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SAMENVATTING

Buitenhuis Boschveld is een ontwerp dat als vervolg 
van het afstudeeratelier ‘Leuker dan Leegstand’ is 
gemaakt. De aanleiding voor dit afstudeeratelier is 
de enorme leegstand van kantoren in Nederland.  
Bij het vooronderzoek is onderzocht wat de staat 
is van leegstand in Nederland en welke aspecten 
er meespelen bij het transformeren van deze 
kantoren. Een zintuiglijke benadering stond bij 
het vooronderzoek centraal, waarbij de zintuigen 
eerst apart zijn behandeld, om deze vervolgens te 
vergelijke met de totaalbeleving van de ruimte.

De gekozen functie is het zorghotel. Het zorghotel 
wordt vergezeld met enkele luxe zorgwoningen, 
waarbij de bewoners gebruik kunnen maken van 
de faciliteiten en de zorg van het zorghotel. De 
functie zorghotel is een relatief nieuw zorgconcept 
dat een gevolg is van maatschappelijke trends als 
vergrijzing en privatisering van de zorgmarkt.

Het gekozen kantoorgebouw is het kantoor 
genaamd ‘De Hooge Donken’ in ‘s-Hertogenbosch. 
Er is specifi ek voor dit kantoor gekozen omdat de 

omgeving zich goed leent voor een nieuwe functie. 
Het wijkplan dat de gemeente voor deze plek heeft 
ontwikkeld biedt kansen voor het gebouw. Er zijn 
een aantal omgevingsfactoren die een zorghotel 
op deze plek erg geschikt maken, waaronder 
het Jeroen Bosch ziekenhuis, het Koning Willem I 
College, de verbeterde verbinding met het centrum, 
het wijkcentrum en de gelijkgestemde mindset van 
ondernemers in de buurt.

De onderzoeksvraag wordt als volgt verwoord:
‘Hoe kan het huidige kantoorgebouw ‘De Hooge 
Donken’ in ’s-Hertogenbosch worden omgevormd 
tot een zorghotel, waarbij het gebouw eraan 
bijdraagt de gasten het gevoel te geven dat zij 
niet verzorgd worden en zelf controle en vrijheid 
hebben.’

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden wordt 
uit drie deelgebieden geput, namelijk wensen 
omgeving en kennis. Wensen komen voort uit de 
ontwerper zelf, die iets wil bereiken. De omgeving 
is ook een belangrijke informatiebron voor het 
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ontwerp. Om deze twee bronnen aan informatie 
te kunnen duiden is kennis nodig, in dit geval de 
kennis van de ontwerper.

De ruimtelijke analyse van de omgeving wordt op 
verschillende schalen uitgevoerd, namelijk stedelijke 
schaal, de wijk, de buitenzijde van het gebouw en 
de binnenzijde. De analyse op stedenbouwkundig 
niveau wijst uit dat er genoeg omgevingselementen 
zijn waar het gebouw op in kan haken, zoals het 
wijkcentrum en de kleinschalige ondernemers in 
de wijk. Ook morfologisch en functioneel staat 
het gebouw op een belangrijk punt in de wijk. De 
architectonische analyse wijst uit dat het gebouw 
van binnen anders werkt dan het er van buiten 
uit ziet. Ook constructief stroken de binnen en 
buitenzijde van het gebouw niet helemaal  met 
elkaar.

Het programma voor een zorghotel beslaat meer 
dan alleen hotelkamers en een eetgelegenheid. 
Al de overige functies die zijn toegevoegd om 

de bewoners een prettig verblijf te bieden maken 
het juist een zorghotel. Een fi tness/fysiotherapie, 
bibliotheek, welness en gezamenlijke buitenruimte 
vormen juist het gebouw.

Centraal in het ontwerp staat dat de gast zelf de 
controle houdt. Deze is vrij om te beslissen wat hij 
of zij gaat doen en kán dat vervolgens ook gaan 
doen. Er moeten dus voldoende activiteiten aan 
gasten worden aangeboden. Naast keuzevrijheid 
speelt ook bewegingsvrijheid een belangrijke rol. 
Daarom bevinden alle semi-openbare functies 
zich op de begane grond, die geheel gelijkvloers 
is uitgevoerd.

De functies in het gebouw zijn verspreid over drie 
bouwdelen, die zijn gekoppeld middels een met 
glas overkapte wintertuin. Als gasten wisselen van 
activiteit moeten zij door deze verbindende ruimte. 
Door de verbindende ruimte een buitenbeleving 
mee te geven krijgen gasten minder het gevoel 
opgesloten te zijn in een revalidatie-instelling. 
Daarnaast heeft de ruimte ook een verblijfsfunctie 
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en geeft het de bezoekers een gevoel van 
geborgenheid en veiligheid tussen de drie 
bouwdelen.

Er wordt een doorgang gecreëerd tussen het 
noordelijke en het zuidelijke plein door een deel van 
het gebouw weg te halen. Deze doorgang zorgt 
er voor dat de scheiding tussen Noord en Zuid 
verdwijnt. Door ook een deel van de bovenste twee 
verdiepingen weg te halen krijgt het gebouw weer 
een heldere opbouw, die van buiten en van binnen 
gelijk is. Het gebouw houdt wel twee entrees: één 
formele entree aan de zuidzijde, en een informele 
entree aan de westzijde van het gebouw. Je betreedt 
het gebouw altijd via de wintertuin.

Er zijn twee bouwdelen toegevoegd. Een deel 
komt boven op het al bestaande, en van de kern 
losgemaakte deel van het gebouw, te staan. 
Om dit te bewerkstelligen wordt een nieuwe 
constructieve kern toegevoegd. Daarnaast wordt 
aan de noordzijde een nieuw paviljoen gebouwd 
dat los staat van de andere twee delen. Op het 
dak van dit paviljoen is een daktuin geplaatst, dat 
een alternatief biedt voor de overdekte wintertuin. 
Onder dit paviljoen en onder de wintertuin is een 
parkeergarage aanwezig. De afmetingen van 
het paviljoen zijn afgestemd op de standaard 
breedtemaat van een parkeergarage. Lichtinval 
in de parkeergarage wordt verzorgd doordat de 
glazen overkapping zich naar binnen vouwt en een 

gat vormt in de begane grondvloer.

De gevelcompositie bestaat voor de drie 
bouwdelen uit twee elementen: een richting in 
combinatie met een bestaande of nieuwe gevel. De 
richtingen zijn horizontaal, verticaal en vierkant. De 
oude bakstenen gevel wordt ingevuld met hout en 
glas, waar de nieuwe gevel wordt voorzien van een 
aluminium frame, eveneens ingevuld met hout en 
glas, maar in een andere verhouding.

De overkapping van de wintertuin is organisch 
vormgegeven en sluit aan op de drie bouwdelen. 
Daarnaast zorgt de overkapping door zichzelf 
naar binnen te vouwen er ook voor dat er in de 
wintertuin ruimten worden afgebakend. Dit naar 
binnen vouwen levert ook stijfheid op, dat er voor 
zorgt dat de overkapping zeer transparant kan 
worden uitgevoerd.

Het opgetopte deel van het gebouw wordt 
voorzien van een nieuw stabiliteit systeem in de 
vorm van een kern. Deze kern zorgt er voor dat de 
horizontale belasting naar de fundering kan worden 
gebracht. Voor de fundering van deze kern wordt 
gebruik gemaakt van stalen buispalen in verband 
met de geringe werkhoogte.  Het is belangrijk dat 
de kern wordt geplaatst alvorens het bouwdeel 
los te koppelen van zijn oude kern. De kern wordt 
getoetst op wind uit verschillende richtingen en laat 
door zijn a-symmetrische plaatsing zien dat er in 
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sommige gevallen trek optreedt aan de voet van 
de kern.

Het dak van de wintertuin wordt berekend op een 
gelijkmatig verdeelde belasting over he gehele 
dak. Het dak gedraagt zich het stijfst, daar waar 
het dak het meest gekromd is en laat de grootste 
doorbuigingen zien op de meest vlakke stukken. 
De aansluitingen van het transparante dak op de 
verschillende bouwdelen zijn zo gedetailleerd dat 
de constructie slank kan worden uitgevoerd.
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INLEIDING

Voor u ligt het afstudeerverslag ‘Buitenhuis 
Boschveld’. Dit afstudeerverslag gaat over het 
ontwerp van een zorghotel in een voormalig 
kantoorpand in ‘s-Hertogenbosch, Het kantoorpand 
bevindt zich in de wijk Boschveld, zoals de titel van 
het verslag al doet vermoeden.

De drijfveer achter dit project is de leegstande 
kantorenmarkt in Nederland. De mogelijkheid 
om een aantal van deze leegstaande kantoren 
te transformeren tot een nieuwe functie moet 
worden onderzocht. Deze ontwerpopgave is een 
voorbeeld waarin een specifi ek kantoor wordt 
getransformeerd tot een zorghotel.

Het verslag is opgebouwd in diverse hoofdstukken 
en begint bij de aanleiding en het vooronderzoek 
van dit project: het afstudeeratelier ‘Leuker dan 
Leegstand’. De aanleiding voor dit project was de 
verhoogde hoeveelheid kantoren die momenteel 
in Nederland leeg staan. Het afstudeeratelier heeft 
in het vooronderzoek op zo veel mogelijk vlakken 
informatie verzameld over leegstaande kantoren 

met als belangrijk aandachtspunt de beleving van 
ruimte.

Na de bespreking van het vooronderzoek komen 
de eerste twee belangrijke keuzes in het project aan 
bod. De eerste is die van de locatie, de tweede die 
van de fuctie: het zorghotel met zorgwoningen.

Het volgende deel van het verslag bestaat uit een 
ruimtelijke analyse op verschillende schaalniveau’s 
en vanuit verschillende expertises. Zo is er een 
analyse van de omgeving met elementen die 
mogelijk interessant kunnen zijn voor het zorghotel, 
maar ook krijgt het gebouw een constructieve en 
architectonische analyse.

Na de analyse van het bestaande wordt overgegaan 
op het het ontwerp zelf. Dit is uiteengezet in 
meerdere hoofdstukken die allemaal een specifi ek 
element uit het ontwerp bespreken. Een hoofdstuk 
gaat bijvoorbeeld over de nieuwe gevelcompositie, 
een andere over de vormgeving van de transparante 
overkapping, en weer een andere over de integratie 
van de parkeergarage in het ontwerp.
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Het hoofdstuk hierna bevat het constructieve 
ontwerp van het gebouw. Om de architectonische 
aanpassingen te doen waren een aantal constructieve 
ingrepen nodig die daarna weer ingezet zijn in de 
architectuur. Een aantal belangrijke constructieve 
zaken zijn de transparante overkapping van de 
begane grond, het wegbreken van een deel van 
het gebouw, en het optoppen van een ander deel 
van het gebouw.

