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Samenvatting



Het huis evolueert zich door de jaren heen van een 
hutje, dat ene kleine stukje ingepakt landschap tot 
een compleet systeem. Het systeem, de landschaps-
machine integreert machine en landschap binnen 
stedelijke context in een gebouw. 

De in Nederland aanwezige demografische krimp sa-
men met een toenemende ruimtebehoefte per inwo-
ner leidt eerder tot een verdunning in plaats van een 
verdichting. Om stedelijkheid te behouden zullen we 
compact moeten bouwen. De uitdaging hierbij is om 
een aantrekkelijk stedelijk milieu te creëren, door 
suburbane kwaliteiten te combineren met de voorde-
len van de stad. Waar het stedelijke van vele voorzie-
ningen en werkgelegenheid zorgen voor de nodige 
levendigheid, terwijl de suburbane kwaliteit ervoor 
zorgt dat je aan de drukte, lawaai en andere prikkels 
van de stad kunt ontvluchten.
Om het landschappelijke te bereiken in combinatie 
met het compacte van de stad, zullen alle landschap-
pelijke ingrediënten strategisch ingezet moeten 

worden, waardoor er sprake is van een kunstmatig 
landschap.

Landschap en machine ontmoeten elkaar in de wer-
king ervan.
De stromingen in het landschap verwerken de in- en 
output van de machine en de machine voert hierbij 
de controle over deze processen.
Het gebouw voert landschapsdiensten uit ten behoe-
ve van de gebruiker en draagt hiermee bij aan een 
gezond leefklimaat voor mens, plant en dier.
De regulering van afvalstromen, productie van 
voedsel en energie en culturele landschapsdiensten 
zorgen voor een meervoudig ruimtegebruik en her-
gebruik van afvalstoffen..
De machine biedt samen met het landschap ruimte 
aan de functies wonen, winkelen, werken en wande-
len en is hierbij instelbaar naar elk type gebruiker, 
starters, alleenstaanden, ouderen en gezinnen.
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Dit verslag is ontstaan vanuit een opgave binnen een 
afstudeeratelier met het thema “Machine à habiter – 
de evolutie van een paradigma”, waarin acht studen-
ten een een eigentijdse woonmachine ontwerpen. 
De beginfase stond in het teken van een gezamenlijk 
literatuuronderzoek beginnend met de tekst “De 
machine als paradigma”, afkomstig uit het boek ‘Dat 
is architectuur’. [1] 

Met de centrale vraag “Wat zijn kenmerken van de 
hedendaagse machine en hoe zouden deze als rol-
model voor de huidige bouwopgave kunnen funge-
ren?” 

Het gezamenlijke literatuuronderzoek werd afgerond 
met een essaybundel. Mijn persoonlijke essay is gro-
tendeels verwerkt in de inleiding van dit verslag.
Het individuele gedeelte ging verder op basis van 
een ontwerpopgave opgesteld vanuit eigen interes-
ses, competenties en ambities om uiteindelijk om te 
zetten in een ontwerp. Het ontwerp en aanvullend 

onderzoek is uitgewerkt in dit verslag.

Graag wil ik hierbij mijn huidige afstudeercommissie 
dr ir J.G. Wallis de Vries, ir. M.H.P.M. Willems en 
drs. J.G.A van Zoest bedanken voor de begeleiding 
in het ontwerpproces. 
Daarnaast ook mijn oorspronkelijke begeleiders 
prof. ir. J. Westra en ir. Han Lörzing. Helaas liep mijn 
afstuderen door omstandigheden langer uit dan 
hiervoor gepland stond en moest ik hierdoor mijn 
commissie tussentijds wijzigen. 
Ik ben heel erg blij dat ik alsnog kan afstuderen.
Tot slot wil ik mijn vrienden en familie bedanken 
voor hun interesse, steun en vrij maken van mijn 
handen om het afstuderen mogelijk te maken.

Heesch, Augustus 2013

Patty van de Ven
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De woonmachine – Integratie Landschap en Machine
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Het begrip de woonmachine ofwel ‘Machine à habiter’ van 
Le Corbusier werd vaak erg letterlijk genomen en verkeerd 
uitgelegd. Le Corbusier doelde hiermee op het streven om 
woningen zo te ontwerpen dat deze net zo soepel functio-
neren als machines, auto’s, vliegtuigen. 
Volgens Le Corbusier toont het vliegtuig ons dat een juiste 
definitie van het probleem naar dé oplossing leidt. Iets wat 
volgens Le Corbusier nog niet eerder gebeurd was bij de 
architectuur. Een vliegtuig heeft echter een andere functie 
dan een huis.
Le Corbusier stelde daarom een eenvoudige lijst op met 
vereisten op voor een huis. Een huis, moest een drietal 
zaken bieden:
-Beschutting tegen hitte, kou, regen, dieven en nieuwsgieri-
ge blikken.
-Een plek waar licht en zon worden opgevangen.
-Een aantal cellen om te koken, te werken en te leven. [2]

De evolutie van de woonmachine ging vanaf het moment 
dat de machine tot het nieuwe paradigma was uitgeroepen 
met grote sprongen vooruit. Achter de metafoor van de 
machine die in de tijd van Le Corbusier veel gebruikt werd 
gaan veel verschillende inzichten schuil. De machine vanuit 
zijn vormgeving, doelmatigheid en inzet stond voor een 
inspirerende vorm, een bewonderenswaardig proces, een 
besparing van arbeid, kracht en tijd.

Daarbij kwam nog een ontwikkeling in de normering en 
standaardisering van de bouwproducten. De machine was 
niet meer weg te denken nadat tijdens de wederopbouw 
van de eerste en tweede wereldoorlog de machine ingezet 
diende te worden om de enorme gaten op te vullen die 
door vernietigende machines tijdens de oorlog gecreëerd 
werden.
Niet langer was de natuur of geschiedenis het uitgangspunt 
van de architectuur, maar stond de techniek voorop, de 
techniek als een veruitwendiging van de natuur. 
De techniek is tegenwoordig ver ontwikkeld en de moge-
lijkheden lijken nog steeds oneindig. De natuur lijkt zelfs 
vervangbaar te zijn, zoals paarden voorheen al werden 
vervangen door auto’s en tractoren. Deze ontwikkeling doet 
zich voor als een synthese tussen natuur en techniek, tussen 
het organische en het artificiële. 

Een gebouw onttrekt of omvat ruimte, ruimte uit het land-
schap, daarbij beschermt het de mens tegen weersinvloeden 
en biedt het privacy.
In het landschap is het gebouw, een huis als een machine te 
zien, een woonmachine.
Nader bekeken bevindt de woonmachine zich ergens tussen 
landschap en de machine. De overgang tussen machine en 
landschap is niet eenduidig. Binnenin het huis vind je nog 
steeds een onderscheid in landschap en machine. 
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een machine op zich. Een bed als een rustmachine, een 
stoel als een rust- en werkmachine, enzovoorts.
Hierdoor krijgen alle kamers in het huis een bepaalde 
machine- en landschapswaarde. Zo heeft de keuken een 
hogere machinewaarde dan bijvoorbeeld de woonkamer, 
die een hoge landschapswaarde heeft. In een keuken ben 
je vooral productief bezig om het eten te bereiden en in de 
woonkamer ben je voornamelijk aan het vertoeven.
Hoewel le Corbusier steeds de nadruk lijkt te leggen op ma-
chine in zijn ontwerpen, is het woord landschap hem niet 
vreemd. Op zijn manier creëerde hij speciale overgangen en 
legde relaties tussen binnen en buiten. 
Regelmatig paste hij dakterrassen en binnentuinen toe en 
liet hij de straat tot onder het huis doorlopen om een par-
keerplaats of andere open ruimte te creëren.



Paul Shepheard beschrijft de verhouding landschap 
en machine als volgt. “Er is een schaal van dingen, 
allen met het land van doen. Met aan het ene eind 
de krachten der natuur, de perceptie ervan op elke 
gegeven plek, dat ik landschap noem. Aan het andere 
eind van de schaal worden de moeilijkheden opge-
lost en de mogelijkheden geboden door het gebruik 
van de machine en ergens daartussen bevinden zich 
de gebouwen, Welke indien groot en accuraat ge-
noeg, beiden einden van de schaal kunnen omvatten. 
Landschappen, gebouwen en machines.” [3]

De overgang tussen machine en landschap is eigen-
lijk niet te bepalen. Je kunt het huis zien als een ma-
chine die de bewoner beschermd en je kunt het huis 
zien als een stukje ingepakt landschap. Binnenin het 
huis kan er opnieuw een verdeling gemaakt worden 
tussen landschap en machine, waardoor je het huis, 
de woonmachine, kunt zien als een integratie van 
landschap en machine.
De machine is doelmatig, snel, sturend, voorgepro-
grammeerd en dichtbij. De machine is operationeel. 
De machine heeft een snel productieproces, een 
korte levensduur en is ontworpen voor een specifie-
ke functie.

Paul Shepheard bespreekt in zijn boek ook de defini-
tie van de machine. Een machine is een samenwer-
king van ‘automatons’ en is alleen ‘machinic’ als deze 
werkende is. Een automaton is een samenstelling van 
gereedschappen. Zo kan de mens werkende met een 
reeks aan gereedschappen een machine vormen. [4]

De woon-machine is met deze theorie de woning, de 
deur is een automaton en de klink een gereedschap.
Het is enkel een machine voor wie het een functie 
heeft, voornamelijk voor de bewoner. Op een grotere 
schaal vormen meerdere woningen samen een land-
schap. Ofwel wanneer je meer afstand neemt van een 
woning verliest het zijn directe functie en wordt het 
onderdeel van het landschap.
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Het landschap is strategisch. Het heeft een langzaam 
productieproces, een lange levensduur en is niet ge-
bonden aan een specifieke functie, zoals Shepheard 
dit beschrijft.
Over het algemeen wordt het landschap beschreven 
als een gebied dat door mensen wordt waargeno-
men en waarvan het karakter bepaald wordt door 
natuurlijke en/of menselijke factoren en de interactie 
daartussen.
Daarmee is het landschap voor mij een overzicht 
van een samengesteld geheel, is het traag, gelaagd en 
manipuleerbaar. Het landschap legt relaties tussen 
verschillende landschappelijke elementen. Het legt 
de stromingen ofwel het gebruik vast. In het land-
schap is af te lezen is hoe er geleefd wordt. Beleving 
staat centraal. 
Om het gebouw een landschappelijke waarde te 
geven, moeten er relaties gelegd worden tussen de 
verschillende onderdelen, functies, ruimtes en lagen.

