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"Het spel van de komende homo ludens zal niet langer een vlucht uit de 
werkelijkheid behoeven te zijn, maar het wordt de nieuwe werkelijkheid 

zelf. De onbevredigdheid van de werkende mens in zijn dagelijkse 
activiteit deed voorheen de vraag rijzen naar de 'zin' van zijn leven. Het 

antwoord op deze vraag werd gezocht in een projectie van het leven 
in een domein waarin het nut zijn waarde verliest naar een abstracte 
'werkelijkheid'. De bevrediging van de creatieve drift maakt de vraag 

naar de zin van het leven overbodig. In zijn spel zal de mens zijn leven 
realiseren omdat dit spel de creatie van zijn werkelijke leven, van zijn 

dagelijkse werkelijkheid zal kunnen zijn." 

'Het lied van de arbeid' - Constant Nieuwenhuys - 1966 
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Zoals bij een rivier de doorwaadbare plaatsen centra vormen 
van activiteit, zo probeert de doorwaadbare stad een centrum 

te zijn voor de actieve senior. 



Inleiding en doelstelling 

Een van de grootste uitdagingen voor (politiek) Nederland in de - nabije - toekomst is 
de vergrijzing. Aan die vergrijzing zelf hoeft men niets te doen, echter de impact van 
die toenemende veroudering van de Nederlandse samenleving is groot en de gevolgen 
op allerlei gebieden niet te overzien als er niet nu wordt ingegrepen of op zijn minst 
wordt nagedacht over die toekomst. Niet alleen op tmancieel gebied (pensioenen, andere 
uitkeringen, ziektekosten) en op de arbeidsmarkt verandert Nederland de komende 
jaren door die vergrijzing. Ook de groep waar het om draait zal meer en meer het 
algemene behoeftenpatroon die leven onder de bewoners doen verschuiven. Een van die 
behoeften is een optimale woonomgeving. Meer en meer zal er een behoefte onstaan 
aan een leefomgeving die past bij die behoefte van de vergrijzende bevolking. Maar hoe 
willen senioren wonen? Waar heeft hij of zij nou echt behoefte aan en welk ingrijpen 
optimaliseert zijn of haar leefomgeving? 

Een leven lang maken we gebruik van ons lichaam om onze (be)leefomgeving te 
observeren, transformeren en te vergroten. Hoewel de voorspellingen voor de toekomstige 
senior nog steeds een stijgende lijn in leeftijd en vita liteit laat zien, bestaat er voor 
iedere individuele senior een reële kans dat het fysieke en psychische vermogen van het 
lichaam afneemt. 

Om mee te kunnen blijven draaien in de samenleving en gebruik te kunnen blijven maken 
van voorzieningen, heeft de stad een infrastructuur nodig waarbinnen voorzieningen en 
ontmoetingskansen op een dusdanige manier zijn gekoppeld, zodat het voor een zo groot 
mogelijke groep (senioren) toegankelijk is. 

Met de komst van de automobiel, als individueel verlengstuk van het fysieke lichaam, is 
de leefomgeving van de moderne mens enorm vergroot, maar ook gefragmenteerd. We 
leven op verschillende plekken, die we verbinden door middel van een vervoersmiddel, 
dat naarmate de snelheid toeneemt, steeds minder kansen biedt op ontmoetingen 
onderweg. 
De auto heeft voor de sen ior een dualistische betekenis. Enerzijds is het een fantasti sch 
hulpmiddel om het bereik van het lichaam te vergroten. Anderzijds werpt de auto met zijn 
snelheid barrières op binnen de stad en tussen lichamen. 

Door het wegvallen van werk en zorgplicht bij senioren, ontstaat enerzijds een ruime 
vrijet ijdsbesteding, maar anderzijds ook de behoefte tot herformulering van sociale 
netwerken. Het terrein waar kansen worden geboden tot het vormen van sociaal contact 
is de openbare ruimte van de stad. Om de toekomst ige senior een zelfstandig leven te 
bieden, is meer nodig dan alleen een aanpasbare woning. Een aanpasbare woning houdt 
immers op bij de voordeur. Bij veel noodzakelijke aanpassingen kan de woning zelfs een 
omgekeerde vesting worden, waar het bereik en beleving van de bewoner in opgesloten is. 
Daarom is het van belang om, alvorens mogelijke beperkingen van het lichaam optreden, 
een woonvorm te vinden die deze verandering van het lichaam kan opvangen en tevens 
een goede aansluiting heeft op een toegankelijke en sociaal kansrijke openbare ruimte. 
Omdat bestaande sociale netwerken en herinneringen vaak in een w ijk gelegen zijn, is 
het belangrijk dat binnen de wijk of in de (bereikbare) buurt daarvan woonvoorzieningen 



voor senioren worden aangeboden. Door verdichting en aanbod van verschillende type 
woningen met diversiteit aan (zorg)aanbod, ontstaan 'levensloopbestendige' wijken met 
veel ontmoetingskansen. 

Het onderzoeksgebied bevindt zich in Woensei-Oost. De functionalistische stedenbouw 
van de jaren '60 van de 20e eeuw heeft hier een stevige impact gehad op de relatie 
tussen de afzonderlijke wijken en de vanuit de historie aanwezige structuren. Waar de 
radiale infrastructuur van Eindhoven ten zuiden van het spoor zich heeft gevormd uit 
de historische stadsontwikkeling, is voor Woensel een infrastructurele rasterstructuur 
ontworpen, waarbij de autobereikbaarheid van de tussen het raster ontworpen wijken 
centraal stond. 
Deze bereikbaarheidsstrategie heeft geïsoleerde wijken opgeleverd die onderling 
nauwelijks een relatie hebben. Vaak is langs de randen van de wijken hoogbouw geplaatst, 
dat gericht is op de centra van de wijken en zo het isolerende effect van de wijk nog eens 
versterkt. De nieuwe structuur werd bijna achteloos over de bestaande (lint)structuren 
heen geprojecteerd en waar de nieuwe structuur de oude kruiste, verdween de oudste. 
Sporadisch zijn nog overblijfselen aanwezig van vooroorlogse bouw, maar deze liggen 
gelsoleerd binnen de nieuwe Wijkstructuur en zijn zo van elkaar ontbonden. 

De snelheid en intensiteit van het hoofdwegennetwerk werpt een blokkade op, dat 
ter plaatse van de John F Kennedylaan een hoogtepunt beleeft. Aan weerszijde van 
deze uitvalsweg voor Eindhoven zijn vanaf de jaren '60 van de 20e eeuw woonwijken 
ontworpen, grotendeels volgens de toen veel toegepaste stempelstructuur. De meeste 
wijken zijn binnen de 'wijkgedachte' opgezet waarbij voorzieningen centraal zijn gepland 
met daaromheen, naar dit centrum toe gerichte woningen. De wijken zijn relatief klein en 
ruim van opzet met een lage bewoningsdichtheid. In combinatie met de opkomst van de 
netwerkmaatschappij, waarbinnen minder buurtgebonden voorzieningen nodig zijn, heeft 
dit geresulteerd in een (te) klein draagvlak voor voorzieningen als een buurthuis. Door 
het verbinden van wijken met nieuwe voorzieningcentra ontstaat meer draagvlak door 
dichtere bebouwing van de knooppunten en het bredere bereik van meerdere wijken. 

In de uitwerking van het ontwerp wordt het creeëren van een denkkader beoogt 
waarbinnen gedacht kan worden over de rol van de komende generatie senioren. Zo kan 
de generatie zelf over hun toekomst nadenken en hun nieuwe levensfase in te vullen. Het 
plan is opgezet als een gedachtenmodel, waarbij ik wel heb geprobeerd om een zekere 
geloofwaardigheid in te bouwen. Ik hoop dat dit de verbeelding vergemakkelijkt over het 
denken aan de toekomst al s senior. 

Doelstelling: Een ontwerponderzoek naar een qelntegreerde seniorenstad binnen stadsdeel 
Woensel in Eindhoven, waarbij een tweede, sociale infrastructuur wordt beoogd, met 
toegankelijke verbindingen tussen aanwezige en nieuw te ontwikkelen voorzieningen. 



De senior van 2030: van hippie tot hip. 

In 2030. wanneer de vergrijzing op zijn hoogtepunt is, zullen volgens de cijfers van het 
CBS in Nederland ruim 6 miljoen 55+ers wonen. Hoe ziet deze generatie eruit en wat 
hebben zij over de jaren aan collectieve gedachte verzameld? 

Levensfase 
Voor we tot een uitspraak kunnen komen over senioren, zullen vve eerst een dehnitie 
moeten vinden voor de term 'senior' of 'oudere'. Dit is moeilijk genoeg, want er is niet 
een rechte lijn te trekken wat betreft leeftijd, gevoel of lichamelijke cond it ie. 
Een bruikbaar model voor dit project zou het indelen van levensfasen kunnen zijn in vijf 
fasen. waarbij we afhankelijkheid en verantwoordelijkheid als maat nemen. De eerste fase 
is die van het kind, waarbij het afhankelijk is van zijn ouders/opvoeders. In de tweede fase 
verlaat het kind zijn ouderlijk huis en is het onafhankelijk. In deze fase is er een zekere 
mate van vnjheid. omdat de verantwoordelijkheid bijna geheel bij het ind ividu zelf ligt Er 
ligt wel een verantwoordelijkheld en zekere verplichting tot arbeid. In de derde fase is het 
kind volwassen en knjgt het (in een gemiddelde situatie) de verantwoordelijkheid voor de 
opvoeding van kinderen. 
De vierde en vijfde levensfases zijn voor dit project het meest van belang. De vierde 
levensfase bestaat uit een periode waarin het individue volled ige vrijheid heeft De 
verantwoordelijkheid voor de opvoeding van kinderen vervalt, evenals de arbeidsverplichting. 
Als de vijfde levensfase aanbreekt, wordt het individu weer afhankelijk van anderen. De 
oudere krijgt een zorgbehoefte die kan oplopen tot totale verzorging. 
Voor dit project wil ik mij vooral op de laatste twee levensfases richten, waarbij de kansen 
liggen bij de vierde levensfase en een oplossing wordt gezocht voor de dreiging van een 
vijfde levensfase 
We zouden iemand dus een senior kunnen noemen rond de periode wanneer zorgplicht 
voor kinderen en/of arbeidsplicht voor inkomen komt te verva llen. Dit gebeurt ongeveer 
vanaf het 55e levensjaar. 



Diversiteit 
Het is moeilijk om een algemeen proflel te schetsen van senioren. Oe samenstelling van 
de groep is zeer divers. Deze is kleurrijk, gevarieerd qua leefstijl, culturele en godsdienstige 
achtergron, opleiding en inkomen, gezinssamenstelling en partnerkeuze. Wat dat betreft 
is de samenstelling van de groep ouderen niet veel anders dan die van de overige 
bevolking. 

Gemeenschappelijkheid 
Vanuit het model van levensfasen zien we dat er toch een zekere gemeenschappelijkheid 
is onder ouderen. Dit zijn namelijk vrije tijd en (te verwachten ) zorgvraag. 

Collectieve gedachte 
Oe generatie ouderen van 2030 bestaat voor het grootste gedeelte uit mensen geboren 
tijdens de geboortegolf na de tweede wereldoorlog en wordt ook wel de 'baby-boom
generatie' genoemd. Door de omvang van deze groep heeft deze generatie gedurende 
hun leven al een grote invloed op de maatschappij gehad. Oe vervvachting is dat zij in 
aantal ook de overmacht zullen blijven behouden, zeker gezien de ontgroening die tegen 
die tijd optreed wanneer de populatie jeugdigen kleiner wordt. Deze dubbele vergrijzing 
zorgt dus voor een groot machtsblok onder de generatie ouderen in het jaar 2030. 
Gedurende hun leven hebben deze ouderen tal van veranderingen meegemaakt. Zij zijn 
de vrijgevochten generatie uit de jaren '60 en het hippie-tijdperk, hebben een enorme 
welvaartsstijging meegemaakt en daar rijkelijk van geproflteerd. Ook hebben zij zich de 
instrumenten van de technologische vooruitgang vanaf de jaren '80 eigen gemaakt en 
kunnen ze goed overweg met moderne technieken. 
Door de stijgende welvaart die ook tot uiting komt in de gezondheidszorg is de te 
verwachten vitaliteit van deze generatie bijzonder groot. 





Deel 2: Onderzoek Senioren 

Met de stijgende levensverwachting en vita liteit van sen ioren, baart het ouder 
worden niet alleen maar zorgen, maar het biedt ook kansen. Rond het 55e 
levensjaar breekt er voor velen een nieuwe levensfase aan met veel vrijheden. Er is 
ruimte voor de senior ludens, die zijn tijd kan inzetten ten behoeve van persoonlijke 
ontplooiing en een persoonl ijke bijdrage aan de gemeenschap. 
In deze nieuwe levensfase veranderd het sociale netwerk, waardoor mogelijkheden 
tot ontmoeting geboden moeten worden. Daarnaast wordt, met het ouder worden, 
de mogelijkheid tot verkrijgen van diverse vormen van zorg belangrijker, met de 
nadruk op een zo lang mogelijk zelfstandig leven. 



