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Voor u ligt het afstudeerverslag dot v~~r 

mij het sluitstuk vormt van mijn studie aan de 

Technische Universiteit Eindhoven. 

De kennis en vaardigheden die ik in de voor

gaande jaren heb verworven, vinden hier 

hun toepassing in een ontwerpproces. Het 

verslag geeft een beeld van dit proces en 

het daaruit voortkomende eindresultaat. 

Zo wordt er in de verschillende hoofd

stukken vanuit de probleemstelling en de 

analyse daarvan, beschreven hoe ik mijn 

visie heb ontwikkeld met betrekking tot de 

stedelijke gezinswoning en in welke vorm dit 

uiteindelijk is geconcretiseerd in een ontwerp 

met karakteristieken eigenschappen die pas

sen bij doelgroep en lokatie. 

Graag wil ik mijn bijzondere dank uitspreken 

naar mijn begeleiders gedurende de periode 

dot ik aan mijn afstudeerproject heb gewerkt, 

prof. ir. Jouke Post, ir. John Swagten en ir. Renz 

van Luxemburg. Tot slot wil ik op deze plaats 

ook iedereen, die mij tijdens mijn studie heeft 

geholpen en gesteund, uit de grond van mijn 

hart bedanken. In het bijzonder Charlotte, 

mijn ouders, broertje en vrienden. 

Eindhoven, september 2009 

Maurice L'homme 



De ontwikkeling van de stod noor een con

glomeroot van monofunctionele gebieden die 

vondoog de dog goonde is, zorgt er voor dot 

de diversiteit en levendigheid van de stod in 

gevoor komt. De reoctie van de overheid op 

deze verorming van de stod, de Vinex-wijken, 

hebben gezorgd voor woongebieden die een 

compromis vormen tussen het stedelijke wonen 

en de londelijke woonidylle. Deze gebieden 

hebben zich echter geogroflsch en orgoniso

torisch van de stod losgemookt en zijn zo een 

onderdeel geworden van de bedreiging van 

de stod ols brand punt van de somenleving. 

Door het introduceren van meer diversiteit in 

het leven in de stod zullen er ook outomo

tisch meer eisen gesteld goon worden oon 

de stedelijke omgeving. Bewoners van de 

stod woorderen deze nomelijk niet aileen 

ols creotieve werkomgeving en uitgoons

milieu, maar zij stellen hoge eisen oon de 

stod ols woonploots. De stod moet worden 

herontdekt ols een woonploots voor iedereen 

in ploots van steeds meer te goon fungeren 

ols commercieel/zokelijk centrum woor aileen 

de dynomische individualist zich thuis voelt. 

Op basis van de bevolkingssomenstelling 

van de rondstedelijke woongebieden, is het 

of stu deer project er op gericht geweest een 

nieuw woonmilieu te creeren dot volt binnen 

de stedelijke grenzen en past bij de behoef

tes van het jonge gezin. Het gezinsleven moet 

weer een vonzelfsprekend onderdeel worden 

van de stod! 

In de huidige somenleving, woor mootschop

pelijke en technische veronderingen zich 

sneller oondienen dan ooit te voren, kon er bij 

een dusdonige herintroductie van de stod ols 

woonplek niet worden uitgegoon van troditio

nele bouwprincipes. Het losloten van de term 

eeuwigheid is doorbij van belong om in te kun

nen spelen op veronderingen. Een symbiose 

tussen de veronderlijkheid en consistentie van 



de woonomgeving is hierbij van belong, om 

een plek in de stad te realiseren die mee ver

andert met de wensen van de bewoners maar 

tegelijkertijd de mogelijkheid biedt herin

neringen te creeren die zorgen voor identiteit 

en verbondenheid. De stedelijke context biedt 

hierbij, met zijn diversiteit aan voorzieningen, 

verschillende kansen om in te spelen op veran

derende leefstijlen en evoluerende technolo

gieen. Terwijl in de nabijheid van de eigen 

woning mogelijkheden liggen om een binding 

te ontwikkelen met de woonomgeving {'flexi

bele' voorzieningen & 'vaste' woningen}. De 

verschillende facetten van het stedelijke leven 

kunnen zo worden gevangen in een compact 

netwerk van woningen en voorzieningen. 

Met een goed uitgebalanceerd programma, 

dot inspeelt op de ambities van een speci

fieke doelgroep, heeft een dergelijk netwerk 

de potentie een brandpunt te worden in de 

stad voor mensen met dezelfde behoeftes of 

interesses (in dit geval jonge gezinnen). 

Een benadering als deze, die de stad ver

rijkt met verschillende doelgroep specifieke 

enclaves die met elkaar in contact staan mid

dels de algemene voorzieningen van de stad, 

waarborgt de diversiteit en levendigheid van 

de stad. 

De vraag is dan, hoe de beoogde 

strategie op een dusdanige wijze op de loka

tie kan worden ge',mplementeerd, zodat beide 

aspecten elkaar aanvullen en versterken. 

Centraal daarbij staat het samenspel van de 

'vaste woning' en de 'flexibele' voorzieningen 

in de stedelijke enclave, die door zijn inter

actie met de stad gebruik maakt van de ste

delijke kwaliteiten in de breedste zin van het 

woord en tegelijkertijd de stad verrijkt door 

doelgroep specifieke voorzieningen aan te 

bieden. 

Het plaatsen van de woningen op een base

ment van voorzieningen zorgt er voor dot er 

aansluiting kan worden gezocht met de stad, 

zonder de woningen direct bloot te stellen 

aan de hectiek ervan. Door op deze wijze in 

te spelen op de stedelijke gelaagdheid wordt 

er een socia Ie structuur ge',ntroduceerd die 

naarmate men dichter bij de woning komt een 

persoonlijker karakter krijgt. De voorziening

en en deze geleding dragen op deze manier 

bij aan het gevoel van een eigen plek in de 

woonomgeving. Het creeren van verschillende 

beleefwerelden kan daarbij het verloop van 

openbaar naar prive kracht bijzetten. De 

prominente aanwezigheid van het spoor en 

hiermee gepaard gaande theatrale stedelijk

heid die het komen en goon van de treinen in 

zich heeft, biedt hier mogelijkheden voor. De 

gedachtegang van specifieke voorzieningen 

die de woningen ondersteunen kan zo op de 

lokatie worden vertaald door de voorziening

en in te zetten als een bufferzone richting het 

spoor, zodat de voorzieningen ook in dit geval 

de woningen faciliteren. 

In dit netwerk van voorzieningen vertegen

woordigt de woning het individuele in de 

openbaarheid, het privedomein vormt de 

uitvalsbasis waar de bewoner zelf uitmaakt 

waar en wanneer hij deelneemt aan het 

sociale verkeer. Doordat de voorzieningen 

in de directe omgeving van de woning extra 

kwaliteit kunnen toevoegen aan het leven, 

ontstaat een leefgebied dot niet beperkt 

blijft tot de fysieke grenzen van de woning. 

Er is hierbij onderscheid te maken tussen 

twee verschillende voorzieningtypologieen, 

op basis van het individuele karakter van de 

voorzieningen. Zo vormen de vaste voorzien

ingen thematisch pleinen die kwaliteit bieden 

aan de gemeenschappelijke leefomgeving. 

Terwijl mobiele tijdelijke voorzieningen zorgen 

voor een collectieve aanpak van de steeds 

veranderende individuele woonbehoefte van 

de bewoners. 



Woningen op een basement van stede

lijke en buurtvoorzieningen. 

Individuele voorzieningen invoegen in 

openbaarheid tbv interactie. 

\I 

Geluidzones om identiteit van de plek te 

beleven. 

Structuur van de gevel om de identiteit 

van de woning uit te dragen. 

Schematische samenvatting van ontwerpbeslissingen. 

Gemeenschappelijke individuele voor

zieningen als buffer van complex. 

- v 

Nieuwe voorziening kan worden inge

plugd op systeem. 

--v
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Presenteren theatrale stedelijkheid van 

het spoor. 

-v--J.__ _____ _.___. 

Schaal van de gevel om de uniformiteit 

van het bouwblok uit te dragen. 
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Aanleiding. 
In Nederland is in de laatste decennia een 

ontwikkeling op gang gekomen die in goat 

tegen de wereldwijde ontwikkeling van de 

trek naar de stad, namelijk suburbanisatie. 

Dit duidt op het ontstaan van een bele

vingscultuur, als tegenhanger van de over

levingscultuur, die de trek naar de stad en zijn 

werkgelegenheid ingeeft. 

De suburbanisatie in Nederland wordt voor 

een groot dee I ingegeven door het ideaal 

beeld dat veel mensen hebben wat betreft 

het buiten wonen. Velen zijn op zoek naar 

een ruime grondgebonden woning met tuin, 

gelegen in een landschappelijke omgeving, 

waarbij een goede bereikbaarheid zorgt 

dat stedelijke voorzieningen gemakkelijk 

aangesproken kunnen worden om het leven te 

veraangenamen. De welvaart die wij kennen 

heeft het voor mensen mogelijk gemaakt dit 

woonideaal na te streven. Naast de verrom

meling van het landschap heeft deze trek uit 

de stad tevens de uitdijing van de steden op 

gang gebracht. Ironisch is het dan ook, dot 

juist deze ontwikkelingen het Nederlandse 

landschap steeds verder verdringen. Om dit, 

evenals de hiermee dreigende leegloop van 

de (middel-) grote steden in Nederland en 

een toename van de druk op het wegennet 

tegen te goon, heeft de Nederlandse over

heid de Vinex-wijk in het leven geroepen. 

In de dichtbevolkte gebieden die Nederland 

kent, waar een intensief gebruik van de be

schikbare grond noodzakelijk is, is het ideaal 

beeld van een ruime woning in het groen in 

combinatie met stedelijke voorzieningen lastig 

realiseerbaar. Ais gevolg hiervan is tussen 

stad en land een groenstedelijk woonmilieu 

ontstaan dat een compromis vormt tussen het 

stedelijke en het landelijke wonen. Onder 

deze groenstedelijke gebieden aan de 
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verspreiding van activiteiten & verarming in diversiteit 

) 
/ 

vermindering van de mobiliteit 

versnippering van het landschap & verstoring van het evenwicht 

Afbeelding 0 J: Overzicht problematiek van de suburbanisatie. 



rand van de steden vallen onder andere de 

diverse Vinex-Iokaties die in de recente jaren 

uit de grond zijn geschoten. Of dit woonmilieu 

echter ook daadwerkelijk voldoet aan het 

ideaal beeld dat er aan ten grondslag ligt is 

echter de vraag. 

Stellingname. 
Mijn mening ten opzichte van deze trek naar 

de rand en van de steden en de reactie die 

de Vinex-wijk hierop vormt, is dat zowel de 

steden als het landschap niet gebaat zi jn 

bij dergelijke ontwikkelingen. Voor de stad 

betekent de trek namelijk een verspreiding 

van activiteiten, verminderde bereikbaarheid 

door de toename van het woon-werkverkeer 

en een verarming in diversiteit, omdat het 

in eerste instantie de beter gestelde huis

houdens betreft die weg trekken. Daarnaast 

betekent deze trek dat het evenwicht in het 

landschap wordt verstoord en er versnippe

ring optreedt. 

Ais er wordt gekeken naar de bevolkings

samenstelling van bovenbedoelde randste

delijke woongebieden, is het jonge gezin 

alom vertegenwoordigd. Ais oorzaak hiervan 

wordt vaak de slechte pedagogische repu

tatie van de stad aangewezen, maar dit is 

niet de enige oorzaak. In het nastreven van 

het heersende woonideaal is er een situatie 

ontstaan in de woningontwikkeling, waarbij 

voornamelijk wordt geredeneerd vanuit ste

reotype woonidealen. De strategie van de 

Vinex-wijk is hier iIIustratief v~~r. Dit heeft 

tot gevolg dat in het huidige stedelijke wo

ningaanbod het gezin en hun specifieke 

woonwensen vaak over het hoofd worden 

gezien. Zo worden bijvoorbeeld gezinnen 

met een stedelijk woonideaal en passende 

levensstijl, die op zoek zijn naar een woning 

in de stad, geconfronteerd met een beperkt 

aanbod dat daarnaast voor velen vaak finan-

cieel niet haalbaar is. Zij worden als het ware 

verplicht te vertrekken uit de stad richting de 

suburbane woongebieden, willen zij voorzien 

in hun woonbehoefte. Op deze manier dreigt 

de stad zich te ontwikkelen tot een vluchtige 

plek waar aileen de dynamische individualist 

zich thuis voelt. De stad als een tijdelijke woon

plaats waar men slechts met een bepaalde 

levensstijl of gedurende een korte levensfase 

kan aarden. Dit vormt een bedreiging voor 

een van de aspecten die de essentie van de 

stod raokt, namelijk de levendigheid. En naar 

mijn mening daarmee de potentie van de stad 

als brand punt van de samenleving. 

Er ligt volgens mij dan ook de uitdaging om 

deze ontwikkelingen tegen te gaan en het 

gezinsleven opnieuw te faciliteren in de stad, 

zoals we in het verleden werken hebben 

gezien van Aldo van Eyck en Jacoba Mulder. 

Die met hun projecten trachten het kind en 

gezinnen een vanzelfsprekend onderdeel 

en zelfs een verrijking van de grote stad en 

het stedelijk leven te laten zijn. Het doel van 

het afstudeerproject is dan ook geweest, het 

binnen de stedelijke grenzen creeren van een 

nieuw woonmilieu dat past bij de behoeftes 

van het jonge gezin. Dit als aanvulling op de 

op dit moment aangeboden, vaak eendui

dige, woonmilieus. 
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Woonkwaliteiten. 
Om uitspraken te kunnen doen aan welke 

voorwaarden een binnenstedelijk woon

milieu voor jonge gezinnen moet voldoen, is 

er in eerste instantie onderzocht welke woon

kwaliteiten er belangrijk worden geacht. Wat 

zijn nu die kwaliteiten die mensen zoeken in 

de groenstedelijke woonidylle? 

Het vaststellen van deze kwaliteiten die 

mensen zoeken in hun leefomgeving, naast 

natuurlijk de meeste basale behoeftes die de 

voorwaarden vormen voor een gezond leven, 

is een lastige zaak. Dit speelt namelijk in op 

de ervaring, cultuur en leefstijl van een speci

fleke persoon, maar ook op bijvoorbeeld de 

lokatie en de tijdsperiode. De manier waarop 

waardering voor diverse kwaliteiten tot stand 

komen verschillen van persoon tot persoon en 

van plek tot plek. 

De kwaliteit van een leefomgeving is dus niet 

zomaar een objectief gegeven het is zelfs 

in sterke mate subjectief. Er kan dus worden 

gesteld dat niet de objectieve factoren van 

de leefomgeving bepalen wat de mensen een 

prettige omgeving vinden, maar juist hoe deze 

foctoren worden beleefd en gewoardeerd 

door de mensen en het belong die ze oon 

deze beleving hechten. Zo zullen mensen niet 

elk omgevingskenmerk even zwoor beoorde

len, maar zol er een grodotie zijn in de mate 

woorop een bepoold kenmerk doorwerkt 

op het totoalbeeld van de leefomgeving. 

Door de overeenkomstige behoeftes en 

belongen van gelijkgestemden, is hierbij een 

olgemeen onderscheid af te leiden tussen 

leeftijdscotegorieen en types huishoudens. 
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Waarneming Beoordeling Satisfactie 

Afbeelding 02: Denkmodel v~~r de beleving von de woonomgeving. 

AandachtsJ;>unten. 
Door onderzoek te doen naar de algemeen 

bepalende factoren in de beoordeling van de 

woonomgeving en het spiegelen hiervan aan 

de Eindhovense Vinex-wijk Meerhoven, is in

zicht verkregen in de kenmerken van de leef

omgeving die 015 belangrijk worden geacht. 1 

Zo zijn uit dit vooronderzoek, voorafgaand 

aan het ontwerpproces, aandachtspunten ge

distilleerd die een belangrijke rol spelen bij 

de beoordeling van de leefomgeving door 

jonge gezinnen. 