In hoeverre gaat de integratie van landschap en ma-
chine over natuur en techniek?
Architectuur omvat meer dan slechts gebouwen. 
Ruimtelijk gaat het ook over de ruimte tussen de 
gebouwen en is het meer dan enkel materiële waar-

de. De psychologie van de mens speelt bijvoorbeeld 
een grote rol. De mens verkiest over het algemeen 
de ware natuur boven het artificiële. In de indus-
triële revolutie zijn de gevolgen van ons handelen 
voor de natuur uit het oog verloren of ondergeschikt 
gemaakt. Recente ontwikkelingen in de techniek 
richten zich nu op een duurzamere wijze van wonen 
en passen nieuwe technieken toe in onze ‘woonma-
chines’. De natuur zelf krijgt ook steeds meer aan-
dacht door het te beschermen en te integreren in het 
ontwerp van gebouwen. Dat is waar de evolutie van 
de woonmachine heen gaat, naar een ‘woonmachine’ 
die zich integreert in het totale menselijke leven met 
al zijn behoeften. 
Het huis vormt zich in de tijd van een hutje, dat ene 
stukje ingepakt landschap tot een compleet systeem.
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Machine

Soepel functioneren
 

Snel productieproces
Korte levensduur
Monofunctioneel

Machinic>Automatons>gereedschappen

Een samenstel van onderdelen
waarvan er tenminste een kan bewegen

voorzien van aandrijfsysteem
specifieke toepassing

Operationeel
Voert controle over processen

Doelgericht

Landschap  

Omkaderen   

Traag productieproces 
Oneindige levensduur 
Multifuntioneel  
 
 
Waarneembaar aardoppervlak 
Samenstel natuurlijke en culturele elementen
Interactie tussen beiden

Strategisch
Legt gebruik vast
Manipuleerbaar
gelaagd

Le Corbusier  
 
Shepheard

Algemeen
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De onderzoeksvraag die voortkomt uit het litera-
tuuronderzoek luidt:
Hoe zijn landschap en machine te integreren in een 
wooncomplex binnen een stedelijke context?

Het onderzoek start bij het zoeken naar de machine 
en het landschap in de architectuur.
Een zoektocht naar een woon-machine en een 
woon-landschap. De woonmachine is al uitgebreid 
onderzocht en besproken in de aanloopfase van het 
project.

De woonmachine kent drie uitingsvormen:

Architectuur moet in mijn visie zo functioneel zijn 
dat het als een machine of een organisme werkt.
Het speerpunt van deze woonmachine ligt daarom 
bij de werking van de machine uitgaande van de 
gebruiker.

Als een gebouw met de uitstraling van een machine.

Als een gebouw geïnspireerd op de werking van de 
machine.

Als een gebouw gerealiseerd met inzet van de machi-
ne.

‘How it looks’     

‘How it works’     

‘How it is made’ 
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Een logische vervolgstap na woon-machine zou zijn 
om op zoek te gaan naar het woon-landschap. Het 
woord woonlandschap is een veel gebruikt begrip 
voor landschappen waarin de woonfunctie een be-
langrijke rol speelt met veelal een dichtheid van 0,5 
tot 5 woningen per hectare. 
In de literatuur wordt veel gesproken over de com-
binatie landschap en architectuur in allerlei vormen. 
Meestal gaat het hierbij om de natuurlijke omgeving 
waarmee het gebouw is omgeven of de verbinding 
die het ermee aangaat. Er wordt gesproken over land, 
landelijk, landschappelijk, natuur en groen. Voor de 
een heeft alles zijn eigen betekenis, terwijl door een 
ander al deze begrippen door elkaar gebruikt wor-
den.
In een studie naar Landschappelijk wonen uit-
gevoerd door Faro architecten, Palmbout Urban 
Landscapes en H+N+S landschapsarchitecten hoeft 
landschappelijk niet hetzelfde te zijn als landelijk, 
maar wordt er wel gesproken over groen wonen. Het 
groen wordt niet specifiek gedefinieerd, de belang-
rijkste conclusie uit het onderzoek is dat ‘groen’ 
wonen maatwerk en precisie vergt. Het landschappe-
lijke wordt bepaald door elf ingrediënten. Waarvan 
relatie met het landschap; relaties tussen privé, open-

baar en collectief; parkeeroplossingen; dichtheid in 
combinatie met ruimtelijke configuratie belangrijke 
ingrediënten blijken te zijn.
De studie laat aan de hand van vierendertig voor-
beeldprojecten zien dat landschappelijk wonen zowel 
in landelijke als in stedelijke situaties mogelijk is. Bij 
een lage woningdichtheid tot acht woningen per hec-
tare is het relatief gemakkelijk om een landschappe-
lijke woonomgeving te creëren. Bij hoge dichtheden 
moeten slimme ontwerpmiddelen ingezet worden 
om het gestelde percentage van maximaal 20 procent 
bebouwd te hebben en een percentage van 50 pro-
cent aan groen en water. Deze percentages neem ik 
mee als graadmeter van landschappelijk wonen.
Dit project zou daardoor als vijfendertigste voor-
beeld kunnen dienen.

Bij een stedelijke context hoort een stedelijke dicht-
heid. Het ministerie van VROM stelt dat deze 
minimaal veertig woningen per hectare bevat. Om 
het landschappelijke te bereiken zullen alle ingre-
diënten strategisch ingezet moeten worden. Het zal 
daardoor een vrij kunstmatig landschap zijn, waarin 
groen minder vanzelfsprekend en anders ingezet zal 
worden dan in projecten met een lage dichtheid. [5]
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Toegepaste landschappelijke ingrediënten op basis van [5]
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Samengevat

40-60 wo/Ha

Compact bouwen
Landschappelijk wonen
min. 50% groen-water
max. 20% bebouwd

Stedelijke context
Dichtheid

Ruimtelijke configuratie

Kunstmatig landschap
Privé-collectief-openbaar
Parkeeroplossingen
Meervoudig grondgebruik
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De landschappelijke strategie; een van de belangrijk-
ste ingrediënten van het landschappelijk wonen; die 
in dit project wordt toegepast is het toevoegen van 
een nieuw landschap.
Het programma bestaat uit parkeren, winkelen, 
wonen en werken. De verschillende processen die 
plaatsvinden in het complex zorgen voor een zekere 
input en output van de machine ofwel de stromingen 
in het landschap binnen het complex, het gaat hier 
naast de gebruikers met een specifiek vervoersmid-

del ook om postpakketten, winkelvoorraden, afval 
en ook het natuurlijke proces van regenwater. Het 
gaat in het ontwerp om het sturen en vormgeven van 
de verschillende stromingen binnen het complex in 
de gegeven context.
Door de stromingen binnen het complex zo te orga-
niseren dat je snelle toegang hebt tot je vervoersmid-
del, breng je de omgeving dichterbij. Dat is gunstig 
voor de machinewaarde van het complex. De land-
schapswaarde komt tot uiting door visuele relaties te 
leggen tussen de verschillende domeinen parkeren, 
wonen, werken, winkelen en door het mogelijk te 
maken fysieke verbindingen aaneen te rijgen tot een 
wandeling.
Door variatie in snelle en langzame verkeersstromin-
gen in de fysieke verbindingen ontstaat een ervaring 
van machine of landschap. Het minimaliseren van 
het aantal fysieke verbindingen en afstanden en het 
maximaliseren van het aantal visuele relaties komt 
de veiligheid ten goede.
De auto en fiets zijn om je te verplaatsen buiten het 

18



gebouw en voegen stilstaand niets toe aan landschap 
of machine. Zij zullen daarom zoveel mogelijk uit 
de woon- en winkelomgeving geweerd worden, toch 
met een zo kort mogelijke lijn tot het betreffende 
domein.
De context is mede bepalend voor ontwerpbeslis-
singen. De locatie brengt bepaalde maatschappelijke 
ontwikkelingen met zich mee. Zoals bijvoorbeeld 
een bevolkingskrimp in komende twintig jaar, hier-
door is het noodzaak een zekere flexibiliteit binnen 
het complex op te nemen. De gekozen flexibiliteit 
zit in de functie van de ruimte. In de loop der jaren 
moet een woning mee kunnen krimpen en groeien 
met de bewoners binnen zijn grenzen. Een woning 
kan krimpen (in grootte) door aan een gedeelte een 
werkfunctie toe te kennen.
Het landschappelijke komt tot uiting in de werking 
ervan. De werking van het landschap is gebaseerd 
op ‘landschapsdiensten’. Landschapsdiensten zijn 
diensten die ecosystemen aan ons leveren, ook wel 
ecosysteemdiensten genoemd.
Een landschap levert meerdere landschapsdiensten 
tegelijkertijd. Deze diensten zijn onder te delen in 
een drietal categorieën, namelijk productie, regule-
rend en cultureel. 