In 2025 zijn zes miljoen mensen ouder dan 55— Dit is 40% van de bevolking (CBS enNIZW) - In 2030 is de verhouding werkenden tot gepensioneerden gedaald van 4,3:1
in 1950 naar 1,4:1 - Van de 8 uur vrije tijd besteden ouderen (65+) de heift aan teIe~~~ieSie kijken en radio (3 uur) en lezen (1 uur) (CBS) - Op dit moment zijn er 4,2 miljoen
55-plussers, er zijn 2,3 miljoen mensen ouder dan 65 jaar en 800.000 is ouder dan175 jaar. (CBS 2006/ RIVM) - Van de ruim 7 miljoen huishoudens die Nederland telt,
worden er 2,5 miljoen door ouderen gevoerd (CBS 2003). - In 2010 zullen er 3 miIjoe~ ouderen-huishoudens zijn — Eenzaamheid - In Nederland voelt een miljoen ouderen
zich vaak eenzaam (circa 33% van de 65-plussers), waarvan 200.000 zelfs extreerr eenzaam. (NIZW) - Volgens prognoses van het NIZW en CPB zijn er in 2010 zo’n 1,5
miljoen eenzame ouderen, waarvan er meer dan 3 10.000 extreem eenzaam zijn. - ~1an alle 65-plussers woont ongeveer 40% alleen en van alle 75-plussers ongeveer
55%. Het meest eenzaam zijn alleenwonende ouderen die gescheiden zijn en we~ig sociale relaties hebben. (SCP - Rapportage Ouderen 2006) - Van de duurzame
relaties van mensen rond de zestig jaar, is 20 jaar later nog maar een kwart over (prefessor Braam) - 20% (420.000 ouderen) van de ouderen viert Kerst en Oud en Nieuw
niet - Ruim 200.000 ouderen (10% van de ouderen) in Nederland zitten tijdens de f~estdagen zonder bezoek, een kwart van hen (48.000 ouderen) voelt zich hierdoor
eenzaam. (Interview-NSS) — Armoede - Van de 2,3 miljoen 65-plussers leeft bijna 10% onder de armoedegrens, met name alleenstaande vrouwen (Professor Braam ND,
nov. 2004). - Zij kunnen primaire levensbehoetten als huur en energie niet meer op~tiid betalen (SCP). - 40% van de ouderen maakt geen gebruik van de aftrekpos’ten
waar ze recht op hebben. - Voor 70% van de ouderen is AOW de belangrijkste ink~mensbron. - Ongeveer 500.000 ouderen beschikken over een aanvullend pensioen
van maximaal 250,-. Zij zijn zelden beter uit, omdat zij hierdoor huursubsidie en a~dere vrijstellingen verliezen (Professor Braam). - Het absolute aantal relatief arme
ouderen zal in 2020 ongeveer 500.000 bedragen (Raad Maatschappelijke Ontwikk~Iing). — Veiligheid - 92% van de vrouwen en 71% van de mannen boven de 65 jaar is
bang om ‘s avonds de deur open te doen. - 47% van de vrouwen en 25% van de rn nen boven de 65 jaar past het uitgaanspatroon aan uit gevoelens van onveiligheid.
- 14% van de ouderen tussen de 65 en de 74 jaar zijn in 2003 slachtoffer geword n van criminaliteit. - Van alle dodelijke ongevallen onder ouderen vindt 80% plaats
in de priv -steer. - Jaarlijks komen 1.700 mensen om door een val. - Op de Spoede ende Hulp-afdelingen van ziekenhuizen komen elk jaar 88.000 55-plussers terecht
die een val hebben gemaakt; bij 3 1.000 55-plussers is het letsel zo ernstig dat ze oeten worden opgenomen. - Van de 75-plussers belandt 1 op de 23 personen op
de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis als gevolg van een val. De me ste slachtoffers zijn vrouw. - De gemiddelde jaarlijkse rnedische kosten bedragen
410 miljoen euro. (Stichting Consument en Veiligheid, TNO - maart 2006). — Zorg - T sen 2006 en 2030 zal de vraag naar verpleging en verzorging toenemen met 34%.
(SCP, nov. 2007) - De vraag naar huishoudelijke verzorging groeit met 31% (tot 2 30) harder dan het gebruik van huishoudelijke verzorging (18%). - Het gebruik van
particuliere hulp groelt met 58%. (SCP, nov: 2007) - De vraag naar verblijf in een ye leeg- of verzorgingstehuis zal tot 2030 groeien met 40%, de vraag naar thuiszorg
met 32%. (SCP, nov. 2007) - Het feitelijk gebruik van verpleeg- en verzorgingshuis rg is lager dan de vraag, orndat veel ouderen ervoor kiezen om langer zelfstandig
te blijven wonen met huip van thuiszorg. (SCP, nov. 2007) - Ruim 15% van de 85-pi sers is ernstig depressief. - Bij driekwart van hen wordt de depressie niet herkend,
waardoor behandeling achterwege blijft. - 40% van de 55 plussers is 6 tot 8 jaar n de behandeling overleden aan de gevolgen van de depressie. - Meer dan 140.000
ouderen met ernstige beperkingen moeten het zonder zorg stellen. - Er zijn in Nederl nd ruirn 550.000 niet in een instelling verblijvende 65-plussers met matige of ernstige
licharnelijke, Iangdurige beperkingen. - Zij hebben veel moeite met het uitvoeren v de dagelijkse handelingen bij de persoonlijke verzorging en met verplaatsingen. In

-— de Ieeftijdsgroep 75-84 jaar heeft ~ngeveer 75% langdurige lichamelijke beperkin n (SCP). - Na hun 65e slikken ouderen gemiddeld 3 maal zoveel rnedicijnen als de
rest van de bevolking. - Van de totale rnedicijnconsumptie wordt 40% door 65-plus rs geslik. Hierbij gaat het zowel orn medicijnen ter genezing als ter voorkorning van
een kwaal. - Vanaf 75 jaar krijgt ongeveer de helft van de ouderen te maken met e n handicap of chronische aandoening (professor Braarn) — Verzorgingshuizen - Van
de ongeveer 2 rniljoen rnensen van 65 jaar en ouder woont 9% in verzorgings- en rpleeghuizen. - Ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen die vaker meedoen aan
groepsactiviteiten en vaker een praatje maken met het verzorgend personeel, oor len positiever over hun leven. (onderzoek Nivel, feb. 2008) - 29% van de bewoners
van verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland is eenzaarn. (onderzoek Nivel, f . 2008) - 33% van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland
zou zich graag gezonder willen voelen. (onderzoek Nivel, feb. 2008) - Voor 32% an de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland is het vervoer
buitenshuis problematisch. (onderzoek Nivel, feb. 2008) - 40% van de tehuisbewo rs vindt dat de verzorging gehaast gebeurt en dat het personeel onvoldoende tijd
heeft voor een vertrouwelijk gesprek. - Een op de tien tehuisbewoners komt helem I nooit buiten en een op de vijf minder dan een keer per maand. - Een kwart van de
tehuisbewoners zou graag vaker uit willen gaan, rnaar doet dat niet vanwege het tbreken van vervoer, gebrek aan gezelschap, begeleiding of financi le middelen en
de fragiele gezondheid. - Driekwart van de verpleeghuisbewoners is afhakelijk van ulp van anderen voor de persoonlijke verzorging en het naar buiten gaan. - Van de
bijna 2,3 miljoen Nederlanders van 65jaar en ouder wonen er 100.000 in een verzo ingshuis en 50.000 in een verpleeghuis. - Nederland telt bijna 1.700 verzorgings- en
verpleeghuizen. (SCP, Ouderen in instellingen) - Mantelzorg - In 2001 zorgden naar ç~hatting 2,4 miljoen Nederlanders voor een hulpbehoevende verwant, vriend of buur
gedurende minimaal 8 uur per week en/of meer dan 3 maanden. - E n op de drie bfien zelfs langer dan 3 rnaanden en meer dan 8 uur per week zorg. - Mantelzorgers
doen wekelijks het werk van zo’n 650.000 betaalde zorgverleners (geschatte wa de van 4 tot 7 rniljard euro per jaar). - 35% van de mantelzorgers die zorgen voor
ouderen is zeif 55-plusser, waarvan 11% 65-plusser en 5% zelfs 75-plusser. - Va et totaal aantal uren dat aan de verzorging van een hulpbehoevende rnedemens
wordt besteed, kornt 80% voor rekening van manteizorgers. - Tussen de~.150.000. n ~OO.000 mantelzorgers voelen zich door hun hulpverlening zwaar belast of zelfs
overbelast. - http: / / www.ouderenhulp.nI I wie-zijn-wij /feiten-en-cijfers
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De Opkomst van de Senior Ludens in de Stad 

Ge'lnspireerd door de teksten van cultuurhistoricus Johan Huizingadie in zijn tekst "Homo 
ludens, proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur" in 1951 de term Homo 
Ludens introduceert, presenteert Constant Nieuwenhuys in 1956 de Homo Ludens in het 
architectonisch model voor de utopia Nieuw Babylon. Constant laat zien hoe de spelende 
mens zijn plaats kan vinden in een stad dat model staat voor interactie en creatieve 
ontwikkelingsprocessen. De automatie, zo veronderstelt Constant, maakt de mens vrij 
van zijn arbeidsplicht, zodat hij zijn leven op een creatieve en spelende manier kan gaan 
inrichten. Het plan Nieuw Babylon bestaat uit een grote stad vol met openbare ruimte 
dat plaats biedt aan de ontplooiing en ontmoeting van de Homo Ludens. Belangrijk is 
dat iedereen op een eenvoudige manier toegang heeft tot het spelmodel van zijn of haar 
keuze. 
Het ernstig spel wordt in 1991 door psycholoog Kenneth Gergen uitgelegd als onze 
deelname aan gemeenschapsvormen zoals het gezin, onze werkomgeving en de 
Nederlandse samenleving. De spelregels die elk van deze gemeenschapsvormen omlijsten 
kennen ons rollen toe die we spelen en waar we voor een belangrijk deel onze identiteit 
aan ontlenen. 
Constant baseerde zijn geloof in Nieuw Babylon op de verwachting dat door het inzetten 
van de 2e industriële revolutie, de automatisering, de mens bevrijd zou zijn van arbeid 
en ziJn tijd vrij kan invullen. Deze verwacht ing bleek vals te zijn en in de loop van de tijd 
verloor Nieuw Babylon, net als vele andere uitingen van Utopia, met het Postmodernisme 
zijn geloofwaardigheid ; ex1t Utopia. 
Met de komst van de nieuwe generatie sen ioren, lijkt er echter een nieuwe kans te 
ontstaan voor een Nieuw Babylon. Het belangrijkste uitgangspunt van Nieuw Babylon, de 
vrijheid van arbeidsverplichting geldt namelijk wel voor deze groep 

De omvang van de groep sen ioren neemt toe. In 2025 zijn er 1n Nederland 6 miljoen 
senioren van 55 jaar en ouder . Met de te verwachten matiging van de groei van de 
totale bevolking, zijn de sen ioren dan voor 40% vertegenwoordigd in de samenleving. 
Toenemende gezondheid en zorgkwaliteit doen de gemiddelde leeftijd en vitaliteit 
van senioren stijgen. De komende decennia hebben we in Europa te maken met de 
'babyboomers', de grote demografische groep van naoorlogse/wederopbouw kinderen. 
Op dit moment telt Nederland zo'n 4,5 milJoen babyboomers tussen de 40 en 60 jaar. 
Hun vermogen is bijna 2 maal zo groot als dat van de gemiddelde Nederlander . 
Op politiek niveau staat vooral de discussie centraal rond de betaaibaarheid van de 
AOW en de zorgbehoefte van deze groeiende groep sen ioren. Voorspelling laten zeer 
wisselende resultaten zien, duidel ijk is in ieder geval dat er nu begonnen moet worden 
met de realisering van een plan voor de toekomst van de senior. 
Vanuit een ruim verleden van meer dan 100 jaar, heeft de pensioen- en 
ouderenbeweging zorg gedragen voor een van arbeid bevrijde oude dag voor iedereen. 
De pensioenvoorzieningen bestaan tegenwoordig uit 3 pij lers . De eerste pij ler bestaat 
uit een door de overheid gefinancierd Basispensioen. In Nederland is dat de AOW, die 
bekostigd wordt door de werkende, jongere generaties. De twee pijler voor pensioen is 
het pensioenfonds, dat door de werkgever en de eigen bijdrage van de werknemer wordt 
gevuld Het pensioenfonds is een soort spaarpot, waarmee het inkomen van de senior 
uit de AOW Uitkering wordt aangevuld tot 70-100% van het, tijdens de arbe1dsperiode, 
verdiende loon. De 3e pijler is een aanvulling op pensioenbreuken en/ of gaten, ontstaan 



door veranderingen in de arbeidsperiode. Deze aanvulling is vrijwillig. Daarnaast kan 
een relatief kleine groep senioren nog putten uit beleggingsbronnen waarin ze op eigen 
initiatief hebben ge(nvesteerd, zoals een eigen huis, spaargeld of aandelen. Op dit moment 
is voor de grootste groep senioren (70%) de AOW de belangrijkste inkomstenbron . 
De afgelopen 30 jaar hebben de georganiseerde ouderen zich met name ingezet voor de 
autonomie van de senior . De senioren van de toekomst hebben een generatie, die van 
hun ouders, oud zien worden in de moderne tijd. Dit aanschouwend hebben ze ideeën 
gevormd over wat ze wel en niet willen. Door de toenemende welvaart en invloed van 
senioren maakt het voor hen mogelijk om mee te praten over de invulling van hun oude 
dag. 
De vrijheid die senioren ontvangen door het verdwijnen van zorgplicht en arbeidsverplichting 
heeft ook een keerzijde. Het sociale netwerk wordt drastisch veranderd door het 
verdwijnen van contacten op het werk en de veranderende relaties binnen het gezin . 
Daarnaast wordt voor ouderen de kans steeds groter op het verlies van contacten uit het 
sociale netwerk door overlijden. Ook neemt samen met het aantal echtscheidingen, het 
aantal alleenstaande ouderen toe. 
Een sociaal netwerk is van groot belang voor de zelfontplooiing en eigen identiteit van de 
senior. Sociale steun, maatschappelijke participatie, het leren omgaan met beperkingen, 
doelen stellen en waardering vinden, zijn allemaal belangrijke factoren in het welbevinden 
van senioren en vinden hun basis in een sociaal netwerk. 
Met het ontstaan van de moderne samenleving heeft er ook een verandering plaats 
gevonden in de structuur van het sociale netwerk van mensen. Traditioneel werd het 
grootste gedeelte van het sociale netwerk begrenst door de omvang van de buurt. De 
contacten waren ongespecificeerd, al naar gelang de samenstelling van de bewoners van 
de buurt Het sociale netwerk in de moderne samenleving is ruimtelijk diffuus en wordt 
door de toegenomen mobiliteit niet meer zozeer begrenst door een locatie. Mobiliteit en 
individualisering zorgen ook voor een categoriaal specifiek netwerk, waarin mensen naar 
eigen keuze hun netwerk inrichten . 

Maar hoe geven ouderen invulling aan hun tijd? Diverse polls op internet wijzen uit 
dat de senioren van de toekomst hun tijd vooral willen besteden aan meer op vakant ie 
gaan. Senioren gaan vaker en langer op vakantie en geven meer geld uit aan en tijdens 
vakantie dan mensen onder de 50. Senioren besteden tijdens hun vakantie vooral meer 
geld aan logies en vervoer, ze kunnen zich meer luxe permitteren en er heerst een 
gevoel dat ze dat ook 'verdiend' hebben. Het grootste deel van de hogere frequentie van 
vakanties vindt plaats in Nederland. Bos- en heidegebied zijn de populairste binnenlandse 
vakantiebestemmingen, waarbij rust en ontspanning als belangrijkste doelen gelden. 
Gelderland is de populairste provincie, maar ook Noord-Brabant en Limburg zijn populaire 
bestemmingen . 
Een bijna even grote groep wil zich 'op zijn hobby's storten'. De diversiteit aan hobby's 
neemt toe met de generaties. Het bl ijkt dat senioren vooral hobby's hebben die ze in hun 
vorige levensfase uitoefenden. 
Mensen boven de 65 jaar kijken gemiddeld twee keer zoveel televisie als jongeren, 
ruim 3 uur per dag . De 'babyboom' senioren van de toekomst is de generatie die 
de tweede industriële revolutie. de automatisering, heeft ingezet Een veelvuldig gebruik 
van ICT en internet door senioren in de toekomst is te verwachten. In 2003 heeft 31% 



van de 65 to 74 jarigen thuis een internetaansluiting. Van de 75+ers is dat 14% . Van 
de babyboomgeneratie maakt 70% gebruik van internet , bij de generaties daarna is 
een steeds groter gebruik te meten. Oe 'v1rtuele wereld' van Internet zal dus ook een 
(groot) onderdeel zijn van het leven van de toekomstige senior Deze ontwikkeling is nu al 
zichtbaar met het toenemende aantal internetsites, speciaal voor en door sen ioren. Op 
veel van deze sites is vooral informatie te vinden over invulling van vrije tijd, zorg en IT 
Oe helft van de vrijwilligers die in Nederland actief zijn is tussen de 55 en 80 jaar 
oud . Op het gebied van vrijwilligerswerk is er een ruime keuze voor senioren. Zo is er 
de landelijk werkende vrijwilligerscentrale die een vacaturebank voor vrijwilligerswerk 
per stad bijhoudt Dit vrijwilligerswerk is ingericht als een onbetaalde baan en is niet 
geheel vrijblijvend Senioren die zich niet in deze mate willen binden aan een bedrijf of 
instelling kunnen hun heil zoeken b1j organisaties die vrijwilligerswerk op projectbasis 
aanbieden. Verder zijn er in Nederland zo'n 70 gilden met senioren die hun kennis en 
ervaring aanbieden aan particul ieren, non-pront organisaties, instellingen en bedrijven. 
Veel ouderen worden ingezet om hun kleink inderen op te vangen. Oe stijgende kosten 
van opvang door crèches en de tmanciële en sociale 'noodzaak' voor beide ouders om 
te werken, maakt dat deze taak voor senioren alleen maar toeneemt mits de senior dit 
zelf ook wil. 

