
die er mochten gaan leven. De hofjes werden gefi nancierd door 
welgestelde burgers die hun naam hieraan verbonden waardoor 
ze na hun overlijden hun familienaam konden laten voortbestaan.5 
Binnen de hofjes golden er strenge regels die vaak op een centrale 
plaats waren opgetekend. Veel voorkomende taken waren 
het schrobben van de stoep en het poetsen van de pomp.6 In 
tegenstelling tot de begijnhofjes waren de liefdadigheidshofjes wel 
toegankelijk voor buitenstaanders, maar in de meeste gevallen 
hadden die er eigenlijk niks te zoeken.

In de twintigste eeuw is het aantal verschillende collectieve 
woonvormen toegenomen en veranderde ook de schaal waarop 
de collectieve gedachte toegepast werd. Zo werden deze nu ook 
toegepast op grotere schaal in stedenbouwkundige plannen zoals 
de tuinwijken. Het tuinwijk-concept is in 1898 gepubliceerd door 
de Engelse stedenbouwkundige Ebenezer Howard. Veel van deze 
wijken zijn net na de Eerste Wereld oorlog in de jaren ‘20 gebouwd. 
Veel tuinwijken in Nederland kenmerken zich door woningrijtjes 
die ingebed zijn in een stelsel van openbare ruimtes bedoeld voor 
de gemeenschap, zoals woonstraten, padenstelsels, publieke 
binnentuinen, pleinen en pleintjes.7

Naast de tuinwijken is in Nederland ook het woonerf-concept een 
stedenbouwkundig concept dat gebaseerd is op het collectieve 
leven in de buitenruimte. In begin jaren ‘70 werden de eerste 
woonerven gebouwd naar de ideeën van de stedenbouwkundige 
Niek de Boer. Op een woonerf wordt de auto geweerd waardoor 
de straat weer een verblijfsgebied voor de buurtbewoners kan 
worden.8 Volgens De Boer heeft de straat een sociale betekenis 
als ontmoetings-, verblijfs-, en communicatieruimte die hij in de 
woonerven weer tot zijn recht wilde laten komen.9 

4. Stichting Het 

Begijnhof (2009)

5. Lohof en Reijndorp 

(2006)

6. Dijkstra (1993)

7. Herck en Mulder 

(2009) p.34

8. Nio (2010) p.5

9. Boer (1966)

Afbeelding 5:

Foto van het binnenhof 

van het begijnhof in 

Breda.

Afbeelding 6:

Impressie van een 

woonerf, door Henk 

Klunder in 1975.
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Ook op een kleinere schaal werden er in de twintigste eeuw nieuwe 
collectieve woonvormen gebouwd. Een voorbeeld waarin het 
collectieve leven een betekenisvolle rol speelt, zijn de Centraal 
Wonen-projecten. Rond de jaren ’70 ontstonden de eerste Centraal 
Wonen-projecten in Denenmarken. In Nederland werd in 1977 het 
eerste project opgeleverd, namelijk De Wandelmeent in Hilversum. 
De projecten waren een reactie op de individualiserende 
maatschappij in de voorgaande jaren. In de collectieve 
woongebouwen vormden zich hechte wooncommunes waarin 
het collectieve leven centraal stond. De projecten bestonden uit 
kleine zelfstandige woningen met daarnaast gemeenschappelijk 
voorzieningen voor de bewoners. Deze voorzieningen verschilden 
per project maar in de meeste gevallen bestonden deze 
minimaal uit een gezamenlijk te gebruiken woonkamer, keuken, 
hobbyruimte en wasruimte. De collectieve voorzieningen waren in 
beginsel uitsluitend bedoeld voor de bewoners van het project.

Na de collectieve woonvorm Centraal Wonen zijn er rond de 
eeuwwisseling weer nieuwe collectieve woonvormen ontstaan. 
Dit was het resultaat van de behoefte aan vernieuwing van de 
woningbouw, die compacter en betaalbaarder moest worden, 
maar het was ook een reactie op de nog steeds toenemende 
individualisering van de samenleving.10 De nieuwe woondomeinen 
kenmerken zich in de ruimtelijke kwaliteiten die ze bieden aan 
zowel het individu als het collectief, waarbij ze de privacy van 
de afzonderlijke wooneenheid weten te waarborgen. Bij deze 
projecten vormt de afzonderlijke wooneenheid de basis van het 
ontwerp, waarbij de collectieve ruimte als een extra waarde aan 
het project wordt toegevoegd. Zo ontstaat er een collectieve 
ruimte die zich niet opdringt maar wel een bijdrage levert aan het 
wooncomfort en woonplezier van de bewoners. 

In deze ontwikkeling lopen onze zuiderburen een stuk voor. 
Het werd in België ingezet als verdichtingstechniek van de 
Belgische steden als antwoord op de steeds verdere uitbreiding 
van de bebouwing buiten de stad. Deze zo genoemde ‘Wonen in 
Meervoud’ projecten bieden vaak de uitkomst voor de complexe 
opgave bij de inbreiding van een stedelijk woonblok. Ingewikkelde 
verkavelingsprincipes zijn niet meer nodig omdat het kavel 
simpelweg gedeeld wordt door alle bewoners van het complex. Een 
mooi voorbeeld hiervan is D-Factory in Deurne van B-Architecten. 

10. Herck en Mulder 

(2009) p.16
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Zij waren in staat een oude oliefabriek om te vormen in 24 
woningen, een kunstgalerij en een kinderpsychologencentrum 
door de voorgestelde collectieve woonvorm op het terrein.

Het evenwicht tussen privacy en collectiviteit is door de jaren 
heen fl ink verschoven. Bij de Centraal Wonen-projecten is een 
grens opgezocht waarbij de nadruk lag op het collectief. Bij de 
meest recente projecten zien we dat nadruk juist is komen te 
liggen op het individu. Echter was het bij beide projecten altijd 
van belang dat het collectief het individu niet ging beheersen, 
want dat zou tot onoverkomelijke confl icten kunnen leiden. Dit 
werd ook in de sociologie beschreven. Zo stelde Bahrdt11 in 1968 
hierover dat collectiviteit geen dwingend karakter moet krijgen. 
Dat drijft juist mensen uit elkaar.12 Niet veel later stelde een andere 
socioloog Grünfeld13 1976 het volgende: ‘Ieder individu streeft 

ernaar een evenwicht te bewerkstelligen tussen zijn behoefte om 

opgenomen te worden in een (…)maatschappelijk geheel aan de ene 

kant en anderzijds om in een besloten, vertrouwde omgeving de van 

de buitenwereld ontvangen stimuli te verwerken tot een geïntegreerd 

onderdeel van de eigen persoonlijkheid’.14 

11. Hans Paul Bahrdt 

(1918-1994) was een 

Duitse socioloog.

12. Bahrdt (1968)

13. Frans Grünfeld 

(1924-2012) was een 

Nederlandse socioloog.

14. Naar: Grünfeld 

(1976)

7.

Afbeelding 7:

Foto van de 

binnenplaats van het 

Wonen in Meervoud 

project ‘D-Factory’ in 

Deurne in België.
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Defi nitie,  afbakening 

en  typologie
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Defi nitie
In het voorgaande hoofdstuk is naar voren gekomen dat er door 
de jaren heen verschillende soorten collectieve woonvormen 
zijn ontwikkeld. Het verschil tussen deze woondomeinen heeft 
betrekking op de verhouding tussen het collectieve domein 
en het privédomein. In de typologische studie zullen huidige 
collectieve woondomeinen worden onderzocht. Deze studie 
beperkt zich tot de recente ontwikkelingen met betrekking tot 
collectieve woondomeinen, waarbij de belangrijkste kwaliteiten 
van een afzonderlijke wooneenheid, privacy en intimiteit, worden 
aangevuld met een collectief domein. Verder moet het collectieve 
woondomein in deze typologische studie voldoen aan de volgende 
criteria:

• Het collectieve woondomein moet duidelijk afgeschermd zijn van 

de publieke ruimte;

• Het collectieve woondomein moet beschikken over een 

afgeschermde buitenruimte die onderdeel is van het collectieve 

domein.

Afbakening
Deze typologische studie gaat als één van de uitgangspunten 
functioneren voor het herbestemmingsontwerp van het 
Tapijnkazerne terrein. Het is daarom belangrijk dat de studie wordt 
afgestemd op de situatie van het kazerneterrein. Er wordt gekeken 
naar projecten met een vergelijkbare stedelijke situatie, waardoor 
factoren zoals het aantal omwonenden en de bereikbaarheid 
van de plek vergelijkbaar zijn. Daarnaast is het belangrijk dat de 
bestudeerde projecten besproken worden in de vakwereld. Dit 
vanwege de toegankelijkheid tot relevante informatie.

Typologie
Op basis van literatuuronderzoek, internetresearch en veldwerk 
is naar voren gekomen dat de woondomeinen kunnen worden 
ingedeeld aan de hand van de twee hoofdkenmerken afscherming15 
en morfologische structuur. In deze studie worden de typologieën 
beschreven op basis van deze hoofdkenmerken. 

15. Hamers en 

Noorman(2007) p.36
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Afscherming
De afscherming van het collectieve woondomein heeft invloed 
op de toegankelijkheid voor bewoners van het domein en voor de 
buitenstaanders. Afhankelijk van de situatie kan een afscherming 
gecreëerd worden door de morfologische structuur of door andere 
fysieke of architectonische drempels of obstakels zoals een trap 
of een hekwerk. Het begrip afscherming is te verdelen in drie 
categorieën:

Toegankelijk

Ruimte die openbaar toegankelijk is en vrij is van afscherming 
van fysieke of architectonische drempels of obstakels.

Semi toegankelijk

Ruimte die openbaar toegankelijk is en afgeschermd wordt 
door fysieke of architectonische drempels en/of obstakels.

Afgeschermd

Ruimte die alleen toegankelijk is voor bevoegden en 
afgeschermd wordt door fysieke of architectonische drempels 
en/of obstakels.

De categorie ‘toegankelijk’ komt binnen de typologische studie 
niet voor. Voor prettig wonen in een collectief woondomein is 
het belangrijk dat bewoners zich veilig voelen. Zoals Grünfeld 
(1976) stelt, hebben bewoners een besloten vertrouwde omgeving 
nodig. Hiervoor is afscherming van het domein belangrijk 
omdat hierdoor grenzen zichtbaar worden en duidelijk wordt 
met wie het domein gedeeld wordt. Een noemenswaardige 
ruimtelijke afscherming is dus een voorwaarde voor het collectief 
woondomein.

Morfologische structuur
De morfologische structuur van het collectieve woondomein heeft, 
naast dat het invloed heeft op de toegankelijkheid, invloed op de 
ruimtebeleving van het woondomein. De morfologische structuur 
wordt gevormd door de vorm, schaal en positionering van de 
bebouwde en onbebouwde ruimte. Het begrip morfologische 
structuur is verdeeld in de vier categorieën: Hof, Plein, Straat en 
Paviljoen
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Methode



42

De typologische studie is toegespitst op het in kaart brengen van 
het ontwerp en het functioneren van de collectieve buitenruimte. 
Er zullen vier projecten worden geanalyseerd, gelegen in een 
vergelijkbare stedelijke situatie als de Tapijnkazerne. De projecten 
zijn aan de hand van de defi nitie, afbakening en typologie 
geselecteerd. De betreffende projecten zijn:

• De Grote hof in Pijnacker-Nootdorp
• Achterhaven in Delfshaven, Rotterdam
• Le Medi in Delfshaven, Rotterdam
• Co-Housing Nabuurschappen in - Hoogvliet, Rotterdam

Aan de hand van een vaste opeenvolging van analysecategorieën 
wordt de collectieve buitenruimte van elke project uitgebreid 
beschreven. De vaste analysecategorieën zijn: ligging, 
stedenbouwkundige opzet, uitstraling, typologische kenmerken en 
eigendom. 

