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Voorwoord
Dit afstudeerproject is langs twee lijnen verlopen. Enerzijds is er de 

architectonische ontwerpopdracht: de Tapijnkazerne als onderdeel van het 

afstudeeratelier ‘Champ de Mars’, waarin 10 studenten de architectonische 

mogelijkheden onderzoeken voor nieuwe functies rondom de leegstaande 

Tapijnkazerne in Maastricht. De andere lijn is vanuit mijn persoonlijke 

betrokkenheid om een ontwerpmethode te verkennen, dat rekening houdt 

met esthetische voorkeuren van gebruikers. Ik wil met een dergelijke methode 

de smaakkloof tussen architecten en leken dichten. In dit project heb ik dat 

gerealiseerd door onderzoeksinstrumenten van het Centrum van Smaakonderzoek 

(CSO) te gebruiken in de architectonische ontwerpopgave bij de Tapijnkazerne. 

Ik werk sinds een aantal jaren, naast mijn studie, bij CSO in Wageningen. Dit 

onderzoeksbureau is gespecialiseerd in kwalitatief en kwantitatief smaakonderzoek 

van levensmiddelen.
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1. English summary
! is graduation project consists two lines. ! e " rst is the design project of the 

graduation studio ‘Champ de Mars’ where 10 students explore the possibilities for 

new functions for the empty Tapijnbarracks in Maastricht. ! e objective was to 

preserve the military character. In this graduation project it is done by determining 

the essence of the army, hierarchy and collectively, transformed into human values. 

! e military heritage will be more than just a characteristic old décor, a nice 

artefact from the past, it will be a place where the military principles can be relived 

in a peaceful way.  ! e essence of the army embodied in the military architecture 

forms the base for the new function of the terrain. It will become a collective living 

area which will be separated in several collective ‘units’ but together operate as a 

battalion. 

! e second contains my personal commitment to " ll the gap between architects 

and non-architects. Many researches indicate there are di$ erences between the 

way laypersons and architects perceive build environment (Hershberger(1969), 

Groat (1982), Nasar (1988), Gi$ ord (2000)). ! at nonarchitects perceive the 

built environment di$ erently than architects is not surprising considering the 

di$ erences in training and interest. However, it becomes a problem when the 

di$ erent perceptions result in di$ erences in architectural preference. Since an 

architect is responsible of designing buildings that satisfy users, it is important 

he understands the architectural taste of laypersons.  Many buildings of the last 

century demonstrate that this is not the case. D. de Jong of the Technical University 

of Delft explored the attractiveness of 10 Dutch famous buildings for bypassers. 

It appeared that laypersons disliked buildings like the Kunsthal from Koolhaas 

and the Ministry of Social A$ airs by Hertzberger, which are praised by colleague 

architects. Remarkably was the result of the ING headquarters, which was liked 

by laypersons and at the time disproved by architects. At the Concordia University 

in Canada, Z. Zacharias researched the perception of the skyline with a natural 

background. ! e study explored the public preference for urban views of a natural 

amenity using drawings. ! ey found that the preferred skyline composition did 

not agree with the recommendations of planners. To involve the public opinion 

in the design process, some local governments create a contest and let inhabitants 

vote for a design. Many experts criticize these methods, because laypersons tend 

to choose the design with the slickest presentation. However, architecture goes 

beyond beautiful and ugly. It also regards its surroundings, a logic programme and a 

genius loci. Non-architects do not, if possible, take these aspects of architecture into 
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account. ! ey are only able to say whether something is nice or ugly to what they 

get to see. ! e challenge is to create an instrument to involve the public’s opinion 

in the process without losing control over the design. ! e instrument should 

determine the aesthetic preferences of users. 

For my graduation I developed a method based on the instruments used by 

CSO (translated: Centrum of taste research) into an architectural research. 

CSO, founded in 1991, is specialized in quantitative and qualitative research in 

taste experience. Since taste is a subjective matter, it is di%  cult to research. CSO 

developed instruments over the last two decades to get a grip over this subject. 

! e same subjective matter also counts for architecture, because the appreciation 

of a building is based on personal taste, experience and association. ! e method 

is tested in the M3 phase by exploring the relevant aesthetic characteristics of 

the Tapijnkazerne in Maastricht for the inhabitants of the nearby area and then 

employed into the architectural design. For the full report I refer to ‘’M3: De smaak 

van architectuur’’, which includes an extensive English summary. ! e M4 phase is 

started with a design of a provisionally design based on architectural conditions like 

genius loci, programming and an urban plan. In other words, aspects the architect 

is indispensable to establish. ! en, several researches are carried out to determine 

what design decisions correspond to the taste of, possible, future inhabitants. ! e 

provisionally design is further elaborated according to these results. 

Architectural design

In the architectural analysis is concluded that the Tapijnkazerne is near a barrier 

from urban Maastricht to residential Maastricht. ! e Tapijnkazerne is just on the 

residential park of that barrier. ! e barrier is formed by a beautiful park shaped 

like a wasp waist and the historical forti" cation. ! e park is mostly used by local 

inhabitants. Fundamental for the architectural design was to let the new inhabitants 

enjoy the park without spoiling the current athmosphere of it. A stage is created 

to let a maximum of inhabitants enjoy the park. However a four stage building 

overshadows the most prominent buildings of the Tapijnbarracks. ! erefore a ramp 

is introduced to lower the building six meters in the ground. All stories still have 

sight on the park and the historical Tapijnbarrack will not get overshadowed. ! e 

ramp is " lled with a new deer camp to create a distant from the new inhabitants 

to the park users. ! e previous deer camp is removed to create a better transition 

between adjacent parks. 
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! e historical battle in 1763 fought by Sebastian Vauban is used for an inspiration 

source to approach the park with the historical city wall. ! ese walls, once equipped 

with canons, formed the enemy of Vauban. But now, surrounded by beautiful 

historical trees, becomes the friend of the habitants. Strategies Vauban once used 

to conquer the forti" cations are modi" ed into a new con" guration to optimize the 

view on this park and the city wall. 

! e arguments described above form the architectural structure of the provisionary 

plan. Obviously, there are more described in the full report.  

View on the park

View on the park

Architectural feedback by laypersons

! e provisionary plan is further developed by researching architectural preferences 

of laypersons. Design variants of the provisionary plan are presented to laypersons 

by an internet survey. Laypersons responded on the use of materials, window shapes 

and façade compositions, each carried out in an individual survey. Design descitions 

were made according with the help with the results of these researches. One of 

the researches is focused on the dwelling façades. According to the respondents, 

people value a quart yard more, when it’s surrounded by facades including balconies 

and verandas, with verandas being much more e$ ective than balconies. Interesting 
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is that there seem to be a maximum of the amount of visible outdoor spaces. ! e 

dwellings are made with verandas facing the squares and included with balconies 

not facing squares. Facades facing a street only used for access are treated like 

backsides without any outdoor spaces. 

Research facades

Appreciation facades
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2. Inleiding
Ontwerpopdracht – De Tapijnkazerne

De Tapijnkazerne is een leegstaande kazerne in het stadscentrum van Maastricht. 

De kazerne dateert uit 1919 en is in de jaren ‘50 en ‘70 in de vorige eeuw 

uitgebreid. In het afstudeeratelier ‘Champ de Mars’ wordt naar mogelijkheden 

gezocht om dit monument nieuw leven in te blazen. Een centraal thema is 

het hergebruik van (militair)erfgoed. Iedere student besteedt aandacht aan het 

selecteren van een functie die past bij militair erfgoed. Iedere student is vrij om een 

gebouw of functie te zoeken die hij passend acht voor hergebruik. 

In dit ontwerpproject is gekozen om een deel van het kazerneterrein opnieuw in te 

richten met nieuwbouwwoningen met gedeelde buitenruimtes. Collectief wonen 

is in Nederland een woonvorm die steeds populairder wordt bij jonge gezinnen. 

Het afstudeerproject bevat de uitwerking van dit nieuwbouwproject. Er is aandacht 

besteed aan architectonisch onderzoek, een stedenbouwkundig plan en een 

architectonische uitwerking.

Voor de uitwerking van de opdracht is verder een onderzoeksmethode gebruikt 

die ontleend is aan smaakonderzoek van levensmiddelen. Het is een verkennend 

onderzoek naar de voorkeuren van gebruikers en leken. Dit afstudeeratelier 

biedt een goede mogelijkheid om na te gaan in hoeverre het mogelijk is om een 

onderzoeksmethode, die binnen het smaakonderzoek is ontwikkeld, ook toe te 

passen op architectonische elementen. Dit verslag is in die zin dus tweeledig: 

enerzijds de ontwerpopdracht en anderzijds de verkenning naar architectonische 

voorkeuren van leken. 

Dit verslag is chronologisch opgebouwd, rekening houdend met de twee gevolgde 

lijnen: het ontwerp van het hergebruik van de Tapijnkazerne en het onderzoek 

naar voorkeuren van niet-architecten. In hoofdstuk 2 volgt een beschouwende 

literatuurverkenning als introductie op het voorkeuronderzoek. In hoofdstuk 3 

wordt een pilotonderzoek uitgevoerd om de methode te testen. In hoofdstuk 

4 wordt het voorlopig ontwerp van de Tapijnkazerne uitgewerkt, gebaseerd op 

architectonische randvoorwaarden. Hoe het onderzoek is toegepast om het 

voorlopig ontwerp verder uit te werken, wordt in hoofdstuk 5 beschreven. Tot slot 

het de" nitieve ontwerp, met gebruik van de resultaten, in hoofdstuk 6. 
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afbeelding 1: Tapijnkazerne

afbeelding 2: Hoofdgebouw afbeelding 3: Hoofdgebouw

afbeelding 5: Hospitaalafbeelding 4: Tapijnkazerne vanaf stadsmuur
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Er zijn veel aanwijzingen dat de architectonische voorkeuren van gebruikers 

en architecten uit elkaar groeien. Deze smaakkloof is prachtig beschreven door 

de Britse " losoof Alain de Botton aan de hand van een project in Pessac (De 

architectuur van het geluk, 2006). Industrieel Henry Frugès liet in 1923 door Le 

Corbusier woningen ontwerpen om de gezinnen van fabrieksarbeiders te huisvesten 

(afbeelding 6). Le Corbusier ontwierp daarvoor strakke doosjes met brede ramen, 

platte daken en kale wanden, die het toonbeeld vormde van het modernisme. 

Hij verzette zich tegen sentimentele traditionalisten en weerde iedere verwijzing 

naar de streek of het buitenleven. Na intrede werden de woningen onmiddellijk 

verbouwd en aangevuld met puntdaken, ramen met luiken, bloemetjesbehang en 

tuinhekjes. Volgens de Botton hadden de fabrieksarbeiders geen behoefte aan een 

plek waar ze herinnerd werden aan de moderne industrie, maar verlangden ze juist 

terug naar hun vroegere thuis met hun lapje grond.

Hershberger (1969) deed onderzoek naar hoe architecten, architectuurstudenten 

en leken bepaalde fysieke omgevingen waarnemen. Hij liet ze omgevingen 

beoordelen op verschillende aspecten, waaruit bleek dat deze groepen omgevingen 

fundamenteel anders waarnemen. Hershberger verklaart dit verschil aan de hand 

van opleiding en ervaring. Groat (1982) onderzocht dit onderwerp door leken en 

architecten te vragen om gebouwen te sorteren. Leken gebruikten voornamelijk 

hun persoonlijke voorkeur en type om het gebouw in te ordenen. Architecten 

sorteerden de gebouwen op ontwerpkwaliteit, vorm, stijl en historische aspecten. 