Er zijn hierin drie categorieen aandachtspun

ten te onderscheiden die van invloed zijn op 

de beleving van de leefomgeving. Zo kan er 

onderscheid worden gemaakt tussen, fysieke 

aspecten2
, sociale aspecten3 en verstorende 

aspectenA
• Deze categorieen kunnen onder

ling niet los van elkaar gezien worden van

wege de invloed die ze op elkaars beleving 

hebben. Zo bepalen ruimtelijke kenmerken 

de randvoorwoorden waorbinnen het sociale 

leven en dus ook de verstorende foctoren zich 

afspelen. Maar andersom zorgen socia Ie ken

merken ook voor een andere interpretatie van 

de fysieke ruimte. Kenmerken 015 dichtheid en 

bevolkingssamenstelling zijn in dit stelsel van 

verbanden belangrijk. Zo worden de verschil

lende woonmilieus immers ook onderscheiden 

door dichtheid en diversiteit in bevolkings

samenstelling. In de samenhong met deze 

kenmerken heeft ieder woonmilieu don ook 

zijn eigen identiteit. De oondochtpunten uit 

het vooronderzoek, die 015 basis hebben ge

d iend voor het ontwerpproces, zijn op pogino 

8/90pgesomd. 

De drie cotegorieen vormen zo somen de 

woonomgeving zoals de bewoners deze 

ervaren. Ais er wordt gekeken op welke 05-

pecten een orchitectonische interventie direct 

kan inspelen zijn dot voornamelijk de fysieke 

foctoren en de bevolkingssomenstelling. De 

verstorende en een deel von de sociole focto

ren kunnen in een ontwerp in mindere mote di

rect worden oongesproken; bij deze factoren 



speelt het gebruik en sociale verbanden een 

dominante rol. Wei kan hier in een ontwerp 

indirect rekening mee worden gehouden, 

door ongewenste situaties zo min mogelijk te 

faciliteren. Om een goed sociaal klimaat te 

verwezenlijken zijn het bieden van voldoende 

privacy met door tegen over voldoende 

ontmoetingsmogelijkheden cruciale zaken. 

Visie. 
In het licht van dit vooronderzoek is het 

van belong, dot wordt beseft dot de 

kwaliteitskenmerken die jonge gezinnen 

vandaag de dog zoeken in hun leefom

geving een momentopname betreft. De 

aspecten waarmee de kwaliteiten van een 

gebied of woning worden bepaald zijn 

namelijk in constante beweging, ze evalu

eren mee met de lusten en lasten van de 

alledaagse maatschappij. Bij deze veran

derlijkheid hoeft men zich niet noodzake

lijkerwijs te richten op de wens en van de 

individuele bewoner, zoals vaak wordt 

gedaan. Er hierbij van uitgaand dot in een 

andere levensfase elders een beter afge

stemde leefomgeving voorhanden is, kan 

men zich dan bij de veranderlijkheid van het 

gebouw en omgeving richten op het mee

groeien met de evoluerende wens en van 

jonge gezinnen in het algemeen. Tevens moet 

er naast deze collectieve veranderlijkheid in 

de woonomgeving, ruimte worden geboden 

voor het faciliteren van het individuele; dit 

omdat slechts een beperkt deel van de woon

wensen van mensen met elkaar overeenkomen 

en een groot dee I individueel worden 

bepaald. Zo heeft ieder woonmilieu voor 

verschillende persoonlijkheden zijn sterke en 

zwakke eigenschappen. Uitzonderingen op 

de algemene woonwens zullen er altijd zijn. 

Om in deze individuele woonwensen te voor

zien dient de fysieke omgeving te worden 

opgevat als sturend in plaats van bepalend, 

met andere woorden, er moet voldoende 

vrijheid overblijven voor de mensen om de 

plek eigen te kunnen maken in het gebruik. 

De mogelijkheden van deze ideeen met 

betrekking tot de woonomgeving en hoar 

reilen en zeilen in de stad, zullen hierop 

volgend verder theoretisch worden verkend 

om vervolgens te kunnen worden vertaald in 

een ruimtelijk voorstel. 

Ivooronderzoek afstuderen: Stedelijke gezinswo

ningen, een binnenstedelijk alternatief voor de 

buitenwijken, Maurice l'homme 2008 
2fysieke aspecten: zaken als dimensies van de 

woning, de invulling van de woonomgeving en de 

voorzieningen waarop men is aangewezen 

3sociale aspecten: zaken als het contact met de 

buren, de saamhorigheid maar ook bijvoorbeeld 

de bevolkingssamenstelling. 

'verstorende aspecten: zaken als criminaliteit in 

de buurt en andere vormen van overlast (zowel in 

sociale als fysieke zin). 
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Om te kunnen inspelen op de ontwikkelingen van 

de woonwensen, is veranderlijkheid in een project 

noodzakelijk. Zo kan een mogelijke verandering in in

terpretatie en/of gebruik van een ruimte, ook in de 

toekomst een gebouw aantrekkelijk maken voor jonge 

gezinnen. 

Bij het ontwerpen van woningen dient er rekening te 

worden gehouden met de behoefte naar ruimte die 

gezinnen hebben. Hier dient onderscheid te worden ge

maakt tussen de wat kapitaal krachtigere oudere gezin

nen en de startende jonge gezinnen. Waarbij ook gelet 

moet worden op de uitvoering van de woning. 

De bevolkingssamenstelling van een project dient te 

worden afgestemd, zodat de doelgroep zich hierin 

herkent. Voor gezinnen geldt dat zij een zekere mate 

van homogeniteit prefereren in hun directe leefom

geving. 

Stedelijke voorzieningen moeten zich in de nabijheid 

van de woning bevinden, waardoor ze gemakkelijk en 

snel te bereiken zijn. Dit zonder dat de voorzieningen 

van negatieve invloed zijn op de veilige en rustige leef

omgeving. Het betreft hier zaken als functiemenging, 

winkels, openbaar vervoer, horeca en culturele instel

lingen. 

Er moeten voldoende voorzieningen in de nabijheid zijn 

voor de kinderen. Onder deze voorzieningen vallen niet 

alleen opvang en scholen maar ook voldoende ruimte 

en veilige plekken om te spelen. 

Bij de invulling van de behoefte aan buitenruimte bin

nen de grenzen van de stad d ient te worden gezocht 

naar een oplossing die gezinnen geborgenheid en rust 

biedt. De verhouding tussen de afmetingen van de wo

ning en die van de buitenruimte zi jn hierbij van belang, 

het creëren van een eigen domein het doel. De kinderen 

en hun behoefte aan ruimte spelen hierbij een beslis

sende rol. 
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Voldoende voorzieningen die de mobiliteit von de jonge 

gezinnen ondersteunen zijn wenselijk. Hierbij dient te 

worden gelet op porkeergelegenheid en openboor 

vervoer, moor ook op zoken ols veilige voet- en fiets

paden. 

Bij een hogere bebouwingsdichtheid, zoals in de stad, 

zal de behoefte aan groen in de omgeving op een an

der manier worden vervuld. Het is hierbij van belang 

dat deze groenvoorziening binnen redelijke afstand is 

gelegen en wordt afgestemd op de dichtheid. 

Om in de stad een aantrekkelijke leefomgeving te 

creëren voor de gezinnen is een goed bruikbare open

bare ruimte waar men elkaar kan ontmoeten een sig

nificant aspect, evenals de herkenbaarheid van woning 

en zijn directe omgeving ten opzichte van het grootte 

geheel. Zodat het gevoel van een eigen plek in de stad 

kan ontstaan. 

Bij een menging tussen allochtoon en autochtoon blijft 

een bepaalde verhouding wenselijk om ontevredenheid 

te voorkomen. 

Het is zaak om te zorgen voor een goede scheiding tus

sen het privé domein van de gezinnen en het openbare 

leven van de stad. Er moet de mogelijkheid worden ge

boden om een eigen plek te scheppen, die in de drukte 

van de stad als veilige haven dient. 

Het is zaak voldoende maatregelen te treffen om over

last en criminaliteit in de leefomgeving zoveel mogelijk 

uit te sluiten. Zodat verstorende aspecten niet ten koste 

gaan van het gevoel van veiligheid van de gezinnen. 
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Ideologie. 
Het belong van een compacte stad met 

gemengde functies is in eerste instantie 

afgenomen door de afgelopen decennia ex

ponentieel toegenomen welvaart en daarmee 

gepaard gaande mobiliteit. Men woont, 

werkt en recreeert tegenwoordig niet meer 

binnen de grenzen van de stad, maar bestrijkt 

een veel groter gebied. Dageliiks maken 

mensen hierbij de afweging tussen de auto 

en de fiets, met de inrichting van het stede

lijke landschap wordt mede de basis gelegd 

v~~r deze keuzes. De stedelijke problematiek 

zoo Is deze zich vandaag de dog opwerpt 

zorgt er echter voor dot bij de hedendaagse 

stedelijke pannenkoek met monofunctionele 

gebieden, de voorzieningen minder bereik

boar worden door filevorming. Terwijl daar

naast de kwaliteit van zowel het urbane als 

het rurale landschap afneemt, door respec

tievelijk leegloop en versnippering. 

Deze problematiek creeert kansen v~~r een 

herintroductie van een vorm van de compacte 

stad, waarbij er door functiemenging in de 

stad ruimte wordt gecreeerd voor doelgroep 

specifieke ontwikkelingen en voorzieningen. 

Van belong hierbij is dot de stad een diver

siteit aan woonmilieus biedt, zodat zij een 

breed scala van leefstijlen kan huisvesten. Het 

zijn immers de verschillende levenswijzen die 

de bewoners hebben op basis van hun cultuur 

of geloof die sturend ziin voor de activitei

ten en voorzieningen in de stad. Waaraan 

de stad hoar identiteit ontleent en tevens de 

basis vormen voor hoar diversiteit en leven

digheid. Zii vormen de kritische massa in een 

stad; zo heeft iedere stad zijn eigen kritische 

massa die past bij de school en gebruik. 

Door het introduceren van meer diversiteit 

aan leven in de stad zullen er ook automa

tisch meer eisen gesteld goon worden aan 
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de stedelijke omgeving. Bewoners van de 

stad waarderen deze namelijk niet aileen als 

creatieve werkomgeving en uitgaansmilieu, 

maar zij stellen hoge eisen aan de stad als 

woonplaats; aan de kwaliteit van de v~~r 

hun belangrijke dagelijkse voorzieningen en 

in het geval van het gezin aan het pedago

gische klimaat. Het scheppen van ruimte in 

de stad v~~r verschillende leefstijlen en het 

tegemoetkomen aan de wensen van dezenieuw 

stedelingen vereist dot zowel de stad zelf 

(woningen en woonmilieus) als het denken over 

de stad en stedelijkheid veranderen. De stad 

moet worden herontdekt als een woonplaats 

v~~r iedereen in plaats van steeds meer te 

goon fungeren als commercieel/zakelijk 

centrum of openluchtmuseum. 

In de huidige samenleving, waar maatschap

pelijke en technische veranderingen zich 

sneller aandienen als ooit te voren, kan er bij 

Afbeelding 03: De sfad moef ruimfe bieden aan verschil 

lende doe/groepen en hun behoeffes. 

een dusdanige herintroductie van de stad als 

woonplek niet worden uitgegaan van traditio

nele bouwprincipes, die in de beginselen sinds 

vele jaren onveranderd zijn. Het loslaten van 

de term eeuwigheid is daarbij van belong 

om in te kunnen spelen op veranderingen. De 

stedelijke context biedt hierbij, met zijn diver

site it aan voorzieningen, verschillende kansen 

om in te spelen op veranderende leefstijlen 

en evoluerende technologieen. Dot is immers 

wat voorzieningen door de tijd heen doen, 

ze passen zich aan naar de op dot moment 

geldende behoeftes in een stad. 

Hoewel verandering essentieel is voor een 

stad roept het ook vaak weerstand op. Hierin 

ligt besloten dot de kwaliteit van een veran

dering afhangt van datgene dot behouden 

blijft, hetzelfde geldt evenzo andersom. Een 

succesvolle evolutie van de stad betekent 

dot, zowel de stedelijke identiteit als het ver

mogen tot continue aanpassing behouden 

blijven. Zo hebben mensen door de vluchtig

heid van de hedendaagse samenleving, naast 

de voortdurende veranderingen, behoefte 

aan een herkenbare eigen plek. Een plek met 

hechte sociale contacten, waar ze zichzelf 

kunnen zijn en hun eigen identiteit behouden 

blijft. De tijdloosheid en geborgenheid van de 

burgerlijkheid die de randstedelijke woonge

bieden uitstralen speelt hier op in. In de stad 

is het behouden van de eigen identiteit in de 

immense anonimiteit lastig. De anonimiteit 

zorgt voor een non-relatie met de omgeving, 

eenzaamheid en gelijkvormigheid, juist in de 

nabijheid van de eigen woning liggen door 

de behoefte en mogelijkheden om binding te 

ontwikkelen. 

Het willen inspelen op zowel de steeds weer 

veranderende behoeftes in de samenleving 

en het tegelijkertijd creeren van een bepaal

de mate van consistentie in de woonomgeving 

om herinneringen te creeren die'zorgen voor 



identiteit en verbondenheid, is een contra

dictie. Von belong is het don ook dot er een 

duidelijke scheidslijn wordt getrokken tussen 

wat veranderlijk is en wat niet. 

Een symbiose tussen deze twee aspecten 

('vaste' woningen & 'flexibele' voorzieningen) 

kan leiden tot een woonklimaat waar een 

bepaalde doelgroep door de tijd heen kan 

aarden, ongeacht de veranderingen in de 

samenleving. Het zijn hierbij de bewoners die 

aan de hand von hun behoeftes dicteren hoe 

een stad functioneert en vorm krijgt. Zaak is 

het om op een zekere school de dynamiek 

von de stad te vangen in de architecturale 

morfologie, zonder deze te beteugelen. 

Architectonische concepten. 
Vanuit deze ideologie, kan er gerefereerd 

worden aan diverse architectonische con

cepten zoals de geschiedenis deze kent, twee 

hiervan wil ik er uitlichten. De raakvlakken 

die er zijn worden gevormd door de twee 

speerpunten die naar voren komen uit mijn 

visie, met daaraan te koppelen begrippen als 

flexibiliteit en identiteit. 

Afbeelding 04: L' Architecture Mobile, Yona Friedman. 

Voor de veranderlijkheid in de woonomgeving 

in de vorm von voorzieningen is de vertaling 

von het begrip flexibiliteit von belong, hier

bij refereer ik aan de gedachtegangen von 

Yona Friedman l vanwege zijn opvatting ten 

opzichte von de stad. Zo zag hij de stad als 

een dynamisch proces in het teken von vrijheid 

en spel. Zijn ambitie hierbij was een flexibele 

architectuur die naar de wens von de ge

bruiker moet kunnen worden aangepast. Het 

collectieve aspect was voor hem in deze situ

atie niet meer don een individuele keuze. 

Deze ideeen gaf hij vorm in zijn L'Architecture 

Mobile, het kernpunt hiervan was dot hij een 

ruimtelijk constructief frame toevoegde dot 

boven de bestaande stad zweefde als een 

vast element dot deel uitmaakte von de 

infrastructuur von de stad. De invulling von 

dit frame was echter flexibel, zo konden er 

vloeren, wanden of complete woonunits in 

het frame worden geplaatst. Doordat de 

invulling von het frame eenvoudig zou moeten 

kunnen worden verplaatst, zouden steden of 

delen daarvan zich kunnen intensiveren of juist 

extensiveren. Dit ingegeven door de 

behoefte von de bewoners aan specifieke 
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voorzieningen in de voste stod, die onder het 

ruimtelijke frame waren gesitueerd. 

Deze continue verondering von een stod was 

volgens Friedman essentieel voor de levens

votboorheid von deze stod, een stilstoonde 

stod ging volgens hem immers verve len met 

ols gevolg dot mensen hoar zullen verloten. 

Het uitgongspunt dot Friedman honteert kent 

zijn overeenkomst met hetgeen ik tot dusver 

heb trochten te duiden, nomelijk dot de stod 

zich schikt noor de behoeftes von hoar be

woners. Zijn oplossingen zouden echter een 

enorme uitwerking hebben op de beleving 

von de stod, door de totole vernieuwing von 

stedelijke verbonden. Doorentegen heb ik 

meer vertrouwen in de bestoonde stod ols 

regulator von veronderingen en beoog een 

herinterpretotie von de bestoonde stod en 

hoar mogelijkheden, woor door middel von 

verschillende interventies possende woonmil

ieus worden geschopen. 