Landschapsdiensten[16]:

Voedsel
Water
Materiaal met gebruikswaarde, zoals biomassa
Genetisch materiaal
Biochemische en farmaceutische stoffen
Materiaal met sierwaarde

Waterkwaliteit
Waterkwantiteit
Klimaatregulatie
regulatie van natuurlijke risico’s
afvalverwerking
Bescherming tegen erosie
vorming en regeneratie van bodem
bestuiving
natuurlijke plaagonderdrukking
gezondheid van de mens

Esthetische beleving
Recreatieve beleving
Gezondheidsbeleving
Inspiratie voor kunst en ontwerp
Beleving van identiteit en cultuurhistorie
Spirituele en religieuze beleving
Opvoeding en wetenschap
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Biodiversiteit is de motor van een ecosysteem. De 
diensten worden geleverd door de planten en dieren 
die erin leven en de natuurlijke processen die daarbij 
horen. Daarom is biodiversiteit een belangrijk voor 
het leveren van landschapsdiensten.
Een stedelijk gebied kan niet dezelfde biodiversiteit 
bieden als een natuurlijk landschap, maar er kan wel 
gestreeft worden naar optimalisatie. 
Door ecosystemen te integreren in het gebouw kun-
nen er diverse landschapsdiensten aan de bewoner 
geleverd worden. 
Groene daken en gevels zijn hier heel geschikt voor, 
zij zorgen voor een aantrekkelijke habitat voor vele 
organismen en zorgen voor isolatie van de woning.
Minimaliseren van het verharde oppervlak op het 
dak en maaiveld zorgt ervoor dat regenwater kan 
infiltreren, kleiner hitte-eiland effect, planten kun-
nen groeien, opvangen van fijnstof, opnemen van 
CO2, zuurstof afgifte, grotere biodiversiteit. Tevens 
kan er voedsel geproduceerd worden voor zichzelf 
en haar bewoners. Door al deze voordelen die het 
groen biedt kunnen gevel en dak als klimaatmachine 
werken.
Opgevangen regenwater en huishoudelijk grijs water 
kan gezuiverd worden door groene waterzuiverings-

technieken, zoals het toepassen van een helofytenfil-
ter of een ‘living machine’. Waterplanten en andere 
organismen zuiveren hierin het water waarna het 
hergebruikt kan worden. 
Ten diensten van de bewoner kan in een wat techni-
scher landschap met behulp van zonnepanelen ener-
gie opgewekt worden. Op een groene ondergrond 
presteren deze panelen beter dan op een onbegroeid 
dak.
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Toegepaste landschapsdiensten.



Woning
Vrij indeelbaar, aanpasbaar op leefsituatie/gezins-
grootte
Eigen buitenruimte

Landschap
Biedt uitzicht
Biedt bewegingsruimte
Voert landschapsdiensten uit
Biedt biodivesiteit
Autovrij gebied

Machine
Voert controle over de processen

Samengevat leidt dat alles tot de volgende uit-
gangspunten en ambities voor het complex:

Compact bouwen
Meervoudig grondgebruik: parkeren, winkel, wonen, 
landschap
Geen eigen tuin, maar collectieve tuin
Gebouw zonder achterkant

Relaties programma
Winkel- en woongebied zijn van elkaar gescheiden
Winkels hebben een sterke relatie met de stad
Woningen hebben een sterke relatie met landschap

Parkeren
Parkeren weren uit winkel- en woongebied
Parkeren voor winkels is vrij toegankelijk
Parkeren voor woongebied is afgeschermd
Parkeren zo dicht mogelijk bij functie

Winkel
Variabel in grootte
Eenvoudig goederen aan- en afvoeren
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Locatie
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De gekozen locatie voor het project ligt in Maas-
tricht Noordoost, aan de rand van de wijk Wycker-
poort met aangrenzend de wijk Wittenvrouwenveld.
Daar vormt op dit moment een snelweg een barrière 
tussen twee stadsdelen. Binnenkort is dit verleden 
tijd en zal deze strook gebruikt worden voor recre-
atie. 

Het plan hiervoor, Avenue 2 genaamd, spreekt mij 
enorm aan, omdat hier de tunnel; met hierdoor 
gaande het huidige snelwegverkeer; ingezet wordt 
om de leefkwaliteit van de stad te vergroten. 
Het scheiden van doorgaand en bestemmingsver-
keer; zoals met behulp van deze tunnel gebeurt; is 
naar mijn mening erg belangrijk. Bestemmingsver-
keer heeft een binding met de plaats en doorgaand 
verkeer heeft dit niet zozeer nodig. Doorgaand 
verkeer vormt al gauw een barrière voor de omge-
ving en het bestemmingsverkeer. De tunnel vormt 
een scheiding tussen snel en langzaam verkeer. Dit 
punt sluit aan bij mijn project waarin het van belang 
is de auto zoveel mogelijk buiten de woonomgeving 
te houden om zo deze ruimte te kunnen toevoegen 
aan het leefgebied rondom de woning.

Locatie wwwwu
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Locatie binnen plan A2
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De wijken Wyckerpoort en Wittenvrouwenveld zijn 
in het eerste decennia na de oorlog ontworpen en 
gebouwd door directeur van de Dienst Stadsontwik-
keling F.C.J. Dingemans. De aanwezigheid van de 
bestaande structuren zoals het spoor, de fabrieken en 
de vooroorlogse arbeidersbuurten dwongen Dinge-
mans om iedere wijk anders vorm te geven, hierdoor 
hebben de wijken een onsamenhangende structuur.
De laan was oorspronkelijk door Klijnen en Din-
gemans ontworpen als een Parklaan tussen woon-
wijken door met het Konings- en Oranjeplein als 
stadsentree, maar met het toenemen van de ver-
keersdrukte werd het meer een drukke verkeersa-
der die de stad opdeelde in twee stadsdelen. Na het 
ondertunnelen van de A2, zal de parklaan terug-
keren als de groene loper. De loper zal een groene 
verbinding vormen tussen het Céramiqueterrein in 
het zuiden en de landgoederenzone in het noorden. 
Wanneer de drukke verkeersader verdwijnt, wordt 
de barrière tussen de stadsdelen Wyckerpoort en 
Wittevrouwenveld opgeheven. Krijgt de parklaan 
veel meer een verblijfsfunctie dan een verkeersfunc-
tie en ontstaat er ruimte voor veel bomen langs de 
route en nieuwe bebouwing. “Dit is een kans om de 
sociaal economisch zwakke positie van de wijken 

aan te pakken, samen met het tekort aan groen en 
parkeerruimte en de eenzijdige woningvoorraad.” Zo 
luiden de plannen van de gemeente.
Het begin is al gemaakt met de bouw van een wijk- 
en winkelcentrum aan de rand van Wittenvrouwen-
veld. Wyckerpoort kan hierop aansluiten om mee 
het hart te vormen dat beiden wijken met elkaar zou 
verbinden. 
Slechts tien procent van de woningvoorraad langs de 
A2 wordt gesloopt. Om ruimte voor wonen, winkels, 
parkeren en groen te maken, zul je compact moeten 
bouwen. 
Compact bouwen is niet meteen iets wat veel men-
sen aanspreekt. Veel mensen wonen liefst ruim en 
groen en compact bouwen is niet het eerste wat dan 
in je opkomt. Daarbij wonen gemiddeld  steeds min-
der mensen in een steeds grotere woning en is er in 
de nabije toekomst sprake van demografische krimp. 
Er is dus eerder sprake van verdunning in plaats van 
de schijnbare verdichting. Willen we stedelijkheid 
ofwel de compacte stad behouden dan ligt hier de 
uitdaging om een aantrekkelijk stedelijk milieu te 
creëren, door suburbane kwaliteiten te combineren 
met de voordelen van de stad. Het stedelijke van vele 
voorzieningen, scholen, winkels en de werkgelegen-



heid die voor de nodige levendigheid zorgen, terwijl 
de suburbane kwaliteit ervoor zorgt dat je aan de 
drukte, het lawaai en de vele andere prikkels van de 
stad kunt ontvluchten.

Winkelcentrum, Wittevrouwenveld-Wyckerpoort.

Groene loper

Wyckerpoort
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Wittevrouwenveld
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Analyse locatie
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Maastricht centrum

Analyse Locatie - Routing A2>Eindhoven

A2>Luik

CS Maastricht

Wyckerpoort                               Wittevrouwenveld

                      schaal 1:5000

Legenda
Stad
Wijk
Blok
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Analyse Locatie - Centra

Wyckerpoort                               Wittevrouwenveld

A2>Eindhoven

A2>Luik

CS Maastricht
Maastricht centrum

                      schaal 1:5000

Legenda
Winkelgebied



Maastricht centrum

Analyse Locatie - Bebouwingstypologie

Wyckerpoort                               Wittevrouwenveld

A2>Eindhoven

A2>Luik

CS Maastricht

                      schaal 1:5000
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Legenda
Open bouwblok
Gesloten bouwblok
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Ontwerp
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De basis voor het ontwerp vormt de doorsnede van 
een woonblok. In deze doorsnede komen stromin-
gen en programma samen.
De landschappelijke strategie, de aard van het pro-
gramma, de relatie met het landschap, relatie pri-
ve-openbaar komen hierin tot uiting.

Doorsnede A                       schaal 1:200

Benedenwoning
Winkel
Bovenwoning
Groenvoorziening
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Project in Cijfers:

Grootte gebied = 3,2 Ha

Compact bouwen
162 woningen op 3,2 Ha = 50,6 wo/ha

Groen
Park 1,39 Ha park (43,5%)
Helofytenfilter 0,117 Ha
Groen dak 0,772 Ha
Groene gevels 0,28 Ha
=2,73 Ha

Bebouwing
Bebouwd maaiveld=1,81 Ha (56,5%)
Bebouwd gecompenseerd= 0,641 Ha (20%)

Conclusie: Het betreft een kunstmatig landschap om 
landschappelijk in te wonen.

Benedenwoning woonblok
garage     25m2

benedenverdieping   41m2

verdieping    68m2

balkon     15m2

1 parkeerplaats

Bovenwoning woonblok
benedenverdieping   59m2

verdieping   49m2

balkon    10m2

1 parkeerplaats
gezamelijke berging   40m2/8

Woning binnenblok
benedenverdieping   40m2

verdieping   40m2

berging   4m2

1 parkeerplaats

Winkelruimte    80<>800m2

Kantorenblokverdieping 170<>300m2

172 parkeerplaatsen



Het programma bestaat uit de functies parkeren, 
winkelen, wonen en werken. Ofwel uit huurbare 
winkelruimte, eengezinswoningen, appartementen, 
parkeerruimte en een collectieve daktuin.
Een multifunctioneel gebouw is op twee manieren 
in te delen, je deelt samen een ruimte of je deelt het 
gebouw op in ruimtes naar functie en eigendom. 
De functie werken valt onder wonen en winkelen, 
parkeren is een ondersteunende functie hieraan. 