Ligging
In de categorie ligging wordt beschreven hoe het project zich in 
zijn omgeving voegt en in welke stedelijke situatie het project 
gelegen is (16). Het is belangrijk dat het project zich in een 
vergelijkbare stedelijke situatie bevindt als de Tapijnkazerne, zodat 
factoren als het aantal omwonenden en de bereikbaarheid van 
de plek overeenkomen. De Tapijnkazerne wordt omringd door 
woonwijken met een matige bebouwingsdichtheid. Het ligt aan 
de zuidelijke rand van het centrum van Maastricht, wat een hoge 
bebouwingsdichtheid kent. Het terrein is goed bereikbaar omdat 
het direct aan de rondweg van Maastricht ligt. Aan de hand van een 
beschrijving en een overzichtskaart wordt de situatie beschreven. 

Stedenbouwkundige opzet
De morfologische structuur van het collectieve woondomein heeft 
veel invloed op de ruimtebeleving en het functioneren van de 
collectieve buitenruimte. In deze categorie wordt in grote lijnen 
de opzet van complex en de collectieve buitenruimte beschreven. 
Daarnaast is de positie van de voordeur een belangrijk onderdeel 
van de stedenbouwkundige opzet. Deze positionering is namelijk 
van invloed op het gebruik van de collectieve ruimte. Als de 
voordeur bijvoorbeeld geplaatst is tussen het privédomein en het 
collectieve domein, betekent dit dat men bij het verlaten van het 

16. Hamers en 

Noorman (2007) p.58

Afbeelding 8: 

Foto van De Grote hof 

in Pijnacker-Nootdorp.

Afbeelding 9: 

Foto van Achterhaven 

in Delfshaven, 

Rotterdam

Afbeelding 10:

Foto van Le Medi 

in Delfshaven, 

Rotterdam.

Afbeelding 11: 

Foto van Co-Housing 

Nabuurschappen in - 

Hoogvliet, Rotterdam.
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privédomein altijd de collectieve ruimte moet betreden.

Uitstraling
De uitstraling van het woondomein heeft invloed op de beleving 
van het project in zijn geheel en van de collectieve buitenruimte. 
Als er door de architectuur een zakelijke en formele uitstraling 
wordt gecreëerd, zal het gebruik van de ruimte anders zijn dan bij 
een vriendelijke en huiselijke uitstraling. Zowel de morfologische 
structuur als het materiaalgebruik een grote invloed op deze 
uitstraling. 

Typologische kenmerken
In de algemene gegevens wordt per project benoemd onder welk 
type collectief woondomein het valt aan de hand van de typologie 
die in het vorige hoofdstuk is beschreven.
Om een volledig beeld te krijgen van zowel de typologische 
kenmerken van de collectieve buitenruimte als de relatie van 
deze ruimte met zijn omgeving, is deze categorie verdeeld in vier 
subcategorieën, namelijk overgang van openbare- naar collectieve 
ruimte, de collectieve ruimte, overgang van collectieve naar 
privéruimte, de privéruimte.

Overgang van openbare- naar collectieve ruimte

Een collectief woondomein is altijd in meer of mindere mate 
ruimtelijk afgeschermd van de openbare ruimte om de grenzen 
van het domein aan te geven. Naast deze afscherming is de 
toegang tot de collectieve ruimte van belang. De overgang 
omvat dus zowel de begrenzing van als de toegang tot van 
het collectieve woondomein. In deze subcategorie wordt 
beschreven hoe deze overgang is vormgegeven en welke 
architectonische drempels en/of obstakels gebruik zijn.

De collectieve buitenruimte

Het gebruik van de collectieve buitenruimte staat in deze 
subcategorie centraal. Deze ruimte is namelijk het hart van het 
collectieve samenleven. Aan de hand van de positie, vorm en 
schaal van de buitenruimte wordt het gebruikt van de ruimte 
verklaard.
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Overgang van collectieve naar privéruimte

Net zoals bij de overgang tussen de openbare- en collectieve 
ruimte, is ook de overgang tussen de collectieve ruimte 
en de privéruimte van belang. Er is een overgang nodig in 
de vorm van een tussenruimte om de privacy en intimiteit 
van de privéruimte te garanderen. Hoe deze tussenruimte 
is vormgegeven en welke architectonische drempels en/of 
obstakels hiervoor zijn toegepast, wordt in deze subcategorie 
in behandeld. Daarnaast wordt beschreven hoe de 
tussenruimte wordt gebruikt door de bewoners.

De privéruimte

Naast het type woning heeft de positie van de voordeur, 
de positie van de primaire woonruimte en het wel of niet 
aanwezig zijn van een privé-buitenruimte invloed op het 
gebruik van de collectieve buitenruimtes. Als de première 
leefruimte op dezelfde verdieping liggen als de collectieve 
buitenruimte, is de barrière tussen de ruimtes kleiner dan als 
ze een verdieping van elkaar verschillen. Dit kan van invloed 
kan zijn op het gebruik van de collectieve buitenruimte. 
Achtereenvolgens worden het type woning, de positie van 
de voordeur, de positie van de primaire woonruimte en de 
aanwezigheid van een privébuitenruimte behandeld.

Bevindingen
Aan de hand van de typologische kenmerken en het gebruik van 
de collectieve buitenruimte worden de vier projecten met elkaar 
vergeleken. De volgende aspecten van de analyse komen terug in 
de bevindingen: overgang van openbare naar collectieve ruimte, de 
collectieve ruimte, overgang van de collectieve naar privéruimte 
en de privéruimte. Op basis van de vergelijking wordt een bondige 
conclusie geformuleerd die als startpunt functioneert voor het 
ontwerp van een woondomein met een collectieve buitenruimte.
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Typologische studie
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Ligging
De Grote Hof ligt aan de noordelijke rand van Nootdorp en is 
omringd door een matige bebouwingsdichtheid met uitzondering 
van de noordelijke kant, waaraan op 100 meter afstand de 
snelweg ligt. Het wooncomplex is goed aangesloten op de nabij 
gelegen infrastructuur. Het project is bijna direct verbonden met 
de A12 en het ligt tussen het treinstation Den Haag Ypenburg en 
metrostation Nootdorp. Voor de dagelijkse voorzieningen is het 
complex aangewezen op het centrum van Nootdorp. De ligging 
van dit project is grotendeels vergelijkbaar met de ligging van de 
Tapijnkazerne in Maastricht. De bebouwingsdichtheid van het 
centrum van Nootdorp is echter lager dan die van het centrum van 
Maastricht.

Stedenbouwkundige opzet
Het project bestaat uit vijf binnenhoven. Er is één groot centraal 
gelegen rechthoekig binnenhof met aan weerszijden vier kleinere 
nagenoeg vierkante binnenhoven. Het grotere binnenhof ligt één 
verdieping hoger dan het maaiveld waaronder parkeergelegenheid 

De Grote Hof

Algemene gegevens

Architect: 
Plaats:
Opleveringsjaar: 

Programma: 

Collectieve voorzieningen:

Typologie:

Rapp&Rapp
Pijnacker-Nootdorp
2007

246 woningen bestaande uit zowel 
grondgebonden woningen met en 
zonder tuin en appartementen. 
Ongeveer 1/6 deel van het 
woningenaanbod zijn sociale 
huurwoningen.

Binnenhoven en een parkeergarage

Semi-toegankelijk hof
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Woning

Collectieve buitenruimte

Privé buitenruimte

Tussenruimte
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is gecreëerd. De bebouwing aan het grotere binnenhof is met vier 
verdiepingen het hoogst en krijgt hierdoor fysieke superioriteit.17 
De bebouwing rondom de vier kleinere hoven heeft twee volle 
verdiepingen plus een zadeldak. Alle voordeuren van de woningen 
zijn gesitueerd aan de binnenhoven en het project is volledig 
omzoomd door private tuinen.

Uitstraling
Door de toegepaste uniforme vormgeving en uniform 
materiaalgebruik vormt De Grote Hof een duidelijke eenheid. 
De ononderbroken monumentale bebouwing geeft het complex 
een defensieve uitstraling. Deze uitstraling wordt enigszins 
vriendelijker en levendiger gemaakt door de private tuinen, 
gesitueerd aan de buitenkant van het complex. De binnenhoven 
hebben een vriendelijkere uitstraling door de prettige schaal van 
de binnenhoven en het gebruik van veel groen op de besloten 
pleinen. Daarnaast dragen de gevels aan de kleine binnenhoven 
met hun rode baksteen afwerking bij aan deze uitstraling. Het 
grote binnenhof is afgewerkt met een witte baksteen en heeft in 
combinatie met de donkerrode kozijnen en de grijze betonnen 
colonnade een meer formele uitstraling.

Typologische kenmerken

Overgang van openbare naar collectieve ruimte

De verschillende collectieve binnenhoven zijn goed afgeschermd 
van de openbare ruimte. De Grote Hof is omringd door een 
watergang die een harde grens vormt tussen de omgeving en het 
wooncomplex. Op drie plaatsen kan men het water oversteken, 
waarvan één overgang geschikt is voor de auto. Na de watergang 
wordt de tweede harde grens gevormd door de ononderbroken 
twee verdiepingen hoge bebouwing. Deze is omzoomd door 
privétuinen en afgeschermd met groene tuinafscheidingen. 
Deze tweede grens vormt de scheiding tussen de verschillende 
binnenhoven en het terrein rondom het complex. De toegang 
tot de vijf binnenhoven is in principe hetzelfde. Door middel 
van een smalle doorgang in de ononderbroken gevels kunnen 
de binnenhoven bereikt worden. De toegang van het grotere 
binnenhof verschilt echter van de toegang tot de vier kleinere 

17. Schaik (2008) p.80

Afbeelding 12: 

Foto van de watergang 

rondom De Grote Hof. 

Afbeelding 13: 

Foto van de toegang 

tot één van de kleinere 

binnenhoven.

Afbeelding 14: 

Foto van de toegang 

tot het grote 

binnenhof.
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binnenhoven doordat de toegang van het grote binnenhof ook 
voorzien is van een trap. Dit vormt een extra drempel tussen de 
openbare en collectieve ruimte.

De collectieve ruimte

De vijf binnenhoven zijn in schaal, vorm en begrenzing in twee 
categorieën te verdelen. De vier kleinere binnenhoven vormen één 
categorie en zijn nagenoeg vierkant van vorm. De binnenhoven 
worden begrensd door een volledig omsluitende bebouwing 
van twee verdiepingen hoog. Aan de kleinere binnenhoven zijn 
tussen de 35 en 45 woningen gesitueerd. Het grotere en centraal 
gelegen binnenhof vormt de tweede categorie. Dit binnenhof 
heeft een langgerekte rechthoekige vorm. Ook dit binnenhof 
wordt volledig omsloten door bebouwing, maar deze bebouwing 
drie verdiepingen hoog. Aan het grotere hof zijn iets meer dan 
75 woningen gesitueerd. De binnenhoven worden voornamelijk 
gebruikt door de kinderen als speelplaats en het rondslingeren van 
speelgoed van de kinderen midden op een binnenhof is dan ook 
geen ongewoon verschijnsel. De ouderen gebruiken de ruimte als 
ontmoetingsplek. Voor buurtactiviteiten is de ruimte iets te groot 
en mist het aan intimiteit. Een positieve kan van deze grootte is dat 
bewoners hierdoor de mogelijkheid hebben om langs elkaar heen 
te leven, de collectieve ruimte wordt niet opgedwongen.