Bij het beg rip identiteit, is noost de herken

boorheid von de eigen leefomgeving, de 

sodole interoctie die ploots vindt in de leef-

omgeving een bepolend aspect. De Smithsons2 

speelden hier met hun Golden lone project 

op in door de levendigheid von de stroot te 

introduceren op niveou. 

Het ging hun hiermee om het idee von de stroot, 

woarbij ze trochten bruikbore groepsruimtes 

te scheppen die het sodole leven op de stroot 

mogelijk moken. Dit ols reoctie op het verticole 

wonen woorbij de bewoners zijn ofgesneden 

von het leven buiten de grenzen von de eigen 

woning. De Smithsons beschouwden nomelijk 

het leven op stroot ols onontbeerlijk voor het 

functioneren von een gemeenschop. Dit leven 

op stroot zou ontstaan doordot strootdekken 

in de lucht een groot oontol mensen de 

toegong noor hun woning zouden verschoffen. 

Door de bedrijvigheid von het komen en 

goon, zou het dek een sodole entiteit kunnen 

vormen. Op deze monier wordt een dek een 

plek in ploots von een tussenruimte, wont door 

de route woormee mensen zich von het ene 

noor het andere punt bewegen, ontstoot er 

ook in deze tussenruimte het korokter von een 

betekenisvolle plek. Een ploots woor winkels, 

brievenbussen, telefooncellen en plontsoenen 

hun plek kunnen vinden en die gelijkwoordig 

Afbeelding 05: Golden Lone Competition, Alison en Peter Smithson. 



zou zijn aan een grondgebonden straat of 

plein. 

In het streven naar een woonomgeving waar 

sociale contacten de basis vormen v~~r het 

ontstaan van gemeenschappen, is een verge

lijking te maken tussen de ideeen van de 

Smithsons en de mijne. Door sociale interactie 

in de woonomgeving ontstaat immers verbon

denheid en dat is een eerste vereiste willen 

er woonmilieus ontstaan die consistentie en 

geborgenheid bieden. De megastructuren van 

de Smithsons spreken deze verbondenheid 

en geborgenheid echter tegen; hier neemt 

de anonimiteit en daarmee de onverschillig

heid mijn inziens de overhand in hun ideeen. 

Het overzichtelijk houden van de schaal waar 

mens en mee worden geconfronteerd verdient 

volgens mij dan ook meer aandacht. 

Strategie. 
In het geval van een samenspel tussen wo

ningen en voorzieningen, waarop hiervoor 

werd gezinspeeld, ontstaat de mogelijkheid 

om binnen de grenzen van de stad een nieuw 

compact netwerk te creeren. De dynamiek en 

levendigheid van het stedelijke leven kunnen 

zo wordt gevangen in een compact netwerk 

van woningen en voorzieningen. Indien er 

hierbij met een goed uitgebalanceerd pro

gramma, dat ins pee It op de ambities van 

een specifleke doelgroep, wordt voorzien in 

de behoeftes van een groep gelijkgestemde 

stedelingen, heeft een dergelijk netwerk 

de potentie een brandpunt te worden in de 

stad v~~r mensen met dezelfde behoeftes 

of interesses. Op deze manier ontstaan niet 

aileen punten in de stad die een deel van 

het dagelijkse leven van een bepaalde doel

groep faciliteren, maar kunnen er ook plek

ken worden gecreeerd die aan doelgroep 

specifleke woonwensen tegemoet komen, zo

als een zekere mate van homogeniteit in de 

leefomgeving, veiligheid, beschikbaar groen 

en dergelijke. Zo ontstaan er door de stad 

heen verschillende enclaves, passend bij ver

schillende leefstijlen. Op basis van de levens

fase en behoeftes die de bewoners van de 

stad hebben zullen zij het compacte netwerk 

opzoeken dat het beste bij hun levenspatroon 

aansluit. Treedt er verandering op in de leef

situatie van een persoon dan zal deze van

zelf een ander netwerk uitzoeken dat beter 

aansluit bij zijn behoeftes. Deze benadering 

van het wonen heeft zijn raakvlakken met de 

benadering die planologen in de jaren zestig 

en zeventig hadden, waarbij ze uitgingen 

van een levenscyclus waarin doorstroming 

centraal stond. Van kamers naar flatje, naar 

eengezinswoning, naar bejaardenhuis en tot 

slot naar het verzorgingshuis. Bij deze stap

pen zou ik het niet willen laten. Zo kunnen 

de genoemde fasen verder worden aange

vuld met levensfasen en kan er onderscheid 

worden gemaakt in diverse leefstijlen. 

Afbeelding 06: De sfede/iike enclave, waarbii hef dage
li;kse nefwerk wordf gevormd door voorzieningen die 
zowel binnen als buifen de grenzen van hef complex ziin 

ge/egen. 

015 



016 

Ais een dergelijke stedenbouwkundige 

strategie, waarbij het dagelijkse netwerk 

centraal staat, wordt geprojecteerd op de 

stad, ontstaan er op verschillende punten 

compact gevormde netwerken, elk met hun 

eigen doelgroep en hierop afgestemde voor

zieningen. Hierbij vormen de voorzieningen 

niet per se een sluitend geheel maar vormen 

zij een belangrijk onderdeel in het dagelijkse 

bestaan van de bewoners. Deze verschillende 

netwerken overlappen elkaar ter plaatse 

van de gemeenschappelijke stadspecifieke 

voorzieningen, hier komen de verschillende 

leefstijlen in al hun diversiteit samen en vor

men zij samen de levendigheid die de stad 

kenmerkt. 

In tegenstelling tot de netwerkstad waar 

activiteit de stad overschrijdt en een hoge 

mate van mobiliteit vereist is, ontstaat er dan 

een stad waarbinnen netwerken worden ge·in

tensiveerd zodat een hoge mate van mobi

liteit niet langer elementair is in het bestaan 

van haar bewoners. Dagelijkse netwerken 

van de inwoners worden immers verkleind, 

omdat er in de nabijheid van de woning 

allerlei voorzieningen worden aangeboden. 

Wanneer afstanden worden verkleind, zul

len mensen eerder geneigd zijn met de fiets 

of te voet te gaan, wat de infrastructuur van 

de stad ontlast. Naast het ingrijpen op de file 

en milieuproblematiek die mobiliteit met zich 

meebrengt, bespaart dit reistijd waardoor 

het de bewoners in de gelegenheid stelt hun 

kostbare tijd beter in te delen. Voor gezin

nen geeft dit de mogelijkheid de hectiek die 

het combineren van de verschillende agen

da's met zich meebrengt te beperken, wat 

kan leiden tot meer leefgemak. Pedagogisch 

gezien heeft een dergelijke compactheid ook 

zijn voordelen, vanwege het feit dat het de 

individuele bewegingsvrijheid van het kind 

vergroot en mogelijkheden biedt voor meer 

zelfstandigheid. 

Een benadering van de stad als verschillende 

enclaves vraagt stedenbouwkundig om ste

delijke interactiemilieus waar mensen uit de 

verschillende netwerken elkaar ontmoeten en 

Afbeelding 07: Sfedeli;ke inferacfie knooppunfen tussen diverse enclaves. 



samengaan. Dit stelt eisen aan de stad als 

woonomgeving, de openbare ruimte in de 

stad en de daar gesitueerde algemene voor

zieningen moeten hierbij worden afgestemd 

om de rol als interactiemilieu te kunnen ver

vullen. Zo zijn verbindingen uiterst belangrijk 

in een strategie als deze, niet aileen op ste

delijk niveau, maar ook binnen het compacte 

netwerk waar woningen en voorzieningen 

samengaan om een gewenste woonomge

ving te realiseren. Verbindingen zorgen dot 

voorzieningen bereikbaar blijven en socia Ie 

netwerken kunnen ontstaan of in stand worden 

gehouden. Het ensceneren van de overgang 

van openbaarheid van de stad naar de indivi

duele woning is een zoektocht naar het idea Ie 

evenwicht tussen afstand houden en afstand 

overbruggen. Een dusdanige vorm van nieuwe 

verstedelijking vraagt om het opnieuw vast

stellen van grenzen, tussen publieke, col

lectieve en private ruimte en de overgangen 

tussen deze ruimten. De grensgebieden stellen 

het bouwvolume, met behulp van verschillende 

lagen in de organisatie, in de gelegenheid 

zich te verweven met de stedelijke patronen 

en stromen zonder de woning direct bloot te 

stellen aan de stedelijke drukte. Het huis is in 

dit geval het eerste definieerbare element 

van de stad, gevolgt door de stroot, het bouw 

blok, de wijk en uiteindelijke de stad zelf. Op 

deze manier kan het bouwvolume worden 

gezien als een driedimensionale gemeen

schap in de stad, waarbij voorzieningen het 

dagelijkse leven faciliteren en aansluiten 

bij de stad door stedelijke voorzieningen te 

bieden. De woningen vinden op hun beurt een 

plek in de luwte van deze voorzieningen, waar 

identiteit en sociale netwerken kunnen worden 

opgebouwd. Zo ontstaat er een geleding 

door het geheel van stedelijke voorziening 

naar identiteit van een gemeenschap. 

Referenties. 
Vaak worden ontwikkelingen in de stad, 

waarbij woningen worden gecombineerd met 

ondersteunende voorzieningen vrijwel direct 

aan de gepensioneerde bevolkingsgroep 

gekoppeld. Dit is echter onterecht, want 

Afbeelding 08 : Stede/i;ke niveous; waning, stroot, bauwblak, wi;k en stod. 
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jongere bevolkingsgroepen kunnen hier net 

zo goed gebruik van maken. Bepalend hier

bij zijn het luxe niveau en de aard van de 

ge"lntegreerde voorzieningen, in het beginsel 

is de stedelijke enclave een heterogene woon

gemeenschap van mensen met vergelijkbare 

woonbehoeftes. Voordelen die een derge

lijke woonvorm heeft, zijn dot het een wo

ning biedt die van aile gemakken is voorzien 

en die in veel gevallen een gunstige lokatie 

kent in de stad. De toenemende vraag op de 

markt naar het nieuwe stedelijke wonen met 

voorzieningen binnen handbereik, stimuleert 

hierbij de evolutie van het principe van 'een 

stad in een stad' naar een woonmilieu voor 

velen. Tal van maatschappelijke trends zoals 

individualisering, verandering van dagelijkse 

leefpatronen en flexibilisering van het ar

beidsproces liggen ten grondslag aan deze 

groeiende vraag naar comfortabele woon

vormen. Het wordt in Nederland steeds nor

maier dot gelijkgestemden elkaar opzoeken 

in hun zoektocht naar comfort, hiermee begint 

Nederland aan te sluiten bij trends die zich 

wereldwijd voordoen. 

In de stad van vandaag zijn er dan ook reeds 

verschillende voorbeelden van enclaves in de 

stad te duiden, elk met hun eigen oorsprong 

en invulling van de enclave als woonvorm in 

de stad. Tegenwoordig ontwikkelt de stede

lijke enclave zich tot de absolute top in de 

huursector, echter zijn er ook voorbeelden 

van een dergelijke woonvorm die voor lagere 

marktsegmenten bedoeld is. De grote diver

siteit in verschijningsvorm van deze woon

vorm is daarbij een directe resultante van de 

behoeftes van de doelgroep van een com

plex. In de verschillende voorbeelden is zo 

een breed spectrum van luxe en voorzienin

gen te zien, varierend van luxueuze apparte

menten voor gepensioneerden tot de socia Ie 

woningbouw voor de gewone man. 

Om een beeld te vormen van de stedelijke 

enclave en zijn voorzieningen zullen nu twee 

voorbeelden uit het verleden en twee re

centere voorbeelden worden aangestipt. De 

referenties zijn daarbij geselecteerd om door 

de tijd heen een mate van verscheidenheid in 

invulling te laten zien. 

Nirwana-flal. 

In de jaren dertig werd er in Den Haag een 

nieuwe woonvariant ge"lntroduceerd, de zo

genaamde woonhotels. Deze luxueuze woon

variant was bedoeld voor de beter gestelden 

en ontstond door een tekort aan goedkoop 

en goed opgeleid personeel in die tijd. Door 

geclusterd te goon wonen kon er worden vol

staan met gemeenschappelijk personeel en 

kwam de continu"iteit van de dienstverlening 

niet in gevaar. De hoeveelheid personeel was 

aanzienlijk in de woonhotels. Zo waren er 

dienstbodes, portiers, wasvrouwen, liftboys, 

boodschappenjongens en koks. Naast het 

personeel waren de flats ook voorzien van 

de in die tijd nieuwste technische voorziening

en, zoals centrale verwarming, warmwater

voorziening, telefoon, liften, vuilstort- en was

kokers en een centrale vacuumpomp voor het 

stofzuigen. 

Een voorbeeld van een woonhotel is de 

Nirwanaflat uit 1929, ontworpen door 

J. Duiker en J.G. Wiebenga. Het gebouw telt 

zeven verdiepingen, waarvan er vijf voor 

wonen waren bestemd, die worden ontslo

ten via een centraal trappenhuis met lift. De 

woningen kennen elk hun eigen indeling, als 

gevolg van het feit dot de eerste bewoners 

zelf de inrichting van hun woning konden be

palen. De voorzieningen die in dit specifieke 

geval in de woningen waren terug te vinden 

waren wei gelijk voor de woningen, zo waren 

er stortkokers voor zowel het afval als de 

vuile was, een huistelefoon, centrale verwarm-



Afbeelding 09: Nirwono·f1of, J. Duiker & J.G. Wiebengo. 

ing en een goederenlift. Via deze goederen

lift kwamen in de oorspronkelijke situatie de 

maaltijden, die bewoners konden bestellen 

bij de keuken van het restaurant dat beneden 

was gesitueerd, naar boven. Ook was er in 

het gebouw een gemeenschappelijke lees

/biljartkamer en een feestzaal om in de 

luxe behoefte van de bewoners te voldoen. 

Justus van Effenblok. 
De voordelen van gemeenschappelijke voor

zieningen komen ook naar voren in het Justus 

van Effenblok in Rotterdam door M. Brinkman 

uit 1919. Het betreft hier echter een totaal 

andere orde van een stedelijke enclave dan 

de woonhotels, hier ging het niet om luxe 

van een dienstbode maar om de noodzaak 

van persoonlijke hygiene. Het complex was 

bedoeld v~~r de minder draagkrachtigen in 

de samenleving en gemeenschappelijke voor

zieningen waren er dan ook op gericht om de 

omringende woningen naast compact vooral 

ook betaalbaar te houden. 

Het geheel is georganiseerd rondom een ge-

meenschappelijk binnenterrein, waarin het 

ketelhuis en voorzieningen zoals een bad- en 

wasruimte, waren gegroepeerd. Karakteris

tiek v~~r het project is de verhoogde straat 

die er voor zorgde dat er economischer kon 

worden omgesprongen met het grondopper

vlak. Hiernaast stimuleerde deze stroot ook 

het gebruik van de openbare ruimte, kinderen 

konden voor de deur spelen ook al woonde 

men op de verd ieping. 

Het intensievere gebruik van de open bare 

ruimte zorgde er mede voor dat er een grote 

saamhorigheid heerste in het wooncomplex, 

doordat mensen de plek eigen konden maken. 

Op deze manier zorgt de organisatie van het 

complex voor de ruimtelijke beleving van het 

wonen in een gemeenschap en ook al is hierbij 

de school en de ruimtelijke morfologie totaal 

verschillend ten opzichte van de woonhotels, 

in het concept idee van een gemeenschap van 

gelijkgestemden die voorzieningen delen is 

de vergelijking goed te maken. 
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Afbeelding 10: Justus van Effenblok, M. Brinkman. 

De Hoge Heren. 
De Hoge Heren in Rotterdam van Wiel Arets 

zijn een goed voorbeeld van de moderne luxe 

die deze woonvorm kan bieden en is daarin 

van vergelijkbaar niveau als de Haagse woon

hotels in hun tijd. Het gebouw is opgebouwd 

uit een menging van koop- en huurwoningen, 

waarnaast ook gemeubileerde woningen 

worden aangeboden voor expatriates en 

projectmedewerkers die tijdelijk in Nederland 

verblijven. De morfologie die het gebouw kent 

is een gestapelde vorm waarbij de woningen 

zijn geplaatst op een sokkel. In de sokkel is 

een verscheidenheid aan luxe voorzieningen 

opgenomen zoals businessunits met verga

derruimte, zwembad, sauna, fitnessruimte 

en gastenverblijven. Op de begane grond 

zorgen publieke functies zoals een grand cafe 

voor een aanvulling van op de voorzieningen 

van het complex. Tevens zorgen deze functies 

v~~r de aansluiting tussen stad en complex. 