Na het constructieve deel wordt er nog een 
hoofdstuk besteed aan een aantal detailleringen 
van belangrijke of lastige elementen uit het 
ontwerp. Van de overkapping zijn een aantal details 
getekend van aansluitingen op andere elementen.

Het verslag wordt besloten met een aantal 
sfeerimpressies van het uiteindelijke ontwerp.
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1. AANLEIDING EN VOORONDERZOEK

De aanleiding van dit project was afstudeeratelier 
‘Leuker dan Leegstand’, dat zich focust op het 
aanpakken van de vele leegstaande kantoren 
in Nederland. In Nederland staat zo’n 7 miljoen 
vierkante meter kantoor leeg, en dit aantal is nog 
steeds stijgende. Door nieuwe manieren van werken 
is er ook steeds minder vraag naar kantoorruimte. 
Ondertussen is de bouw van kantoren nog lang 
doorgegaan, terwijl hier geen vraag meer naar was. 
Daarbij komt ook dat een groot deel van het werk 
naar andere landen is gegaan en dat bedrijven over 
het algemeen inkrimpen ten tijde van recessie, wat 
nu ook aan de orde is.

De vraag waarom er niet meer oude kantoren 
gesloopt worden heeft te maken met de 
boekwaarde. De kantoren hebben op papier een 
bepaalde waarde die in verhouding staat tot het 
gemeten vloeroppervlak. De staat van de kantoren 
is hier vaak niet in verdisconteerd, en dat betekent 
dat de kantoren voor te hoge waarden op de 
balans staan.

De prijs per viekante meter is de laatste jaren ook 
gedaald omdat kantoren niet verhuurd worden. 

Er is te veel aanbod en te weinig vraag. Voordat 
de huidige leegstaande kantoren architectonisch 
en ruimtelijk aangepakt kunnen worden moet de 
leegstand eerst een administratieve oplossing 
krijgen. Dit is een langzaam proces en komt niet 
snel op gang.

Kantoren die niet meer worden verhuurd, of niet 
meer voldoen aan de eisen van een modern 
kantoorgebouw zullen uitendelijk worden gesloopt 
óf getransformeerd tot een andere functie. Het 
uiteindelijke doel van dit afstudeeratelier is het 
genereren van ruimtelijke en bouwkundige ideeën 
voor deze leegstaande kantoren.

Om een kantoorgebouw te transformeren moet 
worden vastgesteld of het gebouw bouwkundig 
nog in goede staat is. Ook moet er een ontwikkelaar 
zijn die er geld in wil steken. Naast deze twee 
factoren moet er natuurlijk een idee zijn om het 
kantoorgebouw te transformeren. Het gebouw 
moet geschikt worden gemaakt voor de nieuwe 
functie en dit is de taak van de architect. Daarnaast 
is het ook zo dat veel beheerders van deze lege 
kantoren geen idee hebben wat voor potentie er 
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in een gebouw zit en het onderzoeken van deze 
mogelijkheden kan he nook op ideeën brengen.

Bij het vooronderzoek stond een zintuigelijke 
benadering centraal. Er is onderzoek gedaan naar 
de zintuigelijke beleving van verschillende typen 
ruimten met de bedoeling deze zintuiglijke beleving 
in te kunnen zetten bij de transformatie van het 

kantoorgebouw. De gebouwen zijn dan ook per 
zintuig geanalyseerd. Uiteindelijk is de beleving per 
zintuig vergeleken met de totaalbeleving van een 
ruimte.

(1)

Afb. 1.1 Interieur van een leegstaand kantoor
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2. FUNCTIE- EN LOCATIEKEUZE

2.1 EEN ZORGHOTEL MET ZORGWONINGEN

De zorgsector in Nederland is de afgelopen jaren 
sterk in beweging. De privatisering van ziekenhuizen, 
de invoering  van een elektronisch patiënten 
dossier en de vraag óf er straks nog wel voor 
iedereen genoeg verzorging is. Deze laatste vraag 
wordt veroorzaakt door de welbekende vergrijzing. 
Er zijn minder werkende mensen, die samen de 
lasten moeten dragen van de toenemende groep 
ouderen die zorg nodig heeft.(2) De zorgsector 
staat daarmee onder druk, en vooral de verzorging, 
omdat directe gevolgen van het bezuinigen op 
verzorging minder zichtbaar zijn. 

In Nederland bestaat het ideaalbeeld van de 
verzorgingsstaat, waarbij iedereen van de wieg 
tot het graf wordt verzorgd, en dat deze zorg 
en verzorging voor iedereen beschikbaar is. 
Ondertussen wordt de zorgsector geprivatiseerd 
(3). Ziekenhuizen worden bedrijven die met 
elkaar ´concurreren´. De klant heeft vrijheid om 
te kiezen voor een ander ziekenhuis of een 
andere zorginstelling indien men dat wenst. Een 
gevolg dat meestal optreedt bij privatisering van 
overheidsdiensten is dat er nieuwe 

10 20 30 40 50 60 70 80 90

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Leeftijd 2010

Leeftijd 1950

Afb. 2.1 Bevolkingsopbouw mannen 1950 en 2010
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Traditionele zorgsector Nederland VergrijzingMarktwerking

Privatisering
Directe Zorg

Verzorging

Ziekenhuizen

Behandelklinieken

VVerzorgingshuizen

Verpleeghuizen

Zorgvraag neemt toe en 
verandert van aard

Nieuwe Zorgconcepten

Thuiszorg

Zorghotels

Privéklinieken

Enz...

Enz...

Afb. 2.2 Schema veranderingen in de zorg
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kleine bedrijven ontstaan, die zich specialiseren 
op bepaalde taken uit het overheidspakket, en dat 
tegen een gereduceerde prijs kunnen doen omdat 
de lijnen tot de klant korter zijn. Er zijn minder 
bestuurslagen aanwezig en dit maakt deze nieuwe 
bedrijven concurrerend met de grote instanties, 
die weer in het voordeel zijn op het gebied van 
effi ciëntie.

Privatisering heeft ook tot gevolg dat er een 
variëteit ontstaat in kwaliteit van diensten, die dan 
ook weer in prijs verschillen. Dit is bij verzorging 
een lastig punt omdat deze vanuit het Nederlandse 
ideaal voor iedereen gelijk is. Echter is het 
onmogelijk te privatiseren, als de kwaliteit van 
diensten over het gehele spectrum gelijk moet 
blijven. Daarnaast betaalt iedereen ongeveer 
even veel zorgverzekering en is het dus lastig 
jezelf te differentiëren als bedrijf in de zorgsector. 
Toch ontstaan er nieuwe ondernemingen zoals 
privéklinieken en zorghotels die dit proberen te 
bewerkstelligen.

Een zorghotel biedt een alternatief voor het 
verpleeghuis, waarbij men als ‘gast’ wordt 
behandeld, en niet als patiënt. Het belangrijkste 
doel van het hotel is de gasten een prettig verblijf te 
bieden, iets dat bij een verpleeghuis in verhouding 
minder zwaar weegt.

Een zorghotel heeft als grootste verschil met een 

normaal hotel, naast het verschaffen van zorg, 
dat er veel te dóen moet zijn. Waar een normaal 
hotel een plek is die voornamelijk gedefi nieerd kan 
worden als uitvalsbasis, moet een zorghotel naast 
deze uitvalsbasis ook een klein activiteitencentrum 
zijn, waar de gasten de dag door kunnen brengen. 
Het is een plek waar men zich kan ontspannen 
en die het natuurlijk herstel bevordert. Daarnaast 
moeten gasten de mogelijkheid hebben zelfstandig 
of met hulp stads- en wijkcentra te bezoeken.

Afb. 2.3 Spotprent over marktwerking in de zorg
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Nieuwe Zorgconcepten

TThuiszorg

Zorghotels

Privéklinieken

Combinatie met andere 
functies

Kwaliteit verschilt per 
organisatie, levering extra 
diensten tegen betaling

Basiszorg voor de standaardprijs / 
verzekeringspakket

Uitgebreide zorg voor een hogere 
prijs / verzekeringspakket

Reguliere Hotelfunctie

Vakantie

Wonen voor mensen met 
zorgvraag

Feesten en Partijen

Enz...

Afb. 2.4 Schema met eigenschappen van een zorghotel
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2.2 KANTOORGEBOUW ‘DE HOOGE DONKEN’

Het kantoorgebouw ‘De Hooge Donken’ in 
’s-Hertogenbosch is gebouwd in het jaar 1997 en 
heeft dus nog geen lang leven achter de rug. Toch 
staat het al geruime tijd leeg en wordt het beheerd 
door leegstandsbeheerorganisatie Ad Hoc. Deze 
zorgt er vooral voor dat het gebouw niet verder 
verloedert door delen van het gebouw te verhuren. 
Het afgelopen jaar heeft ABN Amro twee vloeren in 
gebruik gehad.(4)

Het gebouw heeft een vreemde functie, die 
niet aansluit bij zijn omgeving. Deze bestaat uit 
sociale huurwoningen en industriële ruimte voor 
kleinschalige ondernemingen en kunstenaars. Een 
kantoorgebouw hoort niet in deze omgeving thuis 
en dat is dan ook te zien aan de verdiepingshoge 
muur die om het kavel van de noordelijke 
parkeerplaats gemetseld is.

Het gebouw is gelegen aan de spoorkant van 
de wijk Boschveld. Het staat op het kruispunt 
van de Edisonstraat, de Parallelweg en de 
Paardskerkhofstraat. De gemeente heeft het plan 
om de verkeerssituatie rond het gebouw aan te 
passen, en de Parallelweg te splitsen in een weg 
voor stedelijk ontsluiten, en een weg voor de 
ontsluiting in de wijk (5)
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Afb. 2.5 Foto hoofdingang ‘De Hooge Donken’

Afb. 2.6 Foto van de voorkant van ‘De Hooge Donken’

Afb. 2.7 Foto van de noordelijke parkeerplaats met muur en 
slagboom
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Afb. 2.8 De nieuwe, aangepaste verkeerssituatie
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Afb. 2.9 De huidige verkeerssituatie
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3. ONDERZOEKSVRAAG EN PROJECTOPZET

Een zorghotel is een plek waar mensen verzorgd 
worden. De uitstraling van verzorgingsinstelling zoals 
verpleeghuizen is bij een zorghotel juist vermeden. 
De geur van schoonmaakmiddel, linoleumvloeren 
en lange gangen met aaneengeschakelde kamers 
zijn typerend voor deze zorginstellingen. Veel van 
dit soort gebouwen zijn gebouwd met effi ciëntie 
en hygiëne als belangrijkste uitgangspunten. Het 
zorghotel breekt in zijn naam al direct met deze 
eigenschappen: het is een hotel, met de daarbij 
horende typering.