Ook dit verschil is te verklaren door de deskundigheid van architecten. Dat 

architecten en leken hun omgeving anders waarnemen is geen verrassing. Echter 

moet de architect wel in staat zijn om de wens van de gebruiker te vervullen. In het 

onderzoek van Nasar (1988) werden architecten gevraagd een inschatting te geven 

wat leken als mooi of lelijk beoordelen. De voorspelling van de architecten bleek in 

veel gevallen niet overeen te komen met de daadwerkelijke beoordeling van leken. 

Dat de smaak van architecten en leken verschillen, wordt onder meer bevestigd 

door het onderzoek van D. de Jong, oud-hoogleraar aan de faculteit Bouwkunde 

van de Technische Universiteit Delft. In 1994 ondervroeg hij 100 voorbijgangers 

over 11 bekende gebouwen van de afgelopen 25 jaar. Het hoofdkwartier van de 

ING-bank in Amsterdam-Zuidoost van Albert en van Huut werd het hoogst 

gewaardeerd, terwijl daar destijds door collega-architecten en critici vaak 

laatdunkend over werd gesproken. Het omgekeerde geldt voor de Kunsthal van 

3. Smaakkloof architecten en leken
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Rem Koolhaas, die door kenners wordt geprezen, maar bij leken niet in de smaak 

valt. Opmerkelijk is dat het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag van 

Herman Hertzberger slecht is beoordeeld, terwijl de architect erom bekend staat 

dat hij de gebruiker in hoge mate betrekt in zijn ontwerpproces. Carel Weeber, 

die met de Zwarte Madonna in Den Haag ook slecht scoorde, erkent dat er een 

kloof is tussen de smaak van leken en die van architecten, maar wilde daar niet aan 

tegemoet komen. ‘’Nee, je moet de architectuur niet makkelijker maken. Je moet je 

niet neerleggen bij een zwak ontwikkelde bevolking... De leek is niet getraind, hij 

weet niet wat hij moet zien’’ (NRC Handelsblad, 1997). 

Om directe gebruikers en omwonenden meer inspraak te geven, worden de 

laatste jaren referenda over ontwerpen gehouden. Sjoerd Soeters is daarvan 

een voorstander en heeft met zijn ontwerpen vaak de gebruikers aan zijn kant. 

Andere architecten, zoals Francine Houben, vrezen dat de waan van de dag gaat 

overheersen. Jeroen van Schooten vindt dat architectuur over veel meer gaat dan 

mooi of lelijk. ‘’Een slimme plattegrond zie je niet in een leuk 3D-" lmpje op 

internet’’ (de Volkskrant, 2007). Als reactie riep Minister Plasterk van Cultuur 

in 2007 gemeenten op, om burgers via het internet, pers en televisie te prikkelen, 

door ze beeldbepalende ontwerpen voor te leggen. Hij vindt dat er geluisterd 

moet worden naar de mening van burgers, maar dat ze niet meebeslissen. Hij is 

daarom tegen referenda: ‘’Dan dreigt wel het gevaar van verrommeling, omdat al 

die individuele ontwerpen samen geen stedenbouwkundige eenheid vormen. Over 

kunst en architectuur kun je niet per muisklik beslissen’’ (De Volkskrant, 2007). 

Het is belangrijk dat architecten gebouwen ontwerpen, die beter aansluiten bij 

de smaak van het publiek. Publieksjury’s zijn een stap in de goede richting, maar 

daarbij dreigt het gevaar dat plannen gekozen worden op basis van een gelikte 

presentatie, waardoor kwaliteit over het hoofd wordt gezien. Een architect heeft 

een instrument nodig waarmee kan worden geluisterd naar het publiek, zonder 

dat hij de controle over het ontwerp verliest. Een methode, die gefundeerd is op 

wetenschappelijk onderzoek, verlost zich van onzekerheden zoals een inschatting 

van de architect over wat esthetisch aantrekkelijk wordt bevonden. Daarvoor moet 

de architect niet alleen vragen naar de technische wensen, zoals hoeveelheid zon- of 

parkeervoorziening, maar moet hij zich ook verdiepen in de architectonische smaak 

van het publiek. Dat houdt niet in dat een ontwerp uitsluitend op de smaak van 

het publiek gebaseerd zou moeten worden. Goede architectuur gaat voorbij mooi 

en lelijk. Het gaat om zaken als e$ ectiviteit, e%  ciëntie, hoe het reageert op zijn 

omgeving en bijvoorbeeld een interessante programmering. Een gebruiker is geen 

architect. Een architect houdt bij het ontwerpen rekening met dergelijke zaken, 
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Architectonische voorkeuren gebruikers

Voorlopig ontwerp

De" nitief ontwerp

Randvoorwaarde bepaald door ontwerper

terwijl een gebruiker slechts in staat is om aan te geven wat hij mooi of lelijk vindt 

over wat hij op dat moment te zien krijgt.

afbeelding 6: Groen op kazerne
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4. Verkennend Onderzoek (M3): 
    “De smaak van architectuur”
De M3-fase is gebruikt om het onderzoeksinstrument dat bij smaakonderzoek wordt 

gebruikt, te testen binnen architectonisch onderzoek. Tevens bood het een goede gelegenheid 

om inzicht te krijgen in hoe omwonenden de Tapijnkazerne esthetisch beoordelen.

Smaakonderzoek wordt uitgevoerd met behulp van een consumentenpanel. Smaak 

is een lastig te onderzoeken begrip, omdat de waardering van een product, niet 

alleen afhangt van producteigenschappen, maar ook van persoonlijke ervaringen 

en associaties. Smaak is daarmee een subjectief begrip, dat zich lastig laat 

kwanti" ceren. Het Centrum voor Smaakonderzoek (CSO) heeft de afgelopen 

twee decennia instrumenten ontwikkeld om kwantitatief onderzoek betrouwbaar 

te maken, door smaak te beschouwen als een uiting van waarde beleving, die 

voor doelgroepen min of meer gelijke kenmerken hebben. In de architectuur is 

nog weinig ervaring met kwantitatief onderzoek naar esthetische voorkeuren 

van gebruikers. In de onderzoeksfase van het afstuderen is een exploratief 

onderzoek uitgevoerd naar dit onderwerp, gestoeld op methoden die binnen het 

smaakonderzoek zijn gevalideerd. 

Als onderdeel van het thema ‘stories & perception’ is er een onderzoek uitgevoerd, 

gericht op de esthetica. Dit onderzoek had als doel om voorafgaand aan de 

ontwerpopgave van de Tapijnkazerne in Maastricht, inzicht te krijgen hoe 

omwonenden en buitenstaanders de kazerne waarnemen. De resultaten zijn, samen 

met andere uitgevoerde onderzoeken, uitgangspunten geworden voor het ontwerp. 

Er is aan de hand van emotionele termen, gemeten welke associaties mensen 

hebben bij de Tapijnkazerne. De resultaten geven een betrouwbare indruk geven 

hoe de bewoners de Tapijnkazerne waarnemen. Voor de betrouwbaarheid van de 

resultaten worden ook bewoners uit Ede betrokken bij het onderzoek.

Onderzoeksvraag

Wat zijn volgens omwonenden de esthetische kenmerken van de Tapijnkazerne in 

Maastricht en met welke karaktereigenschappen is de kazerne geassocieerd? 

Subvragen

• Wordt de Tapijnkazerne anders beoordeeld door Maastrichtenaren dan   

 door Edenaren?
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• Hoe worden de andere kazernes uit het onderzoek door Edenaren en   

 Maastrichtenaren gekenmerkt?

• Is er een samenhang te vinden tussen de technische termen en de   

 persoonskenmerken?
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4.1 Methode

Smaakonderzoek en architectonisch onderzoek

Bij een smaaktest van CSO wordt een panel gevraagd een serie van producten 

te proeven en een vragenlijst in te vullen. Het is voor een consument onmogelijk 

om ‘absoluut’ te proeven. Een consument kan moeiteloos aangeven welke van de 

vijf rookworsten hij het lekkerst vindt, maar hij kan deze rookworst niet vooraf 

samenstellen uit termen van zoet, zuur en bitter. Daarom wordt smaakonderzoek 

altijd vergelijkenderwijs uitgevoerd. Dit geldt ook voor architectuur. Een gebruiker 

kan in een vergelijking van vijf woningen aangeven in welke woning hij het liefst 

zou willen wonen, maar hij kan zonder referentie niet de ideale woning tekenen. 

In dit onderzoek wordt er door middel van meerdere voorbeeldprojecten gevraagd 

om de projecten te beoordelen. Het architectuuronderzoek wordt uitgevoerd met 

verschillende typen termen die hierna worden toegelicht.

1. Technische termen

2. Emotionele termen

Technische termen

Termen die architectuurcritici gebruiken om gebouwen te analyseren worden als 

uitgangspunt gebruikt voor het opstellen van de vragenlijst. Aangenomen wordt 

dat de respondenten ondeskundig zijn op het gebied van architectuur. Termen als 

compositie en ritmiek zeggen veel over een gebouw, maar zijn voor een leek niet 

te plaatsen. Architectuurcriticus Bruno Zevi (1918 – 2000) benoemt in zijn boek 

‘’Architecture as space’’ enkele criteria op grond waarvan een gebouw geanalyseerd 

kan worden. Alleen de criteria die toepasbaar zijn op kazernes en begrijpelijk zijn 

voor leken, worden meegenomen in het onderzoek. Ook moeten de termen kunnen 

worden beoordelen bij het zien van foto’s. Over akoestiek van een woning kan 

bijvoorbeeld geen uitspraak worden gedaan. De volgende termen zijn ingedeeld op 

hun " loso" sche achtergrond. 

Materialistische interpretatie:

Volgens een materialistische interpretatie komen de vormen en het 

materiaalgebruik van een gebouw voort uit zijn directe omgeving.

Aansluiting omgeving: Criticus John Ruskin (1819 – 1900) stelde zelfs 

dat architectuur rond een vlak en rustig landschap 

functioneel, met eenvoudige vormen moest zijn. 

Heuvelachtige plekken vragen om meer pittoreske of 

houten architectuur. De term zal hedonisch worden 

beoordeeld.
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Bij een eenheid gaat het erom hoe onderdelen 

uit een gebouw het tot een geheel brengen. Bij 

een hoge score vormen de onderdelen samen 

De horizontale lijnen zijn volgens deze theorie 

gekoppeld aan rationele, intellectuele en rustige 

emoties. Terwijl de verticale lijnen symbool staan 

voor extase en het oneindige. Een lage score 

komt overeen met een horizontale richting en 

een hoge score met een verticale richting. Een 

middelmatige score is richtingloos. 

Als het gaat om volumes, is volgens Bruno Zevi, 

het gevoel van zwaarte, druk en weerstand het 

meest belangrijk. Een hoge score op ‘gevoel van 

massa’ houdt in dat het ontwerp een gevoel van 

zwaarte, druk en weerstand geeft.

Fysio-psychologische interpretatie:

Uit een fysio-psychologische interpretatie zijn de elementaire vormen verbonden 

met bepaalde emoties.

Formalistische benadering:

Bij een formalistische benadering wordt een werk beoordeeld op de kwaliteiten die 

in het object aanwezig zijn. Het gaat om de beschouwing van het object zelf.