Naast de vele voorzieningen kent het gebouw 

een breed serviceaanbod, zoals een bood

schappen-, maaltijd- en stomerijservice via 

de huiscomputer en een servicemanager. Het 

service aanbod zorgt er in dit geval voor dat 

de woningen individueel een hoge kwaliteits

standaard kennen en de voorzieningen 

richten zich op de kwaliteit van het gebouw 

als gemeenschap. 

Sargfabrik & Miss Sargfabrik. 
Een moderne variant, waarbij de stedelijke 

enclave worden ingezet v~~r socia Ie woning

bouw, zijn de in Wenen gelegen Sargfabrik & 
Miss Sargfabrik van BKK-3 Architektur. Door 

de combinatie met de sociale woningbouw 

wordt niet zoals in het verleden de persoon

lijke hygiene veiliggesteld maar krijgen 

mensen met een klein inkomen de mogelijk

heid zich te ontplooien doordat de sociale 

woningbouw wordt gecombineerd met 

sociaal-maatschappelijke en culturele functies. 

Het project bestaat uit twee complexen waarin 

een gemeleerde bewonersgroep gebruik 

kan maken van de diverse gemeenschappe

lijke voorzieningen op beide lokaties. Hierbij 

heeft een breed spectrum van voorzieningen 



een plek gekregen in de gebouwen, uiteen

lopend van een zwembad, een theaterzaal, 

een restaurant, een kinderdagverblijf, een 

grootkeuken, een bioscoopje, een bibliotheek, 

flexwerkruimten, kleine bedrijfsruimten en 

wasfaciliteiten tot gemeenschappelijke tuinen. 

In tegenstelling tot dit scala van voorzien

ingen zijn de woningen beknopt gehouden, 

Afbeelding 11: De Hoge Heren, W. Arets. 

Afbeelding 12: Miss Sargfabrik, BKK-3 Architecfur. 

zodat ze v~~r een grote groep mensen betaal

baar zijn. De vierkante meters die echter zijn 

bespaard in de woningen komen terug in de 

gemeenschappelijke ruimten die mede hier

door intensief worden gebruikt. Het feit dat 

de beide gebouwen worden beheerd door 

het collectief van bewoners maakt het geheel 

tot een hechte gemeenschap. 
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Verbanden. 
Ais de aanpak en uitwerking van deze voor

beelden van enclaves in de stad worden 

afgezet tegen de door mij beoogde bena

dering van 'vaste' woningen in samenspel met 

'flexibele' voorzieningen zijn er zowel over

eenkomsten als verschillen te constateren. 

Het idee van de 'vaste' woning waar de be

woners identiteit aan kunnen ontlenen is terug 

te vinden in de voorbeelden. Dit ten eerste 

door hun uitgesproken vormgeving die hun tot 

identiteit maakt in de stad. Daarnaast zorgt 

het gebruik van de voorzieningen in de di

recte nabijheid van de woningen ervoor dot 

de woning meer wordt dan een plek waar 

men slaapt en eet. De woning en zijn directe 

omgeving worden op deze manier weer een 

volwaardige leefomgeving die bruist van de 

activiteit passend bij de bewoners. Gevolg 

van een intensiever gebruik van de directe 

leefomgeving is dot mensen zich hier ook 

meer bij betrokken voelen waardoor er meer 

binding is met de plek. 

De gedachte achter de 'flexibele' voorzien

ingen blijft echter achter, de voorzieningen 

in de voorbeelden blijven vaak beperkt tot 

specifiek ingerichte ruimten. Natuurlijk kan 

er worden gesteld dot in de loop der tijd 

de in de projecten aanwezige voorziening

en kunnen veranderen. Bewijs hiervan is de 

modernisering van het Justus van Effenblok 

waarbij tegenwoordig in de behoefte van 

was- en badruimte wordt voorzien door de 

woningen en de leeggekomen gemeenschap

pelijke ruimte nu wordt ingezet als kinderdag

opvang. Het feit blijft dot dit veranderingen 

zijn voor de langere termijn, die niet snel kun

nen worden uitgevoerd. In een maatschappij 

waarin technologische ontwikkelingen, rages 

en veranderende leefstijlen komen en goon, 

hebben mensen de behoefte om hier snel op 

te kunnen reageren in hun leefomgeving zodat 

het leefgemak wordt verhoogd. Dit hoeft ech

ter niet te betekenen dot aile voorzieningen 

flexibel dienen te worden uitgevoerd, dit zou 

een bedreiging vormen voor de consistentie 

van de stedelijke identiteit, een juiste balans 

hierbij is noodzakelijk. 

Het implementeren van de beoogde symbiose 

tussen de 'vaste' woningen en de 'flexibele' 

voorzieningen in een stedelijke woonomge

ving voor jonge gezinnen is een uitdaging 

die ik ben aangegaan tijdens mijn afstudeer

project. Waarbij de hier voor beschreven 

ideologie mijn uitgangspunt is geweest voor 

een architectuur gericht op de samenhang tus

sen het individu en het collectief. 

lYona Friedman: Dat is architectuur, artikel Yona 

Friedman, De mobiele architectuur 1958. 

2 Alison en Peter Smithson: Dat is architectuur, ar

tikel Alison en Peter Smithson, Menselijke associ at

ies 1953. 
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Identiteit van de lokatie. 
De verdichting von de stod zol niet aileen 

invloed hebben op het gebruik von de stod 

moor notuurlijk ook op de beleving von het 

stedelijke leven. Zo zol een verdichting von 

de stod invloed uitoefenen op de diverse ver

keersstromen die zij kent. Kortere of standen 

leiden tot een intensiever gebruik von de 

voet- en fietspoden en doornoost kon open

boor vervoer efficienter worden ingezet. 

Noost de vele stedenbouwkundige ospecten 

die een rol spelen bij de verdichting von de 

stod, is het een eenvoudig te stellen constote

ring dot de werelden von rust en hectiek 

dichter op elkoor komen te liggen. Dit hoort 

bij de identiteit von een dichtbebouwde stod, 

zo kent iedere woonomgeving zijn eigen tofe

relen. Een belongrijk aspect von de belevenis 

von deze stedelijke hectiek en rust von een 

plek, noost het beeld, is het geluid. Ook 01 
zijn we ons minder bewust von dit ouditieve 

beeld von een plek in vergelijking tot het 

visuele, speelt het ouditieve beeld een zeer 

belongrijke rol bij onze woorneming von een 

plek. Verkeerswegen, spoorlijnen, bedrijven, 

kinderspeelplootsen, buren, sportvelden, heb

ben ollemool hun eigen korokteristieke geluid, 

zo heeft ieder gebied zijn eigen okoestische 

korokter dot gevormd wordt door de plek en 

zijn gebruik. Bij een bruisende stod hoort don 

ook rumoer, het is een essentieel onderdeel 

von de identiteit von de stod, de genius loci. 

Door deze identiteit te koesteren en te ver

bijzonderen in de stedelijke structuur kunnen 

woonomgevingen worden gereoliseerd met 

een sterke identiteit, woordoor bewoners zich 

gemokkelijker kunnen identificeren met hun 

directe omgeving. 

Doordot de oord von de voorzieningen in 

een woonomgeving, niet aileen voorzien in de 

dogelijkse behoeftes, moor mede het korok

ter hiervon vormen zijn zij een schokelelement 

tussen de gefociliteerde en de herkenbore 
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leefomgeving. Zo is in het vooronderzoek ge

constateerd dot de jonge gezinnen met een 

stedelijke woonwens, behoefte hebben aan 

hoogstedelijke voorzieningen en een hoge 

mate van mobiliteit nastreven. Behoeftes die 

voortkomen uit hun relatie met de stad, de 

stedelijke gezinnen behoren in veel gevallen 

namelijk tot de actieve groep creatievelingen 

en cultuurminnaars die veel band en hebben 

met de stad als woonplek. Het is echter ook 

een groep die tegelijkertijd behoefte heeft 

aan bewegingsruimte en groen, in een veilige 

en rustige woonomgeving die enige beschut

ting biedt tegen de grootste drukte van de 

stad, kenmerken die niet direct passen bij een 

hoogstedelijke lokatie. Zij zijn opzoek naar 

een woning in de stad, die enigszins in de 

luwte van de stedelijke hectiek is gesitueerd 

en voorziet in zowel de behoefte naar stede

lijkheid als die naar geborgenheid. 

De lokatie is bepaald op basis van deze be

hoeftes van het jonge gezin en enkele van 

de aandachtspunten uit het vooronderzoek. 

Op deze manier draagt de kwaliteit van 

de bestaande stedelijke structuur bij aan de 

verankering van het compacte netwerk in 

de stad, door een intensief gebruik van de 

bestaande stedelijke voorzieningen. Gelegen 

aan de noord-oost rand van het centrum van 

Eindhoven ligt de lokatie niet aan een stede

lijke hoofdroute, maar zijn de stedelijke voor

zieningen als winkels en culturele instellingen 

en de infrastructure Ie voorzieningen als trein 

en bussen eenvoudig te bereiken. Doordat 

de lokatie aan de Dommel grenst, haakt de 

lokatie in op de aanwezige groenstructuur in 

de stad. Groen is op deze manier vanaf de 

lokatie gemakkelijk te bereiken in de vorm 

van de TU / e campus die dienst kan doen 

als stadspark. De Dommeltunnel vergroot 



hierbij de bereikbaarheid van dit groen 

door barrieres als het spoor en de Professor 

Dr. Dorgelolaan te slechten. Deze stedelijke, 

infrastructurele en groen/ recreatie voorzien

ingen vormen de basis voor een op het jonge 

gezin gerichte leefklimaat. 

De beleving op de lokatie wordt voor een 

belangrijk deel bepaald door het naast ge

legen centraal station van Eindhoven. Door dit 

echter niet als beperking op te vatten, maar 

de stedelijke rumoer en de bedrijvigheid die 

dit met zich meebrengt te benutten, ontstaat 

de kans een unieke leefomgeving te creeren 

met een karakteristieke identiteit. Door een 

samenspel tussen de auditieve en visuele 

eigenschappen van de lokatie kan er een 

theatrale voorstelling worden gecreeerd van 

de stedelijke bedrijvigheid van het spoor die 

de leefomgeving kan typeren. Zo kunnen de 

Afbeelding '4: Masterplan Stationsgebied. 

kenmerkende eigenschappen van de lokatie 

worden ingezet om voorwaarden te scheppen 

van een eigen plek. 

Masterplan. 
In de ontwikkelingen van het stationsgebied, 

waar de gekozen projectlokatie deel van uit

maakt, wordt het stationsgebied gezien als 

hart van Eindhoven en is daarmee een van de 

belangrijke ontwikkelingsgebieden in de stad. 

Het gebied moet zich daarbij ontwikkelen 

als een activiteitenzone die wordt geken

merkt door zijn grootschaligheid, commerciele 

voorzieningen en stedelijke woonvormen. De 

basis van de ruimtelijke visie voor het stations

gebied is het creeren van een maaiveld op 

centrumniveau. Voor de projectlokatie zal dit 

echter weinig consequenties hebben. Aspect

en uit het masterplan die wei van invloed zijn 

op de projectlokatie zijn de opwaardering 
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van de Stationsweg ten zuiden van de loka

tie, een hoogte accent dot staat gepland aan 

het stationsplein ten westen van de lokatie en 

de herontwikkeling van de Dommelzone ten 

oosten van de lokatie. 

Zo wordt in de plannen de ambitie uitgespro

ken om de as tussen de Effenaar en het 

PSV-stadion, waar de Stationsweg deel van 

uitmaakt, te ontwikkelen als een stads

boulevard met een hoog inrichtingsniveau. 

Het terugbrengen van de Gender in het 

ruimtelijke proflel is hier onderdeel van. Deze 

nieuwe stadsboulevard moet de stations

omgeving de kwaliteit en allure geven die 

past bij een centrumentree en samen met een 

nieuw stations plein met verblijfskwaliteiten, 

het station verbinden met de binnenstad. De 

oostwand van het stationsplein zal hierbij 

gevormd worden door de geplande hoog

bouw tussen het stationsplein en de lokatie, 

bestaand uit een commercii:He sokkel met 

door op een woontoren van 125m. In samen

spel met de ontwikkelingen aan de westzijde 

van het plein, zorgt de sokkel dot het stations

plein een duidelijk gedeflnieerd geheel wordt, 

waardoor de grootste activiteit zich door zal 

blijven concentreren zodat de lokatie ook in 

het masterplan een stedelijke plek blijft in 

de luwte. Wat betreft de Dommelzone zet 

de gemeente in op een culturele educatieve 

as met de Dommel als fysieke begeleiding. 

Verbetering van de natuurfunctie en het net 

van wandel- en fletsroutes zijn hierbij van 

belong om de Dommel om te vormen tot een 

kwaliteitselement in Eindhoven. 

Deze stedenbouwkundige aspecten uit het 

masterplan zijn in het ontwerpproces als vast 

gegeven behandeld en zullen door het feit 

dot ze samen met het spoor de projectlokatie 

inkaderen elk hun weerslag kennen op de 

invulling. 

Stedenbouwkundige analyse. 

Bebouwing. 
De bebouwing in het stationsgebied wordt 

gekarakteriseerd door grote, moderne bouw

blokken met een zakelijke uitstraling. De school 

en zakelijkheid zorgen er v~~r dot het gebied 

een eigen sfeer en uitstraling geniet en hierin 

contrasteert met de binnenstad die een per

ceelsgewijze opbouw kent, met kleinschalige 

en fljnmazige bebouwing. Waar deze twee 

stedelijke structuren ten westen van het cen

trumgebied overvloeien in de aangrenzende 

gebieden vormt de Dommel in het oosten een 

horde grens tussen het stadscentrum met zijn 

stedelijke dichtheid en een in het groen gele

gen villawijk. De lokatie bevindt zich hierbij 

op de scheiding tussen beide gebieden en luid 

als het ware de centrumstedelijke bebouwing 

in, zoals het bouwvolume van de Effenaar dat 

reeds doet. 

De robuuste gebouwen in het stations

gebied kennen in de meeste gevallen een 

wandvormig karakter met een naar de stad 

gerichte orientatie. Gevolg daarvan is dot de 

bebouwing met de rug naar het spoor is 

gesitueerd, waardoor restgebieden ontstaan 

die worden gebruikt voor de aan en afvoer 

van goederen. Naar het spoor toe vormt de 

bebouwing echter geen ononderbroken wand, 

de ruimtes tussen de bouwblokken zorgen er 

voor dot de stad zijn relatie met het spoor 

zowel visueel als auditief blijft behouden. De 

losse bouwvolumes longs het spoor kennen 

elk hun typerende materialisering en vorm

geving, maar vormen een gebaar door hun 

gelijke hoogte, schaal en orientatie. In het 

Masterplan wordt deze karakteristiek van het 

gebied op waarde geschat en nieuwe volumes 

ingepast in deze vormentaal. Door hoogteac

centen te plaatsen in het stationsgebied wordt 

desalniettemin op een punt gebroken met de 

bestaande structuur, zo wordt de momenteel 
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- L - -Afbeelding 15: Verschillende bebouwingstypen rond project tokatie. 

aanwezige verticale samenhang in hoogte 

doorbroken. De hoogbouw past bij het zake

lijke hoogstedelijke karakter dot de gemeen

te voor ogen staat bij de ontwikkeling van 

het stationsgebied, maar zal zorgen voor een 

actievere belevingsrelatie tussen het spoor en 

de stad dan de huidige situatie. 

Infrastructuur. 

In de huidige situatie hebben de prominente 

positie van de wegen en het spoor in het 

centrumgebied tot ruimtelijke anarchie geleid. 

Met name de noordzijde van het stationsge

bied heeft hieronder te lijden. Het creeren 

van een maaiveld op centrumniveau en de 

mogelijkheden die hierdoor ontstaan om een 

fijnmazig stelsel van routes en assen te ma

ken die het stationsgebied en de omringende 

gebieden met elkaar te verbinden, worden 

hiervoor als oplossing aangedragen in het 

eerder genoemde Masterplan. voor de pro-

jectlokatie geldt echter dot de infrastructuur 

in het masterplan een even prominente positie 

zal blijven bekleden aangezien de dominante 

oost west structuur die het spoor en de Stations

weg vormen aan tweezijden van de loka

tie gehandhaafd blijft. De identiteit van de 

lokatie zal dan ook voor het grootste deel 

worden bepaald door deze infrastructurele 

structuur waarbij het spoor de meest bepa

lende factor zal zijn, zowel visueel als auditief. 