De onderzoeksvraag van dit afstudeerverslag luidt:

‘Hoe kan het huidige kantoorgebouw ‘De Hooge 
Donken’ in ’s-Hertogenbosch worden omgevormd 
tot een zorghotel, waarbij het gebouw eraan 
bijdraagt de gasten het gevoel te geven dat zij 
niet verzorgd worden en zelf controle en vrijheid 
hebben.’

Het project Buitenhuis Boschveld is een breed 
ontwerpproject, waarin het ontwerp van het 
zorghotel centraal staat. Om te komen tot een 
ontwerp moet uit verschillende bronnen worden 
geput. Wensen, omgeving en kennis zijn de 
belangrijkste bronnen voor dit project en deze 
kunnen dan weer worden uitgesplitst in sub-
bronnen. Een bouwproject wordt meestal gevoed 
door de wens van een of meer personen. Het 
wordt gebouwd omdat men iets wil realiseren. 
Wensen gaan gepaard met de onderbouwing 
van deze wensen, die een belangrijke plek in dit 
verslag in nemen. Daarnaast is ook de omgeving 
een belangrijke bron. De omgeving geeft veel 
aanknopingspunten om te komen tot een beter 
ontwerp. Naast de fysieke omgeving speelt ook 
de sociale en historische omgeving een rol. 
De aanknopingspunten zullen moeten worden 
afgewogen met behulp van kennis. In dit project 
staan, wat betreft de verwerking van informatie, de 
richtingen Architectuur en Constructief Ontwerpen 
centraal.
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Afb. 3.1 Schema projectopzet
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4. RUIMTELIJKE ANALYSE

In dit hoofdstuk zal de context van het gebouw 
behandeld worden op twee schaalniveau’s: stedelijk 
en wijkniveau. De elementen die belangrijk zijn 
voor het functioneren van het zorghotel zullen 
behandeld worden. Als uitgangspunt wordt het 
wijkplan ‘Boschveld Beweegt’ genomen dat door 
de gemeente is ontwikkeld.

4.1.1 STEDELIJK NIVEAU

‘s-Hertogenbosch is een stad die voor bezoekers 
van een zorghotel genoeg te bieden heeft. Vooral 
het centrum is interessant om te bezoeken en de tijd 
door te brengen. De geplande voetgangersroute 
over het spoor kan hier aan bijdragen, maar ook 
de voetgangersbrug die het Leonardo da Vinciplein 
met de wijk verbindt draagt bij aan een goede 
bereikbaarheid van het stadscentrum.
Daarnaast is het autovrije wijkcentrum van 
Boschveld een interessante locatie om te bezoeken 
en kan men mogelijk een wandeling maken langs 
het water in het Veemarktkwartier. (5)

4.1 CONTEXTUELE ANALYSE

Afb. 4.2 Het groene hart van Boschveld

Afb. 4.1 Voetgangersbrug bij het Leonardo da Vinciplein
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Afb. 4.3 Twee nieuwe voetgangersbruggen, wijk- en 
stadscentrum.
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Voor de ondernemers van het zorghotel zijn er 
ook een aantal belangrijke factoren aanwezig in 
’s-Hertogenbosch. Zo is sinds kort het nieuwe 
Jeroen Bosch Ziekenhuis geopend, dat de drie oude 
ziekenhuislocaties vervangt. Dit nieuwe ziekenhuis 
voorziet een groot deel van de regio van zorg en 
het zorghotel kan hierop inspelen door nazorg 
te bieden. Het Jeroen Bosch ziekenhuis heeft een 
Orthopedische afdeling(6) waar onder andere 
knie- en heupoperaties worden verzorgd, waar het 
zorghotel dan in nazorg kan voorzien.

Daarnaast is er het Koning Willem I college 
waar opleidingen worden gegeven tot verzorgend 
en verplegend personeel(7). Er kunnen dus onder 
andere verpleegkundigen in opleiding in het 
zorghotel terecht voor een stage, maar ook na hun 
opleiding kan het zorghotel hen mogelijk een baan 
aanbieden.

Afb. 4.6 Student tijdens stage

Afb. 4.4 Entree Jeroen Bosch Ziekenhuis

Afb. 4.5 Studenten Verzorging
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Afb. 4.7 Route van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en het Koning Willem I college naar de projectlocatie
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De gemeente van ’s-Hertogenbosch heeft een 
wijkplan gemaakt voor de wijk Boschveld, waar in 
dit project aan vastgehouden wordt. In dit wijkplan 
wordt de wijk stedenbouwkundig en sociaal 
economisch grondig aangepakt.

Boschveld heeft een gevarieerde morfologische 
opbouw. Het bestaat uit een aantal kwartieren 
waarbij de bebouwing anders van aard is, maar 
ook een andere richting heeft. Het kantoorgebouw 
‘De Hooge Donken’ ligt op de grens van deze 
kwartieren en kiest niet om één van deze richtingen 
aan te houden, maar gebruikt zijn gedraaide vorm 
om bij meerdere kwartieren aansluiting te vinden 
en zichzelf zo in zijn omgeving in te bedden.

Daarnaast vindt men in Boschveld ook een variëteit 
aan functies. De belangrijkste functies zijn wonen, 
commerciele en educatieve functies, zoals de 
BBS en het winkelcentrum, en industriële functies 
in de vorm van kleine ondernemningen. Het 
kantoorgebouw is een uitzondering in de wijk. 
De gemeente heeft echter het plan een nieuwe 
strook kantoren aan te leggen langs het spoor, 
om op deze manier als bufferzone voor de wijk te 
dienen. Óf deze bufferzone werkelijke gebouwd zal 
worden, en of deze werkelijk kantoren zal bevatten 
staat niet  vast. Alternatieve plannen bestaan uit 
parkeervoorzieningen of een urban farm(8). Voor 
dit project wordt de bufferzone van kantoren 
aangehouden.

4.1.2 WIJKNIVEAU

Afb. 4.9 Sfeerbeeld nieuwe Paardsekerkhofweg

Afb. 4.8 Sfeerbeeld nieuwe Paardsekerkhofweg
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kantoren
woon/werkgebouw
wonen

commercie/educatie

Afb. 4.10 Functiekaart Boschveld Afb. 4.11 Dominante bouwrichting
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De hoofdontsluiting van de wijk bestaat uit 
de nieuwe Parrallelweg die in het nieuwe plan 
wordt gesplitst in een stadsonsluitingsroute en 
een wijkontsluitingsroute (afb. 4.15), de Oude 
Vlijmenseweg de Simon Stevinweg en de 
Leeghwaterlaan. De ontsluiting van de wijk zelf vindt 
plaats in de vorm van lanen. Het hart van de wijk is 
autovrij en alleen te voet of per fi ets toegankelijk.

In het deelgebied dat door de gemeente aangeduid 
wordt als waterkwartier bevinden zich in de huidige 
situatie kleine ondernemingen (Afb. 4.12 - 4.14). 
Het zorghotel vormt een volgende schakel in het 
klein-ondernemerschap. Daarnaast kan er een 
wisselwerking ontstaan tussen kustenaars en het 
hotel, waarbij de kunstenaars hun kunst exposeren 
in het hotel.

In het gemeentelijke wijkplan van Boschveld komt 
ook naar voren dat de sociale huurwoningen voor 
een deel worden vervangen door koopwoningen 
om de sociaaleconomische diversiteit in de wijk te 
verbeteren. Het zorghotel biedt werkgelegenheid 
aan mensen uit de wijk en kan op deze manier 
bijdragen aan meer sociale cohesie. Dit was bij de 
vorige kantoorfunctie niet het geval omdat mensen 
die er werkten niet uit de directe omgeving kwamen. 
Ook kan het hotel een gezichtsfunctie krijgen voor 
de wijk, om op deze manier meer draagkrachtige 
bewoners aan te trekken.

Afb. 4.14 Broeiplaats met jonge ondernemers en kunstenaars 
in Boschveld

Afb. 4.12 Theateroefenruimte in Boschveld

Afb. 4.13 Drankhandel in Boschveld
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Afb. 4.15 Schema van de nieuwe ontsluiting van de wijk
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Bij de architectonische analyse is een scheiding 
gemaakt tussen de binnen- en buitenzijde van het 
gebouw. Deze zijn namelijk niet gelijk.

4.2.1 BUITENZIJDE

Het gebouw bestaat uit twee delen. Een langgerekt 
deel zweeft boven de grond en een tweede deel 
staat hier naast. De bovenste verdieping van dit 
tweede deel steekt over het eerste uit. Er zijn zeer 
slanke kolommen onder dit overstek geplaatst die 
het gevelbeeld aan de voorzijde (zuidkant) van 
het gebouw bepalen. Deze kolommen zijn aan de 
achterzijde niet aanwezig. Het liggende bouwdeel 
staat op een plint van spiegelglas, die tussen 
de twee bouwdelen is doorgetrokken om een 
duidelijke scheiding te maken.

De gevels van beide delen zijn opgebouwd uit een 
binnenblad van beton met een buitenblad van rode 
baksteen met een grijze voeg in halfsteensverband. 
Het metselwerk staat voor het grootste deel 
op geveldragers zodat zij boven de ramen 
doorgetrokken kan worden. De plaatsing van de 
gevelopeningen verschilt per bouwdeel.

Het liggende deel heeft een duidelijke horizontale 
plaatsing van raampartijen. Dit heeft men 
bewerkstelligd door het glas voor een aantal dichte 
geveldelen door te laten lopen. De raampartijen 
worden op een regelmatig stramien onderbroken 

door een deel metselwerk. De kozijnen zijn van 
kunststof en doen in deze metselwerk gevel enigszins 
onnatuurlijk aan. Op de onderste verdieping is 
spiegelglas toegepast om te verhullen dat het 
betonskelet achter het glas gewoon op stramien 
doorloopt. Daarnaast kunnen voorbijgangers op 
deze manier niet naar binnen kijken. Door het 
spiegelglas heeft dit bouwdeel een duidelijke plint.

Het staande bouwdeel heeft een gevelverdeling van 
vierkante ramen die zowel horizontaal als verticaal 
op gelijke afstand van elkaar zitten. De horizontale 
en verticale afstanden zijn ook nagenoeg gelijk 
wat de vierkante ramen extra benadrukt. In de 
openingen zitten twee staande kozijnen met in het 
midden een betonnen middenstijl. In het overstek 
zijn een aantal openingen zichtbaar die van binnen 
geen ramen zullen blijken te zijn. Deze zijn echter 
toch opgenomen om het gevelbeeld niet te 
verstoren.