Ook is er een groeiende groep ouderen dat nog steeds een betaalde baan heeft Het 
aantal werkenden tussen de 55 en 65 neemt langzaam toe, maar deze groep is op dit 
moment heel kwetsbaar Uit recent onderzoek blijkt dat grote groepen niet tot hun 65e 
door wil werken of dat door afnemende gezondheid door zwaar werk in hun bedrijfstak 
niet kunnen. Van de sen1oren boven de 65 die nog steeds werken, hebben de meeste een 
kleine baan. Senioren willen wel doorwerken, maar naar eigen wens en in eigen tempo. 
Hoewel slechts 9% van de momenteel 2 mijoen 65+ers in verzorg- en verpleeghuizen 
woont , worden ouderen wel steeds afhankelijker van zorg Er valt een tendens te 
ontdekken in de ouderenzorg naar extramuralisatie met de nadruk op het zelfstandig 
wonen van de senior. Toch zal de mobiliteit van de senior afnemen met de toenemende 
zorg. Een goede aansluiting op maat van de woning van de sen ior op de stad is van 
essentieel belang voor de zorgvragende senior om (actief) onderdeel uit te blijven maken 
van de samenleving. 

Naast de gezondheidszorg levert sport een belangrijke bijdrage aan de vita liteit van 
ouderen en zorgt er daarmee mede voor dat de senior langer als actief lid van de 
maatschappiJ kan deelnemen. Daarnaast biedt een sport ook belangrijke mogelijkheden 
tot ontmoeting en het leggen en onderhouden van contacten. 

Ouderen zelf zien lichaamsbeweging als een belangrijk middel om gezond te blijven. Tussen 
de 28-32% van de ouderen sport in verenigingsverband en ongeveer 15% in commercieel 
verband. Daarnaast is en nog ongeveer 30% dat via overige organisatievormen sport 
Favoriete sporten zijn zwemmen (23%), netsen (1 2%), buitentennis (10%), wandelen 
(9%) en gymnastiek (8%) . 



Concluderend kunnen we stellen dat het beeld van de stad meer en meer bepaald gaat 
worden door de aanwezigheid van de Senior Ludens. Wanneer over 20 jaar het aantal 
senioren vergrijsd is tot 40% van de bevolking, zullen zij op een actieve manier iets 
moeten en willen toevoegen aan de samenleving Zoals blijkt uit de actieve houding die 
senioren hebben met betrekking tot werk, vrijwilligerswerk en andere vrijetijdsbesteding 
liJkt het mij zinvol deze groep te mobi liseren en in te zetten in een seniorenstad. Deze 
seniorenstad zal bestaan uit een lange strip gebouwen en openbare ruimte, rond een 
uitvalsweg en tegen omringende wijken. De seniorenstad moet plaats bieden aan de 
Senior Ludens die er door middel van zijn spel een zinvolle invulling kan geven aan zijn 
oude dag en een nieuw sociaal netwerk kan defmiëren. De seniorenstad heeft diverse 
verbindingen met de stad waar het onderdeel van uitmaakt. Hierdoor blijft de Senior 
Ludens in contact met de stedelijke context en kan hij of zij een actieve bijdrage blijven 
leveren aan de maatschappij. 

Hans Alma - Universiteit Leiden - Lezing voor Studium Generale in de serie Homo Ludens -
De festivalisering van het dagelijks leven. Religieuze feesten als serieus spel. 2005 

Constant - Opstand van de Homo Ludens. Een bundel voordrachten en artikelen. 
Bussum, uitg Paul Brand, 1969 

Centraal Bureau voor de Statistiek en Centraal Plan Buro. 
http/ /www.cbs.nl / http/ / www.cpb nl/ 

Dolf van de Brink - De Vergrijzing Leeft - Kansen en Keuzen in een Verouderende Samenleving. Den Haag, 
2006. 

Ellie Smolenaars - De Macht van het Getal. Honderd Jaar Pensoen- en Ouderenbeweging 
Zeist, Stichting beheer IISG, 2000 

Centraal Bureau voor de Statistiek. 
http/ /wvvw.cbs.nl/ 

Ellie Smolenaars - De Macht van het Getal. Honderd Jaar Pensoen- en Ouderenbeweging. 
Zeist, Stichting beheer II SG, 2000 

Kees Dignum - Senior en Stad. De Betekenis van Stedelijke Woonmilieus voor de Sociale Netwerken van 
Minder Draagkrach tige Ouderen. Amsterdam, AME, 19 97 

Kees Dignum - Senior en Stad. De Betekenis van Stedelijke Woonmilieus voor de Sociale Netwerken van 
Minder Draagkrachtige Ouderen. Amsterdam, AME, 1997 
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NOS KiJk en Lui steronderzoek, 2001 
Centraal Bureau voor de Statistiek. http/ /www.cbs.nl/ 
Centraal Bureau voor de Statistiek. http/ /www.cbs.nl/ 
Website FNV http/ / www.fnv.nl/ 
Centraal Bureau voor de Statistiek. http/ /www.cbs.nl/ 

NOC'NSF- http/ /www.sport.nl/ 



Referentie 

1\lieuw Babylon - Constant Nieuwenhuys 

Een groot deel van zijn leven heeft Constant Nieuwenhuys besteed aan het ontwikkelen 
van een creatieve stad. 
In zijn teksten spreekt Constant Nieuwenhuys voortdurend over de hoop die hij koestert 
dat de automatie van de productie een nieuwe samenleving zal opleveren waarbinnen 
(productie)werk zou komen te vervallen en er plaats komt voor het spel van creativiteit 
Inmiddels hebben we kunnen vaststel len dat deze automatie toch vooral tot een hogere 
productie heeft geleid ten behoeve van een grotere groep mensen die in 'overvloed' 
kan leven. Daarnaast heeft de automatie minstens evenzoveel werk opgeleverd aan de 
automatie op z1ch. 
Toch zouden we de (vitale) levensjaren van de senior. of liever gepensioneerde, kunnen 
zien als vrije tijd die verkregen is door de automatie. De veronderstelde mogelijkheid om 
de pensioenleeftijd nauwelijks aan te passen aan de hoger wordende gemiddelde leeftijd 
en de vitaliteit van een groot deel daarvan, doet een nieuwe levensfase ontstaan in het 
bestaan van de (Nederlandse) mens. Een levensfase gebaseerd op een werkend verleden, 
waarin door AOW en een eventueel opgebouwd pensioen voorzi en is in kostendekking 
voor ten minste onderdak en levensonderhoud. Een levensfase dus. waarin werk geen 
economische noodzaak meer is, maar waarin de senior vrij is om te spelen. 



Sociale Netwerken en Senioren 

Bij het ingaan van de 4e levensfase, ongeveer vanaf het 55e levensjaar, verandert er 
voor senioren nog al wat op sociaal gebied. Een groot deel van het sociale netwerk 
bestaat uit familie thuis en collegae op het werk. Wanneer voor senioren de zorgplicht 
voor kinderen verdwijnt door het uit huis gaan van de volwassen kinderen en wanneer zij 
door pensionering worden ontdaan van hun arbeidsplicht verdwijnt een groot gedeelte 
van deze sociale contacten. Tevens neemt de kans toe dat iemand in de naaste omgeving 
komt te overlijden. 
Hierdoor zullen senioren op zoek (moeten) gaan naar een nieuwe invulling van hun 
sociale netwerk. 

De kansen om deze sociale contacten op te doen in de woonomgeving zijn niet heel 
groot. omdat de moderne samenleving steeds minder buurt gebonden functioneert en de 
kans toeneemt dat door fysieke beperkingen de actieradius van senioren afneemt. 
Met name in de na-oorlogse wijken is deze buurt-ontbinding van de samenleving te zien, 
voor een groot deel ook het gevolg van het afnemen van draagvlak voor voorzi eningen. 
Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de afname van de bevolkingsdichtheid 
in die buurten en de veranderde samenleving. Het aantal personen per woning is 
drastisch afgenomen, door het afnemen van het gemiddeld aantal kinderen, diversiteit in 
gezinssamenstellingen en de honkvastheid van ouderen aan hun gezinswoning. Hierdoor 
hebben veel voorzieningen, zoals buurthuizen, buurtbibliotheken en kerken hun deuren 
moeten sluiten. 

Het streven binnen dit afstudeerproject is dan ook om een aantrekkel ijke buurt te 
ontwerpen voor senioren, waarin een verdichting van bebouwing wordt voorgesteld, 
zodat voorzieningen weer draagvlak krijgen en waarin een podium wordt ontvouwen, 
waar kansen worden geboden op ontmoeten. 



Hangouderen 

Een relatief nieuw woord dat waarschijnlijk in de volgende editie Grote Van Dale wordt 
opgenomen. In haar Jaarboek 2007 hanteert Van Dale de volgende omschrijving: 

Hangoudere, hang·ou·de·re, de (m); -n 
Oudere die, veelal met andere ouderen, ergens in de openbare ruimte aanwezig is om te 
praten, naar andere mensen te kijken e.d. synoniem: hangbejaarde 

De hangoudere geeft een signaal af naar de sociale herovering van het publieke domein. 
Het geeft aan dat er gezocht wordt naar de openbare ruimte a place to be voor 
iedereen. 

Belangrijke voorwaarden voor een plaats voor hangouderen zijjn toegankelijkheid, 
veiligheid en gezelligheid. In het ontwerp zijn leidende criteria het beheer van straten, 
pleinen, parken, buurten en winkelcentra Dit is niet alleen in het belang van (hang)ouderen, 
maar voor iedereen, jong en oud, inclusief mensen met een lichamelijke of psychische 
beperking. 

Movisie - De openlucht societeit - Hangouderen en de kwaliteit van de publieke ruimte 



Gezondheid senioren - Bewegen en Voeding 

Beperkingen 
In het onderzoeksrapport De SCP-maat voor beperkingen wordt een totaalmaat voor 
l1chamel1jke (motorische) beperkingen gegeven. Hierbij worden vier niveaus onderscheiden: 
geen, lichte, mat1ge of ernstige beperkingen. Van matige of ernstige beperkingen is sprake 
als een persoon grote moeite heeft met uiteenlopende activiteiten of niet meer in staat 
is deze te verrichten. Bij ernstige beperkingen gaat het vrijwel altijd ook om problemen 
bij de persoonlijke verzorging, bij matige beperkingen om beperkingen bij huishoudelijke 
activiteiten of de mobiliteit (moeite hebben met zwaar huishoudelijk werk, traplopen of 
zich over langere afstand verplaatsen). 
De cijfers vertellen dat 13% van de 55 tot 64 jaringen een matige of ernstige 
beperking heeft. Vooral voor deze groep met matige of ernstige beperkingen geldt dat 
de woonomgeving geschikt moet zijn. zodat ook zij nog deel kunnen nemen aan de 
maatschappij. 
WIT JSJ DE. De SCP-maat voor beperkingen. Een technische toelichting. Rijswijk: 
Sociaal en Cultureel Planbureau, 1997 

Bewegen 
In het artikel 'Maintaining Movement Ability in Old Age: Challenges for Gerontechnology 
wijzen James L. Fozard en Eino Heikkinen op een tweezijdige benadering van 
gerontechnologie. Enerzijds is gerontechnologie bedoeld om de oudere te ondersteunen en 
hulpmiddelen te bieden om het dagelijks leven mogelijk te maken of te vergemakkelijken. 
Anderzijds moet volgens de schrijvers gerontechnologie worden ingezet om ouderen te 
helpen (spier)kracht te behouden of ontwikkelen. Deze laatste noemen zij de preventieve 
benadering. 
In het art1kel wordt een verband gelegd tussen de mate van mobiliteit van de oudere en de 
overlevingskansen. Het blijkt dat de mate van mobiliteit een graadmeter is voor de kans 
op overlijden. Dit gegeven wordt aangegrepen om met de gerontechnologie te streven 
naar een verbetering van de mobiliteit van ouderen om ook zo de levensverwachting 
positief te kunnen beinvloeden. 

Geronlecruloloqle 1s een 1nte disur11naw gPb1e<.J van wetenschappeliJk onderzoek waarin 
technologie gencht wordt op de aspira ties en l<ansen van ouderen GerontE.chnoloqle 
ri_llt zich op hel waarborgen van een goede gezondhf'id. maatschappelijke pari1C1palie 
en c::elfstandtghetu. tot op een hoqe leeftijd. door onder; oek ontwikkeling en ontwerp 
van p10ducten en diens en voor het verhogen van de ~<wal1te1t van !1el leven 
Bron: Herman Bauma Fonds 100r Geronlecllnologie SliCiltlng 



Voeding 
Omdat bewegen moeilijker wordt en eetlust door verschillende aan ouderdom verwante 
oorzaken kan verminderen bestaat het risico van spierverlies bij ouderen, waardoor een 
neerwaartse spiraal ontstaat in lichamelijke conditie van de oudere. 

Ondervoeding komt heel vaak voor bij de bejaarde bevolking. 10 %van de groep mensen 
ouder dan 80 die thuis wonen en 50 % van de groep mensen ouder dan 80 die in een 
ziekenhuis of in een tehuis wonen worden erdoor getroffen. 
Deze ondervoed1ng heeft meerdere oorzaken. Het lichaam verandert naarmate het 
ouder wordt en dit heeft invloed op het eetgedrag en invloed op de werking van het 
spijsverteringsstelsel. Zo is er verlies van smaak, reuk, aftakeling van de verteringsfuncties 
en een gevoel van verzadiging dat sneller optreedt. 
Ook zijn er oorzaken zoals ziektes, gecombineerd gebruik van geneesmiddelen, het 
verdwijnen van fys1eke capaciteiten, slechte voeding en sociaal isolement 
Een lichaam dat ondervoed is, kan bepaalde prote1nes niet meer aanmaken. Het put dan 
uit zijn eigen reserves: de spieren. 