De infrastructurele diversiteit en dichtheid van 

het stationsgebied zorgt, naast een karakte

ristieke sfeer ook voor een goede bereik

baarheid van de lokatie zowel met eigen 

vervoer als met het openbare vervoer. De 

nieuwe scheiding tussen het langzame en 

snell ere verkeer zal de bereikbaarheid voor 

het langzame verkeer nog verder verbeteren 

door de momenteel onveilige situaties aan te 

passen. Door de opwaardering van het de 

infrastructuur voor fietsers en voetgangers 
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worden mensen gestimuleerd om binnen 

de grenzen van de stad de auto te laten 

staan. Enkele gerealiseerde voorbeelden 

van ontwikkelingen op dit gebied zijn het 

autovrije winkelcentrum van Eindhoven en 

het nieuwe fietspad langs de Dommel. Het 

verdichten en verbeteren van de verschil

lende infrastructuren in het stationsgebied 

zullen hun uitwerking hebben op de stedelijke 

stroom van mensen, maar in hoofdzaak zullen 

deze onveranderd blijven. Zo zullen de stede

lijke hoofdstromen in grote mate langs de 

projectlokatie blijven lopen, zodat de relatieve 

rust op de lokatie blijft gewaarborgd, in een 

hoogwaardig netwerk van infrastructuur. 

Groenstrucluur. 

In de stedenbouwkundige opbouw van 

Eindhoven zijn verschillende groene wiggen 

te herkennen die doorlopen tot ver in de 

stad. Een uitloper van een van deze groene 

wiggen grenst aan de projectlokatie, de 

Dommel vormt op dit punt de begrenzing 

van dit groen gebied, waar de villawijk, de 

TU/e campus en de Karpendonkse plas deel 

vanuit maken. Dat de meerwaarde van een 

dergelijke groenstructuur in de stad wordt 

erkend door de gemeente Eindhoven spreekt 

uit de al eerder genoemde plannen om de 

Dommel als fysieke begeleiding in te zetten 

voor een culturele educatieve as. Het overige 

groen in het stationsgebied blijft beperkt tot 

het opvullen van de restruimten die ontstaan 

tussen de gebouwen en de infrastructuur, zo

als in zoveel stedelijke centra het geval is. 

Zo worden de verschillende wegen in het 

masterplan begeleid door groenstructuren 

die worden opgezet als lanen. Deze intensi

vering van groen in de tussenruimte betekent 

een groener stationsgebied en is daarom een 

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ten 

opzichte van de huidige situatie. 

Afbeelding 16: Verschi/lende verkeersstromen rond de pro;ect lokotie; spoor, outoweg, fietspod, voetpod. 



Afbeelding 17: De aanwezige groenstructuur rond de project lokatie. 
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Concept. 
Om een stedelijk woonmilieu te creeren dat 

past bij jonge gezinnen zal er moeten worden 

voldaan aan de woonwensen zoals deze in 

het vooronderzoek naar boven zijn gekomen. 

Het voorzien in deze behoefte is een samen

spel tussen de lokatie en de gehanteerde 

ideologie. De vraag is dan, hoe de beoogde 

strategie op een dusdanige wijze op de 

lokatie kan worden ge·implementeerd, zo

dat beide aspecten elkaar aanvullen en 

versterken. Centraal daarbij staat het 

samenspel van de 'vaste woning' en de 

'flexibele' voorzieningen in de stedelijke 

enclave, die door zijn interactie met de stad 

gebruik maakt van de stedelijke kwaliteiten in 

de breedste zin van het woord en tegelijker

tijd de stad verrijkt door doelgroep specifleke 

voorzieningen aan te bieden. 

Het wonen is in dit kader het beginpunt, aile 

voorzieningen in de stad zijn er immers om 

het gewone leven mogelijk en zo aangenaam 

mogelijk te maken. De woning als meest 

private onderdeel van de stad dient hierbij 

als uitvalbasis in een dagelijks netwerk van 

door de tijd heen veranderende en vaste 

voorzieningen. Om de woningen en daarmee 

de bewoners een actief onderdeel van de 

stad te laten zijn dienen zij te worden ingebed 

in het stedelijke netwerk van voorzieningen, 

de woning als het ware op een voorzienend 

basement. In een dergelijke organisatie 

vormen de voorzieningen de aansluiting 

met de stad, zodat er ook een relatie kan 

ontstaan met andere netwerken. 

In dit basement van voorzieningen vindt een 

transitie plaats van een openbare (stedelijke) 

naar een prive (persoonlijke) gerichte schaal. 

Op stedelijk niveau worden in dot geval de 

voorzieningen gesitueerd die een grotere 

groep gelijkgestemde stedelingen bediend; 

naarmate de afstand tot de woning kleiner 
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wordt verandert de aard van de voorziening

en in specifleker afgestemde voorzieningen 

op de bewoners van, of individuen in het 

complex. Door op deze wijze in te spelen 

op de stedelijke gelaagdheid wordt er een 

sociale structuur ge'introduceerd die, naar

mate men dichter bij de woning komt een 

persoonlijker karakter krijgt. De voorziening

en en deze geleding dragen op deze manier 

bij aan het gevoel van een eigen plek in de 

woonomgeving. Zo weten de bewoners wat er 

in de directe omgeving van de woning gebeurt 

en kent men de personen die er gebruik van 

maken. De voorzieningen vormen in feiten een 

buffer ten opzichte van de stedelijke activiteit 

en bieden de rust, geborgenheid en veiligheid 

waar de jonge gezinnen naar opzoek zijn. De 

vertrouwdheid met de eigen woonomgeving 

zorgt voor een zekere mate van openheid, 

die een sociaal klima at doet ontstaan waar 

contacten snel kunnen worden gelegd en dus 

gemakkelijk sociale banden kunnen worden 

aangegaan. Zo kan interactie op een per

soonlijke school tussen de bewoners in een 

Afbeelding 18: Doelgroep gerichte voorzieningen als basement v~~r de woningen. 



dergelijk netwerk van voorzieningen worden 

ingezet om sociale netwerken te stimuleren en 

het thuisgevoel en daarmee binding met de 

plek te ontwikkelen. 

De binding met de woonomgeving kan hierbij 

worden versterkt door het uitspelen van de 

karakteristieke eigenschappen van de loka

tie. Door de woonomgeving een duidelijke 

identiteit te geven wordt het voor mensen 

eenvoudiger zich met hun directe omgeving 

te identiflceren. De prominente aanwezigheid 

van het spoor en hiermee gepaard gaande 

theatrale stedelijkheid die het komen en 

goon van de treinen in zich heeft, biedt hier 

mogelijkheden. Het creeren van verschillende 

beleefwerelden kan daarbij het verloop van 

openbaar naar prive kracht bij zetten. Door 

de bewoners op de verschillende niveo us te 

confronteren met het spoor en zijn aanwezig

heid, ontstaat er acceptatie en identiflcatie. 

Hierbij kan de gedachtegang van de voor

zieningen die de woningen ondersteunen 

op de lokatie worden vertaald door de 

voorzieningen in te zetten als een bufferzone 

richting het spoor, zodat de voorzieningen ook 

in dit geval de woningen faciliteren. 

Dit conceptuele schema, met daarin de 

verankering van de woning in de stad door 

mid del van een basement van veranderende 

Afbeelding 19: Lokatie specifieke interpretatie van het concept. 

voorzieningen, de geleidelijke overgang van 

openbaar naar prive met mogelijkheden tot 

interactie en het aangaan van een relatie met 

het spoor als identiteit, heeft model gestaan 

voor het ontwerp. Daarbij is steeds getracht 

terug te redeneren naar de twee kernbegrip

pen identiteit en flexibiliteit die voortkomen 

uit de benadering van de 'vaste' woning en 

de 'flexibele' voorziening. 

Stedenbouwkundige inpassing. 
In de ruimtelijke omgeving zorgt de 

samenstelling van het aantal oppervlaktes, 

objecten en geometrieen voor zowel een 

visueel als auditief beeld, het waarderen van 

deze kenmerken begint op de stedenbouw

kundige school. Door worden de randvoor

waarden gevormd die er voor zorgen dot 

ook met de nieuwe invulling, de identiteit van 

een stedenbouwkundige context behouden 

blijft. Bestaande stedelijke stromen moeten 

worden ingepast in het bouwvolume, maar 

tegelijkertijd moet er vanuit de behoefte van 

de jonge gezinnen afstand worden gecreeerd 

om een veilige thuishaven te kunnen vormen. 

Door de bouwblokken op een plint te plaatsen 

ontstaat een verhoogd maaiveld, dot dienst 

kan doen als entree, collectieve groenvoor

ziening, speel- en gebruikruimte voor de 

bewoners. Terwijl de plint kan worden gevuld 
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met aansprekende stedelijke voorziening

en gericht op gezinnen, zodat het complex 

zich kan ontwikkelen tot een brand punt in de 

stad v~~r gelijkgestemden. Door met de plint 

de bewegingen van de Stationsweg en het 

spoor over te nemen ontstaat er een door de 

volumes begeleide stroot die aansluit op 

het stedelijke leven en beleving. Zo ontstaat 

er een begeleide route die loopt van het 

Stationsplein naar de stedelijke voorziening

en van het complex en verder door naar de 

Effenaar. Deze stroot die de lokatie kruist 

vormt de drempel tussen het project en de 

stad, een gebied dot middelt tussen het hoog

stedelijke karakter van het Stationsplein en de 

stedelijke rust van het verhoogde maaiveld. 

Zoals in de stedenbouwkundige analyse 

naar voren komt is de infrastructuur veelal 

bepalend voor het karakter van de lokatie. 

Het behouden van de relatie tussen de stad 

en het spoor en het creeren van een dergelijke 

relatie tussen de woningen en de aanwezige 

infrastructuur is dan ook een belangrijk 

criteria geweest. Met het plaatsen van twee 

schijfvormige bouwvolumes op de plint met 

eenzelfde lineaire orientatie als de lokatie, 

wordt hieraan tegemoet gekomen. Op deze 

manier wordt de onderbroken wandstructuur, 

die de bouwvolumes in spoorzone kenmerkt, 

doorgezet op de lokatie, zodat het spoor ook 

hier waarneembaar blijft. Tevens zorgt een 

dergelijke linea ire bebouwing er voor dot 

de woningen een extrovert karakter krijgen 

door ze te confronteren met de omringende 

omgeving, in plaats van ze door middel van 

een hovenstructuur hier zoveel mogelijk van of 

te sluiten. Enige bescherming tegen het spoor

weggeluid moet er vanwege de regelgeving 

wei zijn\ maar hier hoeft in de uitwerking niet 

betuttelend mee te worden omgegaan. Het 

doorlaten van geluid is, naast het weren van 

geluid, essentieel voor de verhoging van de 

kwaliteit van de leefomgeving. 

Door de verspringing die beide bouwvolumes 

kenmerkt, wordt het aanzicht en daarmee ook 

de interne organisatie van de bouwvolumes 

minder massaal, waardoor herkenbaarheid 

van de eigen plek in het complex toeneemt. 

Ook ontstaat er op het opgetilde maaiveld een 

onderverdeling van ruimtes die in hun gebruik 

worden gedefinieerd door het heersende ge

luidsniveau. De van het spoor afgeschermde 

ruimtes vormen plekken van relatieve rust op 

het dek terwijl de ruimtes aan de spoorzijde 

van de bouwvolumes herrieplekken vormen. 

Op een herrieplek kunnen functies worden 

gesitueerd die meer geluid produceren 

zoals speelplekken voor kinderen. Het 

geproduceerde geluid kan verloren goon in 

de omgeving zonder irritatie op te wekken, 

de activiteiten wordt als het ware gemaskeerd 

door het geluid van het spoor. 

De positie van de bouwvolumes met hun 

horizontale en verticale verspringingen, 

zorgen er verder voor dot een morfologisch 

samenspel ontstaat met omliggende bebouw

ing en landschap. De verbindingen die het 

complex hierdoor aangaat met zijn directe 

omgeving zorgen er voor dot het zich inbedt 

op de lokatie. 

Afbeelding 20: Lokotie met mossomode/. 



Afbeelding 27 : Centrole stroot verbindt complex met de stedeli;kheid van de lokatie. 

Afbeelding 22: Losse bouwblokken op de plint zorgen v~~r afstand tot rledeli;kheid en laten geluid door. 

Afbeelding 23: Horizontale en verticale verspringingen zorgen voor herkenbaarheid en herrieplekken. 
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Organisatie van het bouwblok. 

Organisatie van het fysieke bouwblok. 

In het wooncomplex ontstaat door het groep

eren van jonge gezinnen een interessant 

leefklimaat als alternatief voor de stedelijke 

randgebieden. Er ontstaat een leefklimaat 

met een goed pedagogisch karakter, door 

de samenkomst van voorzieningen, een veilige 

woonomgeving en vee I speelkameraadjes. De 

openbaarheid van het wonen in het complex 

en de organisatie daarvan spelen hierbij een 

belangrijke rol. Dit zorgt namelijk voor onder

linge contacten, die de binding met de buurt 

en het gevoel van thuis stimuleertj er ontstaat 

een eigen identiteit waarin snel nieuwe mensen 

worden opgenomen. 

Om deze openbaarheid te bewerkstelligen 

is een verhouding tussen de woning en zijn 

directe omgeving noodzakelijk die mensen 

stimuleert uit hun woning te komen en in de 

openbaarheid te treden. De kwaliteit van 

de ontsluiting en de mogelijkheden tot het 

ontplooien van activiteiten in de nabijheid 

van de woning zijn hierbij randvoorwaarden. 

Door de woning als een private leefomgeving 

met een basis kwaliteit te benaderen, waarbij 

in de directe omgeving voorzieningen worden 

geplaatst die extra kwaliteit kunnen toevoe

gen aan het leven, ontstaat een leefgebied 

dot niet beperkt blijft tot de fysieke grenzen 

van de woning. Collectieve ruimtes en het 

verweven van publiek en prive worden op 

deze manier ingezet als architectonische 

elementen die de socia Ie interactie bevor

deren en daarmee het gevoel van veiligheid 

vergroten. Het openbare leven blijft hierbij 

een individuele keus tussen de basis kwaliteiten 

van de private woning en de extra kwaliteiten 

van de collectieve voorzieningen. 

In de directe omgeving van de woningen 

is er onderscheid te maken tussen twee 

verschillende voorzieningtypologieen, waar

bij de afstand tot de woning en daarmee het 

individuele karakter van de voorzieningen 

bepalend zijn voor de aard daarvan. 

Op het gemeenschappelijke niveau zijn 

op herkenbare plekken in het complex de 

vaste voorzieningen gelegen. Deze nemen 

de rol over van het stedelijke plein en doen 

binnen het complex dienst doen als thematisch 

plein, ze zorgen op deze manier voor socia Ie 

interactie en bieden de leefomgeving extra 

kwaliteit. 

Daarnaast zorgen mobiele tijdelijke voor

zieningen voor een collectieve aanpak van 

de steeds veranderende individuele woon

behoefte van de bewoners. Verschillende 

faciliteiten, passend bij de leefstijl of trend 

van het moment, kunnen tijdelijk pnve 

gebruikt worden, maar moeten op de langere 

termijn worden gedeeld met de mede bewo

ners. Deze circulatie vormt zijn eigen vorm 

van collectiviteit, ook 01 zijn de voorzieningen 

gerieht op de individuele woonkwaliteit. 

Voor de sociale binding en kwaliteit van 

de leefomgeving zijn, naast de specifiek 

gedefinieerde ruimtes van de woningen en 

de voorzieningen, de overgangen waarmee 

deze worden verbonden net zo belangrijk. De 

ruimte tussen de woningen en de voorziening

en moet goed zijn, anders zal de beoogde 

symbiose in het gebruik nooit tot stand kunnen 

komen. 

Door de galerijontsluiting, die voortkomt 

uit de lineaire orientatie van de blokken, 

een breedte moat te geven van drie meter, 

ontstaan als het ware luchtstraten die ruimte 

bieden aan bijvoorbeeld spelende kinderen. 