Materiaalgebruik: Bij het materiaalgebruik wordt alleen gevraagd in 

welke mate het de respondent aanspreekt. Het is 

daarmee een hedonische term, waarbij gevraagd 

wordt naar een persoonlijke mening. Een hoge 

score komt overeen met een aantrekkelijk 

materiaalgebruik en een lage score met een 

onaantrekkelijk materiaalgebruik. 
Utilitaristische interpretatie:

Hoeveelheid woongevoel:
Deze term komt voort uit een utilitaristische 

beoordeling van een gebouw. Dat houdt in dat de 

uitstraling van een gebouw moet overeenkomen 

met de functie. Aangezien het in dit geval 

uitsluitend over woningbouw gaat, kan worden 

gevraagd hoeveel ‘’woongevoel’’ de projecten 

hebben. Volgens utilitaristische theorie zou een 

hoge eindscore moeten overeenkomen met een 

hoge score woongevoel.

Eenheid:

Horizontaal vs. verticaal:

Massa:
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Emotionele termen

In het onderzoek zijn, naast de technische termen ook emotionele termen gebruikt 

voor het beoordelen van kazerne. Bij het smaakonderzoek heeft het gebruik van 

persoonskenmerken tot verrassende resultaten geleid en producenten geholpen bij 

het verbeteren van producten. 

In kaasonderzoek zijn jonge, belegen en oude kaas zonder verpakking, beoordeeld 

op verschillende persoonskenmerken. Uit de resultaten bleek een signi" cant verschil 

in de term gezelligheid. Daaruit kan geconcludeerd worden dat op basis van smaak 

de ene kaas ‘gezelliger’ wordt gevonden dan andere kazen. Dergelijke testen kunnen 

voor verpakkingsontwerpers gebruikt worden om de uitstraling van het product te 

laten aansluiten op de smaak. 

een geheel en bij een lage score is er sprake van 

individuele losstaande objecten.

Symmetrie is ook een aspect uit een 

formalistische benadering. Balans is een criteria 

dat vooral toepasbaar is bij asymmetrisch 

gebouwen. Het gaat bij balans om de verdeling 

van het waarneembare gewicht in het gebouw. 

Oogt het gebouw instabiel, dan zal er laag 

gescoord worden bij het begrip balans en vice 

versa. 

Volgens Zevi is in iedere compositie behoefte 

aan een visueel centrum, of een punt met een 

optische aantrekkingskracht. Bijvoorbeeld de 

ingang in Palazzo Farnese in Rome (afbeelding 

3). Een uitzondering uit dezelfde stad noemt 

hij het Colloseum. Deze term wordt analytische 

beoordeeld, waarbij een hoge score overeenkomt 

met een sterke accentuering en een lage score 

met een kleinere accentuering (in het geval van 

bijvoorbeeld het Colleseum).

Belangrijk is dat alle projecten worden beoordeeld 

aan de hand van de menselijke maat. Hoe kleiner 

het gebouw lijkt ten opzichte van de menselijke 

maat, hoe lager de score. Op afbeelding 4 zijn drie 

voorbeelden van gevels met verschillende schalen. 

De meest rechtse zal op schaal laag scoren en de 

meest linkse hoog.

Balans:

Accentuering:

Schaal:
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Volgens Zevi kan een pop beschikken over eenheid, balans, accentuering en schaal, 

maar zonder een uitstraling en karakter blijft het een levenloos object. Gebouwen 

komen pas tot leven zodra ze een bepaald karakter uitstralen. De verbouwingen 

in Pessac verklaart Alain de Botton door de behoefte van de mens om zijn 

idealen en waarden te herkennen in gebouwen. Deze waren in het geval van de 

fabrieksarbeiders niet de industrialisering, maar verlangden ze naar hun boerenland 

thuis. ‘’We kunnen hieruit concluderen dat we geneigd zijn iets mooi te noemen 

wanneer we er, in geconcentreerde vorm, die eigenschappen in bespeuren waaraan 

we zelf, en onze samenlevingen in het algemeen, gebrek hebben.’’ (De Botton, 2006 

p. 174). Volgens de Botton is de diversiteit in bouwstijlen een gevolg van wisselende 

innerlijke behoeften van de mens. Hij verwijst daarbij naar de uitspraak van de 

Franse schrijver Stendahl (1783 – 1842) dat er: ‘’evenveel soorten schoonheid 

als ideeën van geluk bestaan’’. De diversiteit aan stijlen is, volgens de Botton, een 

gevolg van de verscheidenheid van onze innerlijke behoeften. Dit geldt niet alleen 

voor de klassieke met beelden versierde gevels en bruggen. Hij verklaart dat in 

alle objecten, waaronder ook abstracte voorwerpen, karaktereigenschappen zijn te 

herkennen. Als de glazen op afbeelding 4 worden vergeleken met mensen, komt 

in de wijnglazen duidelijk het vrouwelijke terug en verwijzen de bekerglazen naar 

het mannelijke. De waterkan op afbeelding 9 is te vergelijken met een pinguïn en 

afbeelding 7: Verschil in schaal

afbeelding 8: Palazzo Fernes
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de eettafel linksonder op afbeelding 9 met een hert. In de waterkoker rechtsboven 

is een zelfvoldaan en zwaarlijvig persoon te zien. De Romeinse architect Vitrivius 

legde ook het verband tussen objecten en mensen. De stevige Dorische zuil 

associeerde hij met de krijgshaftige held Hercules. De Ionische zuil vergeleek hij 

met de rijpe godin Hera en de rijk versierde, slanke Corinthische zuil relateerde 

hij aan de knappe, goddelijke jonge vrouw Aphrodite. ‘’De gebouwen die we 

bewonderen hebben uiteindelijk met elkaar gemeen dat ze op allerlei manieren 

waarden verheerlijken die wij hoogachten – dat ze met anderen via hun materialen, 

vormen en kleuren verwijzen naar zulke van oudsher positieve eigenschappen 

als vriendelijkheid, goedheid, " jnzinnigheid, kracht en intelligentie.’’ (de Botton, 

2006, p. 111) De Botton beweert dus dat onze persoonlijke associaties en waarden 

verbonden zijn aan ons oordeel over esthetische schoonheid en daarmee bepalend 

afbeelding 9: glazen, waterkannen en tafels
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zijn in onze architectonische voorkeur. Vandaar dat in dit onderzoek naast een 

technische beschrijving van de kazernes, ook karaktereigenschappen in de vorm van 

emotionele termen worden onderzocht.

Voor de emotionele termen is een selectie gemaakt uit de lijst in bijlage II met 

behulp van een instrument, gebruikt in het onderzoek van Gri$ ord (2010). De 

verticale as staat voor de hoeveelheid arousing (opwinding) en de horizontale 

as geeft de hoeveelheid pleasing (aantrekkelijkheid) aan. Volgens Gi$ ord zijn 

alle typen emoties en karaktereigenschappen in deze gra" ek te plaatsen. Aan 

respondenten werd gevraagd in dit schema een punt te plaatsen dat hun emotie 

over een gebouw weergeeft. Ik ben van mening dat dit voor een respondent te 

omslachtig is, omdat mensen niet gewend zijn hun emotie op een dergelijke manier 

te uiten. Dit model was wel goed bruikbaar om een selectie van emotionele termen 

te maken. De selectie van emotionele termen die de gra" ek op een gespreide 

manier verdeelt, is gebruikt in de eerste versie van de vragenlijst. 

Respondenten beoordelen de gebouwen dus op technische architectonische termen 

en emontionele termen. Met behulp van de persoonskenmerken zoals gezelligheid, 

afbeelding 10: Zuilen
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controle en innovatief, kan worden beoordeeld welk karakter de kazerne uitstraalt. 

De architectonische eigenschappen, zoals eenheid, materiaalgebruik en massa, 

geven inzicht in hoe een dergelijk karakter tot stand komt. Op afbeelding 11 

is dit schematisch weergegeven. Bij de verwerking van de resultaten kan met 

factoranalyse verbanden worden gezocht tussen de technische termen en de 

emotionele termen. 

Ook krijgen respondenten de mogelijkheid om eventuele opmerkingen op het 

antwoordblad te schrijven.

Toetsing van de termen

Alleen termen die een relatie hebben met de kazerne zijn relevant voor het 

onderzoek. Bij een term zonder relatie kunnen de respondenten weinig zinnigs 

invullen over de term. In dat geval zal er statistisch ook geen overeenkomst 

zijn tussen de getallen. Als bijvoorbeeld Villa Rotonda wordt beoordeeld op 

symmetrie, zullen de meeste respondenten een hoge score op symmetrie geven. 

Statistisch is dan een overeenkomstige hoge score op symmetrie herkenbaar, 

waaruit geconcludeerd kan worden dat respondenten het begrip symmetrie 

hebben begrepen. Als respondenten het gebouw moeten beoordelen op het 

begrip ‘tektoniek’, zullen de uitkomsten naar verwachting willekeurig zijn. De 

respondenten zijn niet deskundig op het gebied van architectuur en zullen het 

begrip tektoniek niet kennen. Het kan ook zijn dat een term wel wordt begrepen, 

maar dat de uitkomsten willekeurig zijn. In dat geval is die term niet interessant, 

omdat een dergelijke uitkomst niet kan leiden tot een ontwerpuitgangspunt. Een 

bruikbare term wordt gekenmerkt door een overeenkomende score, een onbruikbare 

term heeft een willekeurige score.

Testen doelgroep
Termen uit de 

literatuur
Goede resultaten

Slechte resultaten

Karakter/architectonische 
evaluatie gebouw

Termen

Technische termen Architectonische evaluatie 
van het gebouw

Emotionele termen Karakter van het gebouw

" guur 1:  relatie onderzoekstermen

" guur 2:  toetsing van termen
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Keuze en grootte van de steekproef

De mening van omwonenden van de Tapijnkazerne in Maastricht worden 

vergeleken met de mening van inwoners van Ede. Edenaren vormen in 

dit onderzoek de controlegroep vanwege overeenkomende demogra" sche 

eigenschappen tussen de wijken . De hoeveelheid respondenten in het onderzoek 

is gebaseerd op basis van ervaring van het CSO. Er wordt aan 100 respondenten 

gevraagd de enquête in te vullen, 50 in Ede en 50 in Maastricht. Met dit aantal en 

aard van het onderzoek wordt toeval uitgesloten. 

Uitvoering onderzoek

De enquêtes zijn huis aan huis verspreid. Dit betekent dat de vragenlijst met 

minimale uitleg goed ingevuld moet kunnen worden. Iedere vragenlijst kreeg foto’s 

in kleur van de kazernes. 

Bij het verspreiden werd uitgelegd wat het doel van het onderzoek was. De 

respondenten konden in hun eigen tempo de lijst invullen en met hen werd 

afgesproken wanneer de ingevulde lijst weer werd opgehaald. De medewerking 

aan het onderzoek was boven verwachting. Grofweg 80% van de aangesproken 

bewoners wilden meewerken. Er was geen verschil in medewerking tussen Ede en 

Maastricht.
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4.2 Resultaten

Alle termen tonen signi" cante verschillen tussen de kazernes. Nadat dit is 

vastgesteld, is gekeken of er een verschil in oordeel is tussen de Maastrichtenaren 

en de Edenaren. Dat blijkt niet het geval. Er zijn geen signi" cante verschillen 

gevonden in het eindoordeel en andere termen van de Tapijnkazerne door Edenaren 

en Maastrichtenaren. De Maastrichtenaren zijn dus niet bevooroordeeld over hun 

eigen kazerne. De factoren geslacht, leeftijd, gezinssamenstelling en woonduur 

spelen geen rol in de beleving van de kazernes. 