Tussen de twee bouwdelen is spiegelglas geplaatst 
dat terug ligt ten opzichte van het metselwerk. 
Het spiegelglas ligt echter niet overal even ver 
terug en is geplaatst in donkerblauwe kunststof 
kozijnen. De kopse kanten van beide bouwdelen 
worden gekenmerkt door blinde muren met in het 
midden een strook glas, waar achter een vluchttrap 
zichtbaar is.

4.2 ARCHITECTONISCHE ANALYSE
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Afb. 4.16 Computerbeeld van het huidige kantoorgebouw
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4.2.2 BINNENZIJDE

De ingangen bevinden zich aan beide zijden tussen 
de twee bouwdelen (Afb 4.20). Er is toch nog een 
kleine luifel geplaatst om dit nog wat extra kracht 
bij te zetten.

Van binnen is het gebouw ook opgebouwd uit twee 
kantoorvleugels. Deze vallen echter niet samen met 
de twee bouwdelen die van buiten zichtbaar zijn. 
Op de plaats waar de twee bouwdelen overlappen 
bevindt zich een kern die de kantoorvleugels 
met twee liften en een trappenhuis ontsluit. De 
kantoorvleugels zijn ongeveer even groot.

4.2.3 RUIMTE OM GEBOUW

De ruimte om het gebouw bestaat vooral uit 
veel parkeervoorzieningen. De parkeerplaats 
aan de noordzijde van het gebouw wordt met 
een bakstenen muur omsloten. Het ‘pleintje’ aan 
de noordkant van het gebouw wordt eveneens 
gebruikt als parkeerplaats (4.17) Aan de oostkant 
van het gebouw is het spoor duidelijk aanwezig 
en vormt een grens tussen het gebouw en het 
stadscentrum.

Afb. 4.19 De parkeerplaats wordt omringd door een muur

Afb. 4.17 Foto van het pleintje aan de zuidzijde

Afb. 4.18 Foto van het parkeerterrein aan de noordzijde
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Afb. 4.20 Rood: Ingangen huidige gebouw; Groen: Twee kantoorvleugels
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Het gehele gebouw bestaat uit een prefab 
betonskelet, dat is opgetrokken uit prefabwanden, 
prefabkolommen en kanaalplaatvloeren. Dit prefab 
skelet loopt achter het spiegelglas door waar 
het staande bouwdeel over het liggende steekt. 
De lange kolommen hebben slechts als functie 
het kleine overstek uit het vlak van de gevel te 
ondersteunen. 

In het midden van beide bouwdelen is een 
rij kolommen te vinden waar een betonnen 
hoedligger op rust. De kanaalplaatvloeren 
overspannen van gevel naar deze hoedligger, en 
een klein deel van de platen van gevel naar kern. 
De begane grondvloer wijkt niet af en ook hier zijn 
kanaalplaten gebruikt. Het gebouw is voorzien van 
een betonnen paalfundering en heeft geen kelder.

De stabiliteit van het gebouw wordt verkregen door 
een betonnen kern die door de beide bouwdelen 
heen omhoog loopt en de dichte prefab wanden 
op de kopse kanten van het gebouw.

4.3 CONSTRUCTIEVE ANALYSE

Afb. 4.21 Constructieve Elementen in een technische doorsnede
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Afb. 4.22 Het betonskelet loopt achter de spiegelglas-facade door.

Afb. 4.23 De stabiliserende elementen van het gebouw: Twee dichte wanden en een kern.
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5. PROGRAMMA

Een zorghotel is naast een hotel ook een klein 
activiteitencentrum. Er zijn functies ondergebracht 
waar men tijdens het verblijf gebruik van kan 
maken. Deze functies zijn speciaal gekozen zodat 
ook mensen die slecht ter been zijn, er gebruik 
van kunnen maken. Ze betreffen onder andere 
een fi tness/wellness, diverse zitkamers, een 
kleine bibliotheek en een zaal voor gezamenlijke 
activiteiten die ook los daarvan afgehuurd kan 
worden. Daarnaast is er een bar en restaurant 
aanwezig.

Het programma van eisen is gebaseerd op Zorghotel 
Merlinde in Breda, waar een vergelijkbaar project is 
gerealiseerd. Een aantal foto’s van dit project zijn op 
naastgelegen pagina te vinden.

Aan het programma zijn luxe zorgwoningen 
toegevoegd, waarbij de bewoners van deze 
woningen gebruik kunnen maken van de faciliteiten 
en diensten van het zorghotel.

5.1 EEN KLEIN ACTIVITEITENCENTRUM

Afb. 5.1 Binnenplaats zorghotel Merlinde

Afb. 5.2 Zitkamer zorghotel Merlinde
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Afb. 5.3 Restaurant zorghotel Merlinde

Afb. 5.4 Bibliotheek zorghotel Merlinde

Afb. 5.5 Welness zorghotel Merlinde
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6. BELEVING VAN DE RUIMTE

6.1 VRIJHEID IN ZORGINSTELLINGEN

Gasten en bewoners hebben binnen het complex 
de keuzevrijheid om te gaan waar zij willen. Het is 
juist deze vrijheid die bij veel zorginstellingen niet 
aanwezig is, en waar veel mensen die slecht ter 
been zijn, maar desondanks bij het volle verstand, 
moeite mee hebben. Na een heupoperatie worden 
zij, indien het niet mogelijk is thuis te revalideren, 
in een verpleeghuis geplaatst. Voor veel mensen 
is het verpleeghuis echter een nachtmerrie 
omdat de kwaliteit van deze instellingen door de 
bezuinigingen achteruit holt.
Het zorghotel speelt hier slim op in, door een 
alternatief te bieden voor deze groep mensen, 
die niet wensen in een verpleeghuis geplaatst 
te worden. Vrijheid om zelf te bepalen hoe laat 
op te staan, wanneer te eten, en wat te gaan 
doen spelen een belangrijke rol in de keuze voor 
verblijf in een  zorghotel. Naast vrijheid is privacy 
ook een belangrijk punt. Daarom heeft iedereen 
in de meeste zorghotels een eigen kamer met 
badkamer, waarbij deze faciliteiten niet gedeeld 
worden. (9) Er zijn mogelijkheden voor één- of 
tweepersoonskamers en zelfs voor een luxere suite 
met extra functionaliteiten.

6.2 BEWEGINGSVRIJHEID

De vrijheid van bezoekers van een zorghotel 
wordt naast keuzevrijheid, ook beperkt in 
bewegingsvrijheid. De begane grond wordt daarom 
gelijkvloers uitgevoerd om er voor te zorgen dat 
mensen met een minimum aan hulp toch alle 
functies kunnen bezoeken.

Het is voor de meeste mensen vanzelfsprekend dat 
zij zich vrijuit overal naartoe kunnen verplaatsen. 
In de periode dat men in een zorghotel verblijft, is 
deze vrijheid (gedeeltelijk) afwezig.
Door de functies in de verschillende bouwdelen 
onder te brengen en deze vervolgens te verbinden 
met een wintertuin die gemakkelijk toegankelijk 
is, krijgt de bezoeker van het zorghotel toch het 
gevoel dat hij vrij kan gaan waar hij wil, en voelt 
men zich minder opgesloten.
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Afb. 6.1 Alle hotelkamers hebben een eigen badkamer. Afb. 6.2 Hotelgasten zijn soms afhankelijk van anderen bij het 
verplaatsen
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6.3 SCHEIDING PRIVÉ-OPENBAAR

In het ontwerp zijn deze semi-openbare functies 
allemaal toegankelijk op de begane grond, wat de 
bereikbaarheid ten goede komt. Mensen die in een 
zorghotel revalideren zijn veelal slecht ter been, 
en een trap beklimmen is vaak lastig. Om mensen 
dus niet in hun bewegingsvrijheid te beperken is er 
voor gekozen om alle semi-openbare functies op 
de begane grond onder te brengen.

De hotelkamers, suites, en zorgwoningen zijn op de 
hoger gelegen verdiepingen terug te vinden. Op 
deze manier ontstaat er ook een heldere scheiding 
tussen het private gedeelte van het hotel, en het 
semi-openbare gedeelte op de begane grond.

Afb. 6.3 Doorsnede; blauw: openbare ruimte, 
groen: privéruimte
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6.4 VERSPREIDEN FUNCTIES

De functies zijn niet direct aan elkaar geschakeld, 
maar uit elkaar getrokken en verbonden met een 
overdekte wintertuin. Dit zorgt er voor dat gasten 
minder het gevoel hebben opgesloten te zijn in 
één gebouw, maar vrijuit kunnen bewegen tussen 
de verschillende ‘locaties’.

De ruimte die de functies aan elkaar verbindt is zo 
ontworpen dat de beleving zoveel mogelijk lijkt 
op die van een buitenruimte. Je bevindt je tussen 
het groen en er is veel licht omdat het gehele dak 
transparant is. Omdat men op een dag redelijk 
vaak van activiteit wisselt krijgt men telkens het 
gevoel naar buiten te gaan, om vervolgens bij een 
andere functie weer naar binnen te gaan. Om de 
buitenbeleving nog wat te versterken is de vloer in 
de arcade van steen, en die in de binnenruimten 
van hout. De verbindende ruimte wordt ook 
gebruikt als verblijfsruimte voor gasten, waar zij 
onder andere een boek kunnen lezen of gasten 
kunnen ontvangen.

Tijd

Buiten

Binnen

Tijd

Buiten

Binnen

Afb. 6.4 Boven: Tijdsverdeling Buitenhuis Boschveld,  O n d e r : 
Tijdsverdeling reguliere verpleging
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Afb. 6.5 De functies liggen verspreid over het kavel en de wintertuin wordt gebruikt om van functie naar functie te verplaatsen.
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6.5 HET INDIVIDU

Mensen verschillen, en met de individualisering van 
deze tijd komen deze verschillen steeds sterker naar 
voren. Zo heeft iedereen andere wensen en bestaat 
er een groot verschil tussen introverte en extroverte 
mensen. Extroverte mensen nemen deel aan 
activiteiten en treden vrij snel naar de voorgrond, 
terwijl introverte mensen liever op de achtergrond 
blijven. De eerste groep heeft genoeg te doen in 
het zorghotel, dat genoeg faciliteiten heeft om in de 
wensen van deze mensen te voorzien. De tweede 
groep bevindt zich wel graag tussen de mensen, 
maar hoeft niet zo nodig deel te nemen aan allerlei 
activiteiten. Zij willen wel graag meekrijgen van wat 
er om hen heen gebeurt, maar hoeven er niet aan 
mee te doen. De ontsluitende wintertuin wordt 
gebruikt om deze mensen een plek te geven, door 
deze ook dienst te laten doen als verblijfsruimte. 
Er worden door de ruimte gebieden afgebakend 
waar gasten kunnen verblijven. Vanuit deze ruimte 
is waar te nemen wat er in de andere bouwdelen 
gebeurt. Men staat op deze manier zelf niet in het 
middelpunt van de activiteiten, maar maakt er toch 
onderdeel van uit.