Door deze straten deels in het woonvolume 

te drukken wordt voorkomen dot de school 

van de bufferzone voor een onprettige 

ervaring zorgt en verkrijgen de straten een 

bepaalde geborgenheid over zieh, terwijl het 
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overstek de verticale relatie met de buffer

zone in stand houdt. Daarnaast wordt, om een 

sfeer van anonimiteit en eentonigheid aan de 

straten te voorkomen, per straat maximaal 

9 woningen ontsloten. Ook wordt de lengte 

van de straten, door accenten ter plaatse van 

de woningscheiding en de diverse trappen 

onderbroken. Deze elementen zorgen tevens 

voor het ontstaan van luwtes aan de straat 

die de bewoners zich eigen kunnen maken. Zo 

kan iedere straat zijn eigen karakter krijgen 

en zich ontwikkelen tot verblijfsruimte in plaats 

van transitieruimte. De houten materialisatie 

van de straten, de introductie van groenvoor

zieningen, het klimatiseren van de bufferzone 

en het verbeteren van de nagalmtijd op de 

straten ten opzichte van de bufferzone, zijn 

er op gericht om deze ambitie van verblijfs

ruimte kracht bij te zetten, door een aange

no am leefklimaat te creeren. 

Afbeelding 25: Impressie van de re/otie tussen de stroot 

en de bufferzone. 

Organisa.ie van de beleving van he. 
bouwblok. 
Parallel aan de fysieke organisatie van het 

bouwblok wordt de beleving van de plek 

ingezet om de gelaagdheid in de organisatie 

kracht bij te zetten. Door gebruik te maken 

van het nadrukkelijk aanwezige spoorweg

geluid op de lokatie, om verschillende beleef

werelden te creeren in de organisatie van 

de leefomgeving, ontstaat er een geleding 

van openbaar tot prive die lokatie-eigen is. 

Geluidshinder moet hierbij worden voorkomen, 

maar stil hoeft het in de leefomgeving zeker 

niet te zijn. In de ruimtelijke omgeving moet 

rekening worden gehouden met wenselijke 

en onwenselijke geluiden, een slaapkamer 

dient bijvoorbeeld een andere benadering 

dan de woonkamer. 

Tegenhouden, dempen en absorberen zijn 

daarbij manieren om minder gewenste 

geluiden te manipuleren. Zo zijn er verschil

lende geluidzones te ontwerpen die hun 

eigen uitwerking hebben op de beleving van 

de bewoners. Het is hierbij zoeken naar een 

'akoestische kwaliteit', passend bij de functie 

van het specifieke gebied of ruimte. 

Op basis van het geluidniveau kunnen, inge

geven door de algemene beleving hiervan, 

verschillende gebiedstypes worden geken

schetst, die gebruikt kunnen worden om de 

zonering inzichtelijk te maken2
• Tussen deze 

gebiedstypes wordt onderscheid gemaakt 

naar de dynamiek die de plek karakteri

seert. De ruimtelijke en functionele kenmerken 

vormen zo een goed uitgangspunt voor 

het typeren van deze gebieden; een hoger 

geluidniveau kan acceptabel zijn vanwege 

de kwaliteiten die het gebiedstype kent op 

basis van activiteit en voorzieningen. In de 

organisatie van het bouwvolume kan op 

deze manier een verdeling worden gemaakt 

van de collectieve drukte naar de individu-



Stap 2: collectieve bufferzone. 

CentrufTI stedeli jk geluid (55 dB) 

Stap 5: slaapkamers. 

Natuur geluid (35 dB) 

Afbeelding 26: Optredende geluidniveaus en de daarbii opgaande beleving. 

Stop 3: woningentree. 

Centrum dorps geluid (50 dB) 

Stop 4: woonkamer. 

Groenstedelijk geluid {45 dB) 
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ele rust. Voor het bouwvolume zijn zo ten 

behoeve van de beleving van de plek, 5 

stappen gemaakt: het invallende geluid, de 

collectieve bufferzone, de woningentree, de 

woonkamer en de slaapkamer. ledere stop, 

gekenmerkt door zijn eigen gebruik, kent 

daarmee een passend geluidniveau dot op 

basis van de algemene beleving is gekoppeld 

aan een bepaald gebiedstype. Zo wordt 

de sfeer van de plek op elk niveau mede 

bepaald door het spoorweggeluid, waarbij 

de aanwezige rumoer past bij de functionele 

invulling van de ruimte en de daarmee 

gepaard gaande dynamiek in gebruik. Het 

goat er in dot geval om de scheiding van ge

luidsgevoelige en 'geluidsongevoelige' ruimten 

op een dusdanige manier op te lossen dot 

hinder wordt voorkomen terwijl de identiteit 

van de lokatie en daarmee de kwaliteit van 

de theatrale stedelijkheid van het spoor, in 

aile lagen van het gebouw kan doordringen. 

Om een dergelijke auditieve relatie tussen 

het spoor en de bufferzone te verwezenlijken 

en daarmee het gestelde geluidsniveau van 

55dB te behalen in de bufferzone, is het niet 

wenselijk een dichte glazengevel te plaatsen 

richting het spoor. Dit zou namelijk door de 

hoge geluidwering te veel geluid buiten hou

den. Het toevoegen van akoestische openi

ingen in deze gevel is hierop het antwoord, 

dit kan door de klimatologische eigenschap

pen die worden toegedicht aan de buffer

zone echter niet door eenvoudigweg gaten 

te maken in de gevel. De oplossing hiervoor 

is de combinatie van slechte akoestische en 

goede thermische materiaaleigenschappen 

van drukvaste isolatiematerialen, waardoor 

het mogelijk wordt het gewenste geluidniveau 

in de bufferzone te creeren3
• Een gelijkmatige 

spreiding van deze 'gaten' in de geluidwering 

voorkomt daarbij dot het geluidniveau op 

bepaalde plekken te hoog wordt en zorgt 

ervoor dot het geluid gelijkmatig wordt ver

deeld, waardoor de binnenkant van de gevel 

is op te vatten als een diffuus geluidsveld. 

Door deze akoestische openingen in de gevel 

vorm te gegeven als een horizontaal lijnen

spel dot de eenheid van de zone uitdraagt, 

vormen zij een overbrugging tussen de audi

tieve en visuele beleving van de organisatie. 

De uitwerking van de auditieve relatie met 

de woningen kent een individuelere aard. Zo 

wordt in eerste instantie voldaan aan de wet

telijke normen die er gesteld worden aan de 

binnenniveaus. Deze mate van geluidswering 

heeft echter tot gevolg dot geluid vanuit de 

bufferzone minder goed hoorbaar is binnen 

de woning, waardoor gewenste geluiden, 

zoals de treinen, het spelen van je kinderen 

en andere activiteiten op de stroot minder 

hoorbaar zijn. Hierdoor neemt de sociale 

controle in de directe woonomgeving of. De 

Afbeelding 27: Impressie von de noordgevel met het liin
enspel von de akoestische openingen. 



bewoner krijgt echter de vrijheid om noor 

eigen behoefte de identiteit von de plek bin

nen te loten door het opnemen von te openen 

delen in de gevel (Iuisterkleppen). Het 

moximole geluidniveou binnen is doorbij 

vostgesteld in de of meting en von de luister

kleppen. Het getemperde klima at in de buffer

zone zorgt er doornoost voor dot ongeocht 

het seizoen, het openen geen negotieve 

gevolgen heeft voor het binnenklimoot. 

Stedelijke voorzieningen als brand

punt in de stad. 

De stedelijke voorzieningen vormen de func

tionele brug tussen het wooncomplex en de 

stod. Zools eerder oongegeven dienen in 

de plint von het gebouw don ook voorzien

ingen te worden gevestigd die deze relotie 

met de stod oongoon. Openbore functies die 

Afbeelding 28: fmpressie van de zichtliinen die v~~r 

v;sueel contact zorgen met de fun dies in de pl;nt. 

zowel gedurende de dog ols in de ovond

uren zorgen voor een stedelijk klimoot, door 

het komen en goon von mensen. De verschil

lende voorzieningen in de onderbouw worden 

visueel met elkoor geconfronteerd door de 

collectieve bufferzone von de woonschijven, 

die ols vides fungeren. Op deze monier 

wordt de onderbouw niet aileen voorzien von 

doglicht moor zorgen diverse zichtlijnen er 

voor dot de openheid, die wordt nogestreefd 

in het wooncomplex wordt doorgezet in de 

stedelijke voorzieningen, zodot er een sterke 

somenhong ontstoot. 

Quo voorzieningen wordt er beoogd om met 

de plint, noost het zoeken von de oonsluiting 

met de lokotie, voor een deel te voorzien in 

de behoeftes von de in het complex wonende 

kinderen. Door er voor te kiezen recreotie 

fociliteiten in de nobijheid von de woningen 

oon te bieden wordt de mogelijkheid tot zelf

stondigheid von de kinderen vergroot, door

dot de noodzook von begeleiding ofneemt. 

Om dit te bereiken wordt een groot gedeelte 

von de plint ingevuld met een openboor 

sportcentrum woor het gehele gezin diverse 

sporten kon beoefenen. Verder wordt er een 

jeugdcentrum gesitueerd om te voorzien in de 

behoefte noor culturele recreotie, hier kunnen 

bijvoorbeeld muziek, toneel en donslessen of 

voorstellingen worden gegeven en gehouden. 

Noost de recreotieve voorzieningen wordt 

er in de plint een kindergezondheidscentrum 

geplootst, woorin verschillende medische foci

liteiten worden gehuisvest. Op deze monier 

zijn voorzieningen ols de huisorts, opotheek, 

kinderfysio, verloskundige en echoproktijk 

eenvoudig te bereiken voor de jonge gezin

nen. Ais lootste biedt de plint de mogelijkheid 

om tegemoet te komen oon de behoefte von 

de stod, noor een nieuwe overdekte fletsen

stalling voor het station en kontoorruimte. 

Door dit brede scola oon voorzieningen 
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1. Centrale straat 3. Fietsenstalling NS station 5. Gezondheidscentrum 7. Belendende bebouwing 
2. Indoor sportcentrum 4. Jeugdcentrum 6. Kleinschalige kantoren 

J 
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Begane grond 

Afbeelding 29: Invulling van de plint met stedelijke voorzieningen. 

in combinatie met de stedenbouwkundige 

aansluiting op de stedelijke routes heeft het 

complex de mogelijkheid om zich te ontwik

kelen tot een schakel in het stadscentrum 

van Eindhoven die specifiek is gericht op de 

gezinnen van de stad. 

Vaste voorzieningen als ontmoeting

splek. 

Een passend leefklimaat voor het gezin dient 

niet alleen een goed pedagogisch klimaat 

te hebben, waar jonge kinderen voldoende 

ruimte hebben om veilig te kunnen spelen. 

Kwaliteit in de leefomgeving moet er ook zijn 

voor de ouders en de wat oudere kinderen, 

een gevarieerd voorzieningen aanbod in de 

directe omgeving van de woning is dus van 

belang. De eerder geïntroduceerde vaste 

voorzieningen zijn een belangrijk aspect in 

deze gevarieerde kwaliteit van de leefom

geving. Niet alledaagse voorzieningen kun

nen zo voor iedereen toegankelijk worden 

gemaakt en een vorm van collectieve luxe 

kan worden geboden, waarbij onderscheid 

kan worden gemaakt tussen, speelvoorzien

ingen, culturele / culinaire voorzieningen en 

wellness voorzieningen. Speeltuinen, fitness

ruimte, 'thuis'bioscoop, feestzaal, bibliotheek, 

grootkeuken, jacuzzi en stoomcabine behoren 



1. Klim & Klauter toestellen 

2. Sportveldje 

-----Cultuur I Culinair 

1. Studiezaal; Bibliotheek 

2. Luxe keuken; Feestzaal; 

Thuis bioscoop 

Wellness 

1. Badruimte 

2. Fitness toestellen 
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Afbeelding 30: Invulling von de voste voorzieningen ols thematische pleinen. 
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op deze manier tot de keuzemogelijkheden 

van de bewoners. 

In combinatie met de verschillende thematische 

pleinen worden wasfaciliteiten geplaatst, 

bewoners kunnen hun was doen en tegelijk

ertijd een praatje maken of gebruik rna ken 

van de aanwezige faciliteiten. Een dergelijke 

verhouding zorgt voor een verdere verweving 

tussen het dagelijkse leven en de collectieve 

luxe, waardoor betrokkenheid met de leefom

geving en het gemeenschapsgevoel worden 

versterkt. Om een scheiding aan te brengen 

tussen het gebruik van de ongedefinieerde 

gebruiksruimte van de straat en de speci

fieke ruimte van de voorzieningen, worden de 

voorzieningen een verdieping naar beneden 

verschoven. Een vide tussen beide zorgt er 

hierbij voor dat het contact in het verticale 

behouden blijft. 

Door de pleinen en hun aantrekkingskracht 

te verspreiden in het gebouw, ontstaat er 

een beweging van bewoners die zich niet 

beperkt tot de horizontale straat, maar door

loopt in het verticale, met als gevolg dat het 

gehele bouwblok als leefomgeving gebruikt 

gaat worden. Voorzieningen verworden tot 

contactpunten binnen de gehele gemeenschap 

en ontwikkelen zich door de bedrijvigheid tot 

herkenningspunten in het bouwvolume, die het 

karakter van de opgetilde straten waaraan 

ze worden gesitueerd mede bepalen. Deze 

centrale rol in het bouwvolume wordt kracht 

bijgezet door in het externe voorkomen 

van het gebouw als geheel, de thematische 

pleinen zichtbaar te maken in morfologie en 

materialisatie. 

Behalve de organisatorische en functionele 

voordelen die de inpassing van de voorzien

ingen tussen de woningen hebben, ontstaan 

hierdoor ook een geluidtechnische spanning 

doordat er situaties ontstaan waar ruimten 

met verschillende geluidsintensiteiten aan 

elkaar grenzen. Om dit op te vangen en 

geluidoverlast door rennende kinderen of 

een feestje te voorkomen zijn de wanden en 

vloeren voorzien van extra massa. Door naast 

de extra massa de ruimtelijke afwerking los 

te koppelen van de draagconstructie, door 

middel van een verende laag wordt er voor 

gezorgd dat zowel op het gebied van lucht

als dat van contactgeluid de individuele leef

kwaliteit van de woningen te garanderen is. 

Aanvullend op het programma dat is ingebed 

tussen de woningen, zijn er boven op de 

volumes en aan het verhoogde maaiveld, dat 

tevens dienst doet als entree niveau, collec

tieve voorzieningen geplaatst die meer ruimte 

Afbeelding 31: Impressie von de zuidgevel met de spreiding von de voste voorzieningen. 



1. Buurtvoorzieningen 
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Afbeelding 32: Invulling van hef verhoogde maaiveld mei buurtvoorzieningen. 

behoeven. Op het verhoogde maaiveld zijn 

het een buurthuis en kinderdagopvang, die het 

dagelijkse leven faciliteren en verrijken. Door 

hun aanwezigheid verlevendigen ze tevens 

het gemeenschappelijke dek waardoor de 

kwaliteit van dit entreegebied toeneemt. De 

doken van de bouwvolumes worden ingezet 

als daktuinen, die zich door de bewoners 

kunnen worden toegeëigend als volkstuintjes. 

Naast het collectieve groen wat er is in de 

vorm van het verhoogde maaiveld, wordt er 

zo voldaan aan de vraag naar privé groen. 

Tijdelijke voorzieningen als verleng

stuk van de woning. 

Bij de waardering van de leefomgeving is 

herkenning van de bewoner in zijn omgeving 

een belangrijk aspect; het kunnen definiëren 

van een eigen leefwereld speelt hierbij een 

bepalende rol. De bewoner heeft naast de 

beschikbare stondoordruimtes in de woning 

behoefte aan specifieke extra ruimtes die pos

sen bij zijn persoonlijke activiteiten zoals een 

studeerkamer, muziekkamer of speelkamer. 

Het gebruik van deze specifieke ruimtes is 

veelol persoonlijk en afhankelijk van interesses 

en leefstijl, het gebruik is echter verre van per

manent. Door een roulotie tussen verschillende 

specifieke ruimtes mogelijk te maken kon er 

efficiënter worden omgegaan met de beschik

bare ruimte, terwijl met de mogelijkheden, de 

kwaliteit van de leefomgeving toeneemt. De 

tijdelijke voorzieningen spelen hierop in door 

tijdelijk als specifieke toevoeging aan de 

woningen te kunnen worden gepositioneerd, 

de collectiviteit van een dergelijk systeem 

dot inspeelt op de individuele woonbehoefte 

zorgt in dit geval voor een intensief meervou

dige gebruik van de voorzieningenunits. 