         Winkelen             werken              Wonen
 

                  Parkeren                      Parkeren

Iedere functie wordt vervolgens weer ingedeeld naar 
eigendom. 
De eengezinswoningen hebben een eigen parkeer-
garage en twee woonlagen. De hierboven gelegen 
appartementen bestaan uit twee woonlagen die 
haaks op elkaar liggen om aan beide kanten uitzicht 

te hebben. De appartementen hebben een eigen par-
keerplaats in de garage.
Voor het combineren van wonen en werken kan de 
onderste woonlaag van de eengezinswoning inge-
deeld worden als werkruimte. Op eenzelfde laag als 
de winkels vormt het een gunstige locatie om een 
bedrijf te vestigen.
Het winkelen is als een lange ruimte vormgegeven, 
waardoor de grootte van de winkel enigszins variabel 
is.
De parkeerkelder is halfverdiept waardoor er een 
zichtrelatie is tussen deze kelder en het maaiveld. 
Hierdoor wordt deze ruimte ook van het nodige 
daglicht voorzien. De parkeergarage van de bene-
denwoning en zorgt voor een scheiding tussen het 
parkeren van bovengelegen winkels en de woningen. 
De groenvoorziening in de kelder maakt deel uit van 
een helofytenfilter dat het regen en huishoudelijke 
water zuivert voor hergebruik.  
Bij aanvoer van goederen naar de winkels met een 
vrachtwagen fungeert het dek als laad- en losperron.
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Het project combineert de verschillende typen re-
laties met het landschap om een eigen landschap te 
vormen
De relatie met het omliggende landschap is voorna-
melijk visueel, de fysieke relatie komt tot stand door-
dat het bepaalde paden verbindt en aansluit bij de 
bebouwingstypologie in de omgeving. Deze komen 
voort uit de stedenbouwkundige analyse van routes 

Bij het ontwikkelen van nieuwe landschappelijke 
woonmilieus is het onderscheid tussen openbaar, 
collectief en privé een belangrijke variabele. 
De collectieve ruimte wordt van de openbare ruimte 
gescheiden door hoogteverschil ontstaan door het 
halfverdiept plaatsen van de parkeergarage, waar-
door er een dek ontstaat.
De scheiding tussen collectieve en privé buitenruim-
te vindt ook plaats doordat zij hoger gelegen zijn.

Doordat winkel en woning met de ruggen tegen 
elkaar liggen, wordt het semi-openbare winkelge-
bied gescheiden van het collectieve woongebied, met 
enkele mogelijkheden om over te steken. Dit komt 
terug in het parkeren waarbij de garages voor de 
scheiding zorgen. Het voor de woning gelegen dek 
kan collectief gebruikt worden om op te zitten en te 
spelen. Het dak van het complex vormt een collectie-
ve buitenruimte.

en bebouwingstypologie.
De ruimtelijke draagkracht van het project zoals je 
dat in een landschap tegenkomt zit in de flexibiliteit 
van het gebruik van de gecreëerde ruimte. Winkels 
en woningen zijn binnen hun grenzen vrij indeel-
baar. Winkels kunnen variëren in breedte door de 
open constructie.
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Woonblok                      
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De woningen van een woonblok kennen een grote 
vrijheid qua indeling. De woningen zijn geschikt 
voor een brede doelgroep. 
Het is aantrekkelijk voor ouderen doordat zij dichtbij 
alle voorzieningen wonen. 
Voor gezinnen, doordat het een veilige speelplek 
biedt voor kinderen. 
Geschikt voor singles en werkenden, door de nabij-
heid van het centrum van Maastricht, het station en 
ook de snelweg ligt op korte afstand.
De lift naar de appartementen en de daktuin maakt 
dat het toegankelijk is voor allen.

Er is per woning een parkeerplaats en enkelen voor 
bezoekers, welke eventueel ook aan de winkelzijde 
kunnen parkeren.
De woningen beschikken over een ruime buiten-
ruimte in de vorm van een dakterras. 

             locatie woonblok    

Legenda
Woonblok
Overige woonblokken
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Plattegronden benedenwoning woonblok                   schaal1:500

    Parkeerkelder    Benedenverdieping               Verdieping 1           

Legenda
Benedenwoning
Winkel
Bovenwoning
Groenvoorziening
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Plattegronden bovenwoning woonblok + dak                   schaal1:500

    Benedenverdieping    Verdieping 1    Daktuin        
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De ontsluiting vindt plaats via de houten dekken 
aan weerszijden. De bovenwoningen zijn bereikbaar 
tussen de blokken in, via een lift of trap uitkomend 
op een twee en een halve meter breed hofje met uit-
zicht op het grote binnenhof, zoals in bovenstaande 
doorsnede is afgebeeld. De hofjes ontsluiten steeds 
Doorsnede B                      schaal 1:200

vier bovenwoningen. Vanuit het hofje leidt een trap 
naar de toegang van de bovenwoning. Deze trap 
wordt steeds gedeeld door twee woningen. De hofjes 
hebben aan weerszijden een groene gevel. Onder het 
hofje loopt de winkelruimte door. De trap naar het 
hofje is toegankelijk vanuit het grote binnenhof, 

Winkel               Bovenwoning  Groenvoorziening          Fietsenstalling
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Doorsnede C                      schaal 1:200

uitgezonderd enkele plaatsen waar vanaf de winkel-
zijde een vier meter brede opgang is met een aanslui-
ting naar de binnenblokken. Zoals in bovenstaande 
doorsnede is afgebeeld. De breedte maakt duidelijk 
dat het semi-openbaar gebied is en de lift, ook aan 
de straatzijde, biedt op deze plaatsen daarom ook 

toegang tot de daktuin.
Doordat de trap zich hier aan de straatzijde bevindt, 
behoort het gebied hieronder aan de bewoners toe 
als gezamenlijke fietsenstalling op twee verdiepin-
gen. Hellingbanen maken de fietsenstalling toegan-
kelijk vanaf maaiveld.

Winkel               Bovenwoning  Groenvoorziening          Fietsenstalling
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De woningen van het binnenblok zijn kleiner dan de 
woningen van het woonblok.
Ook zij kennen een grote vrijheid qua indeling en 
zijn ook geschikt voor een brede doelgroep. 

Deze woningen hebben allen een eigen parkeervak 
en berging in de parkeerkelder.
De bovenwoningen hebben een eigen balkon, de 
benedenwoningen maken gebruik van het dek en het 
binnenhof.
Het binnenblok bestaat uit twee tegenover elkaar 
liggende identieke blokken met een hoekverdraaiing 
van 180 graden ten opzichte van elkaar. Alle wonin-
gen beschikken over twee woonlagen van 5.2 bij 8.2 
meter.

Het dak van het binnenblok wordt gebruikt voor 
energieopwekking met behulp van zonnepanelen, 
energiedak genaamd. Het is niet toegankelijk, dan 
slechts voor onderhoud.

             locatie binnenblok 

Legenda
Binnenblok 1
Binnenblok 2
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Plattegronden Binnenblok                                schaal 1:500

        Parkeerkelder      Dak
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Plattegronden benedenwoning Binnenblok                   schaal1:500

    Benedenverdieping       Verdieping 1

Legenda
Benedenwoning
Winkel
Bovenwoning
Groenvoorziening
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        Benedenverdieping     Verdieping 1

Plattegronden bovenwoning Binnenblok                   schaal1:500
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Het kantorenblok, bestaat uit huurbare verdiepingen 
die voor allerlei functies gebruikt kunnen worden. 
Voorbeelden zijn winkelruimte, een bedrijfskantoor, 
expositieruimte, bijeenkomstruimte,
flexwerkplekken.
De verdiepingen maken gebruik van een gezamenlij-
ke lift en trap.
De bovenste verdiepingen van de kantoren zijn 
gereserveerd voor kinderopvang, bestaande uit een 
kinderdagverblijf van 0 tot 4 jaar, buitenschoolse 
opvang en huiswerkbegeleiding, ook worden er ‘s 
avonds muzieklessen en danslessen gegeven aan kin-
deren. De tussenliggende ruimte op het dak wordt 
benut als speelplein voor bezoekende kinderen.

Legenda
Kantorenblok

             locatie kantorenblokken     
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Legenda
Infiltratiezone
Daktuin
Helofytenfilter
Dak-kas
Energiedak
Dakplein
Mossenpalet
Groene gevels

Machine en landschap ontmoeten elkaar in verschil-
lende biotopen, ‘werkend groen’.
Zij voeren landschapsdiensten uit en zorgen voor 
biodiversiteit.
Dit landschap maakt het gebruik ervan zichtbaar.
In de afbeelding hierboven worden alle biotopen 
getoond.
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De daktuinen zijn collectief terrein en publiekelijk 
toegankelijk op de dak-kas na. Die is enkel voorbe-
houden aan de bewoners. 
Er zijn diverse toegangen per trap en lift naar de 
daktuin.
Op het speelplein staan diverse plantenbakken en 
speeltoestellen.
In de dak-kas wisselen groente en fruit af met kleine 
bomen met vruchten. Door de combinatie van hoog 
en laag wordt een aangename sfeer gecreëerd, waar-
door het aantrekkelijk wordt om plaats te nemen in 
de diverse zithoekjes.
De daktuin wordt ingericht met normale planten op 
een glooiend substraat afgewisseld met plantenbak-
ken waar eetbare planten in staan.