Overgang van collectieve ruimte naar privéruimte

De overgangen van de collectieve ruimte naar de privéruimte 
wordt op twee verschillende manieren gecreëerd. In de vier 
kleinere binnenhoven is er gebruik gemaakt van een Delfts stoepje. 
Deze ruimte wordt aangegeven door verschil in straatverband 
en kleur van de klinker. De Delftse stoepjes worden van elkaar 
gescheiden door een gebogen stalen strook. De overgangsruimte 
op het grotere hof wordt gecreëerd door een colonnade. De 
colonnade loopt rondom het binnenhof en creëert, net als het 
Delfts stoepje, afstand tussen de privéruimte en de collectieve 
ruimte. Beide ruimtes zijn in privébezit en kunnen hierdoor 
gebruikt worden als verlengstuk van de woonkamer. Veel 
bewoners maken hier dankbaar gebruik van en decoreren de 
overgangsruimte met bloempotten en plantenbakken en hebben 
hier tuinmeubelen staan waardoor ze op een mooie lentedag van 
de zon kunnen genieten op de overgangsruimte.

Afbeelding 15: 

Foto van de één van de 

kleinere binnenhoven.

Afbeelding 16: 

Foto van het Delfse 

stoepje op één van de 

kleinere binnenhoven.



53

15.

16.



54

De privéruimte

Het woningaanbod bestaat voornamelijk uit grondgebonden 
woningen en uit enkele appartementen die als hoekoplossingen 
van het complex fungeren. De grondgebonden woningen die 
gesitueerd zijn aan de rand van het complex hebben een privétuin. 
De grondgebonden woningen die liggen in het centrum van het 
complex zijn rug-aan-rug woningen. Bij de rug-aan-rug woningen 
zijn de woonkamers direct aan de collectieve ruimte gelegen en bij 
de andere grondgebonden woningen zijn de woonkamers aan de 
privétuin gelegen en grenst de keuken aan de collectieve ruimte.

Afbeelding 17: 

Foto van de colonnade 

op het grotere 

binnenhof.

Afbeelding 18: 

Foto van het grotere 

binnenhof.
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Ligging
Het project Achterhaven is gelegen in het oostelijke gedeelte van 
de deelgemeente Delfshaven van Rotterdam. De deelgemeente 
is dichtbebouwd en ligt aan de westelijke rand van het centrum. 
De wijk is goed aangesloten op het openbaar vervoersnetwerk 
van Rotterdam door middel van een metrostation en een 
tramstation. De verbinding met een snelweg is minder ideaal. Om 
op de rondweg van Rotterdam (de A20) te komen moeten eerst 
verschillende dicht bebouwde woonwijken doorkruist worden. 
Voor de dagelijkse voorzieningen is het project aangewezen op de 
deelgemeente zelf of het centrum van Rotterdam. De ligging van 
dit project is vergelijkbaar met de ligging van de Tapijnkazerne in 
Maastricht.

Stedenbouwkundige opzet
Achterhaven bestaat uit negen nieuwe bouwblokken, ieder 
bouwblok bestaande uit vier kwadrantwoningen, en twee 
bestaande bouwblokken. Het complex is op een sokkel 
geplaats die alle bouwblokken met elkaar verbindt en waarin 
de parkeergarage is gelegen. De bouwblokken worden verdeeld 
in aparte blokken door een weefsel van smalle steegjes en 
rechthoekige pleintjes. Deze morfologische structuur is afgeleid 
van de stedenbouwkundige structuur van Delft. De meeste 
voordeuren van de woningen komen uit op de smalle steegjes. 

Achterhaven

Algemene gegevens

Architect: 
Plaats:
Opleveringsjaar: 

Programma: 

Collectieve voorzieningen:

Typologie:

Sputnik  
Rotterdam, Delfshaven
2011

37 grondgebonden woningen

Pleintjes, steegjes en een 
parkeergarage

Semi toegankelijk plein 
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Collectieve buitenruimte

Privé buitenruimte

Tussenruimte
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Privétuinen komen niet voor in dit project. Deze zijn vervangen 
voor privédakterrassen op de top van ieder bouwblok.

Uitstraling
De verdeling in het bouwblok door middel van de pleintjes en 
steegjes zorgt ervoor dat het blok niet overkomt als één massief 
complex. De woonblokken worden als los van elkaar gelezen 
waardoor ze de uitstraling hebben van grote stadswoningen. 
Doordat de steegjes echter zeer smal zijn, wordt de gevellijn 
min of meer gesloten. Dit is zowel aan de kadekant als aan de 
doorlopende straatkant het geval. Hierdoor sluit het project aan op 
de dichte bebouwingstructuur van Delfshaven. Door de uniforme 
vormgeving en uniform materiaalgebruik vormen de woonblokken 
sterke eenheid. De gevels zijn afgewerkt met een donker bruin/
rode baksteen wat voor een huiselijk uitstraling zorgt. De grote 
ramen zwakken de huiselijke uitstraling iets af en geven het 
complex een wat formeel karakter mee. De collectieve pleintjes zijn 
volledig versteend en hebben hierdoor een kale uitstraling.

Typologische kenmerken

Overgang van openbare naar collectieve ruimte

De sokkel waarop alle bouwblokken zijn geplaats, begrenst het 
complex van de openbare ruimte. Doordat het maaiveld vanaf de 
doorlopende weg naar de kade toe afl oopt, kunnen de collectieve 
pleintjes alleen betreden worden door middel van een trap. Deze 
trappen vormen de enige fysieke drempel tussen de collectieve 
pleintjes en de openbare ruimte.

De collectieve ruimte

Bij het project Achterhaven bestaat de collectieve buitenruimte 
uit enkele smalle steegjes en twee rechthoekige pleintjes. Beide 
pleintjes worden aan lange zijde begrensd door de bouwblokken. 
De andere twee zijden zijn vrij van bebouwing. Aan elk plein 
grenzen 12 woningen. Vooralsnog worden de collectieve pleintjes 
niet gebruikt voor collectieve doeleinden. De smalle steegjes 
worden min of meer toegeëigend door de bewoners van de 
aanliggende woning en worden aangekleed met bloempotten 
en plantenbakken. Een oorzaak voor het niet gebruiken van 

Afbeelding 19: 

Foto van de gevel aan 

de kade.

Afbeelding 20: 

Foto van het 

collectieve plein 

begrensd met een trap.
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de collectieve buitenruimte zou kunnen zijn dat pleintjes niet 
voldoende zijn afgeschermd van de openbare ruimte waardoor 
gebruikers zich bekeken kunnen voelen. Een andere mogelijk 
oorzaak is dat het project pas recent is opgeleverd en enkele 
woningen nog niet verkocht zijn, waardoor de bewonersgroep zich 
niet voldoende heeft kunnen vormen tot een collectieve groep.

Overgang van collectieve ruimte naar privéruimte

De overgang van de collectieve ruimte naar de privéruimte 
wordt gemaakt door middel van een Delfts stoepje. Echter is 
het Delfts stoepje slechts waarneembaar in een verandering in 
het straatverband, waardoor het stoepje niet goed opvalt en het 
niet duidelijk is bij welk domein de tussenruimte hoort. Tijdens 
een bezoek aan het project gebruikten slechts twee woningen de 
tussenruimte als verlengstuk van hun woning en markeerden 
zij deze ruimte met tuinmeubelen. Wellicht functioneert de 
overgangsruimte tussen de openbare en de collectieve ruimte 
niet goed (bijvoorbeeld doordat er niet voldoende afscherming 
is), waardoor de collectieve ruimte een meer openbare ruimte 
wordt waar men niet graag direct aan gaat zitten. Ongeacht het 
gebruik van de tussenruimte waren de achterliggende ramen 
vaak afgesloten van de collectieve ruimte door middel van dichte 
gordijnen. Dit zou verklaard kunnen worden doordat de overgang 
tussen de collectieve ruimte en de privéruimte onvoldoende 
afscherming biedt, waardoor men de behoefte voelt om met de 
gordijnen een extra afscherming te creëren.

De privéruimte

Alle woningen in het project Achterhaven zijn grondgebonden 
woningen. De primaire leefruimtes van de woningen liggen 
één verdieping hoger dan de collectieve pleintjes en steegjes. 
De woonkamer heeft een groot raam waardoor men over het 
pleintje heen kijkt. De eetkamer en keuken zijn meer in de kern 
van de woning gelegen en krijgen hun licht via de steegjes. Aan de 
pleintjes is een leefruimte gesitueerd die vaak wordt gebruikt als 
hobby- of werkkamer. Het gebruik van de collectieve ruimte kan 
beïnvloed worden doordat de primaire leefruimtes één verdieping 
hoger liggen dan het collectieve plein. Door dit hoogteverschil 
ontstaat er een extra barrière tussen collectieve ruimte en de 
privéruimte waardoor bewoners minder geneigd kunnen zijn de 
collectieve ruimte te gebruiken.

Afbeelding 21: 

Foto van één 

van de smalle 

gangentjes tussen de 

woningvolumes.

Afbeelding 22: 

Foto van één 

van de smalle 

gangentjes tussen 

de woningvolumes 

aangekleed met 

bloempotten en 

plantenbakken.

Afbeelding 23: 

Foto van een gevel aan 

het collectieve plein 

waarvan alle ramen 

voorzien zijn van 

gesloten gordijnen.
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Le Medi

Algemene gegevens

Architect:  
Plaats:
Opleveringsjaar: 

Programma: 

Collectieve voorzieningen:

Typologie:

Geurst & Schulze
Rotterdam, Delfshaven
2008

93 grondgebonden woningen

Binnenplein, straatjes en een 
parkeergarage

Afgeschermd plein en straten

Ligging
Het project Le Medi is, net zoals Achterhaven, gelegen in het 
westelijke gedeelte van de deelgemeente Delfshaven van 
Rotterdam. De deelgemeente is dichtbebouwd en ligt aan de 
westelijke rand van het centrum. De wijk is goed aangesloten 
op het openbaar vervoersnetwerk van Rotterdam door middel 
van een metrostation en een tramstation. De verbinding met een 
snelweg is minder ideaal. Om op de rondweg van Rotterdam 
(de A20) te komen moeten eerste verschillende andere dicht 
bebouwde woonwijken doorkruist worden. Voor de dagelijkse 
voorzieningen is het project aangewezen op de deelgemeente 
zelf of het centrum van Rotterdam. De ligging van dit project is 
vergelijkbaar met de ligging van de Tapijnkazerne in Maastricht.

Stedenbouwkundige opzet
Het project wordt omringd door een ononderbroken 
woningenmuur van drie tot vier verdiepingen hoog. Enkele korte 
straatjes en een groter centraal gelegen plein verdelen het complex 
in aparte blokken. Door middel van een aantal ingebouwde 
poorten kunnen de vier korte straatjes bereikt worden. De straatjes 
leiden naar een centraal gelegen binnenplein. De privétuinen of 
patio’s van de woningen zijn gelegen op de eerste verdieping waar 
onder ruimte is gemaakt voor een parkeergarage. De woningen aan 
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Woning

Collectieve buitenruimte

Privé buitenruimte

Tussenruimte
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de rand van het project hebben hun voordeur aan de openbare weg 
en de woningen in de kern van het project hebben hun voordeur 
aan de straatjes of aan het plein.