Zorg-shoppen 
Dat de funct ionaliteit van het lichaam op eigenlijk alle gebieden afneemt met het ouder 
worden is een vaststaand feit Het is niet eens een feit waar alleen ouderen mee te 
maken hebben, de aftakeling van het lichaam begint al op jonge leeftijd. Bij ouderen is 
de kans echter groter dat deze afname van functionaliteit invloed gaat krijgen op het 
fuctioneren in het dagelijks leven. 
Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig bl ijven wonen en zo min mogelijk zorg zien. Een 
oplossing hiervoor is dat zorg een onderdeel wordt van het dagelijks leven van ouderen. 
Het is geen invulling van het dagel ijks leven, maar een hulpmiddel voor het fuctioneren. Je 
zou het halen van zorg kunnen vergelijken met een dagelijkse boodschap in een winkel. 



Senioren en werk 

Aan het eind van de 19e eeuw ontstaan de eerste staatspensioenen en pensioenfondsen 
Met een gemiddelde levensverwachting van 72 jaar werd de pensioengerechtigde 
leeftijd in eerste instantie op 70 jaar gesteld. Dit werd langzamerhand naar beneden 
bijgesteld tot een 'standaard' van 65 jaar. Het pensioen was in eerste instantie bedoeld 
als voorziening voor de laatste levensjaren van de oudere wanneer hij door een leven 
lang zware arbeid niet meer in staat werd geacht te werken. Maar omdat het pensioen 
een belangrijk onderhandelingspunt werd van vakbonden bij loonbesprekingen en de 
pensioensgerechtigde leeftijd door de klassenstrijd niet aan te passen was, bleef de 
pensioensgerechtigde leeftijd op 65 jaar, ook toen door technologie de arbeid minder 
zwaar werd. 

Door verbeterde levensomstandigheden en gezondheidszorg zijn ouderen langer vitaal en 
op hun 65e vaak nog prima in staat om te werken. Vandaar dat er een tendens te zien 
is waarbij de pensioensgerechtigde leeftijd wordt opgerekt naar een later tijdstip. Veel 
ouderen willen wel doorwerken na hun 65e, maar onder hun eigen condities en vaak in 
deeltijd. 

Het missen van sociale contacten en het ontvangen van minder inkomen worden als de 
belangrijkste negatieve gevolgen van het stoppen met werken gezien. In tweede instantie 
denkt men 'aanzien; 'eigenwaarde' en een regelmatig levensinvulling te missen. 
In plaats van een identiteit gebaseerd op arbeid, moeten gepensioneerden op zoek naar 
een nieuwe levensvervulling. Velen hebben vragen over hoe ze hun vrije tijd in kunnen 
vullen, het inkomen en pensioen, de mogelijkheid in deeltijd te werken of een eigen bedrijf 
te beginnen. De motieven die worden gegeven voor het willen doorwerken zijn het zich 
nuttig willen maken voor de samenleving, sociale contacten opdoen, capaciteiten of 
kennis inzetten en ontwikkelen en het hebben van structuur. 
Het eindspel. Werknemers, hun partners en leidinggevenden over uittreden uit het 
arbeidsproces - Henkens K, Solinge H. Van - 2003- Van Gorcum uitgeverij i.s.m. Stichting 
Management Studies, Den Haag (SMS) 

Er liggen goede kansen om de kennis van ouderen over te dragen aan opvolgende 
generaties. Hiervoor moet een podium worden gecreeerd. In mijn afstudeerplan heb ik 
een werkgebouw (toren) ontworpen voor startende en stoppende ondernemers. In dit 
gebouw werken zowel jonge startende ondernemers als ouderen die nog door willen 
werken en hun kennis willen delen met jongeren. 



Gezondheidszorg en huisvesting 

Na de tweede wereldoorlog groeide de bevolking in Nederland in een snel tempo (de 
babyboom) en door een tekort aan woonvoorzieningen en materialen om dit tekort aan 
te vullen werden bejaardenoorden gesticht met als doel senioren gezamelijk te huisvesten 
en de doorstroom van de grotere eengezinswoningen te bevorderen. Door de vaak goede 
locatie en een hoog (zorg)voorzieningenniveau schreven veel ouderen zich al op hun 60ste 
in voor een woning om er op hun 65ste intrede te doen. Mede omdat de gemiddelde leeftijd 
van Nederlanders flink omhoog ging, ontstonden echter problemen met de doorstroming 
in de bejaardenoorden en woonden er steeds minder vitale senioren in de oorden. Toen 
een bejaardenoordindicatie alleen nog maar werd afgegeven bij ziekteverschijnselen 
veranderden de bejaardenoorden langzaam in voorzien ingen voor zieke mensen. Het 
verpleeghuis kent een tegenovergestelde ontwikkeling. Het verpleeghuis was in eerste 
instantie bedoeld als verlengstuk van het ziekenhuis. In het ziekenhuis behandelde 
patienten verbleven hier het laatste deel van de toen nodig geachtte lange opname. 
Door het intentionele tijdelijk verblijf in het verpleeghuis is de inrichting ook opgezet als 
een Ziekenhuis, met voor die tijd gebruikelijke slaapzalen van 4 tot 6 personen. In de loop 
van de tijd is het verpleeghuis echter uitgegroeid tot woonvoorziening voor mensen die 
continue zorg behoeven. 

In verhouding met andere (Europese) landen wonen in Nederland veel ouderen (9% van de 
65+ers) in verzorgings-en verpleeghuizen. De capaciteit van de verzorgingshuizen neemt 
echter sinds de jaren '80 af, terwijl de zorgvraag van de bewoners juist toeneemt. 
Een steeds grotere groep ouderen kiest ervoor, in lijn met het rijksbeleid, om langer 
zelfstandig te blijven wonen in een eigen huis of woonzorgcomplex. 
Door de ontkoppeling van wonen en zorg (persoonsgebonden budget) in de 
ouderenhuisvesting is er binnen de zorg een grote diversiteit ontstaan in zorgaanbod. 
Het aanbod is met name vergroot richting de zorg bui ten de muren van een instelling; 
extramurale zorg. 

Aan het eind van de jaren '80 van de vorige eeuw ontstaan de woonzorgcomplexen 
(wozoco), waar ouderen gegroepeerd worden in een woongebouw, in de nabijheid van 
een zorgvoorziening. 
In 1997 wordt het wozoco gebouw van MVRDV in Amsterdam in gebruik genomen 
zonder dat er daadwerkelijk zorg in het gebouw zichtbaar (en aanwezig) is. Het gebouw 
maakt onderdeel uit van een woonzorgcomplex in een schakel van volledig geïntegreerde 
zorg via aanleunwoningen naar het nieuwe gebouw zonder zorg Deze opeenvolgende 
schakeling van zorggebouwen maakt een nieuwe vorm van woonzorg zichtbaar, namelijk 
de woonzorgzone. 

Het Scandinavisch model 
Door de gemeentelijke verantwoordelijkheid van ouderenzorg in Denemarken, Zweden en 
Noorwegen is daar een interessant integraal concept ontstaan van woonvoorzieningen 
voor ouderen. Door de gemeentelijke verantwoordelijkheid en de Scandinavische 
benadering van ouderenzorg als hoofdzakelijk sociale dienstverlening (en dus niet alleen 
gezondheidszorg) zijn daar kleinschalige woonvoorzieningen ontstaan met een sluitend 
pakket aan zorgvoorzieningen Dit model is een voorbeeld geweest voor de ontwikkeling 
van de woonzorgzone in Nederland. 



STAGG - woonzorgzone 
In 1995 stelde de Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg (STAGG) 
een eerste rapport op waarin een scenario werd opgesteld voor de "woonzorgzone" De 
woonzorgzone is een levensloopbestendig woongebied met een centraal zorgkruispunt 
waar wonen in een diverse palet van zorgafhankelijkheid is gepland. Het theoretisch model 
beschrijft hoeveel aanpasbare en aangepaste woningen in een wijk moeten voorkomen, 
evenals een maat voor de aanwezigheid van zorgvoorzieningen en speciale woonvormen 
voor mensen met intensievere zorgbehoefte, zoals clustering van zelfstandige woningen 
met een zorgpost (beschut wonen) en kleinschalige groepswoningen met gelntegreerde 
zorg. 

Aan de omgeving worden eisen gesteld aan de toegankelijkeheid van looproutes, openbaar 
vervoer en aanwezigheid van faciliteiten. 
In 2000 volgt een tweede versie van het STAGG-rapport 
In 2002 publiceert het Innovatieprogramma Wonen en Zorg (IWZ) het rapport 
'Planologische kengetallen wonen en zorg' waarin de woonzorgzone van het STAGG een 
uitgebreidere kwantitatieve onderbouwing krijgt Hier wordt uitgegaan van een wijk met 
10.000 inwoners met als pijljaar 2015. 
In het plan wordt uitgegaan dat 500 op de 10.000 inwoners gebruik maken van zorg in 
combinatie met wonen. De wijk wordt onderverdeeld in ongeveer 16 buurten met een 
diameter van ongeveer 300 meter (actieradius) en en inwonersaantal van ongeveer 600 
mensen. De zorg wordt onderverdeeld in haalfuncties, brengfuncties en interne functies. 
Per buurt is een centraalloket waar brengfuncties worden geregistreerd en gecoordineerd, 
een of meer voorzieningen waar haalfuncties zijn ondergebracht en (voor een beperkte 
groep) een voorziening waar zorg en dienstverlening intern wordt geleverd. 
Het model beoogt een woonomgeving te creëren voor ouderen, waarbinnen 
zelfredzaamheid een aansluiting op de samenleving bij toenemende zorgbehoefte blijven 
bestaan, zonder dat de levensstijl van de oudere verandert en zonder gestigmatiseerd te 
worden. 



Het concept van de woonzorgzone wordt als eerste ver doorgevoerd in het Amsterdamse 
stadsdeel IJburg. Het gezoneerd stadsdeel krijgt intensief beheerde woonm1lieu's als 
woonparken, hofjes en woonhotels(3). 

Het du1tse 'mehrgenerationwohnen' (omgekeerde woonzorgzone) toont een andere kijk 
op het huisvesten van ouderen. Door jongerenhuisvesting bij ouderhuisvesting te voegen, 
wordt een isolement van de ouderengroep tegengegaan en wordt beoogt een interactie 
te bewerkstelligen tussen ouderen en jongeren. 

Met de extramuralisering van de zorg neemt de zelfstandigheid van ouderen toe. Wanneer 
echter de zorg wel aan huis wordt gebracht, maar de senior niet meer in staat is zijn huis 
te verlaten door drempels of angst, is de zelfredzaamheid te betwijfelen. Bij het ontwerpen 
voor senioren is het dus van belang de woning goed aan te sluiten op de openbare ruimte, 
zodat voorzieningen bereikbaarbaar zijn en kansen ontstaan voor ontmoeten. 

STAGG (1995) Verblijven of wonen: zorg voor ouderen; STAGG (2000) VerbliJven of wonen zorg voor 
eenieder. 
IWZ-Innovatieprogramma Wonen en Zorg (2002) Planologische kengetallen wonen en zorg 

IWZ-Innovatieprogramma Wonen en Zorg (2001) Woonzorgzones. 

Referentie 
WoZoCo MVRDV 



Woonwensen van senioren 

Ouderen zijn erg honkvast waardoor het vaak voorkomt dat ouderen niet doorstromen 
vanuit hun gezinswoning naar een kleinere won1ng. Frisode Zeeuw benoemt in 'Suncity -
de zilveren kracht -Eindhoven' twee groepen ouderen, een kleine groep 'voorsorteerders' 
die inspelen op de woonwens voor de toekomst en een grote groep 'uitstellers' die pas 
verhuizen als het noodzakelijk is. 
Het is wenselijk de verhouding in deze groepen om te keren. Door de doorstroom te 
bevorderen van ouderen naar kleinere woningen (dit was destijds ook een van de 
uitgangspunten voor de bouw van bejaardenoorden), komen gezinswoningen vrij voor 
jonge starters (met kinderen). Het grote tekort op de huizenmarkt onderstreept de wens 
voor deze ontwikkeling. Deze doorstroom kan nogal wat voeten in de aarde hebben als 
we weten dat op dit moment een derde van de woningen wordt bewoond door een 
55+ers en in 2010 zal dit al gelden voor de helft van alle woningen. 
Anderzijds is het voor de senior verstandig om tijdig na te denken over toekomstige 
huisvesting, zodat men daar kan gaan wonen waar voorzieningen en eventueel 
noodzakelijke zorg binnen handbereik is en blijft en daarmee de zelfstandigheid wordt 
verlengd. 

Twee of drie slaapkamers, 
Ruime woonkamer en keuken, 
Bruikbare buitenruimte en 
Voldoende bergruimte. 
De woning is bij voorkeur gelijkvloers en 
er kunnen gemakkelijk alarmering en beveiligingsfaciliteiten worden aangelegd. 
De woning heeft weinig onderhoud nodig, 
Moet gunstig op de zon liggen, 
hij ligt in de buurt van winkels en medische voorzieningen en 
is goed bereikbaar per openbaar vervoer. 
Voldoende rust, privacy en veiligheid. 

Woonwensen van senioren, Bouwfonds MAB Ontwikkeling, 2006 



Mobiliteit en senioren 

Voor senioren is een goede mobiliteit van groot belang. Mobiliteit is noodzakelijk om 
een invulling te kunnen geven aan de vrije tijd die senioren hebben door het wegvallen 
van zorgplicht en werkverplichting. Bij het toenemen van de leeftijd bestaat er een reeel 
grotere kans dat de fysieke mobiliteit afneemt, zodat extra zorg mobiliteit noodzakelijk 
wordt. Met het ouder worden verkleint de actieradius van ouderen, dus wordt de directe 
omgeving belangrijker. Streven naar het vergroten van de directe omgeving. 
Mobiliteit spl1ts zich bij ouderen op in een aantal defmieringen. Fysiek mobiliteit, die 
afneemt bij het toenemen van de leeftijd. Mobiliteit in de bereikbaarheid van voorzieningen 
en andere plekken (verplaatsingsmoblliteit) waarbij ook een hulpmiddel/vervoermiddel 
gebruikt kunnen worden. En als laatste verhuismobiliteit hoe gemakkelijk of moeilijk is 
het voor een oudere om op een andere plek te gaan wonen. 