Karakteristieken van de kazernes

Over het algemeen geldt dat alle kazernes in dit onderzoek als vrij zakelijk en 

weinig dynamisch worden beschouwd. De grootste verschillen worden gevonden 

in huiselijk, gezellig, imponerend en de complexiteit van de vorm. De factoranalyse 

wijst uit dat de kazernes die imponerend worden gevonden, ook als avontuurlijk 

en iets meer dynamisch worden gezien. Deze staan in positief verband met de 

technische termen accentuering en de verticale richting. Daarnaast is er ook een 

verband tussen gezellig en ontspannen en huiselijk. De gra" ek op " guur 6 toont 

ruwweg de verschillen tussen de kazernes. Op de horizontale as zijn de gemiddelde 

waarde van imponerend, avontuurlijk en dynamiek geplaatst. De verticale as is een 

gemiddelde van gezelligheid, ontspannen en huiselijk. De kazernes worden per 

pagina apart uitgebreid besproken. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Eindscore waardering

" guur 3:  eindscore
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Imponerend, avontuurlijk, dynamisch
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" guur 4:  vergelijking kazernes
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Tapijnkazerne (hoofdgebouw), Maastricht

Het hoofdgebouw en het wachtgebouw 

van de Tapijnkazerne hebben samen de 

hoogste score op het eindoordeel. Beide 

gebouwen hebben een imponerend en 

licht avontuurlijk karakter, maar ook een 

huiselijk en gezellig gevoel uitstralen. 

Het wachtgebouw heeft een gezelliger, 

huiselijker en een meer ontspannen 

karakter dan het hoofdgebouw, maar wordt 

minder imposant bevonden. Ook scoort het 

hoger op dynamiek. 

afbeelding 11: Tapijnkazerne (hoofdgebouw)
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Tapijnkazerne (wachtgebouw), Maastricht

afbeelding 12: Tapijnkazerne (wachtgebouw)
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Prins Hendrik Kazerne, Nijmegen

De Prins Hendrik Kazerne in Nijmegen 

wordt na de Tapijnkazerne als meest 

mooi gezien. De karakteristieken 

liggen duidelijk in de imponerende, 

avontuurlijke, dynamische en zakelijke 

hoek. Het wordt gezien als een verticaal 

gebouw met een duidelijk accent op één 

punt. Het scoort laag op huiselijkheid 

en gezelligheid.
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afbeelding 13: Prins Hendrik Kazerne
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Oranje-Nassau Kazerne, Amsterdam 

Het uiterlijk van de Oranje-Nassau 

kazerne in Amsterdam wordt door 

het publiek als minst aantrekkelijk 

beschouwd. Behalve op de zakelijkheid 

scoort het op alle karaktereigenschappen 

laag. Het is een horizontaal gebouw 

zonder duidelijk accent. Het imponeert 

niet, maar is ook niet gezellig. 
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afbeelding 14: Oranje-Nassau Kazerne
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Frederik Hendrik Kazerne, Blerick 

Samen met het wachtgebouw van 

de Tapijnkazerne scoort Blerick het 

hoogst op gezelligheid en huiselijkheid. 

De kazerne wordt ten opzichte van de 

andere kazernes weinig imponerend, 

complex en avontuurlijk beschouwd. 

In tegenstelling tot de andere kazernes 

wordt bij de Frederik Hendrik Kazerne 

geen duidelijk horizontale richting of 

verticale richting aangewezen.
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afbeelding 15: Frederik Hendrik Kazerne
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Generaal de Bons Kazerne, Grave 

Kenmerkend voor deze kazerne is zijn 

horizontale richting. Het karakter 

is weinig uitgesproken, met een 

lichte neiging naar gezelligheid en 

huiselijkheid. Het scoort gemiddeld 

op huiselijkheid, gezelligheid en 

ontspannen, maar scoort lager op 

imponeren. In de opmerkingen is het 

veel geassocieerd met een basisschool.

20 40 60 80

eindoordeel

accent op één punt

horizontale richting

verticale richting

complexiteit vorm

imponerend

avontuurlijk

dynamisch

huiselijk

gezellig

ontspannen

zakelijk

Gemiddelde

afbeelding 16: Generaal de Bons Kazerne
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Johan Willem Friso Kazerne, Ede 

Dit is de meest gemiddelde variant 

van de reeks onderzochte kazernes. 

Het scoort op geen enkel punt als 

hoogst of het laagst. Het is een kazerne, 

zonder een duidelijke richting voor 

de huiselijke, gezellige en ontspannen 

sferen of de dynamisch, avontuurlijke 

en imponerende typen.
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afbeelding 17: Johan Willem Friso Kazerne
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4.3 Conclusie

Uit het feit dat de termen signi" cant verschillen blijkt dat de respondenten, 

onafhankelijk van elkaar, in staat zijn om de kazernes te kenmerken. Er is dus een 

consensus over wat gezellig, imponerend etc. wordt bevonden. Ook toont het aan 

dat de termen geschikt zijn om verschillen aan te duiden tussen de kazernes. Er kan 

gesteld worden dat het onderzoek geslaagd is, op basis van de gekozen termen de 

kazernes te karakteriseren. 

De Tapijnkazerne wordt in deze reeks van kazernes als meest aantrekkelijke 

beschouwd. De kazerne heeft een imponerend en avontuurlijk karakter, maar 

straalt ook huiselijkheid en gezelligheid uit. Of de mensen uit Ede komen of uit 

Maastricht speelt geen rol. Het is mogelijk dat Maastrichtenaren zich niet hechten 

aan de Tapijnkazerne, omdat de kazerne in een privé domein staat. Het kazerne 

terrein is afgeschermd door hekken en vormt een blinde vlek voor de bewoners. 

Het verslag van perceptie en emotie door Corina Popa en Giel Geurts gaat dieper 

in op dit onderwerp. 

Ook het geslacht, leeftijd, gezinssamenstelling en woonduur heeft geen invloed op 

de evaluatie van de kazerne. Over het algemeen worden kazernes hoger beoordeeld 

zodra ze meer karakter uitstralen. Alle kazernes worden vrij zakelijk gezien en 

weinig dynamisch. 

De imponerende en avontuurlijke kazernes hebben gemeen dat er sprake is 

van een sterke verticaal gevoel en een duidelijk accent op één plaats. Kennelijk 

zijn dit architectonische eigenschappen die een dergelijk gevoel overdragen. De 

Tapijnkazerne in Maastricht en de Frederik Hendrik Kazerne in Blerick zijn de 

meest gezellige en huiselijke kazernes. Opvallend daaraan is dat het wachtgebouw 

in Maastricht en de kazerne in Blerick de twee kleinste kazernes zijn, waarvan 

slechts de kazerne in Blerick laag scoort op imponeren. Opmerkelijk is dat de drie 

kazernes een vergelijkbare ronde vorm rond hun entree hebben. Wellicht beïnvloedt 

de entree de gezelligheid van de kazernes. 
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5 Ontwerp
In deze fase is gekeken naar de stedenbouwkundige ruimte, de omliggende bebouwing, 

het militair erfgoed, een programmatische indeling en de genius loci die samen de 

architectonische hoofdstructuur bepalen. Deze architectonische hoofdstructuur vormt de 

basis de ontwerpvarianten die getoetst zijn aan de mening van leken (zie hoofdstuk 5. 

Architectonisch onderzoek). In deze fase speelt de mening van de leek nog geen rol. 

5.1 Visie hergebruik militair erfgoed

De Tapijnkazerne betreft een trainingscentrum, waarin burgers werden opgeleid 

tot soldaat. Het ging op het kazerne terrein niet over overwinning of strijd, maar 

eerder over het vormen van individuen tot een groep. Soldaten hoorden bij een 

peloton, een peloton tot compagnie en een compagnie tot een bataljon. Voor een 

bevelhebber is een bataljon inzetbaar op voorwaarde dat de manschappen op 

gelijke manier handelen. Om een betrouwbaar manschap te vormen, zijn soldaten 

op dezelfde manier opgeleid. De soldaten dragen daarom hetzelfde uniform, eten 

samen, slapen in identieke bedden en doen dezelfde oefeningen met een sterke 

eenheid tot gevolg. Soldaten leefden op de Tapijnkazerne in een collectief.

Het collectieve leven van een soldaat is een ruim begrip. Het gaat over het 

ondergeschikt zijn van het individu. Die hoort zich te gedragen volgens de orders 

van zijn overste en wordt gestraft als hij dat niet doet. Maar het gaat ook over 

het horen bij een groep. Een groep waarmee je een vriendschapsband opbouwt. 

Een groep die samen veel van zijn leefruimtes deelt. Deze laatste elementen doen 

denken aan de steeds populairdere woonvorm ‘collectief wonen’. Het collectief 

wonen bestaat uit een gesloten woonblok, waarin meestal één speci" eke doelgroep 

collectief omgaat met bepaalde ruimtes. Het gaat vaak om jonge gezinnen met 

kinderen waarin een gemeenschappelijke tuin wordt gedeeld. Het woonblok van 

Rapp+Rapp in Nootdorp is een voorbeeld van een dergelijk project. Doordat het 

afgeschermd is van de omgeving kunnen kinderen ook buiten het zicht van hun 

ouders veilig spelen. Het gedeeld omgaan met ruimtes en zijn enclave-achtige 

(framed) verschijningsvorm, maakt deze woonvorm een geschikte functie voor het 

hergebruik van militair erfgoed. 
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afbeelding 18: Tapijnkazerne

afbeelding 19: Collectief wonen
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5.2 Analyse

De analyse is onderverdeeld in een historische analyse en een locatie analyse.

Historische analyse

Op 13 juni 1673 was het beleg van Maastricht, op de plaats van de projectlocatie. 

Maastricht was de eerste stad die belegerd werd onder leiding van Sebastien 

Vauban, in zijn tijd een meester in militaire tactieken. In navolging van de 

beschietingen op de stadsmuren door stellingskanonnen, gaf Vauban het bevel om 

drie loopgraven parallel aan de stadsmuur te maken en die in een zigzagpatroon 

te verbinden. Door deze constructie was het moeilijk voor de verdedigers van de 

stad om een schot te lossen op hun belagers, omdat die zich konden verstoppen 

tussen de loopgraven. Het bood militaire eenheden de mogelijkheid om 

kruitvaten plaatsen om een bres in de muur te slaan. Maastricht werd veroverd 

in een recordtijd van 13 dagen. Ook al zijn er in het huidige landschap geen 

sporen van zichtbaar, kan de aanvalsstrategie als inspiratiebron dienen voor een 

architectonische uitwerking. Het nieuwe ontwerp zal namelijk, net als de parallellen 

loopgraven, een relatie aangaan met de stadsmuur.

afbeelding 20: Maastricht 1673 met parallellen loopgraven Vauban
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afbeelding 23: doorsnede loopgraaf

afbeelding 21: beschieting op knooppunnten afbeelding 22: verdeling manschappen
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Locatie analyse stad

De Tapijnkazerne ligt aan de rand van de binnenstad in de wijk Jekerkwartier in 

Maastricht. De Tapijnkazerne was een trainingscentrum en vormde een eigen 

wereld, die weinig aansluiting met zijn omgeving zocht. Bovendien was het voor de 

buurtbewoners verboden terrein. Dit had tot gevolg dat de Tapijnkazerne zich heeft 

ontwikkeld tot een enclave binnen de wijk. 

De Tapijnkazerne wordt omringd door een stadspark aan de noordkant en door de 

drukke Prinsbischopsingel aan de zuidzijde. Achter de Prinsbischopsingel bevinden 

zich voornamelijk woningen. Het stadspark grenst aan de historische stadsmuur. 