Legenda
Speelplein
Dak-kas
Trap/lift
Daktuin

             locatie daktuinen   
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Plattegrond inrichting dak    

De inrichting van de daktuin is opgebouwd uit 
cortenstalen kaders. Door het overlapping van ka-
ders en toepassen van varierende grootte en hoogte 
ontstaan er vakken. Vakken die gevarieerd ingevuld 
worden, de invulling van deze kaders varieren in 
type substraat en beplanting. De bruine bakken zijn 
moestuintjes met kruiden, groenten en fruitplanten. 
De blauwe bakken bevatten een ondiepe vijver. De 
overige groene bakken bevatten grassen, heesters of 
bodembedekkers.
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Scenario’s
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Plattegrond dak                   schaal 1:2000

De bewoners van het complex zijn heel divers.
Starters, singles, ouderen en gezinnen kunnen hier 
prima uit de voeten.
Eenieder kan naar wens de woning indelen en aan-
passen. 
Voor de starter is de woning na verloop van tijd aan 
te passen naar een eengezinswoning.
De single zit niet vast aan de indeling van een een-
gezinswoning en kan deze optimaal indelen naar de 
eigen leefstijl.
Ouderen kunnen profiteren van de nabijheid van 
winkels, trein, bus en tuin.
Het gezin kan de woning aanpassen wanneer de 
kinderen uit huis zijn. Er kan ook ruimte gemaakt 
worden om thuis te werken. 
Een viertal mogelijke indelingen is uitgewerkt aan de 
hand van een viertal bewonersprofielen.
Op de plattegrond hiernaast is weergegeven waar de 
bewoners wonen.
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Winand (25) en Agnes (22) wonen in het binnenblok 
in een bovenwoning.
Winand en Agnes werken beiden fulltime. 
Agnes werkt in het kinderdagverblijf in een van de 
bovenste kantoren van het complex. 
Winand wil graag voor zichzelf beginnen als sport-
masseur. Daarvoor heeft hij nu een ruimte gereser-
veerd op de eerste verdieping van de woning, zodra 
hij voldoende klanten trekt, gaat hij op zoek naar een 
huurruimte in de buurt.
Mochten er in de toekomst nog kinderen bijkomen 
dan kan deze ruimte opgedeeld worden in twee 
slaapkamers.
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Indeling woning Winand & Agnes                   schaal 1:200



Mieke (51) is een alleenstaande vrouw en woont sa-
men met haar hond in een van de benedenwoningen 
van het binnenblok.
Mieke is fotografe en kunstenares.
Ze heeft ook een kunstgalerie en fotostudio in het 
winkelgedeelte van het complex.
Een uit de hand gelopen hobby van haar is het in 
opdracht verwerken van foto’s in schilderijen. 
Haar hobby heeft een plekje in haar huis op de eerste 
verdieping naast haar slaapkamer.
Mieke gaat graag wandelen met haar hond in haar 
woonomgeving. Verder gaat zij graag de stad in om 
mensen te ontmoeten.

Indeling woning Mieke                    schaal 1:200

   
  k

el
de

r  
   

   
  b

en
ed

en
 v

er
di

ep
in

g 
 

 
ve

rd
ie

pi
ng

 1
   

72



Mathieu (41) en Froukje (36)wo-
nen in een benedenwoning samen 
met hun twee kinderen Hein (5)
en Judith (3).
Mathieu gaat iedere dag met de 
fiets naar zijn werk als arts in het 
ziekenhuis van Maastricht.
Froukje werkt parttime als assis-
tente bij een tandarts binnen het 
complex. 
Het buitenspeelgoed van de kin-
deren staat in de garage, met mooi 
weer wordt het op het grasveldje 
gezet zodat zij fijn kunnen spelen 
en in de winter kunnen ze het in 
de garage gebruiken als de auto in 
een parkeervak wordt geplaatst. 

Indeling woning Mathieu & Froukje                   schaal 1:200
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Giel (60) en Anna (59) wonen in een bovenwoning.
Giel regelt het beheer van de dak-kas en helpt graag 
een handje mee bij het onderhoud.
Giel werkt parttime als golfleraar in Bunde en neemt 
meestal de trein hiernaartoe. 
Anna is veelal in en rond het huis. Ze gebruikt zo nu 
en dan haar rolstoel, met name buitenshuis. 
De woning is aangepast aan hun leeftijd, vooral 
met oog op de toekomst. De keuken, woonkamer, 
slaapkamer en badkamer zijn daarom allen gelijk-
vloers en rolstoelvriendelijk, mede door de brede 
deuropeningen, aangepaste keuken en drempelloze 
doorgangen. De bovenverdieping wordt gebruikt 
door logerende familie en Giel zijn treinen. Voor het 
gemak hebben zij een traplift geplaatst.
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Indeling woning Giel & Anna                    schaal 1:200
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Materialisering
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High-tech.     Duurzaam                   Biologisch

Techniek         Natuur

De integratie van machine en landschap moet ook in 
de materialisatie tot uiting komen. 
De materialisatie van machine en landschap komt 
tot uiting op een schaal tussen techniek en natuur.

Aan de kant van de natuur beginnen we met biologi-
sche materialen.
Biologische Bouwmaterialen zijn voornamelijk uit 
hernieuwbare (plantaardige of dierlijke) grondstof-
fen of minerale grondstoffen gemaakt. Het zijn vaak 
bekende materialen zoals hout, baksteen, kalk, gips 
en minder bekenden zoals leem, vlas, hennep, papier 
en kurk.

De andere zijde betreft High tech. High tech is lastig 
in woorden te vangen. Wat vandaag High tech is kan 
morgen alweer tot de standaard behoren. Het meest 
High tech is nu misschien wel nanotechnologie, het 
levert ons materialen met ongekende prestaties. 
Nanotechnologie werkt met nanodeeltjes, deeltjes 

van ongeveer een miljardste meter groot. De nano-
technologie richt zich op de gehele bouwsector, van 
ontwerp tot onderhoud. De toepassing van deze 
materialen komt vaak traag op gang, veelal doordat 
men eerst vertrouwd moet raken met het product 
alvoor men overgaat tot de vaak grote investering.

Enkele toepassingen voor de bouwsector: het na-
nomateriaal koolstofnanobuisjes dat een construc-
tie aanzienlijk in gewicht kan verminderen en de 
draagkracht vele malen groter maakt, waardoor veel 
slankere constructies mogelijk zijn.
Ontwikkelde nanocoatings kunnen zorgen dat vuil 
zich niet hecht op oppervlakken en kunnen het kras-
bestendig maken.
Ook wordt de technologie toegepast ter verbetering 
van isolatiewaarden van bijvoorbeeld glas en bestaan 
er al microscopisch kleine zonnecellen in coating en 
nanobuisjes die als windturbine fungeren. 

Tussen High tech en Biologisch bevindt zich een hele 
range aan duurzame materialen. Er vanuit gaan-
de dat duurzaam bouwen inmiddels tot standaard 
behoort.
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Nederland gebruikt het woord duurzaam, waar de 
Angelsaksen twee verschillende begrippen toepas-
sen, namelijk durability en sustainability. Duurzaam 
kan dus twee kanten uit, het zegt iets over de levens-
duur of de milieuvriendelijkheid van het product. 
Een milieuvriendelijk materiaal kan afkomstig zijn 
van een hernieuwbare bron of kan hergebruikt 
worden. Energiezuinigheid speelt ook een rol in het 
duurzaam bouwen, wat invloed heeft op de materi-
aalkeuze.

Duurzaamheid is door de jaren heen een container-
begrip geworden, waaraan velen hun eigen invulling 
geven.
Onder de noemer duurzaam zijn een aantal andere 
begrippen ontstaan, zoals Cradle 2 Cradle, Ecolo-
gisch en biobased. 

Ecologisch ligt dicht bij biologisch. Kenmerkend 
voor ecologische materialen is dat het lokaal ge-
wonnen biologisch materiaal is dat weinig wordt 
bewerkt. Echter ook hergebruikt niet-biologisch 
materiaal kan voorkomen in tegenstelling tot biolo-
gische materialen.

Met Cradle 2 Cradle brachten Michael Braungart en 
William McDonough de industrie en duurzaamheid 
bij elkaar. Met behulp van drie vragen stelde zij vast 
of het product bijdraagt aan een toekomst vol schone 
duurzame producten.
-Is het eetbaar?
-Is het bio-afbreekbaar of te recyclen zonder kwali-
  teitsverlies?
-Is het te verbranden om energie op te wekken?

C2C bestaat uit twee kringlopen, een biologische en 
een technologische die gescheiden dienen te blijven. 
Materiaal zoals metaal uit de technologische kring-
loop wordt steeds opnieuw hergebruikt en in de na-
tuurlijke kringloop zijn materialen te composteren.

Biobased materialen komen alleen in de biologische 
kringloop voor. Biobased materialen kunnen recht-
streeks uit de natuur komen, als via een scheikundig 
proces tot stand komen. 
De regering wil zelfs naar een Biobased economie, 
waarin plantaardig materiaal wordt gebruikt in 
plaats van aardolie. Biobased materialen zijn de laat-
ste jaren volop in ontwikkeling. 
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Zoals biofoam, isolatiemateriaal op plantaardige 
basis in plaats van aardolie, zoals EPS.
Het bedrijf Debrigem heeft een biobased dakbedek-
king ontwikkeld. Het biobased materiaal dat bitu-
men kan vervangen is helaas nog niet geschikt voor 
vegetatiedaken, doordat het nog niet wortelwerend 
is.
De materialen zijn biologisch afbreekbaar en kunnen 
onder bepaalde omstandigheden composteren.

Dankzij al deze aandacht voor het milieu kunnen 
ook de niet biobased producten verbeterd worden, 
zoals bijvoorbeeld beton.
Cement is geen biobased product, maar het cement 
zou deels vervangen kunnen worden door natuurlij-
ke eiwitten. Toepassing van schuimbeton zou andere 
isolatie overbodig kunnen maken en het gebruik van 
het cement aanzienlijk verminderen. 
In Delft is Biobeton ontwikkeld, wat kalkprodu-
cerende bacteriën bevat, die ervoor zorgen dat het 
biobeton zichzelf hersteld. Het in Barcelona ontwik-
kelde biologische beton heeft aan de buitenzijde een 
bepaalde zuurgraad en poreusheid wat water vast-
houdt en waar mossen kunnen groeien.

Het is duidelijk dat Biobased producten een ster-
ke voorkeur hebben. Zij hebben echter het nadeel 
dat het vaak producten zijn die indien blootgesteld 
aan de elementen slechts een beperkte levensduur 
hebben tegenover de gewenste levensduur van het 
totale gebouw. Of zij verliezen het van de traditionele 
materialen door een van de overige eigenschappen, 
zoals sterkte. Niet voor niets is er in de ontwik-
keling van de bouwsector een heel scala aan niet 
milieuvriendelijke producten ontwikkeld. Biobased 
producten die deze kunnen vervangen hebben vaak 
nog niet veel bekendheid op de markt of zijn nog in 
ontwikkeling.