Verplaatsing is voor ouderen van groot belang. Niet alleen het bereiken van voorzieningen, 
maar ook de mogelijkheden tot ontmoeting die met verplaatsen en verblijven samenhangt 
is van belang. Wanneer voor ouderen de zorgplicht en de werkverplicht ing ophouden, 
ontstaat enerzijds een grote mate van vrijheid in tijdsinvulling, maar anderszijds ook vaak 
een gat in het sociale netwerk. Ook de groter wordende kans op verlies van dierbaren 
door overlijden speelt een rol bij dit veranderende sociale netwerk. Goede mobiliteit kan 
leiden tot hulp bij het herformuleren van het sociale netwerk. 

Het belang van de auto en openbaar vervoer is tegenwoordig groot, ook voor ouderen. 
Sociale netwerken beperken zich niet meer tot de buurt en de werkplek, maar strekken 
zich uit over grote afstand. Ook recreatie gebeurt in een grote actieradius. Een goede 
aansluiting van senioren op het openbaar vervoer en het wegennetwerk is dus 
belangrijk. 
Vanuit de geschiedenis heeft de straat een lange tijd een dubbele funct ie gehad, een 
vervoersfunctie en een ontmoetingsfunctie. Door de grote toename van het gebruik en 
aantal auto's is de ontmoetingsfunctie onder druk komen te staan. Niet alleen de snelheid 
van de auto leveren problemen om voor ontmoeting, maar ook een groot deel van de 
straat wordt ingenomen door parkeerplaatsen voor auto's. 

Door verhoogde trottoirs voor veiligheid 
en afvoer van hemelwater ontstaan 
mobiliteitsproblemen voor rolators, 
rolstoelen, scootmobielen. Dit levert een 
drempelwereld tussen auto en stad. De 
auto heeft een dubbele betekenis voor 
de mobiliteit van ouderen: goed voor 
verplaatsing op grote afstand, slecht 
voor de verplaatsing in de directe 
omgeving. 



Het is evident en onoverkomelijk dat de fysieke mobiliteit afneemt naarmate men ouder 
wordt. Reeds vanaf een leeftijd tussen de 20 en 30 jaar nemen lichamelijke functies af en 
is een beg1n gemaakt aan het aftakelen van het lichaam. Sommige verouderingsprocessen 
van het lichaam beginnen zelfs al vanaf de geboorte, zoals het verharden van de 
hoornlaag in het oog dat bij hoge leeftijd tot bijvoorbeeld staar kan leiden. De meeste 
verouderingsprocessen leveren echter pas problemen op vanaf een leeftijd van rond de 
60 jaar. Fysieke mobiliteit wordt niet alleen maar bepaald door de mate van spierkracht 
en flexibiliteit, maar ook coordinatie (zicht en geheugen), evenwicht en gehoor spelen 
een rol. 
Een aantal invloedrijke personen binnen de gerontologie (studie naar technologie voor 
ouderen) neemt een duidelijke stelling ten aanzien van de functie van gerontechnologie 
voor ouderen. Zij pleiten voor een tweeledige benadering bij de ontwikkeling van 
technologie voor ouderen. Enerzijds is er de technologie ter ondersteuning van de 
beperkingen van ouderen, maar zeker zo belangrijk is er anderzijds de aandacht die er 
moet zijn voor het uitstellen of vertragen van verouderingsprocessen. Hij onderbouwt 
deze importantie met een relatie die hij in onderzoeken ziet tussen de mobiliteit van 
ouderen en hun overlevingskansen. Met name de afname van spiercapaciteit kan worden 
afgeremd door het trainen van de spieren. 
Voor ontwerpen voor ouderen is het mijns inziens dan ook verstandig om ouderen uit 
te dagen hun spieren te trainen. Het aantrekkelijk maken van gebruik van looproutes en 
trappen in de openbare ruimte kan hier een oplossing bieden. 

Verhuismobiliteit Hoe gemakkelijk kunnen ouderen verhuizen? Over het algemeen 
zijn ouderen honkvast. Met name de angst om het sociale buurtnetwerk te verliezen, 
maar ook de herinneringen van weleer die voor hen vastkleven aan de woning spelen 
hierbij een belangrijke rol. Toch is het in veel gevallen van maatschappelijk en individueel 
belang dat ouderen verhuizen. De relatief grote woningen waarin ze wonen worden maar 
deels gebruikt en bij afname van de mobiliteit komt het nogal eens voor dat alleen 
de benedenverdieping van een (standaard) eengezinswoning buiten gebruik is. Aan het 
bezit van een eigen tuin wordt grote waarde gehecht, maar de ervaring leert dat het 
bijhouden van de tuin met de leeftijd moeizamer wordt en gebruik vermindert. Het zou 
maatschappelijk voordeel opleveren wanneer ouderen verhuizen naar een kleinere woning, 
zodat jonge gezinnen kans krijgen op een geschikte woning door deze doorstroming. Ook 
voor ouderen zelf kan het grote voordelen hebben om bijtijds te verhuizen. Wanneer 
zij nog volledig mobiel zijn kunnen zij in alle rust een geschikte woning zoeken, waar 
voorzieningen in de directe omgeving aanwezig zijn en waar aanpassing op afnemende 
mobiliteit al aanwezig zijn of gemakkelijk aan te brengen zijn. Vroegtijdige orientatie 
kan hierbij veel vruchten afwerpen, omdat men tijd heeft voor wachtlijsten en bij in de 
nieuwe woning met nog volledige mobiliteit al een plek kan vinden en sociale contacten 
kan opdoen. Wanneer men, zoals nogal eens gebeurd, wacht tot er een noodzaak tot 
verhuizing naar een aangepaste woning nodig is, belanden ouderen vaak in een woning 
ver uit de buurt en is het moeilijker een plek te vinden in de nieuwe buurt. Het zou ook 
tot de aanbeveling horen om seniorenvoorzieningen gespreid over de stad te plaatsen, 
zodat senioren in eerste instantie een plek kunnen zoeken in de directe omgeving om het 
contact met de buurt te behouden. 



Aangepaste woningen leveren binnenshuis een goede mobiliteit voor de oudere, maar wat 
gebeurt er bij de drempel van de voordeur? Stopt de mobiliteit letterlijk bij de drempel, of 
is de voordeur goed aangesloten op de openbare ruimte? Verschil tussen zelfstandigheid 
en zelfredzaamheid. 
Eenzaamheid komt veel voor. maar er is een verschil tussen eenzaam zijn en alleen zijn 
Sommige ouderen kiezen ervoor om alleen te zijn 1n hun woning en voelen zich er goed 
bij. Maar de drempel is een probleem voor ouderen die eenzaam zijn, wel naar buiten 
willen. maar n1et kunnen. 
Voor mijn plan heb ik gekozen voor verhoogde woningen (ivm voorzieningen op kasbah 
nivo) die aangesloten zijn op openbare ruimte door een semi-openbare gallerijroute. 
Hierdoor is enerzijds een tussenfase in de overgang van prive naar openbaar ingevoegd 
en zijn alle (verhoogde) woning aangesloten op minimaal een lift- en trappenhuis. De 
galler1jen bieden ook een verkleining van schaal in het plan en kunnen worden opgevat 
als woongroepen. Dit kan versterkt worden door op of aan de gallerijen ruimte te maken 
voor gemeenschappelijke functies (bijvoorbeeld balkon, washok) 



Deel 3: Analyse 

Wegen bieden voor senioren naast mobiliteitskansen ook ze zorgen ook voor 
mobiliteitsproblemen. De casus van dit afstudeerproject speelt zich af in Eindhoven, in 
het stadsdeel Woensel. 
Het grootste gedeelte van dit stadsdeel is vanaf de jaren '60 ontworpen volgens een 
streng functionalistische stedenbouw. De basis van de plannen worden gelegd door een 
matrix van wegen die de hoofdaders van het stadsdeel vormen. De tussenliggende wijken 
zijn ruim opgezet en zijn gericht op een eigen voorzieningencentrum .. De voorzieningen 
verliezen steeds meer draagkracht door de afname van de bewoningsdichtheld per woning 
en de scheidende werking die het hoofdwegennetwerk heeft op de wijken zorgt voor een 
discontinuiteit van het stadsdeel. In de gebiedsanalyse worden twee kaart ontworpen die 
de wegenstructuur aangeven en de aanwezigheid van voorzieningen localiseren. 



Eindhoven in kort historisch perspectief 

Eindhoven in de huidige vorm is ontstaan met de samenvoeging van het stadje Eindhoven 
en een aantal omliggende dorpen. In de periode voor de samenvoeging had het kleine 
Eindhoven reeds stadsrechten en dus het recht om markt te houden. De omliggende 
dorpen waren verplicht om van deze markt gebruik te maken en zo ontstonden de eerste 
verbindingswegen. 
Met het samenvoegen van de stad en de dorpjes werd voorallangs deze verbindingswegen 
de stad uitgebreid en ontstonden er langzaam levendige verbindingslinten De eerste 
contouren van de stad werden zo langzaam zichtbaar en vervullen op veel plaatsen nog 
steeds eenzelfde functie. 

De opkomst van de industralisatie laat grote sporen na in Eindhoven. Omdat voor de 
industrie niet voldoende (geschikte) arbeidskrachten in de omgeving kunnen worden 
gevonden, wordt in de jaren 1920 en 1930 een stroom immigranten, veelal uit Drenthe 
(Referenti e Drents Dorp, Philipsdorp), naar Eindhoven toe gehaald. Met name het succes 
van Phllips zorgt voor een groei van de stad van 50.000 vanaf 1920 tot 100.000 in 
1934. De industrie neemt haar verantwoordelijkheid voor de toestroom van arbeiders 
door het bouwen van woningen en voorzieningen 

Vanaf de jaren '60 van de vorige eeuw zorgt de industrie voor een tweede stroom 
immigranten in Eindhoven, met name uit Turkije en Spanje. Bij deze tweede groeispurt van 
de stad werden de toen beschikbare ontwerpmethodes toegepast. Een funct ionalistische 
stedebouw was het gevolg van de op rede gebaseerde ontwerpfllosofle. De stad Eindhoven 
maakt een stedebouwkundige ontwikkeling door die in hoofdlijnen de stad opdeelt in op 
functie gerichte gebieden. Wonen, verkeer, werk en recreatie worden als eenheden uit 
elkaar getrokken en als puzzelstukjes, in een geometrische structuur op de landkaart 
geprojecteerd. 

Eindhoven 1866 



Mede omdat Eindhoven zich in deze periode van groei spiegelde aan industriële steden 
in de Verenigde Staten (voorbeelden van snel groeiende industriële steden in Nederland 
waren er niet), nam de auto de eerste plaats in bij het indelen van de stadsuitbreid ing. Bij 
de John F Kennedylaan nam deze uitwerking zelf de vorm aan van 'uitvalswegarchitectuur'. 
hoge flats langs de brede 'groene' autoweg. De JFKiaan wordt aanvoerroute, midden in 
de stad. 

Deze fascinatie, of wellicht beter geformuleerd 'waardering', voor het Amerikaanse model 
komt ook tot uiting in de vele straatnamen in Woensel die zijn vernoemd naar Amerikaanse 
presidenten, generaals en veldmaarschalken. Daarnaast zijn er nog een aantal andere 
elementen in Woensel die herinneren aan de bevrijding aan het eind van de Tweede 
Wereldoorlog. Aan de John F Kennedylaan, ter hoogte van de kruising met de Airbornelaan, 
staat het 'airbornemonument'. De begraafplaats 'oude toren' in gelijkgenaamde buurt 
heeft een grote sectie met oorlogsgraven van gevallen geallieerden. 

Door de extreem scheidende werking 
van het (hoog)spoor in Eindhoven is een 
tweedeling in de stad ontstaan, ten Noorden 
en ten Zuiden van het spoor: Eindhoven en 
Woensel. Alles binnen de ring in Woensel 
probeert nog aansluiting te krijgen met de 
aan de andere kant van het spoor liggende 
Eindhoven. Boven de ring gedraagt het 
wegennetwerk zich als een matrix met een 
centrum in Winkelcentrum Woensel. 

Eindhoven 2000 
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Wegenmatrix 

Binnen functionalistische stedebouw van de jaren '60 van de vorige eeuw en de 
wijkgedachte was men ervan overtuigd dat het wegennet de basis zou moeten zijn voor 
het ontwerpen van een stad. De auto maakte in die tijd een enorme opmars en werd 
gemeengoed. Door de infrastructuur als basis van de inrichting van de stad te nemen, 
trachtten de functionalistische stedebouwers een oplossing te bieden aan de groeiende 
behoefte aan wegen. 

Voor Woensel heeft deze aanpak van 
stedebouw geleid tot een orthogonaal 
stelsel van ruim opgezette wegen naar 
Amerikaans modeL Door deze structuur van 
wegen, worden wijken compleet omsloten 
door wegen. Het grote voordeel van deze 
structuur is dat de bereikbaarheid van de 
wijken optimaal is. Ook is het stelsel minder 
gevoelig voor verkeersinfarcten, omdat 
diverse wegen naar het spreekwoordelijk 
Rome leiden. Dit is heel goed merkbaar bij 
een evenement als Park Hilaria in Eindhoven, 
een jaarlijkse kermis die plaatsvind op een 
deel van de Kennedylaan. Via de parallel aan 
de Kennedylaan lopende wegen wordt het 
verkeer 'omgeleid', wat niet tot vertraging 
leidt. 
Het grote nadeel van deze manier van 
stedebouw is het ontstane isolement van de 
afzonderlijke wijken. De wegen vormen door 
de gevoerde snelheid een blokkade tussen 
de wijken, dat nog eens versterkt wordt 
door de hoogbouw die aan de randen van 
de wijken is geplaatst in de wijkgedachte en 
tegen de overlast van het geluid. 

de weg kan ook een speeltuin zijn ... 

Om een overzicht te krijgen van de (scheidende) werking van het wegennetwerk en de 
mogelijkheden tot oversteken van de wegen in kaart te brengen heb ik deze wegenmatrix 
ontwikkeld. De breedte van de lijnen weerspiegelen de scheidende werking van de weg op 
de omliggende wijken. De breedte in dit diagram vertegenwoordigt een optelling van het 
aantal rijbanen, de maximum snelheid en middenbermen. De gekleurde vlakken geven 
de soort verbinding/overgang aan tussen afzonderlijke wijken. 

De, niet geheel verrassende, conclusie is dat de John F Kennedylaan verantwoordelijk is 
voor de hardste scheiding door wegen in WoenseL Dit wordt veroorzaakt door de hoge 
snelheid (70km/ h), de grote afmeting van wegdek (3 tot 4 baans per r ichting), ruime 
groene bermen, de weinige oversteekplaatsen en de hoge randbebouwing. 











Oe John F Kennedylaan is zeer ruim opgezet. IV1et 3 tot 4 rijbanen per richting en ruime, 
groene bermen lijkt het een snelweg recht door de stad. Oe snelheid is gereguleerd op 
70 km/uur, maar moet door de ruime opzet van de weg worden gehandhaafd door een 
reeks aan flitspalen, waarvan er altijd wel één actief is. 