Met aan de noordkant de binnenstad en aan de zuidkant woonwijken. Het park 

vormt een bu$ er van de versteende binnenstad naar de groene woonwijken. 

Binnen de muur zitten de publiekstrekkers en daarbuiten is er meer plek voor de 

buurtbewoners.

afbeelding 24: enclave
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afbeelding 26: Verloop

binnenstad park woonwijk

Stadsmuur en park als bu$ er

De historische stadsmuur en het aansluitende park vormen een duidelijke 

grens tussen de binnenstad en de woonwijken. Binnen de muur bevinden zich 

publiekstrekkers, winkels, openbare functies in een versteende omgeving. Buiten de 

muur staan woningen met een lagere bebouwingsdichtheid in meer groen karakter. 

De Tapijnkazerne staat aan de groene kant van de muur. 

afbeelding 25: doorsnede stad naar woonwijk
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wonen
winkels
mix
openbare functies
universiteit

afbeelding 27: morfologie

afbeelding 28: functies
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afbeelding 29: publiektrekkers

afbeelding 30: functies voor de wijk
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afbeelding 31: Steen

afbeelding 33: Groen

afbeelding 32: Steen

afbeelding 34: Groen
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afbeelding 36: Wespentaille afbeelding 37: Wespentaille

Gebruik park

Het park wordt voornamelijk gebruikt door omwonenden die dagelijkse met de 

hond wandelen of met hun (klein)kinderen de hertjes komen voeren. Het is nog 

een van de weinige historische plekken in Maastricht die niet door toeristen wordt 

overspoeld. Enkele bezoekers zoeken de grens op door een wandeling over de 

stadsmuur te maken, maar blijven voornamelijk aan de versteende kant. Door de 

slanke vorm van het park, ontstaat er echter wel een interessante interactie tussen 

bezoekers op de stadsmuur en de parkgangers. De wespentaille intensiveert de 

aanwezigheid van de stadsmuur en levert in samenwerking met het historisch groen 

een sprookjesachtig park. De Tapijnkazerne begrenst de woonwijk-kant van de 

wespentaille.

afbeelding 35: Wespentaille
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Wespentaille tot groter geheel

De bu$ erzone heeft de potentie om deel uit te maken van een groengordel, lopend 

van het stadspark aan de Maasboulevard tot aan het Jekerpark in het Jekerdal. Het 

is een aaneenschakeling van parken met een totale lengte van anderhalve kilometer. 

Deze groengordel zijn tot nu toe losstaande parken, omdat de wespentaille op twee 

punten is ontkoppeld. De eerste knik ligt ten hoogte van de Sint Hubertuslaan. De 

ligging van het hertenkamp ten noordoosten van de Tapijnkazerne vormt een prop 

die een soepele overgang met het westelijke deel onmogelijk maakt. 

De tweede onderbreking is de drukke Prins Bisschopsingel. Druk verkeer splitst 

het Jekerpark met de Noordelijk gelegen parken. De oversteekplaats vormt 

onvoldoende uitnodiging voor voetgangers om hun wandeling naar het Jekerpark te 

vervolgen. 

12

afbeelding 38: Groen
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1

afbeelding 39: Knelpunten

2
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Analyse Tapijnkazerne

De volgende eigenschappen van de Tapijnkazerne zijn geanalyseerd:

• Bouwperiodes

• Functies

• Structuur

• Ontsluiting 

• Groen

Bouwperiodes

Aan de eerste bouwperiode is meer aandacht besteed aan afwerking van gebouwen 

en is consequenter doorgevoerd dan aan de later geplaatste gebouwen. De 

gebouwen uit de eerste bouwperiode vormen hierdoor een sterker geheel dan de 

andere. 

oorspronkelijke gebouw 
Tapijnkazerne

Gebouwen uit 1950 en 1970

afbeelding 40: bouwperiodes
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Detaillering oorspronkelijk gebouwen

Detaillering latere bebouwing

afbeelding 41: Paviljoengebouw

afbeelding 45: Aanbouw hospitaal afbeelding 46: voertuigenloods

afbeelding 47: keukengebouw afbeelding 48: o%  ciersgebouw

afbeelding 42: Loods

afbeelding 43: hoofdgebouw afbeelding 44: recreatiegebouw
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Functies

1 Wachtgebouw

2 Bibliotheek/winkel

3 Magazijn

4 Logiesgebouw I

5 Logiesgebouw II

6 Hoofdgebouw

7 Voertuigenloods

8 Burelen

9 Sportgebouw

10 Keuken/eetzaal

11 Garage/loods

12 Stafgebouw

13 Stafgebouw

14 Eetzaal/kantine

15 Particulier kantoor

16 Particulier kantoor 

1
2

3

45

67

8 9 10

11
1213

14

15

16

Groen

De meeste grote bomen zijn geclusterd tussen het wachtgebouw en de court de 

logés. 

afbeelding 49: functies

afbeelding 50: Bomen
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Structuur

De structuur van de Tapijnkazerne is overwegend rechtlijnig. Lange zichtassen 

zorgde voor overzicht en wekken een collectieve indruk. De meest prominente is de 

oost-west as, die voor ontsluiting wordt gebruikt.

Ontsluiting

afbeelding 51: Ontsluiting

afbeelding 52: Structuur
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Conclusie

Het groen ten noorden van de Tapijnkazerne is een waardevol stadspark voor 

buurtbewoners. Een historische plek, die niet wordt overspoeld door toeristen, is 

in Maastricht uniek. De wespentaille-achtige vorm van het park nodigt uit tot een 

romantische wandeling langs de stadsmuur. Het park werkt als prettige overgang 

van de versteende binnenstad naar de groene woonwijken. De gebieden ten zuiden 

van de muur horen duidelijk bij het woongebied van Maastricht. Het vormt een 

meerwaarde voor de nieuwe bewoners van het kazerneterrein om de woningen zicht 

te geven op dit stadspark en de stadsmuur. Een voorwaarde is dat de heersende 

romantische sfeer behouden blijft. De aanvalstactiek van Vauban is daarvoor een 

interessante inspiratiebron. Het is aan te bevelen om de parken aaneen te schakelen 

tot een grotere groengordel. 

Op het kazerneterrein staan gebouwen uit verschillende bouwperiodes. Gebouwen 

uit de eerste bouwperiode zijn gebouwd in een eenduidige stijl. Voor de later 

gebouwde gebouwen zijn andere stijlen gebruikt. De bouwstijl uit de eerste 

periode is het meest kenmerkend voor de Tapijnkazerne, omdat de prominente 

gebouwen zoals het hoofdgebouw en het wachtgebouw in deze stijl zijn gebouwd. 

Bovendien is deze stijl het meest consequent toegepast. Dit heeft tot gevolg dat de 

later gebouwde gebouwen, als toevoegsels op het terrein staan. Daarnaast negeren 

deze gebouwen de heersende rechtlijnige structuren van het kazerneterrein. Bij de 

herstructurering van het kazerneterrein zullen de gebouwen met de eenduidige stijl 

als meest belangrijk worden beschouwd. Ook zeer opmerkelijk is de hoeveelheid 

groen op het terrein. Deze bestaat voornamelijk uit oude bomen die het terrein een 

vriendelijk, bewoonbaar karakter geven. 
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5.3 Stedenbouwkundig ontwerp

De Tapijnkazerne is een van de honderden monumenten in Maastricht. De 

kazerne, die terecht op de monumentenlijst staat, heeft zich echter nooit 

gepro" leerd als een spraakmakend monument. Uit de M3 vooronderzoeken ‘De 

Smaak van Architectuur’ en ‘Interacting with the (de)fence’, is gebleken dat de 

Tapijnkazerne zich als een enclave in de stad heeft ontwikkeld. Uit ‘interacting with 

the (de)fence’ komt naar voren dat de Tapijnkazerne vooral bekend is bij de direct 

omwonenden. Zij zien het kazerneterrein als een onderdeel van hun woonwijk, 

maar beschrijven de plek als een onbekende grijze vlek in hun wijk. De enkele 

gebouwen die bekend zijn, staan aan de rand. Uit ‘De smaak van architectuur’ blijkt 

dat omwonenden van de Tapijnkazerne dezelfde emotionele response geven als 

onbekenden van de Tapijnkazerne. Van een duidelijke, bevooroordeelde emotionele 

binding met de kazerne met omwonenden is dus geen sprake. De Tapijnkazerne 

wordt door beide groepen als een aantrekkelijke kazerne beschouwd. In vergelijking 

met andere Nederlandse kazernes is het een relatief vriendelijk gebouw. Omdat 

de kazerne meer een enclave in de wijk is dan dat het de algemene aandacht 

trok, zien wij het kazerneterrein als een monument voor de lokale bevolking. 

Het stedenbouwkundig plan is voor een groot deel in samenwerking met Marcel 

Pruijsten ontwikkeld.

Het wonen in een collectief is het uitgangspunt voor het stedenbouwkundig plan. 

De enclave-achtige bouwvorm en het voormalig collectieve gebruik, sluiten aan 

bij de populaire woonvorm collectief wonen. Belangrijk is dat deze aspecten in 

het terrein aanwezig blijven. Tegelijkertijd worden de woningen voorzien van 

zicht op het park, zonder dat het huidige karakter van het park verstoord wordt. 

De o%  ciersmess, het hospitaal en het vernieuwde recreatiegebouw blokkeren het 

zicht van de kazerne naar het park. Zoals uit de analyse blijkt, zijn deze gebouwen 

niet de meest prominente van de Tapijnkazerne. Zicht vanaf de woningen naar 

het park wordt daarom belangrijker gevonden, dan deze twee aanvullingen op de 

Tapijnkazerne. De vrijgekomen locatie beschikt over een goed uitzicht op het park 

en worden ingevuld met de nieuwe woningen. 

afbeelding 53: Stedenbouwkundig plan
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Zicht op het park

afbeelding 54: Zicht op het park
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Ontsluiting

De ontsluiting van de woningen zit aan de beschermde, kazerne-zijde. 

Daarmee wordt het besloten karakter gewaarborgd, dat terug te vinden is in het 

collectief wonen. De lange zichtlijn van de Tapijnkazerne wordt gebruikt als 

hoofdontsluiting. Aan deze as bevinden de opnieuw ingerichte openbare functies, 

de ontsluitingen van de woningen en een groene buitenruimte voor bewoners op de 

Tapijnkazerne. De as is voor " etsers doorgetrokken tot het park om bewoners een 

logische ontsluiting naar het westen te bieden. 

afbeelding 55: Ontsluiting
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Nieuwe functies kazerneterrein

Omdat de Tapijnkazerne vooral betekenis heeft voor de lokale bevolking, wordt het 

terrein, naast nieuwe woningen, heringericht met buurt ondersteunende functies. 

Waar mogelijk, zijn er functies gezocht die passen bij het oorspronkelijk gebruik 

van het gebouw. In het hoofdgebouw met de logiesgebouwen wordt een basisschool 

en kinderdagverblijf gerealiseerd. In het voormalig keuken gebouw komt een afhaal 

restaurant. De excercitieloodsen worden gebruikt voor een " tnesscentrum en een 

gymzaal voor de basisschool. Het oude recreatiegebouw uit 1910 wordt opnieuw 

ingericht als buurtcentrum. 

afbeelding 56: Nieuwe functies
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Verplaatsing hertenkamp

Het hertenkamp krijgt een nieuwe plek, verderop in het park langs de wespentaille. 