Uitstraling
De toegepaste ornamentiek van Le Medi is geïnspireerd op de 
Arabische, Noord Afrikaanse en Andalusische bouwkunst. De gevel 
aan de openbare weg is een intermediair tussen de Nederlandse 
en mediterrane architectuur. Deze zijn afgewerkt met een 
lichte baksteen en de ramen zijn gedecoreerd door middel van 
natuurstenen kaders. Na de entree poorten wordt de inspiratiebron 
extra zichtbaar in de kleurrijke gevels. Het binnenplein heeft 
een formele uitstraling die onder ander gecreëerd wordt door de 
aanliggende witte gevels en de centraal geplaatste fontein.

Typologische kenmerken

Overgang van openbare naar collectieve ruimte
De verschillende collectieve ruimtes, de straatjes en het 
binnenplein worden door middel van een ononderbroken gevel 
afgeschermd van openbare ruimte. De collectieve ruimte kan 
alleen tussen bepaalde tijdstippen betreden worden door middel 
van verschillende ingebouwde poorten die aansluiten op de 
straatjes.

De collectieve ruimte

De collectieve ruimte bestaat uit twee soorten ruimtes, vier korte 
straatjes en één centraal gelegen binnenplein. Aan de straatjes 
liggen ongeveer 40 woningen en aan het plein ongeveer 20 
woningen. Het plein is rechthoekig van vorm en is voorzien van 
zitplaatsen en een fontein. Net als bij De Grote Hof gebruiken 
de kinderen de collectieve ruimte als speelplaats en is het 
rondslingeren van speelgoed geen ongewoon verschijnsel. 
Volwassenen gebruiken de ruimte om op een zomerse dag van de 
zon te genieten18 en om in contact te komen met andere bewoners 
van het complex.19

18. Hulsman (2011)

19. Van der Wal (2010)

Afbeelding 24: 

Foto van de 

toegangspoorten 

van de collectieve 

buitenruimte.

Afbeelding 25: 

Foto van het 

collectieve plein, 

voorzien van een 

fontijn en enkele 

zitgelegenheden.



65

24.

25.



66

Overgang van collectieve ruimte naar privéruimte

De overgang van de collectieve ruimte naar de privéruimte wordt 
ook hier gemaakt met Delftse stoepjes en een colonnade. De 
colonnade is gelegen voor de woningen die aan de langste zijde 
van het centrale plein liggen. Bij de andere woningen die gelegen 
zijn aan de collectieve ruimte, vormen de Delftse stoepjes de 
overgang. Ook bij dit project is zijn de Delftse stoepjes slechts 
waarneembaar door een verandering in het straatverband. 
Echter wordt de tussenruimte, in tegenstelling tot bij het project 
Achterhaven, wel door bijna alle bewoners gebruikt. De ruimte 
wordt vaak opgevrolijkt met bloempotten en plantenbakken en 
soms ook door een tuinsetje. 

De privéruimte

Het project Le Medi bestaat volledig uit grondgebonden woningen. 
De primaire leefruimtes van de woningen zijn gelegen op de eerste 
verdieping waaraan ook de privé tuin of patio grenst. Aan de zijde 
van de collectieve ruimte heeft de leefruimte een Frans balkon. 
Op de begane grond is een woonruimte gelegen die gebruikt kan 
worden als hobby of werkkamer.20

20. Hulten van (2010)

Afbeelding 26: 

Foto van de colonnade 

aan het collectieve 

plein.

Afbeelding 27: 

Foto van één van de 

collectieve straatjes.
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Co-Housing Nabuurschappen

Algemene gegevens

Architect: 
Plaats:
Opleveringsjaar: 

Programma: 

Collectieve voorzieningen:

Typologie:

Van Bergen Kolpa Architecten
Rotterdam, Hoogvliet
2010

48 grondgebonden woningen

Gemeenschappelijke tuinen en 
entreeplaats (ruimte voor parkeren 
van auto’s en fi etsen)

Afgeschermde paviljoens

Ligging
Hoogvliet ligt ten zuidwesten van Rotterdam en is een 
deelgemeente van deze stad. Hoogvliet heeft een matige 
bebouwingdichtheid en is goed aangesloten op de snelweg A4. 
Daarnaast is het goed bereikbaar met het openbaar vervoer. 
Het project ligt in Hoogvliet Zuid en is voor de dagelijkse 
voorzieningen aangewezen op het kleine centrum van Hoogvliet. 
De ligging van dit project is grotendeels vergelijkbaar met de 
ligging van de Tapijnkazerne in Maastricht. Het verschil is dat het 
centrum van Hoogvliet een stuk minder dichtbebouwd is dan in 
Maastricht.

Stedenbouwkundige opzet
De stedenbouwkundige opzet bestaat uit drie stempels. Het 
stempelprincipe is kenmerkend voor een tuinstad zoals Hoogvliet. 
De stempels zijn bescheiden van omvang en bestaan ieder uit 
zestien woningen. De stempel is georganiseerd in drie stroken 
van twee of drie verdiepingen hoog. De stroken omringen een 
gemeenschappelijke tuin. Tussen de gemeenschappelijke tuin 
en de woningen is een privétuin gelegen. De voordeuren van de 
woningen liggen aan een voortuin die grenst aan de openbare 
ruimte. Auto’s en fi etsen kunnen geparkeerd worden op de 
gemeenschappelijke entreeplaats.
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Uitstraling
Ook dit project kenmerkt zich door een uniforme vormgeving en 
uniform materiaalgebruik in de bebouwing. De rijwoningen hebben 
een stoere uitstraling door de ruwe grenenhouten gevelbekleding 
en door het strakke rechthoekige volume.21 De gemeenschappelijke 
tuin en de privétuinen hebben een intiem en groen karakter door 
de begroeide afscheidingen en de kleinschaligheid van de ruimtes.

Typologische kenmerken

Overgang van openbare naar collectieve ruimte

De collectieve ruimte wordt door middel van een begroeid 
hekwerk afgeschermd van de openbare ruimte. De afscheiding 
bij het entreegebied is ongeveer één meter hoog, waardoor er wel 
een visuele relatie is tussen het gemeenschappelijk entreegebied 
en de openbare ruimte. De overgang tussen het entreegebied en 
de openbare ruimte wordt gevormd door een soort poort in de 
vorm van een begroeide boog. Ook kan het gemeenschappelijk 
entreegebied in zijn geheel gezien worden als overgangsruimte. 
Het entreegebied scheidt namelijk de gemeenschappelijke tuin, een 
intieme plek van het collectief, van de openbare ruimte. 

De collectieve ruimte

De collectieve ruimte is op te delen in twee gebieden: het 
entreegebied en de gemeenschappelijke tuin. Het entree gebied 
is bestemd voor het parkeren van de auto’s en fi etsen. Ook staan 
hier de brievenbussen van de woningen van de betreffende 
stempel. De gemeenschappelijke tuin wordt omsloten door drie 
stroken met in totaal zestien woningen en het entreegebied. Waar 
de tuin de openbare ruimte raakt wordt deze afgeschermd door 
een manshoog begroeid hekwerk. Door de positionering van het 
entreegebied, de woningenstroken en de gemeenschappelijke 
tuin ontstaan er verschillende looplijnen in de collectieve 
ruimte. Deze looplijnen, bijvoorbeeld van de woning naar de 
brievenbus of de geparkeerde auto, vergroten de kans op spontane 
ontmoetingen. Als deze ontmoetingen tot langere gesprekken of 
spontane activiteiten leiden, is de gemeenschappelijke tuin de 
plek waar deze worden gehouden. Deze ruimte is groot genoeg 
voor een zandbak voor de kinderen, een spelletje jeux de boule 
of het houden van een buurtbarbecue maar er zijn tegelijkertijd 

21. Pit (2012)

Afbeelding 28: 

Luchtfoto van het 

project Co-Housing 

Nabuurschappen 

waarop de drie 

stempels duidelijk 

zichtbaar zijn.

Afbeelding 29: 

Foto van één stempel.
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mogelijkheden om een stukje tuin op te zoeken dat intiem genoeg 
is voor een privégesprek.

Overgang van collectieve ruimte naar privéruimte

De overgang van het entreegebied of de gemeenschappelijke tuin 
naar de woning wordt gemaakt door een privétuin. De privétuin is, 
net zoals de publieke ruimte, met een manshoge begroeid hekwerk 
afgescheiden van de collectieve ruimte. Hierdoor functioneert de 
privétuin in feite niet als een overgangsgebied maar als een harde 
scheiding.

De privéruimte

Het project Co-Housing Nabuurschappen bestaat volledig uit 
grondgebonden woningen. De primaire leefruimtes zijn op 
de begane grond gelegen. De woonkamer is aan de privétuin 
gesitueerd waardoor de tuin als verlengstuk van de woonruimte 
gebruikt kan worden. De keuken en eetkamer liggen aan de kant 
waar de woning aan de publieke ruimte grenst.

Afbeelding 30: 

Foto van het gebruik 

van de collectieve tuin 

en privétuin.
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Aanbeveling
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Overgang van openbare naar collectieve ruimte
De vier projecten zijn allemaal op een bepaalde manier 
afgeschermd van de openbare buitenruimte. Bij de projecten De 
Grote Hof, Le Medi en Co-Housing Nabuurschappen wordt de 
collectieve ruimte het duidelijkst afgeschermd. Bij De Grote Hof en 
Le Medi wordt dit door middel van een ononderbroken muur van 
woningen gedaan en Co-Housing Nabuurschappen door middel 
van een begroeid hekwerk. Bij het project Achterhaven wordt de 
collectieve ruimte minder duidelijk afgeschermd. De collectieve 
pleinen worden deels door de bouwblokken en deels door plein-
brede trappen gescheiden van de openbare ruimte. 

Bij De Grote Hof en Le Medi fungeert een massieve afscherming 
als een drempel bij de toegang van de collectieve ruimte. 
Beide projecten zijn voorzien van een smalle doorgang in de 
gevelrij als overgangsruimte tussen de openbare ruimte en de 
collectieve ruimte. Bij de Grote hof hebben enkele doorgangen 
een extra drempel in de vorm van een trap. Bij Le Medi hebben 
alle doorgangen een poortdeur die in de avond, de nacht en op 
zondag gesloten is. Bij de projecten Co-Housing Nabuurschappen 
en Achterhaven wordt overgang niet gecreëerd door de volumes 
van het project. Bij het project Achterhaven wordt de overgang 
gevormd door een plein-brede trap die de scheiding vormt tussen 
de openbare ruimte en de collectieve ruimte. Bij Co-Housing 
Nabuurschappen wordt, net zoals bij De Grote Hof en Le Medi, 
gebruik gemaakt van een soort poort die de overgang creëert, 
maar nu in de vorm van een begroeide boog. 

De collectieve ruimte
De collectieve binnenhoven van De Grote Hof zijn in schaal, 
vorm en begrenzing vergelijkbaar met het collectieve plein van 
Le Medi. Ze zijn van ongeveer gelijke grootte, er zijn ongeveer 
evenveel woningen aan gelegen en ze worden omsloten door 
een ononderbroken woningenrij. Bij beide projecten worden de 
collectieve ruimtes voornamelijk gebruikt door kinderen als grote 
speelplaats of door volwassenen als ontmoetingsplaats. Bij Le 
Medi speelt de inrichting van het plein hierop in met verschillende 
zitplaatsen rondom een fontein. 