6.6 GEBORGENHEID EN VEILIGHEID

De overkapping van de wintertuin zorgt er 
voor dat het klimaat eronder te regelen valt. 
Daarnaast biedt de overkapping ook het gevoel 
van geborgenheid. Mensen staan droog en door 
de vorm van de overkapping worden gebieden 
afgebakend. De gasten voelen zich beschermd 
door de transparante constructie. Er wordt zo een 
beschermde buitenbeleving gecreëerd.

Afb. 6.6 De overkapping bakent ruimte (zicht) af.
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Afb. 6.7 Binnen in de wintertuin, kijkende naar het restaurant
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7. CONNECTIE MET DE OMGEVING

7.1 DOORGANG NOORD-ZUID

Door een deel van het gebouw weg te halen wordt 
er een doorgang gemaakt, die de openbare ruimte 
aan de noordzijde van het gebouw, het huidige 
parkeerterrein, aan de voorzijde van het gebouw 
verbindt. Deze doorgang zorgt er voor dat de 
scheiding tussen Noord en Zuid verdwijnt, en er 
plaats is voor één tussengebied dat de functies kan 
ontsluiten. De centrale liggen van dit gebied geeft 
gebruikers direct oriëntatie en maakt een heldere 
gebouwontsluiting mogelijk. Daarnaast kunnen 
beide openbare ruimten, die nu eigenlijk geen 
functie hebben, worden benut. Ook maakt dit het 
mogelijk twee entrees te maken: een wijkentree en 
een formele entree. De huidige voorkant (zuidzijde) 
van het gebouw wordt hierbij gebruikt als formele 
entree en de westkant als wijkentree. Deze 
wijkentree zorgt er voor dat het gebouw verbonden 
wordt met een route naar het wijkcentrum en de 
industriële ruimten waar kleinschalige ondernemers 
en kunstenaars gevestigd zijn. Deze kunstenaars 
kunnen hun kunst exposeren in de overdekte 
wintertuin.

Afb. 7.1 Verbinden van de parkeerplaats en het plein
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Afb. 7.2 Het weg te halen bouwvolume
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7.2 ROUTING

Nevenstaande afbeelding geeft de routing door 
het gebouw weer. De routing wordt gekenmerkt 
door de grote open ruimte in het midden die alle 
andere ruimten ontsluit en met elkaar verbindt. Als 
je naar een andere functie gaat verplaats je je altijd 
door deze ruimte. Daarnaast kom je ook in deze 
ruimte binnen, tenzij de parkeergarage-ingang 
wordt genomen. Desalniettemin kom je altijd in 
deze ontsluitingsruimte uit.

Het gebouw heeft twee belangrijke entree’s, waarbij 
je bij beiden direct binnenkomt in de wintertuin.

De eerste entree bevindt zich aan de zuidzijde en 
is ook wel de formele entree. De postbode brengt 
hier de post binnen, en gasten van buitenaf kunnen 
er binnenkomen om gebruik te kunnen maken van 
het restaurant. De tweede entree bevindt zich aan 
de westkant van het gebouw en richt zich op de 
wijk. Gasten kunnen deze ingang gebruiken als zij 
een bezoek willen brengen aan het nieuwe groen 
hart van de wijk Boschveld of aan het nieuwe 
wijkcentrum.

Om het gebouw te betreden gaat men altijd eerst 
over een hellingbaan. De hellingbaan zorgt er voor 
dat de wintertuin een halve meter hoger komt te 
liggen dan het maaiveld. Dit versterkt het geborgen 
gevoel van de wintertuin.

Vanuit de wintertuin kunnen verschillende ruimten 
worden binnengegaan. Aan de zuidzijde vindt men 
het restaurant en de bar. Als je de formele ingang 
gebruikt om het gebouw te betreden kom je altijd 
langs de bar. Dit heeft als gevolg dat je daar al 
gauw iets zal drinken alvorens naar je kamer te 
gaan. In het liggende bouwdeel bevindt zich aan 
de zuidzijde de receptie en het trappenhuis. Bij dit 
trappenhuis bevindt zich ook een gang met hieraan 
grenzend twee zorghotelkamers voor mensen die 
per se op de begane grond willen verblijven.

Vanuit de grote open ruimte wordt ook de rest van 
het liggende bouwdeel ontsloten. In dit bouwdeel 
bevinden zich de fi tness/fyisiotherapie en de 
welness. Voor je daadwerkelijk de fi tness of wellness  
betreedt kom je terecht in een wachtkamer die 
dient als bufferzone. Ook aan de noordkant van dit 
bouwdeel bevindt zich een trappenhuis.

Het activiteitenpaviljoen huisvest een gezamenlijke 
huiskamer, een bibliotheek, een gebedsruimte 
en een kapper. De centrale huiskamer ontsluit de 
gebedsruimte en bibliotheek. De kapper is ook vanaf 
de straat bereikbaar en toegankelijk voor mensen 
uit de wijk. Boven op het activiteitenpaviljoen is een 
daktuin geplaatst die met behulp van twee trappen 
wordt ontsloten. Deze trappen bevinden zich in 
tegenoverstaande hoeken van het paviljoen.
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Afb. 7.3 Routing van de bezoeker door het gebouw, cirkeltjes geven stijgpunten of eindpunten aan
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7.3 OPTOPPEN STAANDE BOUWDEEL

Stedenbouwkundig staat het gebouw op een 
kruispunt van wegen. Al deze wegen maken het 
gebouw tot een oorsprong, of eindpunt..  Daarnaast 
wil de gemeente een rij hogere gebouwen (5 lagen) 
realiseren langs het spoor om als buffer te dienen 
voor de achterliggende wijk. Het gebouw vormt 
de laatste van deze rij hogere gebouwen. Omdat 
het gebouw het eindpunt en keerpunt is van de 
wijkontsluiting vormt het een referentiepunt in de 
wijk, en mag daarom ook fl ink hoger zijn dan de 
omliggende gebouwen.

In het staande bouwdeel zullen twaalf 
zorgwoningen worden geplaatst die tegen betaling 
gebruik kunnen maken van het de faciliteiten die 
het zorghotel te bieden heeft. Daarnaast kan men 
letterlijk zorg inkopen, zoals hulp bij het uit opstaan, 
douchen of andere zorg die ook in het zorghotel 
geleverd wordt. De zorgappartementen hebben 
ieder een Frans balkon in de woon- en slaapkamer, 
een eigen keuken, badkamer en douche. De 
zorgappartementen hebben uitzicht over de stad 
en het spoor.

Afb. 7.4 Gebouw vanuit de Paardsekerkhofweg

Afb. 7.5 Gebouw vanuit de Fahrenheitstraat
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Afb. 7.6 Veel wegen ‘zien’ het gebouw als een eind, keer of draaipunt
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Het verticale bouwdeel wordt door de scheiding van 
bouwdelen instabiel en verliest zijn ontsluiting. Deze 
twee zaken worden gezamenlijk opgelost door de 
plaatsing van een constructieve kern in het gebouw. 
Deze constructieve kern biedt op zijn beurt weer 
de mogelijkheid om het gebouw hoger te maken. 
Om de horizontale windbelasting af te dragen naar 
de fundering dient de kern dan als stabiliserend 

element. De verticale belasting van het opgetopte 
bouwdeel wordt deels door de kern, en deels door 
kolommen afgedragen. Deze kolommen staan 
aan de buitenzijde van de gevel, zodat er geen 
problemen ontstaan bij het aanbrengen van een 
nieuwe fundering. In het bovenste deel lopen de 
kolommen aan de binnenzijde van de gevel door.

Afb. 7.7 Links de huidige kern, rechts de nieuwe Afb. 7.8 De kern loopt door in het opgetopte bouwdeel. Dit 
bouwdeel wordt ook ondersteund door kolommen.
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Afb. 7.9 Plattegrond van de 11e verdieping: Luxe zorgwoningen
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7.4 NIEUW PAVILJOEN MET DAKTUIN

Er is veel verloren openbare ruimte rondom het 
huidige gebouw. Deze ruimte kan worden gebruikt 
om bepaalde faciliteiten van het zorghotel onder 
te brengen. De plaatsing van het nieuwe bouwdeel 
is orthogonaal op het liggende bouwdeel, maar 
wordt hier niet aan vast gebouwd. Hierdoor wordt 
het mogelijk een overkapping te creëren tussen 
de drie bouwdelen. Het derde bouwdeel zorgt 
er voor dat deze wintertuin wordt omsloten door 
bouwdelen. Omdat de wintertuin alle bouwdelen 
ontsluit vormt deze het middelpunt van het gebouw. 
In het paviljoen bevindt zich een bibliotheek, een 
zitkamer, een gebedsruimte en een kapper

Op het dak van dit paviljoen is een daktuin 
geplaatst. Deze daktuin is in tegenstelling tot de 
centrale wintertuin onder de overkapping een 
échte buitenruimte. Het gebruik van deze ruimte 
zal vooral in de zomer plaatsvinden, maar ook in 
de lente en herfst kan het prettig zijn om buiten te 
verblijven zonder direct ver van huis te gaan. De 
daktuin is met een lift en twee trappen bereikbaar 
en vormt daarnaast ook de horizontale gevel van 
dit bouwdeel. De andere twee bouwdelen, en 
omliggende gebouwen kijken namelijk vanuit hun 
raam op dit deel uit.

Afb. 7.10 Plaatsing en vorm paviljoen

Afb. 7.11 Uiteindelijke vormgeving paviljoen
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Afb. 7.12 Sfeerbeeld van de daktuin op het paviljoen
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7.5 PARKEERGARAGE

Het gebouw heeft een parkeergarage die zich onder 
het nieuwbouwdeel bevindt. Omdat parkeren een 
groot probleem is in Boschveld is er naar gestreefd  
het parkeren op eigen kavel op te lossen. De 
parkeergarage heeft zijn ingang (voor auto’s) aan 
de noordzijde van het gebouw. Aan deze zijde 
heeft het huidige gebouw een blinde gevel waarin 
alleen ramen zijn gemaakt voor het trappenhuis. 
Aan de overzijde bevindt zich nieuwe woningbouw, 
maar de straat zelf is geen doorgaande straat. Door 
hier de ingang van de parkeergarage te plaatsen 
sluit deze perfect aan op de interne layout. Er wordt 
gezorgd voor licht inde parkeergarage doordat de 

hyperboloïden van de transparante overkapping 
uitmonden in een gat in de begane grondvloer. In 
dit gat staat een betonnen zuil waar een boom in is 
geplaatst. Op deze manier wordt het gat waar het 
licht doorheen naar binnen komt zoveel mogelijk 
open gehouden. Daarnaast is het stramien van 
het bovenliggende paviljoen exact gekozen op 15 
meter, wat precies een dubbele rij parkeervakken 
mogelijk maakt. Voor de overspanning is er gekozen 
voor hoedliggers, waar vervolgens kanaalplaten op 
rusten. Deze kanaalplaten overspannen ter plaatse 
van de parkeervakken in Noord-Zuid richting en ter 
plaatse van de rijbaan in Oost-West richting.