De flexibele oord van een dergelijk sys

teem stelt hierbij de structuur (infrastructuur) 

centraal; het functioneren en veronderen van 

foetoren binnen die structuur worden door

bij aangegrepen om kwaliteit te bieden. Zo 

kunnen ook nieuwe units die inspelen op 

veronderende leefstijlen en technologieën 

worden aangekoppeld op deze structuur en 

kon er relatief eenvoudig en snel worden 

voorzien in de evoluerende behoeftes van de 

bewoners. Door het toevoegen of verwijderen 

van units in overleg te loten lopen tussen de 

bewoners, kunnen mensen niet op basis van hun 
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Afbeelding 33: Impressie van het gebruik en de stalling van de voorzieningenunits in de bufferzone. 

individuele woonwensen veranderingen door

voeren en blijven de voorzieningen een 

collectieve aangelegenheid. 

De soort voorzieningen, zullen zich vanuit de 

relatie met de woning met nome richten op het 

faciliteren von woongerelateerde bezigheden 

en zullen voor een groep gelijkgestemden 

zoals de jonge gezinnen uiteenlopen von een 

werkkamer aan huis tot een logeerkamer. De 

inrichting von de voorzieningenunits zijn hier

bij in de meeste gevallen expliciet gericht om 

een functie te vervullen, zo ontstaat er in de 

ruimte een functie specifieke wereld waar 

kleurstelling, akoestiek en inrichting afhan

kelijk zijn von het beoogde gebruik. Behalve 

specifiek bepaalde ruimtes, biedt het systeem 

ook de mogelijkheid lege units te plaatsen. Het 

universele karakter van deze ruimtes biedt 

de bewoners de mogelijkheid een collectieve 

ruimte tijdelijk te schikken naar hun individuele 

woonwensen. Met dergelijke ruimtes wordt het 

ook mogelijk, omdat de structuur doorloopt tot 

in de parkeerkelder, het systeem te gebruiken 

015 goederentransport tussen de auto of fiets 

en de woning voor bijvoorbeeld boodschap

pen en vakantiespullen. 

De structuur en de werking von het systeem 

zijn ge"inspireerd op de principes von de vol

outomatische parkeergarage, door het indus

triele en tijdelijke karakter von een dergelijk 

systeem te benodrukken middels het 015 

zichtwerk uit te voeren, vormt het een contrast 

met de woningen en vormt het een eigen iden

titeit in de leefomgeving, die gezicht geeft 

oan de bufferzone richting het spoor. 

In de bufferzone wordt de flexibiliteit (in de 

vorm von mobiliteit) van de units gereali

seerd door mid del von een in de noordgevel 

opgenomen transportsysteem dot in zijn 

structuur twee hoofdbewegingen kent, een 

verticale en een horizontale. De verticale be

weging waarmee de units no or de gewenste 

verdieping worden verplaatst, vindt plaats 

door middel von een centrale lift ter plaatse 

van het hoofdtrappenhuis, waar tevens de 

stalplaots is voor de niet in gebruik zijnde 

units. De horizontale beweging wordt ge

maakt door de transporteenheid die in een 
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Afbeelding 34: Voorbeeldinvullingen van de tijdelijke voorzieningen. 

beweging steeds twee woonverdiepingen kan 

bestrijken. Bij de gewenste woning aangeko

men kan de transporteenheid de unit door 

middel van een heftruck beweging aan de 

woning koppelen. Deze koppeling wordt 

door middel van ophanging gerealiseerd 

Afbeelding 35: Impressie van de twee hoofdbewegingen 
die het in de noordgevel opgenomen transportsysteem 

kent. 

waarbij de afdichting tegen de gevel gebeurt 

middels rubberen stootranden. Om de 

ophanging te kunnen bewerkstelligen zijn in 

de gevel van de woningen profielen opgeno

men. Bevestigingshaken aan de bovenzijde 

van de unit grijpen in op deze profielen en 

zorgen er zo voor dat de units aan de gevel 

blijven hangen; fixatiepinnen aan de onder

zijde van de unit zorgen er daarbij voor dat 

bij gebruik de unit niet los kan komen van de 

gevel. De stijfheid van de interne constructie 

van de units, die bestaat uit diverse koker

profielen, wordt hierbij gewaarborgd door 

de verschillende profielen momentvast met 

elkaar te bevestigen. Uit de eenvoud van 

deze constructie komt een vormgeving voort 

die, mede door het deels in het zicht laten 

van het stalenframe, aansluit bij het indus

triële en tijdelijke karakter van het systeem. 

Aan de binnenzijde van dit metalen framewerk 

wordt het industriële karakter van de units 

versterkt door een vezelversterkte polyes

ter afwerking die doorloopt op zowel wand, 

vloer als plafond. Hiermee wordt het 

zelfstandige karakter van de voorzieningen 
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~~~~~~~~~~~::: ~;;;~~~~~~~~~:: 1. Verticale beweging van de trans-

porteenheid met de centrale lift. 

2. Beweging secunda ire onderdeel 

3. Tertiaire onderdeel tilt de unit los 

van de gevelconstructie. 

4. Beweging secunda ire onderdeel van 

de gevel of. 

5 . Het prima ire onderdeel maakt, op 

de juiste verdieping de beweging no or 

Afbeelding 36: Impressie von de werking van het unit tronsportsysteem met de heftruck beweging. 

nogmaals onderstreept, ditmaal echter vanuit 

het interieur van de woning. Een algemeen 

gegeven in het interieur van de voorziening

enunits is het roam waardoor ook vanuit de 

unit de relatie met het spoor behouden blijft, 

de kleurstelling van de afwerking is evenals 

de indeling afhankelijk van de functie, zoals 

dit eerder reeds is aangegeven. 

Om de units te kunnen afsluiten tijdens trans

port zijn ze uitgerust met een overhead

deur passend bij hun karakter. Verder is de 

externe verschijningsvorm van de units gericht 

op het zich manifesteren in de beleving. Het 

fungeren van de externe beplating als een 

massa-veersysteem zorgt er voor dot de units 

een geluidabsorberende kwaliteit krijgen 

en als baffles goon fungeren in de buffer

zone. De hoeveelheid en de positie van de in 

gebruik zijnde units be"invloeden daarmee de 

akoestische eigenschappen van de bufferzone 

en worden zo beleefbaar, de afstekende 

kleur van de units ten opzichte van de won

ing-en, versterkt deze auditieve beleving in 

de bufferzone daarnaast met een visueel 

aspect. Het alsmaar veranderende schouw

spel van units dot op deze manier wordt 

aangezet, heeft door de transparantie van de 

gevel, visueel gezien ook zijn uitwerking op 

de uitstraling van het gebouw richting het 

spoor. Het spel dot hiermee ontstaat tus

sen de mobiele voorzieningenunits en de 

ervaring van beeld en ruimte, zorgt dot het 

gebruik een bepalend onderdeel wordt van de 

architectuur van het gebouw en daarmee van 

de identiteit van de plek. Zo wordt er vanuit 

de behoefte naar voorzieningen die door 

de tijd heen mee veranderen met de wensen 

van de bewoners een oplossing gegenereerd 

die interactie aangaat met de karakteris

tieken van de plek en zo een eigen identiteit 

ontwikkeld. 



l . Constructief stalenframe, samengesteld uit moment

vast verbonden kokerprofielen. 

2. Vezelversterkte polyester afwerking, op zowel wond, 

vloer en plafond. 

3. Externe beplating, fungeert als een massa-veersys

teem ten behoeve van geluidabsorptie. 
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Afbeelding 37: Opbouw en bevestiging van de voorzieningenunif. 
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Woning als basisvoorziening. 

Door de woning niet langer te laten bestaan 

uit een vast deel maar te spreiden over meer

dere ruimtes die men naar eigen inzicht kan 

aanspreken, ontstaat een nieuwe woontypo

logie, een die kan worden afgestemd op de 

dagelijkse behoeftes van de bewoners. Een 

verspreiding van de activiteiten betekent 

tevens dat de afmetingen van de woningen 

beperkt kunnen worden gehouden; zo kan de 

dichtheid toenemen, zodat er meer draag

vlak ontstaat voor de voorzieningen en zijn 

de stadswoningen financieel bereikbaar voor 

jonge gezinnen. 

In het netwerk van voorzieningen vertegen

woordigt de woning het individuele in de 

openbaarheid, het privedomein vormt de 

uitvalsbasis waar de bewoner zelf uitmaakt 

waar en wanneer hij deelneemt aan het 

sociale verkeer. Juist om een dergelijke plek, 

die gepersonaliseerd kan worden door de 

bewoner, te realiseren dienen de kwaliteiten 

De woning als een leefruimte. 

van de woning te zijn gericht op het leef

gebied. Juist die ruimtes die gebruikt worden 

om eigen activiteiten te ontplooien zijn van 

belang. Voorzieningen in de woning als 

de badkamer, keuken en slaapkamers zijn 

hieraan ondergeschikt en kunnen tot een op 

het gezin afgestemde basiskwaliteit worden 

beperkt vanwege de toegevoegde waarde 

van de collectieve voorzieningen. Door in de 

woningen een verschil te introduceren tussen 

de dag- en nachtsituatie kan het leefgebied, 

door het inspelen op het dagelijkse leefpa

troon, nog verder worden geoptimaliseerd. 

Zo ontstaat er een vorm van dubbel ruimte

gebruik die de kleine gezinswoningen een 

hoge individuele leefkwaliteit biedt. Wordt 

bijvoorbeeld een slaapkamer niet gebruikt 

dan kan de ruimte worden gebruik om het 

leefgebied uit te breiden. Er ontstaat op deze 

manier een vorm van overmaat in de wo

ning die de mogelijkheid biedt tot een eigen 

interpretatie van de ruimte. Deze karakte

ristiek van de woningen wordt versterkt door 

de verschillende voorzieningenunits die op 

De woning als specifieke ruimtes. 

Afbeelding 38: Het verschil in dag- en nachtsituatie zorgt er voor dot, het eigen inzicht het gebruikt bepaold. 



vergelijkbare wijze de gebruiksmogelijkheden 

van de woning verder vergroten. 

Het benaderen van de woning als geper

sonaliseerde entiteit vraagt aandacht bij 

het ensceneren van de overgang tussen de 

openbare straat en de private woning. In 

deze relatie tussen het leven in de woning en 

het leven op de straat, dient een transitie te 

worden verwezenlijkt die de harde scheiding 

tussen openbaar en privé doet vervagen. 

Een dergelijke open relatie tussen woning 

en straat, maakt de straat tot een verleng

stuk van de woning en stimuleert de interactie 

in het dagelijkse leven tussen woning en de 

collectieve vaste voorzieningen. Om een 

dusdanige overgang te creëren is het van 

belang dat de behoefte aan privacy in de 

verschillende woonfuncties wordt meegenom

en, zodat het verloop van openbaar naar 

privé ook in de woning wordt gecontinueerd. 

Door een levendige woonfunctie als de 

keuken in relatie te plaatsen met de entree 

wordt hier een aanzet voor gedaan. De 

beleving van de organisatie die is geïntro

duceerd in het gebouw door middel van de 

verschillende geluidsniveaus en hun beleef

werelden, van de collectieve drukte naar de 

individuele rust, kan een extra dimensie geven 

aan deze overgang tussen het collectieve en 

de woning. 

Auditieve, visuele en fysieke kenmerken van 

de woning beïnvloeden elkaar en vormen zo 

samen de verankering in de omgeving, het 

verschil in de uitwerking van deze aspecten 

binnen een woning bepaalt daarbij het kara

kter en gebruik van de ruimte. Ook al is er 

een differentiatie aangebracht in de woning

typologie, in het algemeen is te stellen dat de 

woningen grofweg in drie zones zijn verdeeld, 

de keuken, de woonkamer en de slaapver

trekken. 

De keuken is hierbij gepositioneerd als het 

meest openbare gedeelte van de woning, het 

is een plek van activiteit van zowel de ouders 

als de kinderen. Ontsluiting van de woning 

vindt hier plaats door middel van een schuif

deur die de entreegevel voor een groot 

gedeelte kan openen zodat de fysieke bar

rières tussen de woning en de straat kunnen 

worden geslecht, activiteit kan zo ongehin

derd overgaan tussen beide werelden. De 

schuifdeuren zorgen er hierbij ook voor dat 

de auditieve en visuele relatie met het spoor 

nadrukkelijk aanwezig is en zijn eigen vorm 

krijgt in de context van de keuken. In de 

zuidgevel brengt het keukenraam tegelijk

ertijd een visuele verbinding tot stand met de 
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Afbeelding 39: Plattegrond van de keuken als eerste zone 

in de woning. 
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Afbeelding 40: Plattegrond van de woonkamer en slaapverfrekken als tweede en derde zone in de woning. 

stadszijde van het gebouw, waardoor beide 

zijden van het gebouw met elkaar worden 

geconfronteerd en men zich bewust wordt 

van de scheidslijn waarop men zich bevindt. 

In het interieur zijn de aanvullende functies 

die worden gecombineerd met de keuken, 

garderobe, badkamer, toilet, eettafel en ber

ging, allemaal opgenomen in wandvullende 

kasten, waarbij enkele functies kunnen worden 

uitgeschoven ten behoeve van het gebruik. 

Een dergelijke vormgeving waarbij onder-

steunende functies zoveel mogelijk worden 

weggewerkt, positioneert het leefgebied cen

traal in de woning en stelt de bewoners in de 

gelegenheid om de ruimte naar eigen inzich

ten, gebruiken en behoeftes in te zetten. 

Het midden tussen de openbare en private 

onderdelen van de woning wordt gevormd 

door de woonkamer. De fysieke scheiding 

met de straat die de woning ontsluit biedt 

rust en privacy. Dit in samenspel met de voor 

de bewoners vrij in te delen ruimte maken de 



woonkamer tot het hart van het individuele 

leefgebied, waar eigen activiteiten kunnen 

worden ontplooid. De fysieke connectie die 

er is tussen de woonkamer en de bufferzone 

wordt bewerkstelligd door de voorzieningen

units en vormt een verrijking op de individu

ele mogelijkheden om het eigen leefgebied 

invulling te geven. Wat beleving betreft heeft 

de woonkamer voornamelijk een visuele relatie 

met de lokatie, grote raamopeningen zorgen 

zowel op het noorden als op het zuiden voor 

contact met het stedelijke schouwspel. Het 

geluidniveau waarmee men het spoorweg

geluid de woning binnen kan laten door 

middel van te openen delen, heeft hier een 

groenstedelijk karakter. Dit is een niveau dat 

zich niet opdringt maar aanwezig is, dit zorgt 

voor het gevoel van afstand en versterkt het 

idee van de prive plek. 

De meest private zone van de woning bevat 

de slaapvertrekken en is een plek waar men 

zich ongestoord moet kunnen terugtrekken 

uit al het sociale verkeer, om op zichzelf te 

zijn. De zone wordt verdeeld in twee delen 

door een facilitaire kast, waarin bergruimte, 

wasbakken en bed den zijn opgenomen. De 

bedden kunnen hier onder vandaan worden 

geschoven, zodat er in de ruimte tussen de 

kast en de gevel met behulp van schuifwanden, 

die enige geluidwerende kwaliteiten kennen, 

slaapvertrekken kunnen worden gerealiseerd 

naar de behoefte van de bewoner. Door de 

transformatiemogelijkheid van deze aan de 

gevel grenzende ruimtes kunnen, gedurende 

de momenten dat de bed den niet in gebruik, 

de ruimtes een andere functie worden toebe

deeld. Aan de zuidgevel wordt deze moge

lijkheid in het ontwerp aangegrepen om het 

leefgebied te verrijken met een logia. Zo kan 

de gevelpui worden opengeschoven en is er 

reeds in de facilitaire kast het profiel van een 

bank opgenomen. Op deze manier wordt 

de zuidelijke orientatie van de woningen 

uitgespeeld om de transformatie te stimuleren 

en gelijktijdig om een directe relatie met de 

lokatie aan te kunnen gaan. De noordgevel 

die grenst aan de bufferzone is er juist op 

gericht de connectie met het spoor in de 

slaapkamers in beperkte mate te ervaren, zo 

kan de bewoner door gebruik te maken van 

de ramen het spoor beleven op een niveau 

dat past bij het teruggetrokken karakter van 

de slaapkamer. 