Bij het project Achterhaven heeft de collectieve buitenruimte 
ongeveer eenzelfde stedelijk uitstraling als bij De Grote hof en 
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Le Medi. Het plein is echter een wat kleiner en wordt enkel aan 
de langste zijde begrensd door woningen. Vooralsnog dient de 
collectieve ruimte alleen als opening voor lichtinval tussen de 
bouwblokken en gebruiken de bewoners de ruimte nauwelijks. 

De collectieve ruimte van het project Co-Housing 
Nabuurschappen verschilt in schaal, vorm en begrenzing van 
de andere drie projecten. De ruimte wordt begrensd door drie 
woningvolumes met daartussen begroeide hekken. Dit project 
kent de kleinste collectieve ruimte en vanzelfsprekend liggen er 
hierdoor minder woningen aan de ruimte. De collectieve ruimte 
wordt door bewoners vooral gebruikt voor het ontmoeten van 
medebewoners en in mindere mate door kinderen om erin 
te spelen. De ontmoetingen tussen bewoners worden extra 
gestimuleerd door de looplijnen naar de strategische geplaatste 
brievenbussen en de gezamenlijke fi etsenstalling.

Overgang van collectieve naar privéruimte
Bij drie van de vier projecten wordt de overgang van de collectieve 
naar de privéruimte gevormd door een Delfts stoepje. Bij De 
Grote Hof en Le Medi wordt deze ruimte door bijna alle bewoners 
gebuikt als verlengstuk van de woning en wordt de ruimte vaak 
voorzien van een tuinsetje, bloempotten en plantenbakken. Bij 
De Grote Hof en Le Medi zijn er ook enkele woningen waarbij de 
overgangsruimte naar de collectieve ruimte wordt gevormd door 
een colonnade. Deze ruimte wordt hetzelfde gebruikt als de Delftse 
stoepjes. 

Bij het project Achterhaven wordt de overgangsruimte ook 
gevormd door Delftse stoepjes. Echter worden deze (nog) niet 
gebruikt door de bewoners. Hieraan kunnen meerdere oorzaken 
ten grondslag liggen. Dit project was tijdens het bezoek pas recent 
opgeleverd (ongeveer één jaar) waardoor het collectieve leven 
nog niet de kans heeft gehad zich te vormen zoals bij de andere 
projecten. Een andere reden kan zijn dat de toegang tussen de 
openbare ruimte en de collectieve ruimte niet genoeg wordt 
afgeschermd, waardoor het collectieve plein meer tot de openbare 
ruimte behoort dan tot de collectieve ruimte, wat de bewoners 
ervan weerhoudt gebruik te maken van de overgangsruimte.
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Bij het project Co-Housing Nabuurschappen is er geen sprake van 
een overgangsruimte, maar van een scheiding tussen de collectieve 
ruimte en de privéruimte. De scheiding wordt gemaakt door 
de privétuinen die tussen beide domeinen is gelegen. De tuinen 
worden afgeschermd door een begroeid hekwerk waardoor er geen 
verbinding is tussen de collectieve ruimte en de privéruimte. 

Door de positie van de privétuin bij het project Co-Housing 
Nabuurschappen is er alleen gelegenheid voor ontmoeting tijdens 
de eerder benoemde korte wandelingen over de looplijnen naar de 
brievenbus, fi ets of auto. Bij dit project draagt de overgangsruimte 
niet bij aan ontmoeting van medebewoners. Dit in tegenstelling tot 
de projecten De Grote Hof en Le Medi, waarbij de overgangsruimte 
in de vorm van een Delfts stoepje of een colonnade aan de 
collectieve ruimte ligt. Hierdoor hebben bewoners de gelegenheid 
binnen hun privédomein toch aan de collectieve ruimte te zitten, 
waardoor er meer gelegenheid ontstaat voor ontmoetingen.

De privéruimte
De vier projecten bestaan allemaal uit grondgebonden woningen, 
enkele appartementen als hoekoplossing bij de Grote Hof 
daargelaten. Bij de projecten De Grote Hof en Co-Housing 
Nabuurschappen liggen de primaire leefruimtes op dezelfde 
verdieping als de collectieve buitenruimte. Bij de projecten Le 
Medi en Achterhaven liggen de primaire leefruimte één verdieping 
hoger dan de collectieve buitenruimte. Het zou zo kunnen zijn dat 
de positie van de primaire leefruimte bij het project Achterhaven 
een oorzaak is voor de ongebruikte collectieve buitenruimte. 
Opvallend is dan echter dat bij Le Medi de collectieve buitenruimte 
wel gebruikt wordt door de bewoners ondanks de positie van de 
primaire leefruimtes. Wellicht speelt het in meer of mindere mate 
aanwezig zijn van een afscherming hierin een rol.
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Conclusie
Gekeken naar de typologische kenmerken en het gebruik van de 
collectieve buitenruimte door de bewoners, komen de volgende 
conclusies voort uit de bovenstaande vergelijking:

1. Bij projecten waar de collectieve ruimte duidelijk is 
afgeschermd van de openbare ruimte, wordt de collectieve 
buitenruimte gebruikt door de bewoners. Ook wordt bij deze 
projecten de overgangsruimte tussen de collectieve ruimte en 
de privéruimte gebruikt.

2. Bij alle projecten is een overgangsruimte toegepast tussen 
de collectieve ruimte en de privéruimte. Het al dan niet 
gebruiken van deze ruimte hangt waarschijnlijk samen met 
de mate van afscherming van de collectieve buitenruimte. De 
overgangsruimte kan gebruikt worden als verlengstuk van de 
woning, wat ontmoetingen tussen bewoners kan bevorderen.

3. De collectieve buitenruimte wordt door bewoners 
voornamelijk gebruikt voor het ontmoeten van medebewoners 
en enkele keren per jaar voor een collectieve activiteit 
zoals een buurtbarbecue. Afhankelijk van de grootte van de 
collectieve buitenruimte wordt deze ruimte gebruikt door 
spelende kinderen. 

4. De positie van de primaire leefruimtes kan niet verbonden 
worden met het al dan niet gebruiken van de collectieve 
buitenruimte.
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Deel 2

Analyse van de Tapijnkazerne 
en zijn omgeving
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Maastricht
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Vestingstad
Maastricht kent zijn oorsprong net voor het begin van onze 
jaartelling. Rond deze tijd waren de Romeinen begonnen met 
de aanleg van de weg Via Belgica die bij Maastricht de Maas 
oversteekt. Ter plaatse van de Romeinse brug werd er een 
nederzetting gevestigd. Vanaf dit moment tot aan de vroegmoderne 
tijd, omstreeks 1500, groeide de nederzetting uit tot één van de 
grotere steden van Nederland. Dit was mede mogelijk doordat 
Maastricht in de dertiende eeuw een stadsbrief kreeg met 
toestemming voor het aanleggen van een stenen stadsmuur.22 
Ondanks de verdere uitbreidingen van de vestingwerken rondom 
de stad werd Maastricht in de hierop volgende eeuwen meerdere 
malen belegerd en veroverd. Na de opheffi ng van de vestingstatus 
in de negentiende eeuw begon Maastricht zich buiten de oude 
vestingwerken uit te breiden. De uitbreidingswerkzaamheden 
vonden hun hoogtepunt na de Tweede Wereldoorlog ten gevolge 
van een exponentiële bevolkingsgroei. De ontwikkeling van 
Maastricht vanaf 1850 tot 2012 is zichtbaar in de volgende 
afbeeldingen.

22. Van Hellenberg 

Hubar en Bangert 

(2005) p.90
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Maastricht omstreeks 1850

Omstreeks 1850 waren de vestingwerken nog duidelijk te zien. Niet veel later werd de vestingstatus 

opgeheven en werd er begonnen aan de ontmanteling van de vestingwerken. 

Buiten de stadsmuur lag er weinig bebouwing, met uitzondering van enkele verdedigingswerken zoals 

het fort Sint Pieter en enkele agrarische nederzettingen. Binnen de stadsmuur was er sprake van een 

hoge bebouwingsdichtheid. Het overgrote deel van de bebouwing binnen de stadsmuur vormt nu het 

monumentale centrum van Maastricht.

Bebouwing

Infrastructuur

Gecultiveerde grond

Verdedigingswerken

Water

1:50.000



86

Maastricht 2012 

Na de opheffi ng van de vestingstatus werd Maastricht fl ink uitgebreid met voornamelijk woonwijken 

rondom de stadskern. Er zijn nog enkele delen van de stadsmuur overgebleven, voornamelijk in het 

zuidelijke deel ter plaatsen van de Tapijnkazerne. Ook zijn enkele onderdelen van de noordwestelijk 

gelegen vestingwerken in de vorm van aardewallen bewaard gebleven. Deze liggen nu in het park Hoge 

Fronten.

Bebouwing

Infrastructuur

Groenstructuur

Locatie Tapijnkazerne

Water

1:50.000
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Maastricht 2012 - bebouwingsstructuur

De stadskern van Maastricht met zijn hoge bebouwingsdichtheid is door de eeuwen heen bewaard 

gebleven en het is nu de toeristische trekpleister van de omgeving. Rondom de stadskern is er sprake van 

een lagere bebouwingdichtheid die verder afneemt richting de rand van de stad. De Tapijnkazerne ligt net 

onder de grens van de stadskern en is onderdeel van één van de uitbreidingswijken na 1850.

Bebouwing

Locatie Tapijnkazerne

Water 1:50.000
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Het park
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De groene long van Maastricht
Het zuidelijke deel van de stad Maastricht kent een ‘groene long’. 
Deze groene long wordt gevormd door het Jegerdal, het Jegerpark, 
het Monseigneur Nolenspark en het Stadspark. Ter plaatse van de 
Tapijnkazerne maakt de groene long een knik en hij gaat vanaf dit 
punt in oostelijke richting naar de Maas. Hierdoor wordt zowel de 
westelijke als de noordelijke kant van de Tapijnkazerne begrensd 
door het park. De groenstructuur van Maastricht en rondom de 
Tapijnkazerne is zichtbaar in de volgende afbeeldingen en foto’s.



91

Maastricht 2012 - Groenstructuur

Naast de groene long van Maastricht liggen er in de stad meerdere parken zoals het park de Hoge Fronten 

waarin enkele overgebleven aardewallen liggen.

1:50.000
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Water
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Jekerdal

Monseigneur 

Nolenspark

Stadspark

Jekerpark



92

Bebouwing

Tapijnkazerne terrein

Water

Groenstructuur rondom de Tapijnkazerne

Op de plaats van de Tapijnkazerne en het overgebleven deel van de oude stadsmuur versmalt het 

Monseigneur Nolenspark. Het park heeft hier een wespentaille-achtige vorm en wordt aan de ene 

zijde begrensd door de hoge stadsmuur en aan de andere zijde door de gegroepeerde hoge bomen van 

de Tapijnkazerne. Hierdoor ontstaat er een prachtig stukje park met een unieke interactie tussen de 

bezoekers van de historische stadsmuur en het park. De wespentaille leent zich op het moment met name 

voor een romantische wandeling en wordt daarom ook het voornamelijk gebruikt als verkeersroute voor 

wandelaars en fi etser en in mindere mate als verblijfsplek.