De nieuwe, langgerekte vorm heeft meer contactpunten met de wespentaille. Er is 

dus nu sprake van een wandeling tussen een hertenkamp en de stadsmuur in plaats 

van dat er op één punt wordt langsgelopen.  Omdat het nu tussen de woningen en 

het park ligt, is er een heldere relatie tussen het park en de woningen, maar eigenen 

de woningen het park niet toe. Parkbezoekers en bewoners blijven van elkaar 

gescheiden. 

afbeelding 57: Hertenkamp
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Koppeling parken

Het verplaatste hertenkamp maakt ruimte voor een betere overgang tussen de 

parken. Parkbezoekers worden nu geleidelijk van het Montseigneur Nolenspark in 

de wespentaille geleid. Wandelaars zijn nu eerder geneigd hun wandeling voort te 

zetten langs de stadsmuur.

afbeelding 58: Overgang in wespentaille
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Lus

Omdat de wespentaille geen duidelijke terugweg had, moesten bezoekers 180 

graden draaien en dezelfde wandeling terug maken. In de nieuwe opzet eindigt 

de wandeling met een lusstructuur waardoor bezoekers worden geleid naar een 

mogelijke weg terug. 

afbeelding 59: Lus



- 57 - 

Fietsroute

Het tweede knelpunt is de scheiding tussen de wespentaille en het Jekerpark door 

de drukke Prins Bisschopsingel. Het Jekerpark zet zich voort in een uitgestrekt 

gebied dat interessant is voor " etsers. Het zou interessant zijn als dit gebied al vanaf 

de stadsmuur in het groen is te bereiken. Daarom wordt langs de wespentaille een 

" etsroute aangelegd die langs de Jeker onder de Prins Bisschopsingel het Jekerpark 

bereikt.

afbeelding 60: Fietsroute
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5.4 Architectonisch ontwerp

Het beleven van het park is fundamenteel voor het architectonisch ontwerp. 

De uitdaging is om enerzijds het huidige gebruik van het park niet te verstoren 

en anderzijds zo veel mogelijk woningen uitzicht te geven op het groen en de 

stadsmuur. Ook is er bij de uitwerking op gelet dat er collectieve buitenruimten 

ontstaan. Het delen van ruimten sluit aan bij het collectieve leven van de 

Tapijnkazerne. Bovendien is het ruimte-e%  ciënt, waardoor het wonen in de 

binnenstad voor een ruimere groep mensen beschikbaar wordt. Collectief wonen 

is het meest populair bij jonge gezinnen, zij vormen daarom de doelgroep voor het 

bouwproject.

De bouwkavel vanaf de ontsluitingsas tot aan het hertenkamp is 70 meter diep. 

Dit noodzaakt de bebouwing over elkaar te steken om iedere woning van uitzicht 

op het park te voorzien. Een balkon structuur zoals de Medina in Eindhoven is 

een e$ ectieve vorm om een uitzicht te verdelen over de bewoners. Een dergelijke 

structuur, toegepast op de Tapijnkazerne leidt echter tot een kolossaal gebouw 

dat uit verhouding is met de overige bebouwing op het terrein. De achterkant van 

het gebouw wordt snel even hoog als het hoofdgebouw. Doordat ze een groter 

oppervlak hebben, overschaduwen ze daarmee de meest prominente gebouwen. 

afbeelding 61: Verdeeld zicht op het park

afbeelding 62: Verdeeld zicht op het park
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Een oplossing daarvoor is het introduceren van een hoogteverschil. De grond tot 

het hertenkamp wordt zes meter verlaagd en loopt in een talud omhoog tot het 

voetpad. Het hertenkamp staat dus onder een lichte hoek, waardoor het mogelijk is 

om twee verdiepingen uitzicht op het park te geven. De bebouwing wordt verlaagd 

waardoor de woningen in balans staan met het court de loges en het wachtgebouw. 

Succesvolle voorbeelden van collectief wonen hebben gemeen dat alle woningen 

direct toegang hebben tot de gemeenschappelijke ruimtes. GalerijQ ats en 

appartementen, waarbij sommige bewoners direct aan de gedeelde plekken wonen 

en anderen eerst door gedeelde gangen moeten lopen, hebben zelden levendige 

gedeelde buitenruimtes. Als een voordeur in hoogte te ver van de buitenruimte 

is verwijderd, is onduidelijk voor wie de buitenruimte is bedoeld. Het heeft tot 

gevolg dat niemand het gebruikt.  Daarom is een laagdrempelige toegang tot 

de gedeelde buitenruimtes voor alle bewoners vereist. Het appartementen blok 

wordt ingesneden, zodat er rijen eengezinswoningen worden gecreëerd, die allen 

een voordeur aan de straat hebben. De insneden zijn geïnspireerd op de aanval 

afbeelding 63: Verdeeld zicht op het park met talud

afbeelding 64: Verdeeld zicht op het park met talud
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strategie ‘’parallellen loopgraven’’ toegepast door Vauban in 1673. Net als de 

parallellen loopgraven worden er drie gedekte loopgraven toegepast, evenwijdig 

aan elkaar en de stadsmuur. Het verschil is dat deze in plaats van een zig-zag-

patroon, nu loodrecht met elkaar worden verbonden. Het zig-zag-patroon is 

oorspronkelijk toegepast om manschappen zo beschut mogelijk de vijandige linie 

te laten benaderen. Nu is er geen sprake meer van een stadsmuur die moet worden 

beschermd, maar van een stadsmuur, die voor de bewoners prettig is om te zien. Op 

plaatsen waar de loopgraven verbonden zijn, wordt dus geen dekking gezocht, maar 

juist zicht geboden op het park. 

afbeelding 67: insnedes

afbeelding 65: 1673, muur als vijand afbeelding 66: 2012, muur als vriend

De straten zijn gespiegelde loopgraven. Vauban liet zijn manschappen het 

opgegraven zand aan de vijandige kant plaatsen voor bescherming. Hierdoor hoefde 

een loopgraaf maar tot middelhoogte worden uitgegraven. In dit ontwerp liggen de 

straten verdiept, maar steken de woningen met uitzicht op het park er aan kazerne-

kant bovenuit. 
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Via de insneden worden de woningen naar de beneden begeleid tot 6 meter 

beneden het maaiveld. De hellingbanen zijn toegankelijk voor " ets, rolstoel 

en voetganger. Hierdoor zijn de woningen vergelijkbaar met compacte 

eengezinswoningen. Het verschil is dat de autoparkeerplaatsen niet voor de deur 

staan. Daarover later meer. Op de plaatsen waar de hellingbaan knikt, oftewel 

waar Vauban een zig-zag zou plaatsen, zijn trappen toegevoegd voor voetgangers. 

Hierdoor hoeven bewoners niet de hele hellingbaan per voet af te leggen. Dit heeft 

als bijkomend voordeel dat er geen hekwerk langs het uitzicht geplaatst hoeft 

te worden. De omlijsting van het uitzicht wordt gevormd door de bebouwing 

en loopt tot de grond, wat een ruimtelijk beeld oplevert. De daken begeleiden 

de hellingbanen mee naar beneden om te voorkomen dat er te diepe, donkere 

straten worden gemaakt. Door de daken van richting te veranderen, ontstaat een 

vriendelijk, huiselijk beeld dat aansluit met het beeld van de Tapijnkazerne op de 

achtergrond. 

afbeelding 68: insnedes

afbeelding 69: hellende daken

afbeelding 70: daken
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Op plaatsen waarin het uitzicht vanuit de woningen op het park minimaal is, 

worden binnenpleinen gemaakt. Deze binnenpleinen vervangen de tuinen van 

de eengezinswoningen. De buitenplaatsen worden gedeeld door medebewoners 

en zullen worden ingericht naar hun wens. Op voorbeeld locaties is te zien hoe 

buurtbewoners daar speeltoestellen voor kinderen plaatsen. Er is zelfs een voorbeeld 

van een gedeeld konijnenhok. De pleinen zijn zo ontworpen dat ze een dergelijk 

gebruik voor kinderen ondersteunen. Ook zal er ruimte zijn voor bankjes voor 

ouders of oudere kinderen. 

afbeelding 71: kortere weg voor voetgangers, lijst zonder hekwerk

afbeelding 72: Gemeenschappelijk plein
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Omdat de voordeuren de hellingbaan naar beneden volgen, veranderen de 

woningen. Een splitlevelconstructie met een vast en een variabel gedeelte, zorgt 

ervoor dat een groot deel van de woningen hetzelfde zijn. Het plateau bij de ingang 

van de woning is variabel en loopt met de hellingbaan mee naar beneden. Schuine 

daken volgen het hoogteverschil van het splitlevel niveau aan de entreezijde. 

Hierdoor worden geen overdreven hoge verdiepingen gemaakt. Bovendien 

benadrukt dit ontwerp het woongevoelkarakter, dat zichtbaar wordt zodra het 

gebouw van afstand wordt bekeken (afbeelding 74). 

Tot zo ver is de architectonische hoofdstructuur bepaald door omgevingsfactoren 

en andere architectonische randvoorwaarden. In de volgende hoofdstukken staat 

beschreven hoe de smaak van niet-architecten het ontwerp verder zal bepalen.

afbeelding 73: Doorsnede langs

afbeelding 74: Totaal perspectief
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De architectonische hoofdstructuur is vastgesteld en kan verder uitgewerkt worden. 

Deze fase is het meest geschikt om bewoners, de niet-architecten, te betrekken. 

Het is niet mogelijk om mensen te vragen wat ze willen, dat kan alleen via een 

vergelijking van varianten. In het vooronderzoek is duidelijk geworden met welke 

methode de voorkeur van mensen te meten is.

Het doel van het onderzoek is het selecteren van een ontwerpvariant dat door 

leken het meest wordt gewaardeerd. Omdat de architectonische hoofdstructuur 

is vastgesteld, kan er gericht onderzoek worden gedaan naar speci" ek belangrijke 

thema’s in dit ontwerp. De volgende onderwerpen zijn onderzocht: 

 

• Raamvormen: bij welke raam vorm is het uitzicht op het stadspark het meest 

aantrekkelijk?

• Materialen: welk materiaal vinden respondenten het meest passend bij het 

ontwerp?

• Gevelcompositie: welke gevelcompositie levert het meest aantrekkelijke plein?

De ontwerpvarianten zijn voortgekomen uit het voorlopig ontwerp dat in 

hoofdstuk 4 is beschreven.  De varianten verschillen niet veel van elkaar, maar wel 

genoeg om aan leken te vragen waar de voorkeur naar uitgaat. Op iedere thema 

zijn telkens vier varianten gemaakt. De onderzoeksvraag bij de drie onderwerpen 

is dezelfde, namelijk; welke ontwerpvariant wordt door de respondenten als meest 

aantrekkelijk beschouwd? 