In de materialisatie van de details wordt allereerst 
gekeken naar kwaliteit en in die mate worden er al 
dan niet biobased producten toegepast.
Zoals in het geval van de draagconstructie wordt er 
gestreefd naar het zoveel mogelijk hetzelfde mate-
riaal toepassen. Zou je bijvoorbeeld hennepbeton 
willen gebruiken dan kan dit slechts drie verdiepin-
gen hoog en doordat hennep een natuurlijk product 
is, is de sterkte en de benodigde dikte niet exact uit 
te rekenen. Deze onzekerheid dient meegerekend te 
worden, wat leidt tot vaak veel dikkere wanden dan 
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nu met conventionele materialen het geval is.
Dit leidt dan naar de keuze voor recyclebare mate-
rialen die wel deze zekerheid kunnen bieden, zoals 
cellenbeton.

In het project wordt een grote dosis ‘groen’ verwerkt.
het groen in dienst van het gebouw is verdeeld in een 
drietal typen.
-Groen dak
-Groene gevel
-Groene waterzuivering

De materialisatie van deze drie is afgestemd op de 
omstandigheden. Er wordt gekeken naar de ont-
staansgeschiedenis en naar de ontwikkelingen op de 
huidige markt om tot een juiste keuze te komen. 
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woonmachine maar als een ‘amuseermachine’. De 
buitenruimtes vormen hier een leefruimte, compleet 
met grastapijt en schouw.
En tot slot het klooster Sainte Marie de la Tourette 
uit 1953, waarbij daken zijn voorzien van een gras-
dak. Met toegankelijke gebieden aan de rand om 
over te wandelen en te mediteren. Het ontoegan-
kelijk gebied boven de kloostergang, kapellen en 
sacristie is van bovenaf te zien als ‘presenteerblaadjes 
voor de aarde’. [8,17]

De laatste jaren wordt het aanleggen van groene 
daken enorm gestimuleerd door de overheid met 
veel aandacht in de media en aangemoedigd door 
subsidies te verstrekken voor de aanleg ervan. Groe-
ne daken zouden de stedelijke omgeving groener, 
duurzamer en leefbaarder maken. 

Groene daken en ook groene gevels kennen vele 
voordelen voor de stad op economisch, ecologisch 
en esthetisch gebied.

Het brengt groen in de stad op onbenutte plaatsen. 

Groene daken                                                                         

Begin twintigste eeuw werden groene daken voorna-
melijk toegepast als thermische isolatie, tegen kou in 
de noordelijke landen en tegen de hitte in zuidelijke 
landen. 
In deze tijd werden door technologische ontwikke-
lingen platte daken op grote schaal toegepast werd 
het dak ook wel als leefruimte toegepast.
Le Corbusier maakte dit zelfs tot een van zijn vijf 
elementen van zijn architectuur.
Unité d’Habitation in Marseille is daar een bekend 
voorbeeld van. 

Ook heeft hij villa’s ontworpen met meerdere dakter-
rassen, zoals het veel genoemde voorbeeld van Villa 
Savoye te Poussy. Hoewel de dakterrassen in zijn 
schetsen de nodige hoeveelheid groen toonde, bleef 
het bij slechts enkele plantenbakken. 
Dit is anders in enkele voorbeelden zoals dat van het 
petite Maison te Vevey, in 1923 gebouwd voor zijn 
ouders, bedekt met een dikke laag aarde en in de 
loop der tijd begroeid geraakt.
Een groen dak is ook te vinden bij het Beistequi-ap-
partement in Parijs, wat niet ontworpen was als een 

82



83

Dat heeft een positief effect op het leefmilieu van 
mensen en dieren. Alleen al de groene aanblik werkt 
stressverlagend voor de mens. Mensen voelen zich 
gezonder in een groene omgeving. Kinderen spelen 
vaker buiten in een groene omgeving, wat goed is 
voor hun sociale en motorische ontwikkeling.

Het vangt het fijnstof, Co2 en Nox en zorgt zo voor 
een betere luchtkwaliteit. Hoe onregelmatiger de 
structuur van het oppervlak, hoe meer fijnstof er 
wordt afgevangen.
Het draagt bij aan meer biodiversiteit in de stad, 
vooral bij toepassing van verschillende substraatty-
pen en diktes en een grote variëteit aan beplanting.
Wanneer er veel groene daken en gevels zijn in een 
stedelijke omgeving, kunnen deze dak- en gevelbi-
otopen samen met het overige stedelijke groen een 
bijdrage leveren aan het groene netwerk van de stad.

Het vangt en bergt regenwater op en voert het ver-
traagd af, waardoor het riool minder wordt belast bij 
hevige regenval. Door klimaatverandering komen 
steeds vaker hevige regenbuien voor, wat kan zor

gen voor overlast, overheden zien de waterbergende 
capaciteit als goede maatregel hiervoor. De kwaliteit 
van het regenwater dat wordt afgevoerd is ook nog 
eens beter.

Het heeft een isolerende werking en dempt de 
temperatuur op het dak. Een normaal zwart bitu-
men dak kan opwarmen tot 65 graden Celsius, ten 
opzichte van een groen dak tot 35 graden. De bin-
nenruimte hoeft door deze tempering in de winter 
minder verwarmt te worden en in de zomer minder 
gekoeld. De isolatie in de winter is afhankelijk van 
de vochtigheid van de verschillende bouwlagen. Ook 
groene gevels werken isolerend doordat de vegetatie 
de windsnelheid langs de gevel verminderen. Dit 
geldt vooral voor het type verticaal groen. Het levert 
een bijdrage aan de vermindering van het ener-
gieverbruik en Co2-uitstoot. Dat betekent minder 
opwarming van de stad en een betere luchtkwaliteit. 
De temperatuur in een stad ligt nu namelijk vaak vijf 
tot zeven graden hoger dan op het platteland, door-
dat wegen en gebouwen warmte opnemen en afge-
ven, het zogenaamde hitte-eiland effect.



Groene daken en gevels zorgt voor een langere le-
vensduur van het onderliggende dak, door bescher-
ming tegen UV-straling en weersomstandigheden. 
Het gaat hierdoor twee tot drie keer langer mee dan 
gewone dakbedekking.

Groene daken kunnen we onderscheiden in een 
tweetal typen, extensieve groene daken en intensieve 
groene daken. Het onderscheid wordt gemaakt op 
het gebied van onderhoud en beheer, wat te maken 
heeft met de opbouw en het type beplanting.

Extensieve groene daken; ook wel vegetatiedaken; 
hebben het voordeel dat zij weinig onderhoud 
behoeven. Doordat de laagdikte op het dak onder 
de twintig centimeter ligt, hoeft de dakconstructie 
meestal niet anders te zijn dan een normaal plat dak 
om de belasting op te vangen.
De beplanting heeft een oppervlakkige worteling 
en beperkt zich tot vetplanten, mossen, eventueel 
aangevuld met kruiden en grassen. Meestal zijn deze 
daken niet bedoeld om over te lopen.

Intensieve groene daken; ook wel daktuinen; zijn 
heel divers in opbouw. Zij hebben een dikkere op-
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bouw en zijn daardoor zwaarder. De onderliggende 
constructie dient hierop afgestemd te worden. Het 
type substraatlaag en de dikte ervan is afhankelijk 
van de gewenste beplanting. De keuze aan beplan-
ting en verdere inrichting is daardoor even groot 
als dat van een grondgebonden tuin. Soms zijn er 
echter wel extra voorzieningen noodzakelijk om dit 
mogelijk te maken, zoals het verankeren van bomen, 
aanleggen van paden en een bewaringssysteem.
Voor het bewateringssysteem kan een hoeveelheid 
regenwater dat niet opgenomen wordt door het 
substraat en de beplanting gebufferd worden in een 
opslag om later bij droogte te gebruiken. [6]

De opbouw van een groen dak bestaat over het alge-
meen uit:
 

>
1
2
3
4
5

Beplanting
Substraat
Draineer- en retentielaag
Bescherm- en absorptievlies
Onderliggende constructie

 1

2

3
4
5



85

Er zijn diverse systemen op de markt.
Deze onderscheiden zich met name in de waterhuis-
houding, dit is op een drietal manieren te regelen.

Afvoer        Substraat            Drainagemat

Ten eerste is de afvoer is op een bepaalde hoogte af 
te stellen, zodat er een bepaalde maximale hoeveel-
heid water op het dak blijft staan. Met een variabele 
afvoerhoogte zou een hoog zomerpeil en een laag 
winterpeil mogelijk zijn, om zo uitdrogen en bevrie-
zen tegen te gaan. 
Ten tweede is het type substraat bepalend voor de 
hoeveelheid water dat het kan vasthouden. Daaraan 
worden vaak drainageprofielen toegevoegd, om het 
overtollige water af te voeren. 

Tot slot kan een drainagemat toegepast worden, dit 
houdt het water in kleine compartimenten vast en 

voert het overtollige af.  Deze opbouw zorgt voor een 
relatief laag gewicht.

Met de hoogte van de afvoer, matten of profielen 
bepaal je hoeveel water je kunt vasthouden binnen 
dat gebied.
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Groene gevels hebben enorme impuls gekregen na 
de eerste moderne groene gevel ontworpen in 1988 
door Patrick Blanc. Zijn wand bestaat uit een vilten 
en een geotextielen doek vastgeniet op een laag pvc, 
gemonteerd op een metalen frame. Voorzien van 
een irrigatiesysteem die de planten meerdere malen 
per dag voedt en ervoor zorgt dat de planten slechts 
oppervlakkig wortelen en zodoende niet de achter-
liggende constructie binnendringen op zoek naar 
water. Het overtollige water wordt opgevangen en 
hergebruikt als een gesloten systeem.