Groenstructuur 1:10.000
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De Tapijnkazerne
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Ontwikkeling van de Tapijnkazerne
De Tapijnkazerne is gebouwd in het begin van de twintigste eeuw 
en is gebaseerd op een paviljoensysteem. De huisvesting van 
soldaten bestond voor de ontwikkeling van het paviljoensysteem 
uit kazernes met kleine onhygiënische onderkomens. Deze 
kazernes waren al in de achttiende eeuw ontwikkeld door de 
Franse maarschalk Vauban, die in opdracht van Koning Lodewijk 
XIV van Frankrijk de Franse troepen van eigen huisvesting moest 
voorzien. De kazerne lag binnen de stadsmuur waardoor de stad 
direct beschermd kon worden en waardoor het leger van de 
bestaande infrastructuur gebruik kon maken. Naast kazernes 
ontwierp Vauban gehele fortifi caties bestaande uit verschillende 
verdedigingslinies. De Franse marschalk was uitstekend in het 
analyseren van het landschap en baseerde hierop belangrijke 
strategische beslissingen, zoals de locatie en de richting van de 
fortifi catie en verdedigingswerken.

De ontwikkeling van nieuwe strategieën en technologieën maakte 
aan het einde van de 19e eeuw de stadsmuren en de omliggende 
verdedigingswerken overbodig. Vanaf dat moment konden steden 
zich gaan uitbreiden buiten de oude grenzen van de stadsmuur. Als 
gevolg hiervan kreeg de kazerne een nieuwe ruime locatie, vaak 
aan de rand van de stad. Hierdoor ontstond er een geheel nieuwe 
kazerne opzet, een paviljoensysteem. In dit nieuwe systeem had elk 
gebouw een eigen functie. Ook waren deze gebouwen voorzien van 
betere hygiënische randvoorwaarden die zorgden voor een betere 
doorluchting en meer daglicht in de gebouwen.

De plannen voor een kazerne met een paviljoensysteem bij 
Maastricht dateren al uit 1904. Door het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog raakten deze plannen in een stroomversnelling. De 
plek waar nu het park Hoge Fronten ligt was de voorkeurslocatie 
voor de kazerne van het ministerie. Echter waren de sloopkosten 
van de vestingwerken te hoog waardoor de plannen werd 
verplaatst naar De Kommen, de huidige locatie van de 
Tapijnkazerne. In de periode van 1916 tot en met 1920 werd de 
Tapijnkazerne gebouwd.
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1916 - 1950

De ontwikkeling van de Tapijnkazerne kan 

in drie bouwperiodes verdeeld worden. 

De eerste bouwperiode begint in 1916 en 

voorzag de kazerne van een groot deel 

van de nu nog bestaande bebouwing zoals 

het hoofdgebouw, de logiesgebouwen, het 

wachtgebouw en het ziekenhuis.

1950 -1977

De tweede bouwperiode vond plaats 

tussen 1950 en 1955. In deze periode zijn 

er verschillende functies en gebouwen 

verdwenen en toegevoegd. Een mooi 

voorbeeld hiervan is het verdwijnen van 

het stalgebouw en de toevoeging van een 

voertuigenloods. 

1977 - 2012

De aanleiding van de derde bouwperiode 

was de verandering van de eigenaar van de 

Tapijnkazerne. Tot 1967 was de Tapijnkazerne 

de thuisbasis van een infanterie-regiment en 

functioneerde het ook als opleidingskazerne. 

Na 1967 werd de kazerne de thuisbasis van 

enkele NAVO-troepen. Door de verandering 

van de eigenaar werden enkele jaren later 

weer gebouwen gesloopt en bijgebouwd. De 

grootste verandering was de bouw van de 

bunker. 



98

Huidige situatie van de Tapijnkazerne
Een aantal gebouwen op de Tapijnkazerne is onderdeel van het 
monumentenbestand van Maastricht. De kazerne heeft zich echter 
nooit geprofi leerd als een spraakmakend monument. Dit komt 
onder andere door zijn locatie net buiten de stadskern. Tevens zijn 
de gebouwen op de kazerne niet van dezelfde architectonische 
waarde als de monumenten in de binnenstad, zoals de Sint-
Servaasbasiliek. Daarbij heeft de Tapijnkazerne, vanuit strategische 
redenen, als enclave in de stad gelegen waardoor deze nooit 
toegankelijk is geweest en daardoor een onbekend bestaan heeft 
gehad.

De Tapijnkazerne heeft drie verschillende bouwperiodes gekend. 
Deze bouwperiodes zijn zichtbaar in de toegepaste architectuur 
op het terrein en op het rigide paviljoensysteem van de kazerne. 
De huidige situatie van de kazerne is zichtbaar in de volgende 
afbeeldingen en foto’s.
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Voor- en zijgevel van het wachtgebouw
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Linksboven

Voor- en zijgevel van het magazijn

Linksonder

Zijgevel van het logiesgebouw

Rechtsboven

Dakranddetail van het messgebouw uit eerste 

bouwperiode

Rechtsonder

Dakranddetail van het privaatgebouw
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Bebouwing Tapijnkazerne

Bebouwing omgeving 1:5.000
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Huidige situatie Tapijnkazerne
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Typerende bebouwing

Bebouwing die typerend is voor een kazerne 

die gebaseerd is op een paviljoensysteem 

zijn de logiesgebouwen, de plek waar de 

manschappen sliepen. Op de Tapijnkazerne 

vormen de logiesgebouwen met het 

hoofdgebouw een ensemble dat deels werd 

gebruikt als logiesgebouw. 

Kenmerkende bebouwing

De Tapijnkazerne onderscheidt zich van 

andere kazernes in Nederland die ook 

gebaseerd zijn op een paviljoensysteem, 

door middel van het wachtgebouw. Het 

wachtgebouw wordt gekenmerkt door 

een markante toren die links staat van 

het hoofdvolume. Waarschijnlijk is deze 

blikvanger gebaseerd op het ontwerp van 

het stationsgebouw van Weert.23 Dit station 

is rond dezelfde periode gebouwd en is ook 

voorzien een eenzelfde markante toren naast 

het hoofdvolume. 

Tekening van het station van Weert gezien vanaf 

de perronzijde.
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Toegepaste architectuur

De huidige bebouwing op de Tapijnkazerne 

wordt gekenmerkt door drie bouwperiodes 

met alle drie hun eigen architectuur. De 

gebouwen uit de eerste bouwperiode 

zijn gebouwd in traditionele stijl. De 

gebouwen uit de tweede periode kennen 

een wederopbouwarchitectuur. In de derde 

bouwperiode zijn er alleen functionele 

gebouwen opgeleverd waarbij de bunker een 

kenmerkend product is van Koude Oorlog.24

Anders dan men zou verwachten bij een 

kazerne, oogt de bebouwing op het terrein 

vreedzaam en vriendelijk en soms zelfs 

huiselijk. Het sfeerbeeld van de kazerne sluit 

goed aan op de omliggende woonwijken. 

Daarbij komt uit het vooronderzoek 

‘De Smaak van Architectuur’  25 van het 

afstudeeratelier ‘Champ de Mars’  naar 

voren dat de Tapijnkazerne in vergelijking 

met ander kazernes in Nederland als een 

aantrekkelijke en vriendelijke kazerne wordt 

beschouwd.

23. Van Hellenberg 

Hubar en Bangert 

(2005) p.101 

24. Van Hellenberg 

Hubar en Bangert 

(2005) p.102-105

25. Vooronderzoek 

van W. Cramwinckel 

in het afstudeeratelier 

‘Champ de Mars’.
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Rigide structuur en lange zichtlijnen

Tijdens de eerste bouwperiode was de 

bebouwing op een duidelijke rigide 

structuur gebouwd. In de tweede en derde 

bouwperiode is deze structuur echter minder 

leidend geweest voor de positionering van de 

nieuwe gebouwen. De rigide structuur is nog 

wel zichtbaar op het kazerneterrein en het 

heeft geleid tot lange zichtlijnen. 

Enclave

De Tapijnkazerne functioneerde als een klein 

dorp in de stad Maastricht. De kazerne had 

alle nodige voorzieningen op het terrein zelf 

en werd afgesloten van de stad door middel 

van een groot hekwerk. Soldaten verlieten 

alleen het terrein voor oefeningen of als ze 

vrij waren, maar ook dan bleven ze vaak op 

het terrein omdat de kazerne was voorzien 

van een eigen bar. Het terrein was een soort 

enclave in de stad en het is daarom ook 

logisch dat uit het vooronderzoek ‘Interacting 

with the (de)fence’ 26 van het afstudeeratelier 

‘Champ de Mars’ naar voren is gekomen 

dat de directe omwonenden de plek als een 

onbekende grijze vlek in hun wijk ervaren.
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Groen

Tijdens de eerste bouwperiode zijn er 

verschillende bomen geplant. Door de jaren 

heen zijn deze uitgegroeid tot zeer grote 

bomen. Deze bomen zijn bepalend voor het 

huidige groene karakter van het terrein.

Collectieve functies

Soldaten droegen dezelfde kleren, aten 

hetzelfde eten en deelden ook de ruimtes 

waarin ze verbleven. Zo werd er collectief 

geslapen in de logiesgebouwen, collectief 

gegeten in de eetzaal en collectief geoefend 

in de sportgebouwen. De gebouwen die op 

de afbeelding worden geaccentueerd, hadden 

een collectieve functie.

26. Vooronderzoek van 

G. Geurts en C. Popa 

in het afstudeeratelier 

‘Champ de Mars’.

Inrichting van het logiesgebouw in 1965
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Deel 3

Het ontwerp: 
samenleven op de 

Tapijnkazerne
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Ontwerpverklaring
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De Tapijnkazerne: een plek om samen te leven 

De juiste manier van omgaan met het militaire erfgoed van de 

Tapijnkazerne omvat het terugbrengen van het collectief samenleven 

zodat de essentie van de plek behouden blijft.

De Tapijnkazerne kent een geschiedenis van bijna een eeuw. 
Daarin heeft het collectieve leven op de kazerne altijd een centrale 
rol gespeeld. Het was een plek waar broederschappen werden 
gevormd. De soldaten droegen dezelfde kleren, aten dezelfde 
maaltijden en de deelden de ruimtes waarin ze verbleven. 
Soldaten binnen een Unit brachten dag en nacht met elkaar 
door en moesten vele oefeningen als een hecht team doorstaan. 
De bebouwing op het kazerneterrein droeg bij aan het dit 
collectieve leven, onder andere door de ruimtes die het bood en 
de uniformiteit in de architectuur van de gebouwen. Collectiviteit 
is dus onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis en het 
karakter van de Tapijnkazerne. Dit is de essentie van de plek. Het 
is belangrijk om deze te behouden zodat het verleden en het heden 
begrepen kunnen worden, en hieruit nieuwe mogelijkheden voor 
de toekomst herkend kunnen worden.

Gekeken naar de essentie van de Tapijnkazerne ben ik van mening 
dat de Tapijnkazerne een plek moet worden waar de nadruk ligt op 
samenleven. Het moet een plek worden waar de lokale bevolking 
naartoe gaat om samen te komen en om samen te wonen; een plek 
waar ouders hun kinderen naar school brengen; een plek waar zij 
bij het buurthuis carnaval vieren als het Vrijthof te vol is geraakt; 
een plek waar mensen met elkaar kunnen wonen in kleine groepjes 
gelijkgestemden. Kortom een plek voor samenleven.
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De Tapijnkazerne moet een plek zijn waar de lokale bevolking van 

Maastricht kan ontsnappen aan de drukte van de binnenstad.