Zuidzicht over John F Kennedylaan ter hoogte van Orpheuslaan/Europalaan. 

Noordzicht over John F Kennedylaan ter hoogte van Orpheuslaan/Europalaan. 

ZuiderliJk zicht over John F Kennedylaan ter hoogte van Sterrenlaan/Churchilllaan. 

Noord zicht over John F Kennedylaan ter hoogte van Sterrenlaan/Churchilllaan. 

Aan de randen van de weg is sprake van uitvalswegarchitectuur. Hoge (en vaak logge) 
flatgebouwen markeren de randen van de wijken. Hierdoor is er vanaf de John F 
Kennedylaan nauwelijkS iets waar te nemen van de Wijken. Door bijna uniform ogende 
gebouwen en gestandaardiseerde bruggen is het voor de bestuurder moeilijk zich te 
orienteren ten opzichte van de wijken. 



Brugsequentie A50 

Sinds oktober 2006 is de Kennedylaan niet alleen een uitvalsweg van Eindhoven naar 
de ringweg, maar met de nieuwe snelweg van Eindhoven naar Oss sluit de Kennedylaan 
direct aan de ASO van Eindhoven naar Zwolle. De ASO is een belangrijke noord-zuid 
verbinding in Nederland en is tevens een Internationale schakel in het verkeer van en 
naar Duitsland, België en Frankrijk. 
De ASO is bijzonder groen. De lage bebouwingsdichtheid en de grenzen aan natuurparken 
zorgt voor een veelvoud aan 'rooms with a view'. (Francine Houben) 
Op het traject zijn op diverse plaatsen wild-viaducten gebouwd om de aaneenschakeling 
van natuurgebieden te garanderen. 
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Groen in Eindhoven 

Eindhoven staat bekend om zijn groene karakter. Vanuit de historische samenvoeging 
van de eigenlijke (kleine) stad en een aantal omliggende dorpen heeft de stad zich in 
een lobbenvorm gevormd. De wiggen tussen de lobben zijn lange tijd grotendeels groen 
geweest. wat het gemakkelijk maakte vanuit het rode. de stad, het groene in te gaan. Een 
deel van deze wiggen is inmiddels ingevuld met bebouwing, met name industrieel, maar 
op sommige punten kan men nog aangenaam verrast worden door kwaliteitsgroen dicht 
tegen de stad. 

In Eindhoven Supervillage wordt duidelijk gemaakt hoe belangrijk de groenstructuur 
is voor Eindhoven. Uit onderzoek blijkt dat de 'kenniswerkers' in Eindhoven heel veel 
waarde hechten aan het groen. In het plan wordt een nieuwe indeling van de wijken 
voorgesteld, waardoor het groen in Eindhoven als een netwerk kan gaan werken en de 
wijken parkwijken worden. 

Het huidige groenbeleidplan van de gemeente Eindhoven laat echter nog veel onduidelijke 
plekken zien. Uit de vage contouren die het plan schetst komt duidelijk naar voren dat 
er wel de wil is het groen in Eindhoven goed te plannen. maar dat men moeite heeft de 
plannen concreet te maken. 
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groenstructuurplan gemeente eindhaven 





Voorzieningenkaart 

Voo Woensei-Oost (het gebied rondom deJohn F Kennedylaan) is eeen voorzieningenkaart 
sa engesteld, met daarop een overzicht van de in de afzonderlijke wijken aanwezige 
v rzieningen. 





Ouderenzorg in Eindhoven 

In het rapport 'Koepelvisie wonen voor senioren' wordt een ruim beeld geschetst hoe de 
gemeente Eindhoven wenst om te gaan met zorg voor senioren in de stad. Ook hier is 
de vergrijzing uitgangspunt van het ontwikkelen van een plan. Gekeken wordt naar de 
algemene vraag om differentiatie en extramuralisering, maar ook wordt gekeken naar 
de aanwezige voorzieningen en hoe deze in een overkoepelende visie kunnen wordt 
ingepast. 
Het rapport trekt de conclusie dat vooral op het gebied van zelfstandige sen iorenhuisvesting 
er meer aanbod moet komen. Dit aanbod zal niet uit specifieke seniorenwoningen moeten 
bestaan, maar uit woningen die voor iedereen bruikbaar zijn. 
De gemeente wijst ook op het feit dat geschikte woningen alleen niet voldoende zijn voor 
een adequate aanpak van seniorenhuisvesting, maar dat een goede toegankelijkheld van 
de openbare ruimte van groot belang is. In het kader van extramuralisat ie is het tevens 
van belang dat verzorgings- en verpleeghuizen worden herontwikkeld tot woonzorgcentra 
met een goede aansluiting op de omliggende woonomgeving. Woningen, de gemeente zet 
aan tot ontwikkeling van vooral nultredewoningen, zouden vooral rond Zorgkruispunten 
en/of winkelcentra moeten worden gebouwd voor een directe toegankel ijkheid van 
voorzieningen en diensten. 
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Woonzorgcentra Peppelrode, de LandriJt en Brunswijck 
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1. Winkelcentrum Woensel 
2. Woonzorgcentrum Brunswijck 
3. Toe te voegen 'rustpunt'in groen 
4. Woonzorgcentrum de Landrijt 
5. Winkelplein Cassandrapleln 
6. Woonzorgcentrum Peppelrode 
7. Maxima Medisch Centrum 

- - - - actieradius 400 meter 

In Woensel Zuid-Oost geven de plaatsen van zorgvoorzieningen aanleiding tot het creëren 
van een zorglint. De zorgvoorzieningen zoals aangegeven in de tekening bevinden zich 
allemaal binnen een straal van 500m van elkaar (maximale actieradius voor iemand met 
een rollator). Dit betekend dat, mits de bestrating het toelaat, er geen hindernissen zijn 
en senioren zich kunnen verplaatsen tussen de verschillende zorgvoorzieningen. 
De enige nog niet ingevuld plaats is tussen woonzorgcentrum 'Brunswijck' en 'de Landrijt'. 
Ter plaatse van de maximale actieradius vanuit beide centra bevindt zich hier een park (in 
tekening nummer 3) Ter bevordering van de verplaatsing tussen deze centra kan hier een 
voorziening worden ontworpen die kan dienen als rustplaats en ontmoetingspunt. 



Nieuwbouw torens 

Recentelijk zijn (in het onderzoekgebied) 3 woontorens gebouwd. Deze bevinden zich alle 
drie ter plaatse van het centrum en de voorzieningen van de wijk. 
Winkelcentrum Woensel heeft met behulp van de belevings- en shoppingmaatschappij 
een metamorfose ondergaan en is opgewerkt van functiona listisch winkelcentrum tot een 
hoogwaardige shoppingmali (hetzij niet geheel overdekt). De orthogonale wegenstructuur 
van Woensel maakt het mogelijk dat dit winkelcentrum in het hart van het stadsdeel 
ligt en niet, om logistieke redenen, aan de rand van de stad. Woensel heeft wel zo'n 
gebied, Eekersrijt (Gemeente Son-en-Breugel) dat grenst aan Woensei-Noord. Deze 
meubelboulevard (en bedrijventerrein) wordt van Woensel gescheiden door de snelweg 
(A67), de verbind ingen zijn vooral gericht op de auto. De boulevard is totaal voor de auto 
ontworpen (zelfs de straatnamen zijn vervangen door nummers) Het gebied is ook zeer 
ruim opgezet geprobeerd is de bedrijfsgebouwen als parklandschap op te bouwen. 
Grenzend aan het plangebied wordt begin 2009 'de Ranken' opgeleverd, een woontoren 
aan de rand van het wijkpark 'Oude Gracht'. De toren staat tussen het wijkpark en het 
winkelcentrum en is dus een zogenoemde 'ideale locatie'. 
De derde toren is de Parade, grenzend aan en onderdeel uitmakend (wozoco) van 
woonzorgcentrum 'de Peppelrode'. 
Alle drie de torens zijn landmarks voor de wijken. Ze zijn niet alleen een uithangbord van 
de wijk ter positionering van de voorbijganger (meestal de automobilist), maar ze geven 
ook positie aan het voorzieningencentrum van de wijk. Men kan dus aan de hand van de 
torens positie lezen en richting kiezen. 
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Torens bouwen kan een mooie aanvulling zijn voor de wijken (aantal bewoners). Gezien 
van de demograflsche inkrimping van woondichtheid. Vergelijk dit met de getallen van 
de bouwperiode en het gedachtengoed van de wijkgedacht Dit vooral in relatie tot het 
aantal inwoners en daarmee het draagvlak voor voorzieningen in de wijk. Gecombineerd 
met individuali sat ie en ontzuiling, leidde d1t snel tot leegstand van kerken en verdwijnen 
van buurthuizen. Oe toren voorziet wat dat betreft in een behoefte van de wijk: meer 
1nwoners. 





Deel 4: Conceptvorming 

Vanuit de analyse vormt zich een concept voor een seniorenstad die een oplossing moet 
gaan bieden aan de discontinuering van de stadswijken. De scheidende werking van 
wegen die in Woensel bestaat moet met dit concept worden overwonnen, waarbij voor 
de senior een hoofdrol is weggelegd. 
Door delen van de scheiding te bebouwen met seniorenbuurten, ontstaat een gebied 
dat de bestaande wijken op een toegankelijke manier verbindt en tevens de wijken een 
hogere dichtheid oplevert ten behoeve van het draagvlak van aanwezige voorzieningen. 

61 



Stad in stad 
Een seniorenstad moet mijns inziens een 
onderdeel uitmaken van een bestaande 
(reguliere) stad. Doordat de seniorenstad 
zich in een 'grote' stad bevindt, kan 
de senior ook actief onderdeel blijven 
uitmaken van de maatschappij. 

Concept voor de stad 
Seniorenstad zou een netwerkstad 
kunnen zijn die ontstaat uit stukjes 
nieuwe seniorenstad op plaatsen waar 
de afzonderlijke wijken nu nog van elkaar 
worden gescheiden. De seniorenstad zal 
dus een verbindingsstad zijn, bestaande uit 
een aantal seniorenbuurten, die tesamen 
met de wijkcentra tot een netwerkstad 
uitgroeien d1e de gehele stad voorziet van 
een langzaam verkeerssysteem. Door het 
structureel plaatsen van zorgfaciliteiten in 
deze seniorenbuurten levert deze tweede 
infrastructuur tevens woonzorgzones die 
ook de omliggende wijken bedienen. 

62 

stad in stad 

Interactie stad en seniorenstad 
De nieuwe stad moet een interactie 
bewerkstelligen tussen de bestaande 
stad en de nieuwe stad. Bewoners van de 
nieuwe stad gebru iken de (voorzieningen 
van de) bestaande w ijken en de bestaande 
wijkbewoners kunnen op hun beurt pronteren 
van de voorzieningen in de nieuwe stad. Op 
deze manier ontstaat een wisselwerking 
van gebru ik van faciliteiten en komt er een 
verplaatsingsmobiliteit tot stand tussen stad 
en seniorenstad. Dit biedt mogelijkheden 
voor ontmoeting tussen senioren en de 
ovenge bevolking van de stad. 



Stedebouwkundig concept Macronivo Structuurplan 
Vanuit de voorzieningenkaart is binnen de stad een seniorennetwerk ontworpen door 
bestaande voorzieningen met elkaar te verbinden. De verbindingen leveren een tweede, 
sociale infrastructuur op die over de bestaande infrastructuur geprojecteerd wordt 
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Stedebouwkundig concept op Mesonivo 
Op kruispunten van deze twee structuren worden intervent ies ontworpen, met 
(woon)voorzieningen voor senioren, met als inzet de samenhang tussen de wijken te 
verbeteren. 
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Plug-in senioren 
Door de tweede, op toegankelijkheidontworpen 
infrastructuur worden senioren als het ware 
'geplugged' aan een seniorennetwerk, dat 
door de toegankelijkheid zorgt voor een goed 
sociaal kansennetwerk. Ter plaatse van de 
seniorenbuurten is de aansluiting optimaal, 
maar ook in de bestaande wijken is er overal 
een aansluiting op de tweede infrastructuur 
in de buurt 

De toegevoegde delen stad zijn primair ontworpen voor senioren, omdat zij het meeste 
baat hebben dicht bij (zorg)voorzieningen te kunnen wonen. Het gebied is echter niet 
exclusief bedoeld voor senioren. Voor een deel van de woonvoorzieningen kan een 
algemene bestemming worden benoemd, zodat in principe iedereen in de doorwaadbare 
stad kan wonen. De voorzieningen 1n de doorwaadbare stad worden voor een (groot) 
deel door senioren gedragen, waarmee zij een platform kunnen bieden aan de gehele 
stad. 

TOTAAL AANTAL INWONERS OMLIGGENDE WIJKEN 
aantallnwon«s: 10.792 aantal SS+: 4052 (37,5%) aantal65+: 2726 (15,2'*11 

I 

GENERALENBUURT 
OUDE GRACHT 

WEST/OOST 

278 :aantal inwoners 
222 (79,8%) ;.aancal 55 + 
222 (79,8%) :.wmal65+ 

De seniorenstad is een optelling van stadsdelen tussen de bestaande wijken in, zodat 
enerzijds het contact met de buurt blijft bestaan en anderzijds de poort open gaat voor 
en naar de stad (middels het inzetten van de stad als overbrugging van de scheidslijn 
tussen wijken). Deze gedachte voorziet in een verdichting van de wijken en biedt een 
ruimte voor de senior zijn spel, ook wanneer de fysieke mobiliteit afneemt De beoogde 
verdichting van de stad, kan een doorstroom van ouderen vanuit de gezinswoningen in 
de wijken naar de seniorenstad genereren, waardoor gezinswoningen vrijkomen in de 
wijken voor jonge gezinnen. Ook neemt het draagvlak voor bestaande voorzieningen in 
de wijken toe door verdichting en doordat voorziening door het aaneensluiten van wijken 
een grotere dekkingsgebied krijgen. 
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Infrastructuur 
Door de seniorenstad op en rond het wegennetwerk van de stad te situeren is een 
directe aansluiting op de infrastructuur mogelijk. Het wegennetwerk vormt een verbinding 
tussen de (binnen)stad en de periferie van de stad en het land. Hierdoor is een goede 
(auto)mobiliteit gewaarborgd voor de senior naar de (binnen)stad en buiten de stad. 

Door de tweede infrastuctuur van de seniorenstad te scheiden van de hoofdinfrastructuur 
ontstaat een langzaam verkeersgebied dat door middel van diverse routes een grote 
bereikbaarheld van de stad in de nabije omgeving geeft 

ove,.k l uhtng 
'lottn f . kennedyla•n ' 

vin el•n 
' d'e r•n~en' 

groentebi •d 
' oude gr•cht: • 

Verbindingen tussen de seniorenstad en de centra van de omringende wijken zorgen 
voor grote bereikbaarheid en interactiemogel ijkheden tussen seniorenstad en de stad. 
Senioren kunnen op deze manier in een op hun gerichte stad gaan wonen en bl1jven toch 
dichtbij de wijk waar ze voorheen gewoond hebben. De bestaande wijken worden op die 
manier levensloopbestend1g. 