De vragenlijsten zijn terug te vinden onder de volgende links:

Vragenlijst 1: 

http://www.surveymonkey.com/s.aspx?PREVIEW_MODE=DO_NOT_USE_THIS_

LINK_FOR_COLLECTION&sm=ni7AxxFdm%2bQMQlLtO%2fWN91iorH8163P

3v%2fE7XH6LnLQ%3d

Vragenlijst 2: 

http://www.surveymonkey.com/s.aspx?PREVIEW_MODE=DO_NOT_USE_THIS_

LINK_FOR_COLLECTION&sm=PyAxeBppw1EttJmeSpPZT4EJcTkURVa3%2bst

N8aDHz64%3d

6 Voorkeuronderzoek ontwerpvarianten
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6.1 Methode

De proefopzet is vergelijkbaar met de gehanteerde methode uit het M3 

vooronderzoek, beschreven in hoofdstuk 3. In het vooronderzoek is een 

architectonische gevel van verschillende militaire kazernes beoordeeld door 

omwonenden. Dit tweede onderzoek richt zich speci" ek op het voorlopig 

ontwerp dat gemaakt is voor de Tapijnkazerne. De architectonische structuur 

staat vast en nu komt het er op aan welke van de ontwerpvarianten de voorkeur 

heeft. Omdat er slechts wordt gezocht naar de beste ontwerpvariant, kunnen 

de onderzoekstermen worden beperkt. De ontwerpvarianten zijn gemaakt met 

vergelijkbare aandacht voor detail, compositie en visuele presentatie. De enquêtes 

met afbeeldingen van de ontwerpvarianten zijn digitaal aan de respondenten 

voorgelegd via een online enquêteprogramma. De drie onderwerpen (raamvormen, 

materialen en gevelcompositie) zijn verdeeld over twee enquêtes. Materiaalgebruik 

en raamvormen zijn in de eerste enquête opgenomen en naar de gevelcompositie 

is in de tweede enquête gevraagd. In de eerste enquête is gevraagd om de 

aantrekkelijkheid aan te geven met een cijfer. Na opmerkingen daarover is dat in 

de tweede enquête vervangen door een likert-schaal. Om een goede vergelijking te 

maken zijn de ontwerpvarianten steeds overzichtelijk naast elkaar op één scherm 

afgebeeld. De eerste enquête is verstuurd op 6 december 2012 en de tweede enquête 

op 6 januari 2013. In de tussentijd is het voorlopig ontwerp aangepast aan de hand 

van de resultaten van de eerste enquête. 

Steekproef

De voorkeur ging uit om uitsluitend hoogopgeleide ouders met jonge kinderen 

verspreid over Nederland te betrekken, maar uit praktische overwegingen is het 

gebleven bij mijn directe familie en vriendenkring. Deze bestaat voornamelijk uit 

hoogopgeleide starters en ouders met jonge kinderen, geconcentreerd in Eindhoven 

en Gelderland. Er is bij alle enquêtes gevraagd of de respondent een bouwkundige 

opleiding volgt of heeft afgerond. 
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6.2 Voorkeuronderzoek raamvormen

Een groot deel van het architectonische ontwerp is er op gebaseerd dat bewoners  

uitzicht hebben op het park en de historische stadsmuur. Vanuit de woonkamer 

vormt een raam als een diafragma dat het uitzicht omkadert. Interessant om te 

weten is welke vorm van omkadering tot de meest aantrekkelijke woonkamer leidt. 

Vier varianten van raamvormen zijn onderzocht waarbij raamoppervlak constant is. 

De meubels in de woonkamer zijn bij elke variant identiek. 

1. Horizontaal raam: loopt mee met de stadsmuur en geeft weinig zicht op het 

dak van de buren.

2. Twee verticale ramen; doorlopend tot de vloer: geeft veel contact met buiten 

omdat je vanuit je stoel naar beneden kunt kijken.

3. Vierkant raam: zit tussen variant 1 en 2 in.

4. Raam meelopend met plafond: geeft een ruimtelijk e$ ect door meer zicht op 

de lucht. 

De varianten zijn getoetst op:

• Aantrekkelijke kamer

• Aantrekkelijk uitzicht

• Spannend

• Vriendelijk

afbeelding 75: raamvarianten
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Resultaten

38 respondenten hebben de enquête volledig ingevuld. De resultaten zijn verwerkt 

met het CSO-systeem en SPSS 20. De signi" cantie is berekend met One-

Way ANOVA-toets. Alle termen duiden op statistisch signi" cante verschillen, 

dus de resultaten zijn niet op toeval berust. De respondenten hebben dus een 

overeenkomende voorkeur variant. 

Conclusie

De variant met de verticale ramen is de meest aantrekkelijke woonkamer. Alleen 

een omkaderd uitzicht levert nog niet de gewenste woonkamer op. De plaatsing van 

de ramen lijkt in dit geval belangrijker dan het meeste het uitzicht. Een mogelijke 

verklaring voor deze voorkeur is, dat mensen een verbinding met de straat wensen.

Signi" cantie

Aantrekkelijkheid Spannend Gezellig
Aantrekkelijkheid 

uitzicht

*** *** *** ***

5,80 6,62 4,57 8,71

Gemiddelde scores

raamvariant Aantrekkelijk Spannend Gezellig
Aantrekkelijk 

uiitzicht

1 58 58 49 71

2 72 58 61 57

3 59 47 52 59

4 62 61 54 72

tabel 1: sigini" cantie

tabel 2: Gemiddelden
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6.3 Voorkeuronderzoek materialen

Bij dit onderzoek zijn vier varianten met verschillend materiaalgebruik getekend:

1. Hout: verticale lamellen aan de woonzijde en horizontale aan de gevel met de 

entree.

2. Beton met glas: mogelijk zorgt een open gevel voor een vriendelijker beeld in 

de ‘loopgraven’.

3. Donkere baksteen: bekijken of de donkere steen hetzelfde e$ ect heeft op 

loopgraaf-perspectief als op totaalperspectief. 

4. Lichte baksteen: idem.

afbeelding 76: Straatniveau

afbeelding 77: Totaalniveau
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Gemiddelde scores straatniveau

variant Aantrekkelijk Spannend Gezellig

1 58 70 48

2 66 58 51

3 61 49 59

4 49 40 52

Gemiddelde scores totaalniveau

variant Aantrekkelijk Spannend Gezellig

1 59 65 48

2 60 55 48

3 62 66 54

4 73 59 65

Signi" cantie straatniveau

Aantrekkelijk Spannend Gezellig

n.s. *** n.s.

1,87 23,1 1,53

Signi" cantie totaalniveau

Aantrekkelijk Spannend Gezellig

*** *** **

11,3 6,80 26,7

Omdat de gevels van dichtbij en van ver af een verschillend beeld oproepen 

zijn de vier varianten zowel gepresenteerd vanuit de loopgraaf als het park. Om 

extra inzicht te krijgen is, naast de aantrekkelijkheid, ook een score gevraagd op 

‘spanning’ en ‘gezellig’. Het ontwerp is er op gericht om collectieve woonvormen 

in de loopgraaf aantrekkelijk te maken zijn. Daarvoor is een gezellig gevelbeeld 

wenselijk. 

Resultaten

De resultaten zijn verwerkt met het CSO-systeem en SPSS 20. De signi" cantie is 

berekend met One-Way ANOVA-toets. De resultaten van het totaal perspectief 

zijn statistisch signi" cant verschillend en de resultaten op straatniveau niet. Dat 

houdt in dat de resultaten op straatniveau ook op toeval kunnen rusten. Het is dus 

onbetrouwbaar daar conclusies aan te verbinden. 

tabel 3: Signi" cantie straatniveau tabel 4: Signi" cantie totaalniveau

tabel 5: Gemiddelden straatniveau

tabel 6: Gemiddelden totaalniveau
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Conclusie

De variant met lichte baksteen wordt vanuit het totaal gezichtspunten als meest 

aantrekkelijk gevonden. De betonnen glazen variant scoorde daarbij hoger dan 

gedacht. Het is mogelijk dat een groter glasvlak resulteert in een prettig open 

gevelbeeld en dat de baksteen variant alsnog te veel gesloten is. 

Mijn voorkeur ging uit naar de donkere steen, maar uit de resultaten bleek duidelijk 

dat de lichte steen de voorkeur kreeg van de respondenten. Over het algemeen 

geldt niet dat een lichte steen het enige goede materiaal is. Het had bijvoorbeeld 

ook een lichte houtsoort kunnen zijn, maar door de overtuigende score op de lichte 

steensoort heb ik er voor gekozen om daarmee verder te gaan. De niet signi" cante 

scores op straatniveau kunnen te maken hebben dat de varianten te veel uit elkaar 

liggen. Achteraf was het beter geweest varianten te toetsen met gelijke gevel en 

verschillende materialen. Een andere mogelijkheid is dat de steekproef te klein was 

of te algemeen gekozen. 
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6.4 Gevelcompositie

De pleinen voor gemeenschappelijk gebruik vormen een belangrijk onderdeel van 

het ontwerp. Voor de aantrekkelijkheid van pleinen spelen de aangrenzende gevels 

een belangrijke rol. Verschillende gevelcomposities zijn getoetst om te onderzoeken 

welke aspecten bijdragen aan een aantrekkelijk plein. Er zijn drie variabelen 

beoordeeld:

• De aanwezigheid van een balkon

• De aanwezigheid van een deur op maaiveld niveau

• De aanwezigheid van een veranda

Met deze drie variabelen zijn zes verschillende composities mogelijk:

1. Ramen op begane grond zonder balkon

2. Ramen op begane grond met balkon

3. Deur zonder balkon

4. Deur met balkon 

5. Veranda zonder balkon

6. Veranda met balkon

Met behulp van een likert-schaal is aan de respondenten hun voorkeur gevraagd. 

De schaal loopt van ‘helemaal niet aantrekkelijk’ tot ‘zeer aantrekkelijk’. Afhankelijk 

van het antwoord van de respondent wordt een score toegekend. 1 voor helemaal 

niet aantrekkelijk en 7 voor zeer aantrekkelijk. 

afbeelding 78: Gevels

1

3

5

2

4

6
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Gemiddelde scores

variant Aantrekkelijk

1 2,41

2 4,11

3 3,11

4 4,52

5 5,33

6 5,48

Signi" cantie 

totaalniveau

Aantrekkelijk

***

22,2

Resultaten

De resultaten zijn verwerkt met het CSO-systeem en SPSS 20. De signi" cantie is 

berekend met One-Way ANOVA-toets. De resultaten blijken statisch signi" cant 

verschillen, oftewel de respondenten hebben een bepaalde voorkeur die niet op 

toeval is berust.

Conclusie

Als algemene conclusie geldt dat de hoeveelheid zichtbare buitenruimtes bijdraagt 

aan een aantrekkelijk plein. Een zichtbare buitendeur, balkon en veranda dragen 

alle drie bij aan de aantrekkelijkheid van het plein. De veranda is daarin het meest 

e$ ectief, daarna een balkon en tot slot de buitendeur. Een gevel zonder buitendeur 

met balkon (variant 2) wordt verkozen boven een gevel met een buitendeur zonder 

balkon (variant 3). Dat duidt erop dat een balkon als e$ ectiever middel wordt 

ervaren voor de aantrekkelijkheid van het plein, dan de buitendeur. De resultaten 

zijn niet recht evenredig. Interessant daarbij is de afvlakking bij variant 6. Het 

lijkt erop dat er een maximum wordt bereikt voor de hoeveelheid buitenruimtes. 

Het verschil in aantrekkelijk is bij de toevoeging van een balkon boven ramen is 

vele male groter dan bij de toevoeging van een balkon boven een veranda. Veel 

respondenten hebben zelfs variant 5 als meest aantrekkelijk beantwoord. 

tabel 7: Signi" cantie

tabel 8: Gemiddelden
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In dit hoofdstuk wordt de architectonische hoofdstructuur verder uitgewerkt tot 

een de! nitief ontwerp. Het voorkeursonderzoek geeft inzicht hoe leken reageren op 

materiaalgebruik en gevelcomposities. Woningen worden verder ontworpen aan de hand 

van de resultaten van het onderzoek en de interne programmering. Tot slot wordt de 

parkeergarage beschreven. 