De monumentale historische binnenstad van Maastricht is een 
beetje van iedereen uit Nederland. Vele groepen en/of gezinnen 
claimen de binnenstad om tijd met elkaar door te brengen 
tijdens hun dagje uit of vakantie. Ze kunnen er genieten van de 
vele spraakmakende, zoals monumenten aan het Vrijthof, de 
Dominicaner kerk die is omgevormd in een boekenwinkel, en 
de Kruisherenklooster waarin tegenwoordig een designhotel is 
gevestigd. De binnenstad van Maastricht is één grote toeristische 
trekpleister. De Tapijnkazerne is hier geen onderdeel van, 
ondanks de geregistreerde monumenten op het terrein. Dit komt 
onder andere door zijn locatie net buiten de binnenstad, maar 
voornamelijk doordat de kazerne zich nooit als spraakmakend 
monument heeft gedragen. Het terrein was een enclave in de 
stad waardoor het onbekende plek is in Maastricht. Tevens zijn 
de monumentale gebouwen op het terrein minder aantrekkelijk 
en sprekend dan bijvoorbeeld de vele kerken in de binnenstad. 
De Tapijnkazerne en zijn directe omgeving functioneren dus niet 
als toeristische attractie van Maastricht. De directe omgeving 
(het Monseigneur Nolenspark) is juist een rustig plek waar de 
lokale bevolking kan ontsnappen aan de chaos en drukte van de 
binnenstad en waar ze even tot rust kunnen komen. Naar mijn 
mening is deze kwaliteit van grote waarde van Maastricht en 
daarom moet deze behouden blijven. 
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Ontwerpconcept
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Ontwikkeling van het concept
Naast het typologische onderzoek naar de collectieve buitenruimte 
en de analyse van Tapijnkazerne en zijn omgeving, hebben 
verschillende vormstudies geleid tot het uiteindelijke concept en 
ontwerp. In de vormstudie is gezocht naar de juiste verhouding 
tussen de openbare en collectieve ruimte. Dit is een lange weg 
geweest waarbij de afmetingen en de positie van de collectieve 
ruimte verschillende malen is veranderd. Zo heeft de collectieve 
ruimte bijvoorbeeld buiten het collectieve woondomein gelegen. 
Dit had tot gevolg dat de openbare ruimte een soort niemandsland 
werd, het was geen onderdeel van zowel de openbare ruimte als de 
collectieve ruimte. Ook miste er bij sommige volume-ontwerpen 
aansluiting bij het paviljoensysteem van de bestaande gebouwen 
op de Tapijnkazerne. Tevens was er niet altijd sprake van een 
duidelijke afbakening van de collectieve ruimte.

Aan de hand van de analyse van de Tapijnkazerne en zijn omgeving 
heb ik deze woondomeinen een juiste confi guratie kunnen 
geven waardoor bijvoorbeeld het paviljoensysteem in stand is 
gehouden en ook de bestaande zichtlijnen behouden zijn. Uit deze 
analyse is een aantal uitgangspunten voor de stedelijke schaal 
voortgekomen, die worden beschreven op de volgende pagina.
Het typologische onderzoek heeft geleid tot een concept voor de 
collectieve woondomeinen, waarbij er sprake is van een duidelijke 
afscheiding van de openbare ruimte en waarbij de afmetingen van 
de collectieve ruimte en de openbare ruimte in balans zijn. Ook 
de uitgangspunten op de schaal van het woonblok worden op de 
volgende pagina beschreven.
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Boven

Het eerste masterplan 

met collectieve 

woondomeinen.

Midden

Masterplan waarbij 

de collectieve ruimte 

duidelijk worden 

afgeschermd van de 

openbare ruimte.

Onder

Masterplan waarbij 

ruimte is gemaakt 

voor het park tussen 

de collectieve 

woondomeinen.
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Stedelijk schaal

Bestaande bebouwing behouden voor 

collectieve buurtfuncties

Gebouwen op de Tapijnkazerne uit de 

eerste bouwperiode zijn behouden. 

Deze gebouwen kenmerken zich in hun 

uniforme vormgeving, materiaalgebruik en 

detaillering. De gebouwen representeren het 

collectieve leven in het leger en ze zullen 

worden voorzien van nieuwe collectieve 

functies voor de buurt. 

Groen concept

Op het moment is de wespentaille van het 

Monseigneur Nolenspark voornamelijk 

een verkeersroute voor voetgangers en 

fi etsers en het biedt weinig ruimte voor 

verblijf. Daarom worden er verblijfsplekken 

toegevoegd aan het park en deze komen 

op het kazerneterrein te liggen. Om ervoor 

te zorgen dat de wespentaille niet verloren 

gaat door de uitbreiding, wordt het park 

uitgebreid met verschillende groene zones 

die aan de wandelroute van de wespentaille 

grijpen. De wandelroute van de wespentaille 

blijft hierdoor de hoofdroute.

Paviljoensysteem

De Tapijnkazerne is gebaseerd op een 

paviljoensysteem. De nieuwe volumes 

worden op dit systeem geplaatst en gaan mee 

in de rigide regels van het systeem. Daarbij 

is de positie van de nieuwe volumes mede 

bepaald door de vele oude bomen op het 

terrein zodat ook deze behouden kunnen 

blijven.
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Zichtlijnen

De kenmerkende lange zichtlijnen op het 

kazerneterrein blijven bestaan. Daarbij is de 

positie van de nieuwe volumes mede bepaald 

door de vele oude bomen op het terrein zodat 

ook deze behouden kunnen blijven.

Verharde strook 

De Tapijnkazerne heeft op dit moment een 

groen karakter. Dit wordt voornamelijk 

bepaald door de vele grote oude bomen 

op het terrein. Het groene karakter van de 

kazerne sluit goed aan op het omliggende 

park en moet daarom zo veel mogelijk 

behouden blijven. Om hiervoor te zorgen, 

wordt alle infrastructuur via één verharde 

strook over het terrein geleid. Op deze 

verharde strook komt de weg voor de auto’s 

te liggen, de parkeervoorzieningen voor het 

gehele terrein en enkele pleinen voor het 

buurthuis en de grote verenigingszaal. 

Nieuwe infrastructuur

Op de verharde strook over de Tapijnkazerne 

komt één één-richtingsweg die het terrein 

verbindt met de rondweg van Maastricht. 

Verder wordt het park uitgebreid met een 

fi etsroute, waardoor de loop- en fi etsroute 

van elkaar gescheiden worden en confl icten 

worden voorkomen. Daarbij zorgt de 

fi etsroute ervoor dat de binnenstad via 

een mooie route verbonden wordt met het 

Jekerpark en Jekerdal. 
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Volledig omsloten collectieve buitenruimte

Zoals uit het typologische onderzoek blijkt, 

speelt de collectieve buitenruimte een 

centrale rol in het functioneren van een 

collectief woondomein. Het is de plek waar 

de bewoners elkaar kunnen ontmoeten en 

samen kunnen komen voor een barbecue of 

een feestje. Uit het typologische onderzoek 

is naar voren gekomen dat een collectieve 

buitenruimte die duidelijk is afgeschermd 

van de openbare ruimte, het beste 

functioneert. Ook wordt bij de projecten waar 

de collectieve ruimte goed is afgeschermd, 

de overgangsruimte tussen de collectieve en 

privéruimte goed gebruikt.

Woningblok schaal

Overgangsruimte tussen collectieve ruimte 

en privéruimte als verlengstuk van de 

woning

Bij vrijwel alle projecten uit het typologische 

onderzoek was er een overgangsruimte 

toegepast tussen de collectieve ruimte 

en de privéruimte. Bij twee projecten 

was de overgangsruimte op dergelijke 

wijze gesitueerd en vormgegeven dat de 

overgangsruimte als een verlengstuk van 

de woning diende. Belangrijk hierbij is 

dat de overgangsruimte goed zichtbaar is. 

Een goede overgangsruimte ruimte geeft 

de bewoners de gelegenheid binnen hun 

privédomein toch aan de collectieve ruimte 

te zitten, waardoor er meer gelegenheid 

ontstaat voor ontmoetingen.
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De collectieve buitenruimte ingericht voor 

ontmoeting en samenkomst

De collectieve ruimte wordt voor 

voornamelijk gebruikt voor spontane 

ontmoetingen. Daarnaast wordt de 

collectieve ruimte af en toe gebruikt voor 

geplande activiteiten zoals een barbecue. 

Kinderen gebruiken de ruimte meestal als 

grote speelplaats. 

Intieme collectieve buitenruimte

De collectieve woondomeinen in het 

masterplan voor de Tapijnkazern komen in 

een parkachtige omgeving liggen. Het park 

voorziet de bewoners van de woongebouwen 

in open ruimte. In deze omgeving kunnen 

bewoners bijvoorbeeld gaan picknicken, 

van de zon genieten en kunnen de oudere 

kinderen spelen. Doordat het park voorziet in 

deze, kan de collectieve buitenruimte tot een 

meer intieme schaal gereduceerd worden. 

De collectieve ruimte moet natuurlijk nog 

wel plaats bieden voor het ontmoeten van 

medebewoners of activiteiten zoals een 

bewonersbarbecue. 
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Het ontwerp
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Masterplan 
Het masterplan creëert een collectieve leef- en woonomgeving op 
de Tapijnkazerne. Hiervoor wordt een aantal bestaande gebouwen 
gesloopt en deze worden vervangen voor nieuwe collectieve 
woongebouwen. Alleen gebouwen die het collectieve verhaal 
van het leger vertellen, worden behouden. Hiervoor geldt dat 
ze allemaal uit dezelfde bouwperiode komen waardoor ze een 
uniforme uitstraling hebben. Ook moeten ze in hun verleden een 
collectieve functie hebben gehad. De gebouwen die behouden 
worden, krijgen opnieuw collectieve functies, zoals een buurthuis, 
een verengingszaal en een brede basisschool.

Ook de buitenruimte wordt ingericht voor collectieve activiteiten. 
Op de hoofdas worden pleintjes ingericht ter hoogte van het 
buurthuis en de verenigingszaal, die als verlengstuk van deze 
gebouwen kunnen dienen. Tevens wordt het Monseigneur 
Nolenspark met zijn kenmerkende wespentaille-achtige vorm 
uitgebreid met verblijfsplaatsen. Op dit moment ligt er een 
prachtige wandelroute in dit stukje park, maar het mist de kwaliteit 
om er een langere tijd te verblijven. Er is bijvoorbeeld bijna geen 
ruimte om met een groep te picknicken of van de zon te genieten. 
Het terrein van de Tapijnkazerne biedt mogelijkheden voor 
het uitbreiden van het park en deze te voorzien van dergelijke 
verblijfsplekken. Deze uitbreiding sluit goed aan op de nieuwe 
functie van de Tapijnkazerne als ontmoetingsplek voor de lokale 
bevolking van Maastricht. Om ervoor te zorgen dat de wespentaille 
niet verloren gaat door de uitbreiding, wordt het park uitgebreid 
met verschillende groene zones die aan de wandelroute van de 
wespentaille grijpen. De wandelroute blijft hierdoor de hoofdroute 
vanaf waar de verblijfruimtes bereikt kunnen worden. De drie 
verblijfsruimtes hebben allemaal een eigen ontwerp en karakter. 
Zo komt er een zonne- en bloemenweide om bijvoorbeeld op te 
picknicken, er komt een intieme en romantische plek aan een 
vijver waar stelletjes kunnen genieten van een mooie dag, en er 
komt een ruige en wild begroeide plek waar kinderen doorheen 
kunnen rennen en in kunnen spelen.