Afb. 7.13 Daglichtvoorziening in de parkeergarage
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Afb. 7.14 Plattegrond van de parkeergarage
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8. GEBOUWCOMPOSITIE

8.1 MATERIAALKEUZE IN BOUWDELEN

De drie bouwdelen zijn aan elkaar verbonden door 
de centrale overkapping, en hebben ieder hun 
eigen karakter. Het huidige gebouw is opgetrokken 
uit metselwerk, en dit blijft voor het grootste 
gedeelte zo. Echter zullen de gevelopeningen 
worden aangepast aan het nieuwe gebouw, en 
worden de kunststof kozijnen vervangen door 
materialen die minder doen denken aan kantoor, en 
een huiselijkere uitstraling hebben. Daarnaast wordt 
daar waar het liggende en staande bouwdeel van 
elkaar zijn gescheiden een nieuwe gevel geplaatst 
die in lijn valt met het bestaande.

8.1.1 BESTAANDE BOUWDELEN

De gekozen materialen waar de bestaande 
gevelopeningen mee gevuld zullen worden zijn 
hout en glas. Het gebruikte hout is van het type 
western red cedar, wat na loop van tijd vergrijst en 
daardoor een natuurlijke uitstraling heeft.

Afb. 8.1 Nieuw gevelaanzicht liggende bouwdeel



69 8. GEBOUWCOMPOSITIE



70BUITENHUIS BOSCHVELD - AFSTUDEERPROJECT

De nieuw gebouwde delen maken ook gebruik 
van deze materialen, maar de verhouding is 
anders. Bij de nieuwe delen wordt een minimaal 
aluminium kader ingevuld met hout en glas, welke 
het gevelbeeld dan ook zullen domineren. Het 
aluminium wordt slechts gebruikt om kaders aan te 
geven en beslaat dus maar een klein gedeelte van 
de gevel.

Niet alle nieuwe gevels zijn hetzelfde. Variatie 
wordt aangebracht door de gebruikte patronen 
per bouwdeel te laten verschillen. In het volgende 
hoofdstuk wordt duidelijk waarom juist voor deze 
patronen is gekozen.

8.1.2 NIEUWE BOUWDELEN

Afb. 8.2 Vergrijsde western red cedar gevelbekleding

Afb. 8.3 Gevelverdeling paviljoen
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Afb. 8.4 Gevelverdeling opgetopte bouwdeel
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8.2 DOMINANTE RICHTING PER BOUWDEEL

Naast de gebruikte materialen, en of het bouwdeel 
nieuw of herbestemd is speelt er nog een factor 
mee. De compositie van het gebouw bestaat uit 
drie bouwdelen die worden gekoppeld door een 
centrale wintertuin. Deze drie bouwdelen hebben 
allemaal een verschillende vorm die een richting 
impliceert. Deze richting komt terug in de gevel, 
die er zo voor zorgt dat zij duidelijk van karakter 
verschillen.

Bouwdeel 1 (Afb 8.5) heeft in de huidige 
confi guratie al horizontale gevelopeningen. Deze 
horizontale gevelopeningen worden in de nieuwe 
confi guratie extra benadrukt door de bakstenen 
delen weg te halen en daarvoor hout en glas op 
een verspringend patroon terug te plaatsen. Dit 
verspringende patroon zorgt er voor dat verticale 
lijnen in de gevel worden geëlimineerd en dat de 
horizontale richting de overhand krijgt. Het hout 
wordt geplaatst op de plaatsen waar een badkamer 
achter de gevel te vinden is en wordt in de vorm 
van horizontale houten latten toegepast.

Het staande bouwdeel, dat door zijn optopping 
vooral een verticale richting heeft zal deze richting 
in het oude en nieuwe deel doortrekken. De 
vierkante gevelopeningen worden verbonden 
in verticale stroken, die doen denken aan de 
horizontale stroken van het liggende bouwdeel. 
De stroken worden wederom ingevuld met hout en 
glas, wat net als bij het liggende deel verspringt. 

De houten gevelafwerking is verticaal geplaatst. De 
oude stabiliteitsmuur met verticale brandtrap wordt 
voorzien van twee extra stroken die voor meer 
daglicht zorgen en hetzelfde gevelbeeld ook hier 
doorzetten.

Het opgetopte bouwdeel wordt ook voorzien van 
een verticaal gevelpatroon van hout en glas in een 
kader van diepe aluminium kozijnen. Het glas valt 
dieper in dit kader dan het hout, waardoor er een 
gevarieerd gevelbeeld ontstaat. Horizontale banden 
zijn vermeden door het patroon op een aantal 
plaatsen een klein beetje te laten verspringen. Van 
binnen levert dit patroon verticale ramen op, die 
met de ondiepe plattegrond goed bruikbaar zijn. 
De ramen worden voorzien van Franse balkons die 
in het gevelbeeld samenvallen met de ramen.

Het derde bouwdeel dat zich alleen op de begane 
grond bevindt krijgt in de gevel geen duidelijke 
horizontale of verticale richting. Het toegepaste 
patroon is er een van vierkanten. De vierkanten 
worden als kader worden afgebakend door een 
frame van aluminium kozijnen. Dit frame wordt 
net als het opgetopte volume ingevuld met hout 
en glas, waarbij het hout verticaal of horizontaal 
geplaatst kan zijn, om zo de twee richtingen van 
het vierkant te benadrukken. Een aantal delen van 
het frame zijn open gelaten en vormen op deze 
manier erkers. De achterliggende erker vormt de 
ingang van het paviljoen. In deze erker bevindt zich 
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een trap naar de daktuin. Deze daktuin is vanuit de 
andere twee bouwdelen zichtbaar. In de daktuin is 
het gevelpatroon ook toegepast op de plattegrond. 
Dit patroon vormt hier de meubels en inrichting van 
de daktuin. Op deze manier zijn de gevels en het 
dak samen een eenheid.

Afb. 8.5 Dominante richting per bouwdeel Afb. 8.6 De richting komt terug in de gevel, en bij het 
paviljoen ook op het dak
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Afb. 8.7 - 8.8 De onregelmatige plaatsing van de 
houten panelen versterkt de verticale richting
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8.3 VORMGEVING VAN DE OVERKAPPING

Het gebouw ligt op een kruispunt van wegen die niet 
allen netjes onder rechte hoeken aansluiten. Ook 
de stedenbouwkundige plaatsing van omliggende 
gebouwen verschilt aan alle kanten van het 
gebouw in richting. Het huidige gebouw vormt dan 
ook in zijn plattegrond een halve boog, om bij zo 
veel mogelijk van deze richtingen aan te sluiten. Dit 
heeft tot gevolg dat de verbindende overkapping 
geen duidelijke richting heeft. De overkapping 
wordt daarom opgebouwd uit driehoeken die 
samen een organische structuur vormen. Deze 
organische vorm heeft een bepaalde kromming 
nodig waar deze zijn stijfheid en draagkracht uit 
haalt. Dit pleit voor meer steunpunten dan enkel de 
randen van de drie bouwdelen. Deze steunpunten 
worden verkregen door de organische vorm 

als een hyperboloïde naar binnen te vouwen. 
Deze hyperboloïden dragen er aan bij dat de 
ruimte onderverdeeld kan worden in meerdere 
zitgedeelten en dat er geen dominante richting 
door de ruimte loopt. In deze hyperboloïden 
ontstaan buitenruimten waar reguliere vegetatie 
in de vorm van bomen geplaatst kan worden. 
Naast deze factoren zijn de hyperboloïden ook 
noodzakelijk voor de waterafvoer van het dak. 
Doordat de randen langs de bouwdelen altijd het 
hoogste punt zijn watert de overkapping altijd 
in de hyperboloÏden af. Hierdoor kan het water 
gemakkelijke op één punt worden verzameld, wat 
de mogelijkheid biedt voor een grijswatersysteem 
dat gebruikt kan worden in de rest van het gebouw.

Afb. 8.9 Het dak vouwt zich naar binnen in de vorm van een 
hyperboloïde waar het regenwater in wordt afgevoerd
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Afb. 8.10 De uiteindelijke vormgeving van de overkapping 
waarbij de rand iets dikker is dan de overige staven.
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Afb. 8.11 Als de bestaande gebouwlijnen en omgevingslijnen 
worden doorgetrokken ontstaat er geen heldere vorm



DEEL III



CONSTRUCTIE
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9. CONSTRUCTIEVE OPZET

9.1 BOUWVOLGORDE EN PLAATSING VAN DE KERN

De bouwvolgorde is bij deze herbestemming 
een belangrijk aspect omdat een deel van het 
gebouw losgekoppeld wordt van de stabiliserende 
elementen en daardoor onder horizontale 
belasting niet op zichzelf kan blijven staan. Indien 
mogelijk moet het deel dat wordt losgekoppeld 
eerst nieuwe stabiliteit vinden. De nieuwe stabiliteit 
van dit bouwdeel wordt verzorgd door een kern, 
die midden in het bouwdeel wordt geplaatst. Het 
is mogelijk om deze eerst te plaatsen voordat het 
deel los wordt gemaakt van zijn oude stabiliserende 
elementen.