De systemen op de markt worden veelal opgebouwd 
uit modules. Zoals cassettes van metaal, kunststof 
of textiel, stapelbare bloembakken van kunststof of 
steen, ook zijn er systemen met individuele bloem-
potten opgehangen aan een staaldraadconstructie.
Allen worden aan de achterliggende constructie 
gekoppeld met hiertussen een zwak tot sterk geven-
tileerde luchtspouw. Vrijwel alle niet grondgebonden 
systemen zijn voorzien van een irrigatiesysteem. Dit 
bestaat uit een druppelslang die vaak in het systeem 
verwerkt zit. De druppelslag is aangesloten op een 

Groene Gevels

Groene gevels zijn te onderscheiden in de twee ty-
pen, namelijk groene gevels en verticaal groen.
Groene gevels zijn gevels begroeit met klimplanten, 
wortelend vanuit de grondgebonden ondergrond.
Verticaal groen wordt ook wel living wall system ge-
noemd. Het bestaat uit een verticaal vlak bedekt met 
planten, die door middel van geïntegreerde of pre-
fab-systemen zijn aangebracht op de achterliggende 
constructie. De planten wortelen in niet-grondge-
bonden bakken, gevuld met grond of substraat. 
Dit systeem moet wel voorzien worden van een be-
wateringssysteem en voedingstoffen.
Beide typen kunnen direct tegen de gevel groeien of 
indirect met behulp van klimhulp. De laatst genoem-
de is het meest gunstig wat betreft het isoleren van je 
gevel, de gecreëerde luchtspouw tussen wand en het 
groenpakket is hierbij het grootst en kan voor een 
aanzienlijke toename zorgen van de isolatiewaarde 
ten opzichte van een kale gevel. Bij directe begroei-
ing is dit slechts enkele procenten.
De verticale groene wand met indirecte systeem kan 
hierdoor het buitenspouwblad vervangen. [7]
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reservoir met pomp die de mogelijkheid heeft extra 
voeding toe te voegen aan het water. 
De systemen hebben eigen voor- en nadelen. 
Een lichtgewicht systeem, zoals dat van Patrick Blanc 
met geotextiel, betekent meestal weinig grond of 
substraat, vaak bewateren en gevoelig voor langduri-
ge vorst. Daarbij zitten de planten door openingen in 
het buitenste doek, spontane vestiging van planten is 
daardoor minimaal.
Systemen met bloembakken houden water vast, 
waardoor het gewicht veel groter is. De grond be-
schermt de wortels tegen de vrieskou. Planten zijn 
eenvoudig verwisselbaar en spontane vestiging is 
gemakkelijk. In het geval van openingen tussen de 
plantenbakken naar de achterliggende constructie 
bestaat er; afhankelijk van deze constructie en de 
conditie ervan; risico dat de wortels deze binnen-
dringen en beschadigen.
Er bestaat ook een systeem waarbij planten worte-
len in biologisch afbreekbaar schuim. Het nadeel is 
hierdoor wel dat de levensduur van dit systeem vrij 
kort is en het schuim na verloop van tijd aangevuld 
moet worden. opbouw groene gevel

draagconstructie

irrigatieleiding

wateropvang

groeiplaat

Textiel           Substraatplaat      Bakken



Groene waterzuivering

De omgang met ons afvalwater geeft vorm aan onze 
relatie met de natuur. 

Het huidige systeem van centrale waterzuivering 
werd ooit ontwikkeld om het probleem van de groei-
ende afvalstroom door groeiende steden; en bijko-
mende problematische hygiëne; op te lossen. 
Schoon water uit de kraan wordt buiten de stad op-
gepompt, vervolgens wordt het afvalwater naar een 
buitengebied getransporteerd, gezuiverd, geloosd 
op het oppervlaktewater en wederom elders opge-
pompt.
Het contact met deze kringloop lijkt verloren, voor 
veel mensen komt er slechts schoon water uit de 
kraan en spoelt vuil water weg door de afvoer. Wat 
er allemaal gebeurt met het water en wat er samen 
met het water mee in de afvoer verdwijnt, daar staan 
velen niet bij stil.
Door zelf gedeeltelijk verantwoordelijkheid te nemen 
voor de zuivering, middels kleinschalige decentrale 
groene waterzuivering, wordt er bewuster met water 
omgegaan. De kringloop is korter, hoe er met het 
water omgesprongen wordt heeft direct gevolgen 

voor hen zelf. En doordat een deel van deze kring-
loop zichtbaar is, wordt men hier telkens aan herin-
nerd.  Daarbij wordt het centrale stelsel gedeeltelijk 
ontlast waardoor er minder vaak oppervlaktewater 
vervuild wordt door riooloverstorten. 

In het project wordt het helofytenfilter opgenomen 
in het ontwerp van het gebouw, dit brengt duurzame 
waterzuivering, hergebruik en beleving op een aan-
trekkelijke manier bijeen.
Een verticaal doorstromend helofytenfilter is zeer 
geschikt als decentrale waterzuivering rondom de 
woning, het is breed inzetbaar en heeft een natuur-
lijke uitstraling. Het kan regenwater, grijs- en zwart 
water zuiveren. Gebruik van zwart water is echter 
niet aan te raden vanwege gezondheidsrisico’s.
Het gezuiverde regenwater kan hergebruikt worden 
voor de wasmachine en het grijze voor toiletspoe-
ling. 
Een helofytenfilter is een zandfilter voorzien van 
rietplanten. Bacteriën die tussen de wortels van het 
riet leven zuiveren het water. De rietplanten zelf zor-
gen voor beluchting en slaan fosfor en nitraat op.
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grijze water voor toiletspoeling. Het schonere regen-
water kan ook voor de laagwaardigere toiletspoeling 
gebruikt worden; maar niet andersom. Indien de 
voorraad huishoudwater op is wordt er aangevuld 
met leidingwater. En wanneer de opslagtank over 
dreigt te lopen wordt het grijze huishoudwater ge-
loosd in het riool en het regenwater in het binnenhof 
geïnfiltreerd.

Het hemelwater van het dak wordt voor een deel 
vastgehouden door de beplanting en het substraat 
van het groene dak, wordt vervolgens langs de 
groene gevels geleidt, die ook een deel opnemen. Het 
overige water wordt door het helofytenfilter gezui-
verd.
Het afvalwater gaat via een septic tank en vetvan-
ger naar het helofytenfilter. In deze voorzuivering 
worden bestanddelen die zwaarder en lichter zijn 
dan water opgevangen. Het afvalwater met alleen op-
geloste bestanddelen wordt via een pompput enkele 
keren per dag naar het helofytenfilter gepompt.
Het helofytenfilter heeft boven en onder het zand-
pakket van een meter dik een laag grind waar leidin-
gen in liggen. De bovenste leiding dient voor toevoer 
van afvalwater en de onderste zorgt zo’n drie dagen 
later voor de afvoer van het voor 95 a 98 % gezuiver-
de water. Het gezuiverde water, ook wel huishoudwa-
ter genoemd wordt ondergronds opgeslagen.

De verschillende typen afvalwater blijven van elkaar 
gescheiden zodat het voor verschillende doeleinden 
gebruikt kunnen worden. Het meest schone huis-
houdwater, het gezuiverde regenwater kan voor de 
tuin en wasmachine gebruikt worden, het gezuiverde 
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Doorsnede                      schaal 1:200

Huishoudwater           Grijs water           Groenvoorziening           Regenwater
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Tekeningen
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Gevelaanzicht Noord                    

Gevelaanzicht Oost                    

Gevelaanzicht West                    
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Gevelaanzicht Hof Noord                    

Gevelaanzicht Hof Oost                    

Gevelaanzicht Hof West                    
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2   Woning
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Legenda

1   Kantoor
2   Woning
3   Balkon
4   Trap-lift

Plattegrond Verdieping 3                  schaal 1:2000
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Legenda

1   Kantoor
2   Trap/Lift
3   Daktuin
4   Dakkas
5   Energiedak

Plattegrond Verdieping 4                   schaal 1:2000
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Locatie doorsnede woonblok                  schaal 1:2000
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Detail 1                    schaal 1:10

Cortenstaal plaat
Steunprofiel
Regel

Prefab Daksegment:
Tengel
Waterkerende-
dampdoorlatende laag
Biofoam
Dampremmende laag
Binnenplaat

Substraat tussen plan-
tenbakprofielen
EPDM dakbedekking 
Biofoam isolatieplaat
Dampremmende laag
Cellenbeton vloer
Pleisterlaag 

+ 13700



105
Detail 2                      schaal 1:10

Grindkoffer mbv ge-
perforeerd randprofiel
EPDM dakbedekking
Biofoam isolatieplaat
Dampremmende laag 
Cellenbeton vloer 
Pleisterlaag

Biobetonplaat
Bevestigingsprofiel
EPDM dakbedekking
Cellenbeton
Dampremmende laag

Betonnen band
Geveldrager

+ 13700



Detail 3                    schaal 1:10
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+ 7700

Dekvloer
Verende laag
Cellenbeton vloer
Biofoam isolatieplaat
Dampdoorlatende laag
Regel
Cortenstaal plaat

Cortenstaal plaat
Regel
Waterkerende damp-
doorlatende laag
Stijlen, Biofoam
Cellenbeton
pleisterwerk



Detailreeks 4                      schaal 1:10
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+ 7700

Bamboo vlonderplank
Onderbalk

EPDM
Biofoam isolatieplaat

Cellenbeton vloer
Pleisterwerk

Beplanting
Substraat

EPDM
Biofoam isolatieplaat

Cellenbeton vloer
Pleisterwerk
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Detailreeks 5                       schaal 1:10

+ 1200

Dekvloer
Verende laag
Cellenbeton vloer
Biofoam isolatieplaat
Dampdoorlatende laag
Regel
Beplating

Bamboo vlonderplank
Onderbalk
Houten vloerbalk
Stalen ligger



109
Detailreeks 6                       schaal 1:10

glasprofiel tbv glazen 
balustrade

Beplating 
Regels
Waterkerende damp-
doorlatende laag
Biofoam,Stijlen

+ 1200
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Definities

111



Landschap
Legt het gebruik van een gebied vast, legt relaties in 
het samengestelde geheel

Machine
Het fysieke, voert controle over de processen die 
plaatsvinden.

Proces
Actie in tijd

Openbaar
“Ruimte die voor iedereen vrij toegankelijk is, of wat 
niet privé is.” [15]

Publiek
“Openbare ruimte waar een uitwisseling tussen 
verschillende maatschappelijke groepen plaatsvindt.” 
[15]

Biodiversiteit
“Mate van verscheidenheid aan levensvormen in een 
ecosysteem.” [6]

Ecosysteem
“Een ecosysteem bestaat uit een biotoop (=woon-
gebied) + de levensgemeenschap (=het levende deel 
van het ecosysteem).
De componenten van de ecosystemen vormen een 
netwerk van relaties met elkaar en er is sprake van 
onderlinge afhankelijkheid.” [7]

Landschapsdiensten
Functies van een ecosysteem.
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Reflectie
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Hoe zijn landschap en machine te integreren binnen 
stedelijke context?