Woningen, zorg- en vrijetijdsfaciliteiten binnen de seniorenstad moeten een platform 
gaan bieden voor de Senior Ludens om zijn spel, de invulling van zijn t ijd, te kunnen 
spelen. Centraal binnen deze gedachte staan de mogelijkheden tot ontmoeting, interactie, 
mobiliteit en diversiteit Faciliteiten worden (deels) door de senioren zelf opgezet en 
geëxploiteerd, waardoor zij zelf voor een groot deel vorm geven aan de seniorenstad en 
een actief onderdeel van de samenleving u1tmaken. Faciliteiten in zowel de stad als de 
seniorenstad worden gedeeld. Dit zorgt voor een verkeersstroom tussen de stad en de 
seniorenstad en beoogt interactie en ontmoeting te bewerkstelligen tussen bewoners 
van de seniorenstad en de reguliere stad. 

John F Kennedylaan 
Door het overkluizen van de Kennedylaan op verschillende plaatsen, verandert de 
uitvalsweg in een golvende verkeersroute, afwisselend tussen en onder de stad. 
Door verschi llende uitwerkingen van de overkluizingen krijgt de John F Kennedylaan 
meerdere identiteiten en wordt de herkenbaarheid van de verschillende wijken vergroot. 
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Structuurplan Seniorenstad Woensel 
Uit de samenvoeging van de wegenmatrix en de voorzieningenkaart ontstaat een 
structuurplan voor woensel, waarin de aanwezige voorzieningen uit de verschillende 
wijken met elkaar worden verbonden en knooppunten ontstaan tussen deze verbindingen 
en de aanwezige hoofdinfrastructuur. 
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Deel 5: Masterplan 

Stedebouwkundig concept op Micronivo: het masterplan 
Het kleinste stedebouwkundig concept bevindt zich op micronivo, waar een concept is 
ontwikkeld voor de verankering van het nieuwe gebied in zijn directe omgeving. Ter plaatse 
van de kruising van de weg wordt een stadsdeel ontworpen, waarbij een bruggebied 
moet worden gelegd tussen de (voorzieningcentrum)kernen van de omliggende wijken. 
Oe nieuwe stad moet zich verankeren met de oude, zodat wederzijds gebruik wordt 
gestimuleerd. 
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!Ter plaatse van het gekozen plangebied 
komen de John F Kennedylaan en een 
histori sch kruispunt samen, bevindt zich 
een woonzorgcentrum dat ik graag op een 
seniorvriendelijke manier wil verbinden 
met het groengebied dat in de wijk ligt aan 
de andere kant van de Kennedylaan. 
Beide wijken aan weerszijde van de 
Kennedylaanhebbeneenwijkwinkelcentrum 
met een supermarkt. De seniorenstad zal 
daarom geen supermarkt krijgen. maar 
de stad zal wel een verb inding zijn tussen 
deze winkelcentra. 
Het groenbeleidsplan van de gemeente 
stelt een verbinding voor groen voor ter 
plaatse van het gekozen gebied. 
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OPBOUWSCHEMA GEBIED 

2 parallelle bouwstrokenover het gebied 
leggen de verbinding tussen de wijken 
met daartussen openbare ruimte 
groen rondom de stroken 

zichtlijnen verankeren het gebied in de WiJk 

zichtlijnen naar het gebied gericht op 'bijzondere' gebouwen 
hoogteaccenten 

onderbreken van de lengte met zichtlijnen in het gebied 
gericht op 'bijzondere' gebouwen 
hierdoor ontstaan de pleinen 

historische linten knopen op het hoofdplein 







Bebouwing 

Gallerijroute 
De bouwblokken zijn als een lange strook door het gebied heengetrokken, waarbinnen 
de woningen zijn aangelaten op een gallerijroute. Deze binnenstraat zorgt voor een 
geleidelijke overgang tussen de woning en de openbare ruimte. Op verschillende plaatsen 
in de gallerijroute zijn balkons opgenomen voor een sociaal platform op woongroepnivo. 

Trappenhuizen: 
De gemeenschappelijke trappenhuizen in de gallerijroute zijn groot van opzet In veel 
gevallen beslaan ze de totale diepte van een geheel of gedeeltelijk stramien. De 
trappenhuizen dienen als ontmoetingsplek op woonblokschaal en dienen daarom met 
speciale zorg te worden ontworpen. De trappenhuizen moeten iets 'huiselijks' uitstralen 
zodat tot tijdelijk verblijf wordt uitgenodigd. Materialisering kan hierin voorzien. Kleuren 
en textuur zijn van belang, maar ook het ontwerp van zithoekjes. 
De trappenhuizen dienen inzichtlijk te zijn om de zichtbare levendigheid van en aan de 
stad te tonen. 

Voorzieningen 
De (commerciele) voorzieningen in de wijk krijgen een grote draagkracht, doordat de 
bewoners van de sen iorenstad hier ook gebruik van maken. Doordat de seniorenstad een 
verbinding vormt tussen de voorzieningen in de bestaande wijken, is de afstand tot de 
voorzieningen beperkt en valt binnen de actieradius van ouderen met een rolator. 

De voorzieningen van de nieuwe stad worden voor een groot deel gedragen door 
senioren. Vrijwilligers, oudere zelfstandigen, leden van gildes, enz. kunnen de ruimtes voor 
voorziening invullen en geven een beeld aan de straat 

Op detailnivo loopt de straat door in een deel van de binnenruimte, zodat de overgang 
tussen binnen en buiten een verbinding wordt. De voorzieningen geven ook karakter 
aan het straatbeeld, doordat dit deel van de buitenruimte gebruikt kan worden voor de 
voorziening (bijvoorbeeld reclameborden, horeca-elementen bij evenementen, enz.) 



Routes 

Maaiveld 
De verbindende route tussen de bestaande wiJken op maaiveldnivo is primair bedoeld 
voor voetgangers, rolatoren, rolstoelen en scootmobielen. Deze ruim opgezette openbare 
weg biedt door de snelheidsbeperking ruimte voor activiteit. 

Autoroutes 
In de doorwaadbare stad wordt het autoverkeer gescheiden van het overige verkeer. De 
scheiding tussen de omringende wijken wordt opgeheven door de John F Kennedylaan 
onder het gebied door te ontwerpen. Ter plaatse van de doorwaadbare stad is er een 
entree vanaf de John F Kennedylaan naar de parkeerroute onder het gebied. Ook 
vanui t de wijken is er voor de auto toegang tot de parkeergarage. Vanuit het gebied 
zijn er een aantal entrees tot de parkeergarage vanuit de openbare ruimte door middel 
van een trappenroute. Deze route zet zich door in de parkeergarage door gebruik van 
een hoogwaardige voorbekleding voor voetgangers en voetgangerszones langs de 
parkeervakken. 
Vanuit het gebied is er zicht op de John F Kennedylaan door middel van zichtkaders. 

Fietsroute 
De verhoging door het gebied is primair bedoeld om de doorstroom van fletsers tussen 
de wijken te optimaliseren. Deze mogelijkheid biedt fietsers een snelle route, waarbij ze 
het gebied vanaf hoogte kunnen inzien en mogelijk worden uitgenodigd het te gebruiken 
Ook het gebied op maaiveldnivo is voor fietsers toegankelijk, maar dan als langzame 
route. 



Openbaar vervoer 
Langs beide zijden van de doorwaadbare stad lopen buslijnverbindingen en zijn bushaltes 
aanwezig ter plaatse van de voorzieningen. De aansluitingen van het gebied op een 
busroute heeft een maximale actieradius van 200 meter. 

Balustrade 
De balustrade van de fletsroute bestaat uit open en dichte delen. De open delen (ingevuld 
met glas) geven zicht op de openbare ruimte op maaiveld nivo. Activiteit kan hierdoor 
uitnodigend werken voor de fletser. Ter plaatse van de dichte delen worden relatie
momenten ingebouwd in de vorm van balustrade-hangplekken, bankjes, informatiepanelen, 
enz. De breedte van de balustrade is groot zodat er gemakkelijk gehangen kan worden. 
De vertikale element van de balustrade zijn schuin naar bu1ten geplaatst. 

Trappenroutes 
De trappen in de openbare ruimte moeten uitnodigen tot gebruik (fysieke mobiliteit). 
Liften zijn aanwezig (opgenomen in de bebouwing), maar de trappen vormen een route 
door het gebied, zodat de doorlopende route over verschillende nivo's kan worden 
gebruikt. De trappen worden met verschillende op en aantredes ontworpen, naast elkaar, 
zodat voetganger en rolatorgebruiker ze gemakkelijk kunnen betreden. 



Bomenrou te: 
Het verbinden van het groen aan weerszijde van de John F Kennedylaan wordt 
bewerkstelligd door een bomenlaan op te nemen in de structuur van het gebied. De 
bomenreeks bevindt zich boven de parkeergarage en kan op 2 manieren worden 
geintegreerd met de garage. 
In het eerste geval worden de bomen geplaatst boven op de kolommenstructuur van de 
parkeergarage. De 'boombak' wordt geintegreerd ontworpen met de kolommen. Hierdoor 
bevindt het uiterlijk van de boom zich geheel op maaiveldnivo en kan een groot scala 
aan bomen gebruikt worden, er hoeft verder geen rekening met de auto gehouden te 
worden. Nadeel is dat de bomen niet groot kunnen zijn, omdat de wortelstructuur binnen 
de 'boombak' moet blijven. Een oplossing hiervoor kan zijn dat de bomen die geplaatst 
worden niet permanent zijn, maar dat de boomstructuur een kwekerijfunctie krijgt, 
waarbinnen jonge bomen worden geplant en wanneer ze te groot worden, elders worden 
herplant 
De tweede oplossing is om de bomen te wortelen op het nivo van het parkeerdek 
Onder de vloer van het parkeerdek wordt ruimte gemaakt voor het planten van bomen. 
Het gebruik van de parkeergarage wordt niet gehinderd door de bomen te plaatsen 
volgens een parkeergarage kolommenstructuur. De stam steekt door een opening in de 
maaiveldvloer, waardoor ook licht het parkeerdek binnentreedt 

Speel- en sportroute 
In lijn met de doorgaande route van de 2e infrastructuur zijn elementen opgenomen, die 
tesamen een speelroute voor kinderen vormen. Deze speelelementen veraangenamen 
de doorloop van een gebied voor kinderen, de route loopt van speelplek naar speelplek. 
Voorbeelden hiervan zijn te vinden in dierentuinen en andere parken. 
De speelelementen kunnen autonoom worden opgenomen of neergezet in het gebied, 
maar kunnen ook geintegreerd worden met bijvoorbeeld glijbanen langs trappen, 
elementen rondom bomen, etc. 
Voor trimmers is ook een route opgenomen door sport en spelelementen in het gebied op 
te nemen. Voorbeelden van dit soort elementen zijn volop te vinden bij parkeerplaatsen 
langs duitse autosnelwegen, en in parken in Japan. 

Rolator-rustroute 
De actieradius (de maximale afstand die iemand in eens kan afleggen) van iemand 
met een rolator ligt ergens tussen de 200 en 500 meter. In de seniorenroute dient hier 
rekening mee gehouden te worden. Om tot een maximaal gebruik van het netwerk te 
komen, moeten rustpunten ingebouwd worden, zodat ouderen onderweg kunnen uitrusten 
om hun weg daarna weer te vervolgen. Het verdient aanbeveling om deze rustplekken 
daar te situeren waar ook levendigheid is. Tevens kunnen deze plekken dienen als sociale 
katalysatoren, doordat ze als ontmoet ingspunten kunnen dienen. 

Scootmobiel-oplaadroute 
Het verdient aanbeveling om binnen het stedelijk seniorennetwerk een aantal punten vast 
te leggen, waar ouderen die gebruik maken van een scootmobiel deze kunnen opladen. 
De actieradius van deze vervoersmiddelen verschilt nogal, alnaargelang de kracht en 
grootte van de accu. Omdat het opladen wat tijd vergt is het goed om deze oplaadpunten 
te situeren op plaatsen waar minder mobielen een tijdje door kunnen brengen. 



Woningen: 
Oe woningen in de gebouwstroken hebben een voor en achterkant. met een voorgevel 
aan de gallerijroute en een achtergevel aan de buitenlucht. Doordat de gallerijroute bij 
sommige delen van de gebouwstrook om de verdieping van voor en achterkant wisselt 
onstaat een gevelbeeld dat om de verdieping een gallerij en een 'achterkant' van de 
woning toont. 
Oe verhoogde achterkanten van alle woningen zijn voorzien van elementen die een relatie 
leggen met de openbare ruimte. Door de elementen balkons. erkers en loggia's in een 
gemengd patroon te ontwerpen ontstaat een levendige geveL 

Oe structuurelementen zijn sober qua opbouw, de gebruiker bepaald voor een groot deel 
het uiterlijk door invulling. Bij de indeling van de woning wordt de invulling zo vrij mogelijk 
houden (als onderdeel van woonkamer, als werkunit etc.) 
Een graad van vrijheid in de plattegrond wordt geboden door in het midden van de 
woning een voorzieningenzone te introduceren die aan beide binnenwanden aansluiten 
op een leidingkoker, zodat de plattegrond flexibel ingericht kan worden. 

Oe woningen zijn niet extreem groot ontwopen (ca. 60-75m2) zodat onderhouden weinig 
tijd kost en om zo de uitnodiging naar buiten te bevorderen. Elke woning heeft minimaal 
2 slaapkamers (1 voor bezoek of werk/hobby) en soms een 3e kamer 

Deze 3e kamer kan zich ook elders bevinden buiten de woning, waardoor beweging 
buiten de woning wordt gestimuleerd en deze 3e kamer kan ook gecombineerd met 
gelijkgezinden tot een grotere werkunit worden omgezet. 



Materialisering 
De gevels van de gebouwstroken zijn opgetrokken uit metselwerk, dat door zijn formaat 
een menselijke en herkenbare schaal heeft en een natuurlijke uitstraling. De gevel is 
relatief dicht om scheiding tussen binnen en buiten (prive en (semi-)openbaar) te 
bewerkstelligen. Interactiemomenten zijn, met erker-, balkon- en loggiaelementen en 
ramen, aanwezig, maar worden alleen gebruikt als bewoner dat wenst. 

De uit-stekende elementen zijn opgebouwd uit betonnen vloeren met glazen vulling 
daartussen. De betonnen vloeren versterken het beeld van een naar buiten getrokken 
binnenruimte. 
De kozijnen hebben een tussenregel op een hoogte van ongeveel 90 cm vanaf de vloer, 
als doorvalbeveiliging, maar hier kan ook een element als een buro tegen aan worden 
gezet. Tevens kan, wanneer inzicht in de woning op dit nivo niet is gevvenst door de 
bewoner, dit onderste deel van het kozijn worden dichtgezet. 