Voordat de kern kan worden opgetrokken moet 
er eerst een nieuwe fundering worden aangelegd. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van stalen 
buispalen, omdat deze het gemakkelijkst in een 
bestaand gebouw kunnen worden bijgeplaatst. De 
fundering van de nieuwe kern wordt gekoppeld 
aan de bestaande fundering van het betonskelet 
om onevenredige zakkingen te voorkomen. Dit 
wordt gedaan door over de bestaande poeren een 
aaneengesloten betonnen plaat te storten die de 

krachten evenredig verdeeld over de bestaande en 
de nieuwe funderingspalen.
Daarnaast worden rondom het gebouw 
mortelschroefpalen geboord voor de kolommen 
die aan de buitenzijde langs de bestaande gevel 
lopen. Deze kolommen dienen slechts voor het 
afdragen van verticale belasting afkomstig uit het 
opgetopte bouwdeel. Wanneer men de kern in 
hoogte opbouwt moet een deel van de bestaande 
kanaalplaatvloeren worden verwijderd. De kern is 
gedimensioneerd op drie kanaalplaten, welke per 
vloer worden verwijderd. Vervolgens kan er een 
verdieping kern worden gestort die daarna aan de 
omliggende kanaalplaatvloer wordt verankerd.
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Fase 1 Fase 2

Fase 3 Fase 4
Afb. 9.1-9.4 Bouwvolgorde voor het plaatsen van de 
nieuwe kern en het ontkoppelen van de oude



82BUITENHUIS BOSCHVELD - AFSTUDEERPROJECT

9.2 STALEN BUISPALEN ONDER DE KERN

Stalen buispalen worden onder de nieuwe kern 
geplaatst. Deze buispalen zijn een van de weinige 
palen die gebruikt kunnen worden in bestaande 
gebouwen omdat zij geen hoge heistelling nodig 
hebben. Een klein kraantje wordt gebruikt om de 

buispalen in de grond te slaan. Door telkens een 
nieuw stuk op de buis te lassen zorgt men er 
voor dat de buis toch de draagkrachtige laag kan 
bereiken.

Afb. 9.5 De stappen in het heien van een stalen buispaal
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Afb. 9.6 Twee bouwlieder heien een stalen buispaal in een kerk



84BUITENHUIS BOSCHVELD - AFSTUDEERPROJECT

9.3 WINDEBELASTINGEN IN TWEE RICHTINGEN

De kern moet de windbelasting uit het bouwdeel in 
twee richtingen naar de fundering overbrengen. Bij 
de Noord-Zuid richting staat de kern in het midden 
en wordt deze slechts belast op buiging. In de 
Oost-West richting is de kern echter uit het midden 
geplaatst en wordt deze dus belast op buiging, 
maar ook op torsie.

Afb. 9.7 Het constructiemodel met XYZ-as defi nities
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Afb. 9.8 De wind in X en Y richting
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9.3.1 EIGEN GEWICHT

Het eigen gewicht van de opgetopte constructie 
rust deels op de kern en deels op kolommen die 
voor langs de gevel lopen. De gevelkolommen 
aan de zijde tegenover de kern moeten meer 
vloerbelasting dragen en hebben een minder grote 
EI dan de kern. Het is dus logisch dat het gebouw 
aan deze zijde verder doorbuigt. De ongelijkmatige 
doorbuiging heeft ook tot gevolg dat er ook een 
zijwaartse uitbuiging ontstaat in de negatieve 
Y-richting.

In het hiernaast staande diagram valt ook te zien 
dat de kern onder het eigen gewicht niet gelijkmatig 
belast wordt. Het is vooral de kant ín het gebouw 
waar de axiale drukkracht in de kokervormige kern 
groot is. Aan de gevelzijde is de normaalkracht veel 
kleiner, en zelfs bijna afwezig omdat er op dit deel 
geen vloeren opliggen.

Afb. 9.10 Axiale kracht in de kern onder het EG
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Afb. 9.11 Uitbuiging in Y-richting Afb. 9.12 Uitbuiging in X-richting
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9.3.2 WIND IN X-RICHTING

Als er vanuit de X-richting een windkracht op het 
gebouw wordt uitgeoefend buigt het gebouw in de 
X-richting 12mm door. De modellering van deze 
windbelasting is terug te vinden in bijlage A. Naast 
de standaard buiging die optreedt, tordeert het 
gebouw ook om de kern. Dit valt goed te zien aan de 
uitbuigingen in Y-richting, die aan weerszijden van 

de kern elkaars tegenovergestelden zijn. De torsie 
die door de excentrisch aangrijpende windbelasting 
wordt veroorzaakt is echter maar minimaal en een 
factor tien kleiner dan  verplaatsing door reguliere 
buiging. De uitbuiging van 12 mm is erg klein, 
en de kern zou eventueel kleiner kunnen worden 
uitgevoerd. Een handberekening van de uitbuiging 

Afb. 9.14 Axiale kracht in de kern onder het EG en wind in 
X-richting

Afb. 9.13 Axiale kracht in de kern onder wind in 
X-richting
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is als volgt (torsie verwaarloosd): Het meest linkse plaatje laat de normaalkrachten 
in de kern zien, rechts zonder, en links met het 
eigen gewicht. Op het hoekpunt blijven zelfs met 
het eigen gewicht nog trekkrachten aanwezig in de 
kern, een trekpaal is hier dus benodigd.

Afb. 9.15 Uitbuiging in Y-richting Afb. 9.16 Uitbuiging in X-richting
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9.3.3 WIND IN NEGATIEVE Y-RICHTING

De wind in Y-richitng wordt twee maal behandeld, 
omdat de combinatie van wind van voren, of wind 
van achteren een ander resultaat oplevert wanneer 
geconbineerd met het eigen gewicht. In dit geval is 
wind in negatieve Y-richting weergegeven. De kern 
staat ditmaal in zijn sterke richting en dat valt te zien 

aan de uitbuiging: 5 op de bovenste verdieping.

Als we kijken naar de krachten in de kern dan zien 
we links weer een plaatje van de axiale krachten 
zonder eigen gewicht, en rechts met. Het rode 
gebied laat zien dat er met het eigen gewicht nog 
steeds trek in de kern optreedt.

Afb. 9.17 Axiale kracht in de kern onder wind in negatieve 
Y-richting

Afb. 9.18 Axiale kracht in de kern onder het EG en 
wind in negatieve Y-richting
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De oplossing voor dit probleem zou het verplaatsen 
van de kern naar het midden van het gebouw zijn, 
en de kern dus door het eigen gewicht voldoende 
voor te spannen. Het alternatief is het plaatsen van 
enkele trekpalen langs de gevel.

Afb. 9.19 Uitbuiging in Y-richting
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9.3.4 WIND IN POSITIEVE Y-RICHTING

Als de wind uit de tegenovergestelde richting komt 
ondervindt het gebouw dezelfde uitbuiging, maar 
dan in de andere richting. Daarnaast zien we de 
problemen met trekkrachten in de fundering niet 
terugkomen omdat het deel van de kern dat door 

het eigen gewicht zeer weinig belast wordt, dit maal 
door de wind op druk wordt belast.

Afb. 9.20 Axiale kracht in de kern onder wind in 
positieve Y-richting

Afb. 9.21 Axiale kracht in de kern onder het EG en 
wind in positieve Y-richting
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9.4 KOLOMMEN ONDER OPTOPPING

De hoge kolommen die de verticale belasting 
van het opgetopte bouwdeel afdragen zijn zes 
verdiepingen hoog en moeten daarom op knik 
worden gecontroleerd. Hieronder staat een 
berekening waaruit blijkt dat een ronde buis met 
d=400 en t=12 voldoet. Er is gekozen voor een 
ronde stalen buis omdat deze een relatief groot 
axiaal kwadratisch oppervlakte moment heeft in 
beide richtingen. Aangezien de kolommen op 
zichzelf staan en in beide richtingen niet worden 
ondersteund moet het AKOM in beide richtingen 
ongeveer even groot zijn voor een optimale kolom.

Afb. 9.22 Uitbuiging in Y-richting Afb. 9.23 Vloeroppervlakte per verdieping per kolom
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9.5 ORGANISCHE TUSSENCONSTRUCTIE

De organische tussenconstructie is helaas niet 
met de hand uit te rekenen en daarom wordt er 
gebruik gemaakt van de computer. Het programma 
SCIA Engineer heeft de mogelijkheid bestanden te 
importeren van het modelleerprogramma 3dsmax. 
Met SCIA worden de getekende lijnen omgezet 
in staven die vervolgens in een 3d-staafmodel te 
analyseren zijn.

9.5.1 MODELLERING

Het staafmodel is gemodelleerd in 3dsmax. 
Vervolgens is dit model geëxporteerd naar SCIA 
engineer, waarbij aan de staven een vierkant 
profi el van 80x80x8 mm  is toegekend van het 
materiaal aluminium in de legering AW-6082 T6, 
dat gemiddelde constructieve eigenschappen 
heeft, maar prima gelast kan worden. De 
lasbaarheid is belangrijk voor het verkrijgen van 
goede verbindingen. De randstaven van het 
constructiemodel zijn dikker uitgevoerd, namelijk 
in 200x200x12 kokerprofi elen, eveneens van 
deze aluminium legering. Ondersteuningen zijn 
toegevoegd aan de randen van het model, waar 
de tussenconstructie op het gebouw afsteunt en 
ter plaatse van de vloer. Er is een sneeuwbelasting 
toegevoegd van 1 kN/m² in de globale Z-richting.

Afb. 9.24 Computermodel organische dakconstructie
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9.5.2 RESULTATEN

Allereerst volgen de resultaten wat betreft de 
vervormingen. Het staafmodel is aantal keer 
opnieuw getekend om de vorm te optimaliseren. 
Dit heeft tot gevolg dat de vervormingen erg 
klein blijven en op de meeste plaatsen in de 
orde vallen van enkele milimeters onder extreme 
sneeuwbelasting. De maximale vervorming is 
ongeveer 8mm in verticale richting.

Het valt op dat de constructie zich stijf gedraagt in 
de vlakken die sterk gekromd zijn. De vlakken die 
neigen af te vlakken en daarbij ook een  grotere 
overspanning hebben vervormen sterker. De 
vervormingen verdelen zich geleidelijk over de 
constructie. Dit komt omdat de vorm al sterk is 
geoptimaliseerd.

Afb. 9.25 Ontwerpschema organische dakconstructie
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Afb. 9.26 Doorbuigingen organische tussenconstructie
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Voor de berekening van de normaalkrachtenlijn 
en de momentenlijn is een belastingscombinatie 
aangemaakt van 1,2 * EG + 1,5 * VB, waarbij voor 
de veranderlijke belasting wederom uit is gegaan 
van een sneeuwbelasting van 1 kN/m².

De krachten en momenten zijn in de uiterste randen 
het grootst, wat naar verwachting is. Het verloop 

van de normaalkrachten en momenten is gelijk 
aan het verloop in een normale boogconstructie, 
zoals op onderstaande afbeeldingen is waar te 
nemen. Het maximale moment bedraagt 8,20 
kNm, en de maximale normaalkracht 60,74 kN 
(druk). Dit moment en deze kracht bevinden zich 
niet op dezelfde plaats, maar worden voor de 
spanningscontrole toch bij elkaar opgeteld. Op 

Afb. 9.27 Normaalkrachten onder 1 kN/m² belasting
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deze manier is de verkregen waarde altijd veilig. De 
25 N/mm² valt ruimschoots binnen de marge.