De onderzoeksvraag is opgesteld na een vrij alge-
meen oriënterend literatuuronderzoek over de ma-
chine in de architectuur, met name de woonmachine 
van Le Corbusier als onderwerp. Na dit gezamenlijk 
literatuuronderzoek binnen het afstudeeratelier, 
sloeg een eigen weg in op zoek naar de woonma-
chine van deze tijd gebaseerd op eigen interesses, 
ambities en competenties.

De interesse in het landschap ontstond tijdens het 
literatuuronderzoek. 
Nadenkend over wat ik nog wilde leren tijdens 
dit laatste project voor mijn afstuderen, besloot ik 
stedenbouw toe te voegen als competentie. Op dat 
moment had ik hier weinig ervaring mee.
Ook wilde ik werken aan mijn kennis en kunde be-
treft het visualiseren van 3d-beelden.
Zodoende is deze onderzoeksvraag tot stand geko-
men. 
Ik kampte met het dilemma van duurzaamheid.
Het onderwerp duurzaamheid is reuze interessant, 
maar was wat mij betreft een apart afstudeeronder-

werp. Toch bleef het op een achtergrond aanwezig.

Deelvragen die gaandeweg ontstonden:
Wat is een woon-machine?
Wat is een (woon)-landschap?
Wat is een stedelijke context?

De woordencombinatie machine, landschap en ste-
delijk leek aan alle kanten te botsen.
Machine en landschap, stad en landschap leken zelfs 
uitersten van elkaar. Ik voelde mij enorm gesterkt 
door Paul Shepheard die gebouwen beschrijft op een 
schaal tussen machine en landschap. Maar ook dat 
bleek later niets zeggend en geen houvast te bieden. 
In de literatuur is de tegenstelling stad en landschap 
een veelvuldig besproken onderwerp. Machine en 
landschap zijn twee verschillende werelden binnen 
de architectuur. Literatuur die op afstand veelbelo-
vend leek, bleef meestal bij grote algemeenheden. 
Het vinden van het juiste referentiemateriaal was  
een lastige zaak, het was daardoor meer het zoeken 
naar raakvlakken. Raakvlakken met bijvoorbeeld 
dichtheid, dubbel ruimtegebruik, groene daken en 
gevels.
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Heel lang heb ik geworsteld met wat landschap is, 
wat het betekent voor mijn ontwerp.
In overleg met Maarten Willems heb ik het op een 
gegeven moment losgelaten om het gebouw te gaan 
ontwerpen. Zoals hij zei was mijn zoektocht naar de 
machine en het landschap op dat moment als groen-
te met fruit vergelijken. 
Ik ben aan de slag gegaan met de locatie, het pro-
gramma en de kennis die ik op dat moment had 
opgedaan en heb dit verwerkt in mijn ontwerp.

Terugkijkend naar de uitgangspunten en ambities 
die ik eerder heb opgesteld, ben ik tevreden met het 
resultaat. 
Alle punten zijn aan bod gekomen. Een ontwerp is 
eigenlijk nooit af, graag had ik me nog meer verdiept 
in een aantal zaken, zoals de generieke ruimte om de 
woningen wat verder uit te werken en de stadseco-
logie om de flora en fauna nauwkeuriger te kunnen 
bepalen en het ontwerp hier toegankelijker voor 
te maken. Hierdoor zouden de verschillende lagen 
meer met elkaar verweven kunnen worden. 

De competentie om meer kennis en kunde te ver-
werven betreft het visualiseren van 3D-beelden, viel 

me allereerst ontzettend mee. Er zijn vrij eenvoudige 
hulpmiddelen die redelijk fotorealistische renderin-
gen mogelijk maken. Echter verder in het proces, 
na toevoeging van alle landschappelijke elementen 
bleek deze software de omvang van het bestand niet 
aan te kunnen. Het zoeken naar de juiste software en 
het eigen maken hiervan heeft erg veel tijd in beslag 
genomen. Maar over het resultaat ben ik erg tevre-
den. 
Wanneer je de kennis die je tijdens een proces op-
doet, vooraf zou bezitten zou je nooit tot hetzelfde 
resultaat komen. Het ontwerp is het resultaat van een 
leerproces en dat is zoals het voor u ligt. 

Pas laat in het proces heb ik uiteindelijk gevonden 
wat ik zocht betreft het landschap. 
De vraag bleek uiteindelijk niet te gaan over wat 
landschap is, maar wat landschap doet. 
Hierin sluiten landschap en machine perfect op 
elkaar aan, het is precies de plek waar zij samenko-
men.
Architectuur en ecosystemen was een relatie die ik 
niet direct heb gelegd. Het ligt niet direct voor de 
hand en mede doordat ik in het begin heb gesteld 
dat een landschap niet perse ‘groen’ dient te zijn en 
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ik het onderwerp duurzaamheid wilde vermijden, 
ben ik hier steeds met grote bogen omheen gelopen. 
Grote bogen waar ik veel tijd aan verspild heb van 
landschapsarchitectuur, langs technische landschap-
pen van onder blauwe en rode ledverlichting ge-
kweekte planten, tot aan het gebruik van de publieke 
ruimte.

Het juiste sleutelwoord bleek ‘biodiversiteit’ te zijn, 
wat tijdens een gesprek met Johan van Zoest ter 
sprake kwam. Dit was precies wat ik zocht. Hierin 
vond ik bevestiging en kon ik relaties leggen tussen 
de plekken die ik intuïtief voor landschap had gere-
serveerd binnen mijn ontwerp. 
Het heeft uiteindelijk heel veel te maken met duur-
zaamheid, maar blijft slechts bij het prille begin 
ervan. In de inleiding is de woonmachine van de 
toekomst beschreven als een compleet systeem, 
duurzaamheid in deze vorm levert hier een grote 
bijdrage aan. 

Een compleet systeem is een ecosysteem, Het was 
niet mijn doel, maar het zou wel een prachtig resul-
taat opgeleverd hebben als ik vanaf het begin aan-
dacht aan dit thema had kunnen besteden. 

Het toepassen van de ecosysteemgedachte in de 
architectuur biedt perspectief. De ontwikkelingen in 
de huidige markt en de toenemende aandacht van de 
overheid en media voor het milieu in het algemeen 
en specifiek in de bouwsector leiden er toe dat er 
steeds meer informatie en materiaal voorhanden is 
en gedeeld wordt om gezamenlijk milieuproblemen 
aan te pakken.
Dat was ook erg merkbaar gedurende het proces. 
Aan het begin waren er nog publieke discussies over 
het meten van ‘duurzaamheid’. Het begrip werd op 
dat moment te pas en onpas gebruikt. Het heeft er 
echter wel toe geleidt dat men nu bewustere keuzes 
maakt in productieprocessen en qua materialen. 
Het bewuster maken van zulke keuzes, samen met 
het bevorderen van biodiversiteit kan meer stabili-
teit bieden aan de huidige aardbol met bijvoorbeeld 
oceanen vol plastic afval, uitstervende diersoorten en 
een veranderend klimaat. Dat is geen taak voor een 
individu, dat is een algemeen belang. Bij zo’n groot 
streven moeten alle neuzen dezelfde kant op wijzen.

Mijn afstuderen heeft door persoonlijke omstandig-
heden een tijd stilgestaan.
Gedurende die tijd heb ik nagedacht over mijn pro-
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Locatie 1 wwwwu

ject. En kwam tot de conclusie dat mijn locatiekeuze 
niet juist was. Mede om een frisse start te maken ben 
ik van locatie gewisseld en heb het oude plan en de 
definities herzien. Ter aanvulling aan mijn reflectie 
wil ik hier even bij stilstaan, omdat het ook deel uit-
maakt van mijn afstudeerproces.
In eerste instantie had ik gekozen voor een locatie in 
Maastricht aan de rand van de stad. 
Gedurende de hele periode ben ik steeds meer 
na gaan denken over de demografische krimp en 
compact bouwen. Vervolgens heb ik me opnieuw 
verdiept in het plan van Avenue 2 en heb een locatie 
langs de toekomstige tunnel gekozen, dichter bij het 
centrum van de stad, wat ik ook beter bij de onder-
zoeksvraag vind passen.
Bij de eerste locatie had ik veel moeite met het 
stedenbouwkundige schaalniveau. Het was moei-
lijk grip te krijgen op de leegte van de locatie en 
het maken van een programma vanuit het niets en 
zonder straten toe te voegen. Uiteindelijk heb ik 
een fietsroute gebruikt als uitgangspunt. De twee-
de locatie was omringd door bebouwing, waarin ik 
veel gemakkelijker aanknopingspunten vond om het 
ontwerp een structuur te bieden.
Ik ben blij de keuze om van locatie te veranderen 

Locatie 2 wwwwu

destijds gemaakt te hebben, hierdoor kon ik mijn 
oude situatie achter me laten, om vervolgens vol goe-
de moed nieuwe kennis en ervaringen op te doen. 
Hoewel ik tijdens mijn afstuderen de nodige tegen-
slagen te verwerken kreeg, heb ik me er niet van 
laten weerhouden dit geweldige thema te behouden 
en ben erg dankbaar voor het vertrouwen in mij van 
mijn commissie en omgeving.
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Websites:

Maastricht
www.avenue2.nl
www.a2maastricht.nl
www.maastrichtnoordoost.nl

Biodiversiteit
1- www.biodiversiteit.nl
2- www.biotope-city.net
3- www.urbanhabitats.org

projecten le Cobusier
www. fondationlecorbusier.fr

groene daken
1- www.optigroen.nl
2- www.copijn.nl
3- www.eltlivingwalls.com
4- www.aquaresinstechnologies.com

liften
www.easyliften.nl/producten/a-5000-compact

Materialen
1- www.dezeen.com/2013/01/03/spanish-rese
     archers-develop-biological-concrete-for-moss-co
     vered-walls/
2-  www.groenegrondstoffen.nl
3-  http://www.bright.nl/biologisch-be
     ton-wordt-vanzelf-groen