Het masterplan zorgt ervoor dat de identiteit van de Tapijnkazerne 
niet verloren gaat. Daarom worden ook de kenmerkende en 
de typerende bebouwing van de kazerne behouden, zoals het 
wachtgebouw. Dit gebouw heeft een onderscheidende functie, 
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het maakt de Tapijnkazerne herkenbaar. Nieuwe collectieve 
woongebouwen worden op de bestaande structuur geplaatst 
waardoor het paviljoensysteem en de kenmerkende lange 
zichtlijnen op Tapijnkazerne behouden blijven. Om het groene 
karakter van de Tapijnkazerne te behouden, wordt de positie van 
de nieuwe volumes mede bepaald door de bestaande bomen op het 
terrein. Daarbij worden de weg, de pleinen en de parkeerplaatsen 
geconcentreerd op één verharde strook waardoor er veel ruimte 
overblijft voor het groen. 

De nieuwe collectieve woondomeinen krijgen een uniforme 
architectuur in vormgeving, materiaalgebruik en detaillering die 
deels overeenkomt met die van de bestaande gebouwen. Hierdoor 
ontstaat er een analogie tussen het oude en het nieuwe en wordt 
het nieuwe verbonden met de historie.27 Er wordt een eenduidig 
verhaal verteld en daarbij is er ruimte voor een eigen verhaal voor 
zowel het oude als het nieuwe. Op de Tapijnkazerne vertelt de 
bestaande bebouwing de geschiedenis van het collectieve leven 
in het leger en van de kazerne en de nieuwe bebouwing vertelt 
het nieuwe verhaal van de collectiviteit van de plek. De nieuwe 
gebouwen worden dus geen exacte kopie van de bestaande 
gebouwen maar krijgen wel enkele architectonische gelijkenissen. 
Zo zijn de nieuwe gebouwen eigentijds vormgegeven in strakke 
rechthoekige volumes maar wordt de gevel van de nieuwe 
bebouwing van dezelfde materialen gemaakt als de bestaande 
bebouwing. 

27. Provoost (1995) p.11
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Openbaar plein 1:

Een verlengstuk van 

de verenigingszaal

Openbaar plein 2:

Een verlengstuk van het buurthuis

De verharde strook:

Auto ontsluiten, parkeren en openbare 

pleinen

Collectieve buurtfuncties 

in de bestaande gebouwen:

Brede basisschool, verenigingszalen en 

een buurthuis
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Masterplan 

De Tapijnkazerne: een plek om samen te leven 

Park Brasserie in het oude 

ziekenhuis

Openbare verblijfsplek 1:

Zonneweide en bloemenweide

Openbare verblijfsplek 2:

Een romantische zit

Openbare verblijfsplek 3:

De wildernis

Nieuwe collectieve woondomeinen



128

Zonneweide en bloemenweide

Zicht vanaf de historische stadsmuur
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Collectieve woondomeinen
Op het kazerneterrein komen zes nieuwe collectieve 
woongebouwen, waaronder vijf woongebouwen met 
grondgebonden woningen en één appartementengebouw. Er 
komt één woongebouw met grondgebonden woningen van drie 
verdiepingen hoog met eronder een parkeergarage. Deze woningen 
zijn gemaakt met het oog op mensen uit de middenklasse. De 
overige vierwoonblokken hebben twee verdiepingen en zijn 
bestemd voor starters. Daarom zijn deze woningen kleiner van 
oppervlakte en hebben deze woonblokken geen parkeergarage. De 
vijf woonblokken kennen allemaal twee typen woningen, namelijk 
een tussenwoning en een grotere hoekwoning. De hoogte van het 
appartementengebouw varieert van één tot vier verdiepingen. 
In het gebouw bevinden zich kleine zelfstandige wooneenheden 
die zijn aangesloten op gemeenschappelijke ruimtes. Het 
appartementengebouw geeft alleenstaanden de mogelijkheid in 
collectief verband te wonen.

De woongebouwen met grondgebonden woningen zijn 
ontworpen als een afgeschermd hof en vormgegeven op basis 
van het ontwerpconcept. De collectieve buitenruimte wordt 
volledig omsloten door de bebouwing. De toegang die leidt tot 
de collectieve ruimte, wordt gevormd door smalle gangetjes 
in de bebouwing. In deze gangetjes zijn de voordeuren van de 
woningen geplaatst. Door deze gangetjes is men niet verplicht om 
de collectieve ruimte te gebruiken om naar de woning te gaan. De 
gangetjes zorgen ervoor dat men telkens kan kiezen of men al dan 
niet gebruik maakt van de collectieve ruimte. 

In de vijf woonblokken met grondgebonden woningen staat de 
collectieve ruimte centraal. De collectieve buitenruimte is voorzien 
van verschillende zitkuilen en zitrandjes die nodigen uit tot 
relaxen maar ook gebruikt kunnen worden als speelplaats voor de 
kinderen of als gemeenschappelijke barbecueplek. De collectieve 
ruimte is volledig omsloten door de bebouwing waardoor het 
een intieme en veilige ruimte voor de bewoners is. Per collectieve 
buitenruimte vindt differentiatie plaats door middel van 
verschillende soorten beplanting op in de gemetselde plantenbak 
centraal op het collectieve hof gelegen. Tussen de collectieve 
ruimte en de privéruimte ligt een tussenruimte. De tussenruimte is 
vormgegeven als een Delfts stoepje. Dit stoepje is iets verhoogd ten 
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Ontmoetingsplek

Voordeur

Overgangsruimte

Ruimtelijke opzet collectief woondomein
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opzichte van de collectieve ruimte, wat de zichtbaarheid vergroot. 
De overgangsruimtes worden van elkaar gescheiden door een 
laag hekje. De tussenruimte creëert een prettige afstand tussen 
de collectieve ruimte en de privéruimte waardoor er fi jn naast en 
met elkaar geleefd kan worden. De primaire leefruimtes bevinden 
zich op de begane grond. Bij elke woning ligt óf de woonkamer óf 
de eetkamer met keuken aan de collectieve ruimte. Hierdoor staat 
de privéruimte in directe verbinding met de collectieve ruimte, 
waardoor men eerder geneigd zal zijn de collectieve ruimte te 
gebruiken.

Het ontwerp van de collectieve woongebouwen heeft een 
sterke verwantschap met de bestaande gebouwen en heeft 
overeenkomsten in materiaalgebruik en detaillering. Voor de 
gevels van de nieuwe gebouwen worden dezelfde materialen 
gebruik die gebruikt zijn voor de gevels van de bestaande 
gebouwen. De gevels zijn daarom opgebouwd uit een bakstenen 
metselwerk, betonnen accenten en houten kozijnen. De 
vormgeving van de nieuwe volumes kenmerken zich in strakke 
vormen. De nieuwe collectieve woondomeinen krijgen hierdoor 
een traditioneel maar eigentijds karakter.

De plattegrond en de gevels van de collectieve woongebouwen 
zijn vormgegeven aan de hand van een basisraster van 2,8 meter 
en elke woning heeft een beukmaat van 5,6 meter. De gevels 
die aan de openbare ruimte grenzen, bestaan uit een raster 
van verdiepingshoge vierkanten vlakken met verschillende 
vlakvullingen, zoals Franse balkondeuren met metalen hekwerkjes, 
grote ramen die iets naar binnen kunnen vallen, volledig dicht 
gemetselde vlakken of een combinatie van gedeeltelijk dicht 
gemetselde vlakken met een verticaal venster. De ingangen van 
de gangetjes die de openbare ruimte verbinden met de collectieve 
ruimte, bestaan uit een dubbelhoge uitsparing. Voor de gevels zijn 
twee soorten metselwerk toegepast, genuanceerd oranjerood voor 
de gevel aan de openbare ruimte en genuanceerd witgrijs voor de 
gevel aan de collectieve ruimte. De gevel aan de collectieve ruimte 
is op hetzelfde basisraster vormgeven als de gevel aan de openbare 
ruimte. Deze gevel is echter opgebouwd uit twee verdiepingshoge 
rechthoekige vlakken en zijn ingevuld met verschillende 
vlakvullingen. 
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Hoi buur-

man... was het 

een drukke dag op 

werk?

Hoi buurvrouw, het viel 

wel mee...nu nog even van 

de zon genieten.

U heeft hele-

maal gelijk...leuk 

dat u erbij komt 

zitten.

Hoi hoi...

zin om vanavond 

mee te gaan 

sporten?

Ja zeker...goed 

plan!

Hoe laat?

Ik haal je om half 

8 op...goed?

Toppie...zie je 

dan.

Sammie!!!

Kom hier...kom hier! Sam-

mie kom hier!

Het functioneren van de collectieve buitenruimte als ontmoetingsplek
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Metselwerk genuanceerd witgrijs

Metselwerk genuanceerd oranjerood 
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Begane grond collectief woondomein

1:200
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Metselwerk genuanceerd witgrijs

Metselwerk genuanceerd oranjerood 
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1e verdieping collectief woondomein

1:200
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Gevel buitenzijde collectief woondomein

1:200
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Gevel binnenzijde collectief woondomein

1:200
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Dwarsdoorsnede

1:200
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impressie van het 

collectieve binnenhof



145



146



147

Refl ectie
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Dit afstudeerverslag levert een bijdrage aan het 
herbestemmingsdebat over ons militaire erfgoed. In de inleiding 
is naar voren gekomen dat er in de loop van de tijd verschillende 
methoden zijn gebruikt bij deze herbestemmingsopgave. Door 
middel van de casestudy op de Tapijnkazerne is voor mij duidelijk 
geworden wat mijn visie is op dit gebied.

Uit de casestudy van de Tapijnkazerne is gebleken dat het veel 
invloed heeft op een plek als deze een enclave vormt in zijn 
omgeving. Bijna niemand weet precies wat er op een dergelijke 
plek gebeurt. Dit is een typische eigenschap van een groot deel van 
de kazerneterreinen die onderdeel zijn van ons militaire erfgoed. 
Vanuit strategische overwegingen liggen zij vaak afgeschermd van 
hun omgeving. Ze vormen hierdoor een onbekende grijze massa in 
ons stedelijke landschap, maar ook in ons collectieve geheugen.

Voor mij is onbekendheid van een plek geen vrijbrief om alles 
te slopen om een nieuwe start te maken. Ook onbekende 
verhalen zijn namelijk onderdeel van onze geschiedenis en onze 
ontwikkeling. Zij hebben ons gebracht waar we nu zijn en kunnen 
als een goede referentie voor de toekomst fungeren. Daarom zie ik 
een herbestemmingsopgave zoals die van de Tapijnkazerne, als een 
kans om het collectieve geheugen aan te vullen. De essentie van 
de plek speelt een belangrijke rol bij deze opgave. Deze essentie 
omvat de reden voor het creëren van de plek, de functie van de 
plek, hoe de plek zich heeft ontwikkeld en welke verhalen er zich 
hebben afgespeeld. 

Zoals uit mijn herbestemmingsontwerp blijkt, pleit ik niet voor 
volledige conservatie. De behoeftes van nu zijn namelijk niet meer 
vergelijkbaar met die van vroeger. Om aan deze nieuwe behoeftes 
te voldoen, moeten onze openbare ruimte en het stedelijke 
landschap blijven ontwikkelen. Kansen om ruimtelijke kwaliteiten 
te kunnen opwaarderen mogen daarom niet genegeerd worden. 
Ik ben van mening dat er bij elk afzonderlijk project gezocht 
moet worden naar de juiste balans tussen het behouden van ons 
erfgoed en het opwaarderen en creëren van (nieuwe) ruimtelijke 
kwaliteiten en kansen in het stedelijke landschap. 
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