Afb. 9.28 Momenten onder 1 kN/m² belasting
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10. DETAILLERING

Dit hoofdstuk zal de detaillering van het gebouw 
betreffen. De overkapping is een belangrijk 
onderdeel en heeft geen conventionele vorm. Dit 
heeft tot gevolg dat hierbij voor de detaillering ook 
niet voor een conventioneel systeem gekozen is.

Als referentie voor de detaillering is de Milan Trade 
Fair van Italiaanse architect Massimiliano Fuksas 
gebruikt (10). Het systeem bestaat uit twee ringen, 
waarvan de bovenste is voorzien van nokken waar 
de staven overheen geschoven worden. Vervolgens 
wordt de onderste ring gebruikt om de staven op 
exact de juiste afstand te stellen. Er is hier specifi ek 
gebruik gemaakt van een ring, zodat de bouten 
goed bereikbaar blijven.
Op deze manier wordt de overkapping staaf voor 
staaf opgebouwd. Omdat het systeem uit driehoeken 
bestaat kan men zonder al te veel hulpconstructies 
de volledige constructie opbouwen.

De schaal van de detailleringen in het verslag 
is 1:(6,25) in verband met layouttechnische 
overwegingen.

Afb. 10.1 New Trade Fair, Milaan; Massimiliano Fuksas
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Afb. 10.2 New Trade Fair, Milaan; Detail
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10.1 OVERKAPPING PRINCIPE

Het eerste detail is dat van een standaard knoop, 
waabij het detail dwars door de doorsnede is 
genomen. Het gekozen profi el is een samengesteld 
aluminium profi el met aan de bovenzijde een holle 
buis die over de nokken van de bovenste ring 
geschoven kan worden. Aan de onderzijde van 
het profi el vindt men een massief aluminium deel 
met daarin een getapte draad. In de onderste ring 
worden verzonken bouten geplaatst die vervolgens 
in deze getapte draad worden gedraaid. Op deze 
manier kan de hoek die het profi el maakt ten 
opzichte van de stelring worden bijgesteld. De 
stelringen zijn per knoop verschillend en staan 
voor sommige knopen onder een hoek. Op 
de buitenzijde van het profi el zitten glasplaten 
structureel gelijmd, zodat er aan de buitenzijde 
slechts een dunne zwarte rand zichtbaar is.

10.2 OVERKAPPING DAKRAND

Het tweede detail betreft de vrijstaande rand van de 
overkapping, en de aansluiting met de standaard 
aluminium gevel. Er is gebruik gemaakt van halve 
ringen, die met behulp van een aangelaste plaat 
op een U-profi el zijn bevestigd met behulp van 
meerdere bouten.De beglazing loopt door tot 
op het U-profi el, waar deze uiteindelijk wordt 
beëindigd door een daktrim.

Om de gevel aan te laten sluiten op een dak dat 
telkens onder een andere hoek staat bevindt 
zich in het U-profi el een sandwichelement, 
waarbij de inkeping varieert aan de hand van de 
hoek waaronder het dak staat. Daarnaast is de 
bevestiging van de bovenregel bewerkstelligd met 
een gezette aluminium plaat, waarvan de zethoek 
wederom varieert.
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10.3 OVERKAPPING-GEVEL AANSLUITING

Detail 3 geeft de aansluiting van de arcade weer op 
de gevel van het liggende bouwdeel. Dit bouwdeel 
heeft horizontale gevelpartijen die gebruikt worden 
om de rand waterdicht aan te sluiten. Ook hier is weer 
gekozen voor een U-profi el als rand waar weer twee 
halve ringen met aangelaste platen op aansluiten. 
De huidige kunststof kozijnen zijn vervangen door 
een houten variant waarbij uiteraard gebruik is 
gemaakt van een montagekozijn gezien het een 
herbestemming betreft.



105 10. DETAILLERING



106BUITENHUIS BOSCHVELD - AFSTUDEERPROJECT

10.4 OVERKAPPING-KOLOM AANSLUTING

Dit detail geeft weer hoe de kolom, die het 
opgetopte deel van de hoogbouw draagt door 
de glazen overkapping wordt geleid. De straal van 
de aluminium ring waar de profi elen op aansluiten 
wordt zó groot genomen dat de kolom door deze 
ring past. Aan de bovenzijde van de ring wordt een 
opstand gecreeërd waar een rubberen manchet 
achter wordt geklemd. Dit rubberen manchet is 
elastisch, en met behulp van een brander zal het 
manchet krimpen en ook op de kolom aansluiten. 
Het principe van een krimpkous wordt hier gebruikt. 
Om het rubber geheel af te sluiten zit er over de 
kolomaansluiting een stalen ring gelast, zodat 
regenwater niet achter het rubber door kan lopen.
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10.4 OVERKAPPING-VLOER AANSLUTING

De overkapping sluit aan op de vloer, ter plaatse 
van de parkeergarage. De beganegrondvloer 
bestaat uit geïsoleerde kanaalplaatvloeren die ter 
plaatse van de sparing aansluiten op een stalen 
ring. De stalen ring is een C-profi el dat even hoog 
is als de kanaalplaatvloer zelf. De bovenfl es van 
dit C-profi el is verdikt. In deze fl ens zitten getapte 
gaten waar de halve ring weer met bouten op 
aansluit. Voor het C-profi el loopt een glasplaat die 
de vloer geïsoleerd afsluit van de parkeergarage. De 
thermischie isolatielijn loopt dus aan de onderzijde 
van de begane grondvloer.
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10.4 GEVEL OPGETOPTE BOUWDEEL

Het zesde en laatste detail is een horizontaal detail 
van de gevel van het opgetopte bouwdeel. Dit 
bouwdeel heeft een gevel die bestaat uit verticale 
aluminium stijlen ingevuld met hout en glas. Het 
glas ligt echter niet in hetzelfde vlak als het hout, 
maar iets verder terug. Dit is gedaan zodat de gevel 
zelf meer diepte krijgt en zodat er gemakkelijk een 
hekwerk voor het glas geplaatst  kan worden ten 
behoeve van de franse balkons.

De deuren hebben aan de buitenzijde geen stijl 
en vallen dus deels weg in de rest van het glasvlak 
omdat er in de constructieve gevelstijl een inkeping 
is gemaakt.

Om dit alles voor elkaar te krijgen is de gevel 
opgebouwd uit drie lagen. Eerst wordt de 
constructieve gevelstijl bevestigd, waar de deuren 
en glasplaten op worden geplaatst. Vervolgens 
wordt het koppelprofi el hier op geschroeft. In dit 
koppelprofi el zitten bevestigingsgaten voor het 
hekwerk. Het koppelprofi el dient er ook voor om 
het dikkere sandwichpaneel ruimte te geven.
De sandwichpanelen zijn bekleed met houten 
rabatdelen van het type western red cedar en 
worden eerst tussen de constructieve stijl en het 
koppelprofi el geschroefd. Vervolgens wordt op het 
koppelprofi el een afdekprofi el geschroefd waarmee 
het sandwichpaneel vast wordt gezet. Op het 
afdekprofi el komt een standaard deklijst.
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CONCLUSIE EN DISCUSSIE

Het ontwerp van het zorghotel doet recht aan 
zijn functie. Het verblijf in dit zorghotel heeft 
een duidelijke meerwaarde boven het verblijf in 
een alternatieve verzorgingsinstelling, zoals een 
verpleeghuis. Daarnaast is de omgeving van het 
gebouw gerevitaliseerd en neemt het een duidelijke 
plaats in, in zijn omgeving. Het zorghotel vormt 
met zijn toren een kenmerkend referentiepunt 
voor de wijk Boschveld en biedt met zijn overdekte 
wintertuin een omgeving die ook ‘s winters voor 
allerlei doeleinden gebruikt kunnen worden. 
Daarmee ligt het gebouw stevig ingebed in zijn 
omgeving.

De aanpak van het project is vrij rigoreus. Er 
wordt fl ink het mes gezet in het bestaande 
gebouw. Desondanks gaat het bestaande gebouw 
niet verloren en neemt het zijn plaats in, in het 
nieuwe ontwerp. Het karakter van het gebouw 
transformeert wel volledig, maar dat was ook nodig  
omdat het karakter van een zorghotel ook duidelijk 
verschilt van dat van een kantoor.

De buitenbeleving die geprobeerd is te verkrijgen 
heeft met zijn overdekte tussengebied een heldere 
plaats gekregen. De constructie die hiervoor 

gebruikt is maakt de plek tot wat hij is, en zet de 
ruimte naar zijn hand. Door een organische vorm 
te kiezen ontstaat er een helder contrast met de 
andere orthogonale bouwdelen, die wel een echte 
binnenbeleving huisvesten.

Constructief heeft de tussenconstructie zeer 
gunstige eigenschappen vanwege zijn sterke 
kromming. Het geheel gedraagt zich dus erg 
stijf. Daarbij moet worden opgemerkt dat de 
overspanningen ook niet zeer groot zijn. De 
tussensteunpunten in de vorm van hyperboloïden 
leveren extra stijfheid op, bieden de mogelijkheid 
tot het planten van bomen en zorgen voor een 
degelijke afwatering van het systeem.

Het optoppen van het losgekoppelde bouwdeel 
is een ingreep die wordt ingegeven door de 
omgeving, en van het gebouw een nieuwe 
referentiepunt maakt. Constructief wordt het 
optoppen gecombineerd met het stabiel maken 
van het losgekoppelde deel. Hiervoor wordt een 
betonnen kern gebruikt. De kern heeft de juiste 
vorm, met de meeste stijfheid in de gebouwrichting 
met de grootste gevel.
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De trekkrachten die ontstaan in de kern worden 
veroorzaakt door de positionering van de kern, die 
niet in het midden van het gebouw is geplaatst. 
Doordat er aan de gevelzijde van de kern 
nagenoeg geen vloerdelen opliggen ontstaat er 
hier bijna geen voorspanning en kan er ten tijde 
van wind dus trek optreden. Een mogelijkheid om 
dit op te lossen zou zijn om de kern volledig in het 
gebouw te plaatsen en vloerdelen op de kern op te 
leggen, of om een aantal trekpalen te plaatsen die 
deze trekkracht naar de ondergrond over kunnen 
brengen. De eerste oplossing geniet de voorkeur. 
De kern is vrij fors gedimensioneerd en er zou met 
een slankere kern kunnen worden volstaan. Omdat 
een trappenhuis, liftschacht, leidingen en ontsluiting 
van ruimtes nodig waren heeft de kern toch deze 
afmetingen gekregen.
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