Parkeren

Het parkeren bevindt zich 3 meter onder het maaiveld, op het niveau van de tweede 

loopgraaf. Bewoners betreden de parkeergarage vanaf de algemene ontsluitingsas 

en rijden via een hellingbaan naar beneden. Afhankelijk van de locatie van hun 

woning, is hun parkeerplaats. Bewoners dichtbij het hertenkamp plaatsen hun auto 

voorin of achterin de parkeergarage. Zij bereiken hun woning via een gang die 

aansluit op de loopgraaf. De andere bewoners parkeren in het middengedeelte. Zij 

kunnen de parkeergarage verlaten via een gang of twee trappen. Bewoners tussen 

de twee hoogste loopgraven, kunnen hun woning direct vanuit de parkeergarage 

betreden. Zij komen hun woning via het lagere slaapgedeelte binnen. 

7 De" nitief ontwerp

afbeelding 79: Parkeren
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Woningtypen

Binnen het ontwerp bevinden zich verschillende woningen. Dit verslag geeft 

aandacht aan de volgende typen:

• Type A: woningen grenzend aan het hertenkamp.

• Type B: woningen aan een gemeenschappelijk binnenplein of loopgraaf.

• Type C: woningen aan het kazerneterrein. 

Alle woningen hebben een buitenruimte in een vorm van een balkon of een 

veranda. Afhankelijk hoe ze aansluiten op publieke buitenruimte is er met behulp 

van het voorkeuronderzoek een keuze voor een bepaalde gevel gemaakt. De 

woningen hebben allemaal een symmetrielijn in de gevel. Dit om de afzonderlijke 

woning van de individu te accentueren. Binnen de woning verdwijnt het collectieve 

karakter en is er ruimte voor privé.

afbeelding 80: Woningtypen
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Type A

De noordgevel van deze woning is gericht op het park en de zuidkant op een 

gemeenschappelijke buitenruimte. De leefruimtes zijn aan de pleinzijde op de 

begane grond geplaatst en op de eerste verdieping aan de parzijde. De gevel aan 

de pleinkant wordt op de eerste verdieping voorzien van een veranda, omdat 

in het voorkeur onderzoek blijkt dat deze een positieve invloed heeft op de 

aantrekkelijkheid van het aangrenzende plein. Aan de parkzijde is de leefruimte 

voorzien van een balkon. 

Hertenkamp

Plein

afbeelding 81: Noordkant (hertenkamp) afbeelding 82: Zuidkant (plein)
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afbeelding 85: Eerste verdieping
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afbeelding 83: Kelder

afbeelding 84: Begane grond
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Type B

Type B is gericht naar de noordzijde. Boven in de woning is er uitzicht op het park. 

Lager in de woning is het uitzicht minder, maar is er een sterkere aansluiting met 

het plein. Op de bovenste etage bevinden zich de woonruimtes met plek voor rust. 

Het avondeten wordt door veel Nederlandse gezinnen gezien als een moment voor 

de familie. Een rustmoment, waarin ze niet wensen te worden gestoord. Uitzicht op 

het park is mogelijk door middel van verticale kozijnen doorlopend tot de vloer. In 

het voorkeuronderzoek is geconcludeerd dat ramen in verticale richting doorlopend 

tot de vloer bijdragen aan een aantrekkelijke woonkamer. Op de bovenste etage is 

ook ruimte voor een tweede woonkamer of een eventuele werkplek. 

Op de beganegrond zit een woonkamer aan de pleinzijde. In het 

voorkeursonderzoek is geconcludeerd dat een gevel met een veranda de meest 

aantrekkelijke pleinen maken. Een toegevoegd balkon heeft een positieve invloed, 

maar is slechts erg klein. In deze situatie wordt een gevel toegepast met alleen een 

veranda aan het plein. De gevel beschrijft dan namelijk op de begane grond een 

laagdrempelige in en uit loop met de gemeenschappelijke buitenruimte en een privé 

situatie op de hogere etages. 

Straat

Plein

afbeelding 86: Noordkant (plein) afbeelding 87: Zuidkant (straat)
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afbeelding 89: Begane grond

afbeelding 90: Eerste verdieping
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afbeelding 91: Zuidgevel (plein)

S
traat

P
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Type C

Deze woningen zijn gericht aan de zuidkant met uitzicht over het kazerneterrein 

in plaats van het stadspark. Hun voordeur is aan een gemeenschappelijk plein, 

grenzend aan de algemene ontsluitingsas. Er wordt aangenomen dat de toevoeging 

van een veranda hetzelfde aantrekkelijke e$ ect heeft op het plein heeft als type 

B. Daarom wordt ook in deze situatie de verbinding tussen de woning het plein 

gemaakt door middel van een veranda. De noordkant heeft geen aansluiting op 

gemeenschappelijke ruimten en vormt een achterkant van de woning. De gevel is 

daar gesloten en enkel voorzien van ramen.  

StraatPlein

afbeelding 92: Noordgevel (straat)

afbeelding 93: Begane grond
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afbeelding 95: Dwarsdoorsnede

Type C Type B Type A

afbeelding 94: Eerste verdieping
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afbeelding 97: Gemeenschappelijk plein

Perspectieven

afbeelding 96: Vanuit kazerne (groenlicht)
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afbeelding 98: Vanuit wespentaille (groenlicht)

afbeelding 99: Vanaf balkon
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Bijlage I: Persoonskenmerken
Actief

Afwijkend

Alledaags

Ambitieus

Amusant

Authentiek

Avontuurlijk

Begaan

Beheerst

Behulpzaam

Bekwaam

Beleefd

Bescheiden

Betrokken

Betrouwbaar

Bezitterig

Brutaal

Burgerlijk

Capabel

Competitief

Conservatief

Consistent

Creatief

Daadkrachtig

Degelijk

Doelgericht

Dominant

Dromerig

Dynamisch

Eenvoudig

Eerbiedig

Eerlijk

E%  ciënt

Eigenzinnig

Elegant

Energiek

Enthousiast

Fantasierijk

Flexibel

Formeel

Gedisciplineerd

Gedistingeerd

Gedurfd

Geëmancipeerd

Gehoorzaam

Gezellig

Grensverleggend

Hardwerkend

Hartstochtelijk

Hulpvaardig

Humoristisch

Huiselijk

Imponerend

In balans

Innovatief

Individueel

Inspirerend

Integer

Intellectueel

Internationaal

Jeugdig

Kalm

Keurig

Klassiek

Krachtig

Kwalitatief

Leidend

Liefdevol

Logisch redeneren

Loyaal

Luxe

Machtig

Mannelijk

Materialistisch

Medelevend

Menselijk

Mobiel

Nederlands

Netjes

Neutraal

Nuchter

Nieuwsgierig

Overheersend

Onafhankelijk

Onbevooroordeeld

Onbescheiden

Ongecompliceerd

Ongedwongen

Ontspannen

Ondeugend

Ondernemend

Open-minded

Opgewekt

Optimistisch

Ordelijk

Origineel

Passievol

Persoonlijk

Perfectionistisch

Plichtsgetrouw

populair

Praktisch

Precies

Risicomijdend

Romantisch

Rationeel

Respectvol

Ruig

Ruimdenkend

Rustig

Samenwerkend

Serieus

Sexy

Snel

Sociaal

Spontaan

Stijlvol

Stoer

sprankelend

Succesvol

Sympathiek

Teder

Tegendraads

ToegeeQ ijk

Toegewijd

Toonaangevend

Traditioneel

Trots

Trouw

Uitdagend

Vernieuwend

Uniek

Up-to-date

Vastberaden

Veilig

Verantwoordelijk

Vergevingsgezind

Verrassend

Verstandig

vertrouwd

Verzorgend

Vitaal

Vooruitstrevend

Vredelievend

Vredig

Vreedzaam

Vreemd

Vriendelijk

Vrij

Vrolijk

Vrouwelijk

Warm

Welgemanierd

Wereldwijs

Zachtmoedig

Zelfverzekerd

Zorgeloos

Zorgzaam

Zuinig
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Bijlage II: Vragenlijst,-./0123415/067894/14: ;0< =4> 41
?-@8A 0< 16894/14B CD: E882F/0GHF

I-@8A 0< 16894/14B 8D: E882F/0GHF
J-K/81< 4 L;8228M7894/14: N=2F4/58=



- 86 - 

O PQRSTS RUVWS XT RUVYZ [S RXS\ ]̂S RU_ V
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Geef op schaal van 0 tot 100 aan hoeveel u de volgende termen van toepassing vindt op de kazernes:

1 2 3 4 5 6 7

Hoe mooi vindt u de kazerne als geheel?

Hoeveelheid accent op één punt

Horizontale richting

Verticale richting

Complexiteit vorm

Geef op schaal van 0 tot 100 aan hoeveel u de volgende kenmerken van toepassing vindt op de kazernes:

1 2 3 4 5 6 7

Imponerend

Avontuurlijk

Huiselijk

Dynamisch

Gezellig

Ontspannen

Zakelijkk l m n o p m q m r s t m u v w n x m n y
1

2

3

4

5

6

7
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Bijlage III: Statistische uitwerking

 Multivariate Tests(b) 
 

Effect   Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Intercept 

Pillai's Trace z { | } ~ ~ ~ z } � � � � � � � z � � � � ~ { z � � � z � � �
Wilks' Lambda z � � | ~ ~ ~ z } � � � � � � � z � � � � ~ { z � � � z � � �
Hotelling's Trace } � z | � } ~ ~ ~ z } � � � � � � � z � � � � ~ { z � � � z � � �
Roy's Largest Root } � z | � } ~ ~ ~ z } � � � � � � � z � � � � ~ { z � � � z � � �

Proefnr 

Pillai's Trace z � | � ~ z � { � � � � � � z � � � � ~ { z � � � z � � �
Wilks' Lambda z | } � ~ z � { � � � � � � z � � � � ~ { z � � � z � � �
Hotelling's Trace z } | � ~ z � { � � � � � � z � � � � ~ { z � � � z � � �
Roy's Largest Root z } | � ~ z � { � � � � � � z � � � � ~ { z � � � z � � �

prodnr 

Pillai's Trace z � } � } z | � � � � � � � z � � � � ~ { z � � � z � � �
Wilks' Lambda z | � � } z | � � � � � � � z � � � � ~ { z � � � z � � �
Hotelling's Trace z } � � } z | � � � � � � � z � � � � ~ { z � � � z � � �
Roy's Largest Root z } � � } z | � � � � � � � z � � � � ~ { z � � � z � � �

Proefnr * prodnr 

Pillai's Trace z � � � z � | { � � � � � z � � � � ~ { z � � � z | � {
Wilks' Lambda z { ~ � z � | { � � � � � z � � � � ~ { z � � � z | � {
Hotelling's Trace z � � � z � | { � � � � � z � � � � ~ { z � � � z | � {
Roy's Largest Root z � � � z � | { � � � � � z � � � � ~ { z � � � z | � {

 Rotated Factor Matrix(a) 
 

  
Factor 

1 2 3 

imp z | � �
complex z | � �
avont z | � �
accent z � � � � z } } |
eindoordeel z � � }
dyn z � � } z ~ � �
ver richting z � � { � z ~ � |
gezellig z � | �
ontspannen z � � }
huiselijk z | � ~
hor richting z � | |
zakelijk z } ~ �

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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 ANOVA 
 

    Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

eindoordeel 

Between Groups � � � � � � � � � � � � � � �   � � �   � � ¡ � � � � �
Within Groups � � � � � ¡ � ¡ � � � � � � � � � � � �
Total �   � � � � � ¡ � � � � �

accent 

Between Groups � � � ¢ � � � � �   � � � ¡ � � � �   � � ¢ � ¡ � � � � � �
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