De openingen van de gevels die grenzen aan de gallerijen (de binnenstraat) kunnen 
worden afgesloten door mlddel van een lichte raamconstructie. In de zomer zou deze 
opengezet moeten kunnen worden, in de winter kan de gallerij dan gaan werken als een 
wintertuin. 



Gebouwtorens 
Oe torens die in de gebouwstroken zijn opgenomen moeten een openheid genereren 
zodat zij uitnodigen tot betreden van het gebied. 





Deel 6: Openbare Ruimte 

De openbare ruimte vormt een belangrijk onderdeel van het afstudeerproject Dit is 
het gebied waar de senior zijn vrije tijd kan gaan invullen. Dit IS ook het gebied waar 
ontmoetingen kunnen ontstaan en waar senioren platforms kunnen bieden tot gebruik 
en daarmee een bijdrage leveren aan de samenleving. 



Het kerngebied betreft het gedeelte tussen de gebouwstroken, waar de verbinding is 
ontstaan tussen de voorzieningen in de bestaande wijken. 
Het gebied is als een spaanse 'rambla' opgezet waarbij de middenruimte zoveel mogelijk 
is vrijgehouden ter invulling van gebruikers. In het gebied kunnen elementen worden 
geplaatst die aanleiding kunnen geven tot gebruik. 
De elementen kunnen ook tijdelijke elementen zijn, of verplaatsbare, zodat wellicht ook 
een zoektocht kan worden ingelu id naar de invulling van het gebied door de bewoners 
en gebruikers. 

De voorzieningen in de gebouwstroken van de nieuwe stad worden voor een groot deel 
gedragen door sen ioren. Vrijwilligers, oudere zelfstandigen, leden van gildes, enz kunnen 
de ruimtes voor voorziening invul len en geven een beeld aan de voorliggende straat. 
De voorzieningen geven ook karakter aan het straatbeeld, doordat een deel van de 
buitenruimte gebruikt kan worden voor de voorziening (bijvoorbeeld reclameborden, 
horeca-elementen bij evenementen, enz.) 

Op sommige plaatsen is er ruimte vrijgemaakt voor kunst. Kunst kan een belangrijke 
bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het gebied. Het kan aanleidingen geven tot 
eventueel gebruik of ontmoeten. 



Materialisering 
Voor de materialisering van de openbare ruimte heb ik gezocht naar materialen die een 
natuurlijke uitstraling hebben. Deze materialen leveren een bijdrage aan de leefbaarheid 
van het gebied en geven in combinatie met de bomenroute een 'vrijetijdsgevoel'. 

Referentiebeelden openbare ruimte 



Gravel 
Voor het tussengebied van de openbare ruimte, de 'rambla', heb 1k gekozen voor gravel. 
Dit materiaal, dat meestal bestaat uit fljngemalen baksteen refereert aan leisure, het doet 
parkachtig aan, en aan bewegen: bijvoorbeeld tenn1s en atletiekbanen. 
Door de fljne structuur van gravel kan het goed aangestamd worden en is het uitstekend 
geschikt voor gebruik bij wegen. 
Daarnaast 1s het ook nog eens goedkoop. 

Nadeel van gravel kan zijn dat het in de loop der tijd minder water doorlatend is. Er zal 
dan ook een licht afschot nodig zijn om ervoor te zorgen dat er op de route bij nat weer 
geen plassen ontstaan. 
Dit is vooral ook van belang in de winter, omdat de kans op ijsvorming aanwezig is. 
Het gravelvlak krijgt een lichte balling om voor het afschot te zorgen. 

Op de overgang tussen het gravel en de klinkervloer langs de gevels wordt een ruime 
goot ontworpen met een fljnmazig rooster. Deze goot zorgt voor een goede afwatering 
van het gebied en het rooster kan tevens dienen om eventueel achterblijvend gravel van 
de schoenen te vegen. De goten dienen daarom een nog fljnmaziger tweede rooster 
te hebben, zodat bij het onderhouden van de openbare ruimte de gravel gemakkelijk 
verwijderd kan worden. Het rooster van de goten mag n1et te grote openingen hebben, 
waar rolatoren en wandelstokken moeite mee hebben. 

De levensduur van gravel is ongeveer 10 jaar. dan is de korrel dusdanig vergruist dat de 
gravelvloer aan vervanging toe is. 

Gravel en gr1nd 
Door de fljne structuur is het gravel echter niet geschikt voor beplanting, maar dat is 
eerder een voordeel, omdat er ook geen onkruid groeit. Op plaatsen waar toch beplanting 
is gewenst. kan de gravel worden ingewisseld met grind, dat door de grotere korrel juist 
uitstekende kwaliteiten heeft voor beplanting. 



Omlijsting van klinkers 
Aan weersziJde van de gravelvloer wordt het gebied omlijst door een klinkervloer. Deze 
klinkervloer maakt visueel onderdeel uit van de aangrenzende voorzieningen en loopt ook 
gedeeltelijk door achter de gevel. 
Deze klinkervloer is relatief duur, maar heeft ook betere kwaliteiten bij nat en koud weer, 
zodat een doorgang door het gebied ten alle tijden mogelijk is. 

Fietspaden 
De fletspaden door het gebied worden uitgevoerd met gravel, schelpenzand of beton. 
Voorwaarde is wel dat deze een kenmerkende en opvallende kleur krijgen, zodat de 
gebruikers van het gebied geattendeerd worden op de snelheid van deze routes. 

Verhoogde fletsroute 
Naast de gele fletsroute bestaat de verhoging voor ander verkeer uit een geschikte 
houten vloer. De keuze voor hout moet zorgen voor levendigheid van het verhoogde nivo 
en een scherp contrast aangeven tussen de fletsroute en de voetgangerszones. 
Aan de binnenzijde van de dichte delen van de balustrade volgt de materialisering de 
houten vloerdelen. Aan de buitenzijde vormt materialisering van de balustrade een 
onderdeel van de betonnen vloer, die visueel naar boven omgevouwen is. 





Deel 7: Plein 



Vorm van het plein 
De vorm van het plein komt voort uit de lijnen van de historische wegenstructuur en de John 
F Kennedylaan die zich gaan mengen in de bebouwingsstroken van de overbrugging. 

Op de entree's en exits waar de John F Kennedylaan onder het gebied komt en verlaat 
zijn twee grote bouwvolumes geplaatst die de weg scheiden van het gebied. In deze 
volumes zijn een (markt)hal en een (sport)hal gepland. 

De John F Kennedylaan wordt in noordwaartse richting geheel overspannen door een deel 
van het lintgebouw Deze overspanning wordt in de vorm van het gebouw teruggebracht 
door de schijvenstructuur die door de gevel van de gebouw strook zichtbaar is. 

Restanten van de historische (wegen)structuur Z1jn grenzend aan het gebied aanwezig. 
De opoffering van een knooppunt ten gunste van de John F Kennedylaan is nog goed te 
zien ter plaatse van de Eckartseweg Noord. 
In het plan voor het plein komen de twee resterende wegstructuren weer b1j elkaar ter 
plaatse van de origionele kruising, in de hoek van het plein. 
Ook de toren die direct aan die kru ising staat weerspiegelt de richtingen van de oude 
structuur, de historische linten en de nieuwe structuur, de John F Kennedylaan en de 
wijk hoofdaders. 

Schaduwschema plein 



Ring 
Rondom het plein ligt een verhoogde ring dat een stadsbalkon vormt voor het plein De 
balkonring sluit ten zuiden direct aan op de doorgaande fietsroute. 
Aan de oostzijde loopt de balkonring door in de gebouwstrook, langs 
(horeca)voorzieningen. 
Aan de noordzijde grenst de balkonring aan het entreenivo van de werktoren alsmede 
een zalencentrum dat daarin is opgenomen. Ook is hier de entree voor een sportcentrum 
en is een venster uit de gebouwstrook genomen om zicht te bieden op de John F 
Kennedylaan. In dit venster bevindt zich een balkon waar ook een terras kan zijn van het 
naastliggende sportcafe. 
Aan de westzijde vormt de balkonring een combinatie tussen buitenruimte van de 
woningen en een openbare doorgang. 

NWo - I 

.. 
Ni<lo T 

Functieindeling bebouwing 

... __" 

-~ • "~ . "_,..,.. 

·~ a.-vtlt--ti ·-.r .. 
'""""' · M~w-.~ 

• w .... .-a1 
. jl.-'(~ltr 

- ~lf . ""'"'""" • 4--.trJ..r-M 
(}a-~~J 

•w~ 

• r.nr 

""'-... , ...... ~,.,... ... .., 

NWoO 

Ni<lo2 

· ---.41 • ~<t4.to'f'...Wr 
. W.rt--'tr . '~-'-" 
• '--'rJvr-11 
~ ....... ....... ··-........ 

-~~ 

·--h · ~. ........... 
· ~·'" · c--~( ......... ...... 
• 1/,r6U,. 

• .... _ . ......... ~ 



Toren voor startende en stoppende ondernemers 

Op de kruising van twee historische linten met de Kennedylaan wordt een toren gepland 
voor startende en stoppende ondernemers. De toren ontleent zijn vorm aan van de 
richtingen van de historische linten en de nieuwe wegstructuren. de Kennedylaan en de 
hoofdaders van de wijken. 
De toren geeft het centrum van de doorwaadbare stad aan en vormt met de overige 
torens die onlangs in de bestaande wijken z1jn verrezen een route van markeerpunten 
voor voorz1en1ngen. 

De hoofdvorm van de toren staat precies tussen de rijbanen van de twee richtingen 
van de Kennedylaan in, de uit-stekende volumes zijn gericht parallel aan de historische 
linten. 

PIIIU.egrOndnMl12 

Onderin de toren is een zalencentrum gevestigd, dat gebruikt kan worden door de 
ondernemers als vergader- of presentatieruimtes. De ruimtes kunnen ook gebruikt worden 
door anderen uit het gebied. 



Voorgevel Zuid 

Unker zljgavol West 

Achletgevel Noord 

Rechter zlrgevel Oost 

In de schil van de toren is een vluchtroute 
opgenomen die ook als (semi-)buitenruimte 
van de werkvloeren gebruikt kan worden. 



Fietsers 
Fietsers met een route parallel aan de John F Kennedylaan kruisen het gebied op 
maaiveldnivo. Hier is een fletszone ontwopen die duidelijk zichtbaar en herkenbaar is. In 
de zone is ook fletsenstalling opgenomen. De zonering zorgt voor duidelijkheid naar de 
kruisende voetgangers, zodat zij rekening kunnen houden met de snelheid. 

Horeca in oostgebouw 
Op de begane grond van het oostgebouw is (natte) horeca gepland, zodat zich in de 
openbare ruimte hiervoor terrasjes kunnen vormen. 

Groendek 
Tussen de fletserszone en het gravelvlak van het plein is een groenelement opgenomen 
dat even boven het maaiveld 'zweeft'. Hierdoor kan licht toetreden tot de ondergelegen 
parkeergarage. Op de randen van dit groene vlak (grasdek) bevinden zich brede 
omsluitingsbanden waar men op kan zitten. Het grasdek kan gebuikt worden om op te 
zonnebaden. De noordkant van het grasdek knikt omhoog, zodat een entree ontstaat 
naar de parkeergarage. 

Liftelement 
Op het hoofdplein bev1nd zich een bijzondere lift Naast de functie van vertikaal vervoer 
doet de lift ook dienst als vervreemdend element in de orthagonale ruimte. Rondom 
de (blokvormige) lift is een rond aquarium geplaatst De aquariumlift zorgt voor een 
wenselijke vervreemding op het plein, waardoor de het dictee van de orthagonaal 
ontworpen gevelbebouwing wordt doorbroken. Vanaf de route wordt de blik van de passant 
getrokken door dit element op het plein, waardoor de focus van de route verplaatst naar 
het plein. Het nodigt een overweging uit het plein te gebruiken. 
Dichterbijgekomen is het waterleven in het aquarium te aanschouwen. 
Wanneer de lift wordt gebru1kt is het aquarium van binnen zichtbaar en afhankelijk van 
de verdieping waarop men uitstapt. wordt de John F Kennedylaan zichtbaar door een 
panaromavenster op het balkonring -nivo, het plein op maaiveldnivo en de tunnel van de 
John F Kennedylaan onder het gebied en de parkeergarage. 



Deel 8: Conclusie 



De auto heeft een aparte plek in de openbare ruimte gekregen in een tunnel en in een 
parkeerlaag. Deze laag is wel middels een route verbonden met openbare ruimte en 
maakt er alszodanig onderdeel van uit. 
Het maaiveld is een ontmoetingslandschap geworden. waarin veel ruimte is vrijgehouden 
ter invulling van de toekomstige senioren. Een aantal elementen zijn opgenomen die een 
thematische route vormen door het gebied, zoals speelelementen voor een speelroute. 
fltness-elementen voor een trimroute. 
Op maaiveldnivo zijn de bouwlaag vrijgehouden voor voorzieningen. Deze worden deels 
gedragen door senioren. Hier kunnen gelijkgezinde senioren tesamen een voorziening 
opstarten en exploiteren voor andere senioren en voor bevvoners van de omliggende 
stad. 
Een fletsroute is opgenomen om in een snelle doorgaande route te voorzien, zodat het 
gebied aantrekkelijk wordt als doorgangsroute. Door het verhogen van deze route. heeft 
de doorgaande fletser zicht op het gebied en dit kan een uitnodigende werking hebben 
op het gebruik. 
Door de groenroute door het gebied is een koppeling gemaakt tussen de groengebieden 
aan weerszijde van de Kennedylaan. 
Zorg is onderdeel van het gebied en vindt een plaats in de bouwlaag grenzend aan het 
maaiveld. Zo kunnen senioren 'zorgshoppen' als onderdeel van het dagelijks leven. Ook is 
er een zorgcentrum in het gebied opgenomen, zodat zwaardere voorzieningen ook in de 
nabijheid aanwezig zijn en er zelfs plek is voor intramurale zorg 
De bebouwing heeft een toegankelijke aansluiting op de openbare ruimte gekregen. 
De gal lerijroute zorgt voor binnenstraten die door gemeenschappelijke trappenhuizen 
voor een geleidelijke overgang van prive naar openbare ruimte zorgen. Tevens zijn er 
1n deze semi-openbare gallerijroute ontmoetingsplekken ontworpen voor senioren voor 
kleinschaliger semi-openbaar gebruik. 
Elementen aan de woningen, zoals erkers, balkons en loggia's zorgen voor een relatie 
tussen de woningen en de openbare ru imte. Hierdoor kan een interactie tussen bewoner 
en gebruiker van het gebied ontstaan. 
De gekozen concepten voor de woningen geven een levendig beeld, dat een sociaal 
'toezicht' op de openbare ruimte levert. 
De keuze voor een ontwerp in een horizontale lijn en op verschillende nivo's zorgt voor 
een openbare ruimte die op verschillende gebieden uitnodigd tot bewegen en versterken 
van het lichaam. 
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