De focus op de beleving van de context, zo

als deze naar voren komt in de drie zones, 

maakt de bewoners ook kwetsbaarder voor 

enige vorm van onderlinge overlast. Het feit 

dat burenlawaai uit onderzoek van het rivm, 

als tweede naar voren komt als veroorzaker 

van ernstige hinder in de leefomgeving, onder

streept het belang van een goede scheiding 

tussen de woningen naast de openheid van 

de noord- en zuidgevel. De spanningen op 

dit gebied die voortkomen uit de verschuiving 

van de woningen ten opzichte van elkaar, zijn 

vergelijkbaar met de spanning die optreden 

tussen de vaste voorzieningen en de woningen, 

en moet tot een minimum worden beperkt. 

Om dit te realiseren is er voor gekozen de 

scheidingsconstructies tussen de woningen 

boven de voorgeschreven geluidseisen te 

laten presteren, op deze manier worden 

ongewenste ervaringen geweerd en de 

individuele leefkwaliteit van de woningen 

gegarandeerd 3
• 

Zoals eerder vermeld kent het gebouw 

naast de algemene zonering in de woningen 

enige variatie in woontypologieen. Dit zorgt 

voor een gedifferentieerd woningaanbod 

in afmeting en vormgeving. Door deze vari

atie te laten spreken in de zuidgevel en zelfs 

aan te zetten door de woningen langs te 

straat te verschuiven ten opzichte van elkaar, 

zodat verticale lijnen in de gevel worden 

ass 
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Afbeelding 41 : Impressie van de identiteit van de verschillende woon typologieën. 

voorkomen, verkrijgen de woningen hun eigen 

identiteit die de positie van de woning als 

uitvalsbasis versterkt. Door in de materiali

satie van deze gevels te kiezen voor baksteen 

ontstaat er door de fijnmazigheid, tactiliteit 

en zware karakter van het materiaal in com

binatie met kleurnuances en verspringingen 

tussen de woningen, een beeld van indivi

dueel gestapelde woningen dat past bij deze 

positie van de woning. Inhoudelijk vinden de 

verschillende woontypologieën hun oorsprong 

in de aansluiting die zij kennen ten opzichte 

van de straat en of de woning zich na de 

entree, gelijkvloers, een verdieping naar 

boven of naar beneden ontvouwt. Op deze 

manier zijn er in totaal 6 verschillende woon

typologieën te onderscheiden, waarbij 

binnen de types nog verschil in vloeropper

vlakte ontstaat door de verspringing in diepte 

van de woningen als karakteristiek onderdeel 

van de zuidgevel, dit alles maakt het gebouw 

een verzameling van unieke woningen. 

1 bijlage 1: Geluidregelgeving voor nieuwbouw 
2 bijlage 2: Beoordeling geluidkwaliteit op basis 

van referentiegebieden. 
3 bijlage 3: Akoestische berekeningen. 
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Bijlage 1: p.060 
Geluidregelgeving voor nieuwbouw. 

Bijlage 2: p.064 
Beoordeling geluidkwaliteit op basis van 

referentiegebieden. 

Bijlage 3: p.066 
Akoestische berekeningen. 

059 



060 

Bijlage 1: 

Geluidregelgeving voor nieuwbouw 

In Nederland is de ruimte schaars en wordt 

dicht in de buurt van geluidbronnen, zoals 

wegen en industrie, gebouwd. Wanneer er 

geluidgevoelige bestemmingen zoals wo

ningen worden gerealiseerd, gelden er speci

fieke eisen voor de geluidbelasting. Dit om de 

kwaliteit van het wonen te waarborgen. 

Wet geluidhinder 
Op basis van de Wet geluidhinder wordt 

bepaald of nieuwbouw doorgang kan vin

den, op een geluidbelaste locatie. In deze wet 

worden geluidszones bepaald rond verschil

lende geluidsbronnen (wegen, spoorlijnen en 

industrieterreinen), binnen deze zones dient 

er extra aandacht te worden geschonken aan 

geluid afkomstig van deze bronnen. De af

metingen van deze geluidszones worden vast

gelegd door de gemeenten en zijn afhankelijk 

van de aard van de geluidsbron; de minimale 

dimensies worden bepaald door de contour

lijnen die voortkomen uit de in de wetgeving 

vastgelegde voorkeurgrenswaarden voor de 

specifieke geluidsbron. Bij een geluidsbelast

ing onder deze voorkeursgrenswaarde is uit 

het oogpunt van geluid nieuwbouw zonder 

meer toegestaan. 

Wordt er binnen een dergelijke geluidszone 

een geluidsgevoelige bestemming geprojec

teerd, zoals bijvoorbeeld woningen, scholen 

en ziekenhuizen moet er worden voldaan aan 

Geluidniveau buiten: 

Wegverkeer 

de wet geluidhinder. Om hieraan te kunnen 

toetsen is het uitvoeren van een akoestisch 

onderzoek noodzakelijk, om de optredende 

geluidsbelastingen in kaart te brengen. Voor 

geluidsgevoelige objecten binnen de geluid

szone gelden maximaal toegestane waarden 

voor de geluidsbelasting. Wanneer de 

geluidsbelasting lager is dan de zogenoemde 

voorkeursgrenswaarde, is bouwen van een 

geluidgevoelig object toegestaan. Indien 

deze daarentegen hoger is dan deze waarde 

mag er binnen de zone niet zonder meer een 

geluidgevoelig object worden gebouwd. 

Wanneer de geluidsbelasting hoger is dan 

de voorkeursgrenswaarde, kunnen gemeenten 

onder voorwaarden een ontheffing verlenen 

voor een hogere waarde voor de geluidsbe

lasting op de gevel. Hierbij dient de gemeen

te het vaststellen van een hogere waarde 

zelf te motiveren. Een hogere waarde kan 

dan bijvoorbeeld worden verleend op grond 

van stedenbouwkundige of brontechnische 

argumenten. Er zijn in de wet geluidshinder 

wel grenzen gesteld met betrekking tot de 

maximale ontheffing die gemeenten kunnen 

verlenen op de voorkeursgrenswaarde, de 

zogenoemde maximale ontheffingswaardes. 

Indien de geluidsbelasting van een geluids

gevoelig object de maximale ontheffings

waarde overschrijdt, is nieuwbouw in principe 

niet toegestaan. Hierop zijn uitzonderingen 

mogelijk indien er aanvullende maatregelen 

worden genomen in de vorm van specifieke 

Railverkeer Industrieterreinen 

Voorkeursgrenswaarde woonfunctie 48dB (artikel 82) 55dB (artikel 1 06d) 50dB(A) (artikel 44) 

Max.ontheffingswaarde woonfunctie Buitenstedelijk: 68dB (artikel 1 06d) 55dB(A) (artikel 45) 
58dB (artikel 82) 

Stedelijk: 

63dB (artikel 83) 

Afbeelding 1 bijlage 1: Regelgeving betreft de geluidniveaus builen naar geluidtype (Wel geluidhinder). 



plattegrondindelingen of speciale gevelcon

structies. Enkele voorbeelden van aanvullende 

maatregelen zijn: 

Het realiseren van een dove gevel. 

Dit houdt in dat er in een gevel geen te 

openen ramen of deuren aanwezig zijn. Het 

toepassen van ventilatievoorzieningen in een 

dergelijke gevel is in sommige provincies 

toegestaan, op voorwaarde dat voldoende 

geluidwering wordt gerealiseerd. 

Het plaatsen van een geluidsscherm 

vóór de gevel, waardoor de geluidbelasting 

op de gebouwgevel lager of gelijk is aan de 

geldende voorkeursgrenswaarde. Deze op

lossing zorgt er voor dat in de gebouwgevel 

te openen delen kunnen worden opgenomen. 

Het situeren van het gebouw tegen 

een geluidswal. Door de rug aan rug situatie 

die hierdoor ontstaat wordt het geluid ge

weerd en het gebouw, aan de zijde van de 

geluidsbron, volledig aan het oog onttrokken. 

Een zonering van de geluidgevoelige 

vertrekken in een gebouw. Zo kunnen bijvoor

beeld bij een woning de slaapkamers en 

studeerkamers aan de rustige zijde worden 

gesitueerd. 

Het treffen van technische maat

regelen. Zoals daar bijvoorbeeld zijn; 

Suskasten, HR-ventilatie, geluidwerend glas, 

zwevende dekvloer of extra geluidabsorptie. 

Geluidniveau binnen: 

Bouwbesluit 
Waar door de wet geluidhinder wordt 

bepaald onder welke voorwaarden een ge

luidgevoelig object gerealiseerd mag worden 

op een geluidbelaste locatie, wordt door het 

bouwbesluit bepaald aan welke eisen de uit

wendige scheidingsconstructie van een gebouw 

moet voldoen. De in het bouwbesluit gegeven 

grenswaarden duiden het hoogst toegestane 

geluidsniveau in de woning of het gebouw 

aan, met geopende ventilatievoorzieningen, 

maar verder gesloten ramen en deuren. Door 

het hoogst toegestane geluidsniveau bin

nen af te trekken van de geluidsbelasting 

op de gevel kan vervolgens de benodigde 

geluid-wering van de uitwendige scheidings

constructie bepaald worden. Hierbij worden 

de eisen dus bepaald door de hoogte van de 

geluidbelasting, het type buitengeluid en de 

gebruiksfunctie. Met type buitengeluid wordt 

hierbij gedoeld op de geluidsbron en wordt 

er onderscheid gemaakt tussen weg, spoor

weg, industrielawaai en geluid veroorzaakt 

door vliegverkeer. Met gebruiksfunctie wordt 

vanzelfsprekend gerefereerd aan de functie 

van het gebouw, onderscheid wordt hier ge

maakt tussen woonfunctie, gezondheidszorg

functie, onderwijsfunctie en de kantoorfunc

tie. De eisen ten opzichte van kantoorfuncties 

worden echter in de komende wijziging van 

het bouwbesluit overgelaten aan de markt. 

Industrielawaai weg- of Luchtvaartlawaai 

railverkeerlawaai 

Woonfunctie Verblijfsgebied 35 dB(A) 33 dB 33 dB 

Bedgebied 30 dB(A) 28 dB 28 dB 

Bijeenkomstfunctie Verblijfsgebied 35 dB(A) 33 dB 33 dB 

Bedgebied 30 dB(A) 28 dB 28 dB 

Gezondheidszorgfunctie Verblijfsgebied 35 dB(A) 33 dB 33 dB 

Bedgebied 30 dB(A) 28 dB 28 dB 

Onderwijsfunctie Verbl ijfsgebied 35 dB(A) 33 dB 33 dB 

Afbeelding 2 bijlage 7: Regelgeving betreft de geluidniveaus binnen naar functie en geluidtype (Bouwbesluit). 
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Naast de eis aan de geluidwerendheid in

gegeven door de specifleke eigenschappen 

van de locatie en gebouw wordt in het bouw

besluit tevens een minimumeis van 20 dB(A) 

gegeven. In de in voorbereiding zijnde wijzi

ging van het bouwbesluit zal deze basiseis van 

20 dB(A) echter komen te vervallen. Volgens 

de huidige inzichten is het namelijk niet meer 

nodig dergelijke algemene eisen te stellen. 

Dit zal in de praktijk overigens niet of nau

welijks tot veranderingen leiden: een moderne 

nieuwbouwwoning voldoet doorgaans als 

gevolg van de eisen aan energiezuinigheid, 

waarbij kierdichting een belangrijke rol 

speelt, aan deze geluidseis. In mijn afstudeer

werk ben ik met betrekking tot de gestelde 

waardes uitgegaan van de voorschriften op 

basis van deze komende wijziging van het 

bouwbesluit. 
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Bijlage 2: 

Beoordeling geluidkwaliteit op ba

sis van referentiegebieden. 

Om de heersende geluidniveaus met de 

daarbij horende geluidkwaliteit inzichtelijk te 

maken wordt gebruik gemaakt van een verde

ling van de geluidbelasting. Deze verdeling in 

klassen van 5 dB zorgt er voor dat iedereen, 

met een gezond gehoor, de verschillen tussen 

de klassen goed kan waarnemen. Het geluid

sniveau in een context neemt hierbij toe als de 

geluidsbron meer geluid produceert, langer 

en vaker aanwezig zijn en naarmate de 

afstand tot de ontvanger afneemt. In de 

gemiddelde beleving van de mens wordt 

daarbij een toename of afname van 10 dB 

van het geluidsniveau ervaren als respec

tievelijk een verdubbeling of halvering van 

het geluid. 

Naast het feit dat er aan deze geluidniveaus 

kwaliteitsbeoordelingen kunnen worden geko

ppeld, staan de niveaus ook voor verschillen

de referentiemilieus die in stad en land zijn 

te onderscheiden. Op basis van de dynamiek 

en ruimtelijke functionele kenmerken van een 

gebiedstype kan er een karakteristiek geluid

niveau aan worden verbonden. Zo kan het 

geluidniveau in de verschillende woonomge-

Beoordeling van de geluidkwaliteit: 

Prorail RIVM 

< 40 dB Zeer stil Stiltegebied 

40- 45 dB Stil Zeer goed 

46-50 dB Rustig Goed 

51 - 55 dB Hoorbaar Redelijk 

56- 60 dB Rumoerig, druk Matig 

61 - 65 dB Lawaaiig Slecht 

66-70 dB Zeer lawaaiig Zeer slecht 

> 70 dB - Abominabel 

Afbeelding 7 bijlage 2 : Kwaliteitsbeoordeling van ver

schillende L""" waarden. 

vingen die we kennen fluctueren tussen 40 dB 

voor het buitengebied, waarbij het geluid

sniveau gedurende de nacht in een stille wijk 

zelfs kan afnemen tot 30 dB, tot 70 dB in de 

stad. Een dergelijke verdeling naar gebieds

type kan een verhelderende insteek zijn ten 

opzichte van de kwaliteitskiassen verdeling 

van de verschillende geluidniveaus, omdat de 

manier waarop mensen geluid ervaren erg 

persoonlijke is. Zo kan het kwaken van een 

kikker voor de ene persoon rustgevend zijn, 

terwijl de ander er de hele nacht niet van kan 

slapen of waar iemand die langs een druk

kere weg woont last kan hebben van optrek

kende bussen kan zijn buurman zich hinderen 

aan het zoemen van de afzuiginstallatie. Door 

de geluidsniveaus te typeren aan de hand 

van gebiedstypes wordt deze persoonlijke 

ervaring zo veel mogelijk geneutraliseerd om 

misverstanden te voorkomen. 

De decibelwaardes (A-gewogen) in deze ver

delingen zijn het gemiddelde van de dag-, 

avond-, en nachtwaardes die wordt bepaald 

over een heel jaar, waarbij gebruik wordt 

gemaakt van een 'energetische' middeling 

(L ). Dit vormt de cumulatieve geluidbe-
den 

lasting van het wegverkeer, het railverkeer 

en de luchtvaart op een specifieke lokatie. 

Onderscheid tussen deze geluidsbronnen 

wordt gemaakt op basis van hun samenstel

ling van meerdere toonhoogte elk met hun 

eigen geluiddrukniveau, samen vormen deze 

toonhoogte het frequentiespectrum van een 

geluid. Zo bevat railverkeergeluid in tegen

stelling tot verkeergeluid meer energie bij de 

hoge frequenties en kent op basis van deze 

eigenschappen een ander karakter. Zo moet 

er beseft worden dat, ook al is het geluid 

op een bepaalde lokatie van een vergelijk

baar niveau als in een van de gebiedstypen, 

de geluidsbron of -bronnen voor een totaal 

andere beleving kunnen zorgen. 



Geluid als milieukwaliteit: 

Natuur: 35 dB Agrarisch: 40- 50 dB 

Afbeelding 2 biilage 2: Ld~ waarden als gebiedskarakteristiek. 
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Bijlage 3: 

Akoestische berekeningen. 

Heersende geluidniveaus. 
De geluidniveaus op de lokatie zijn afgeleid 

uit de geluidbelastingkaarten van Eindhoven 

die zijn opgesteld door de SRE milieudienst. 

Hierbij heb ik er voor gekozen naast de L 
den 

ook de nachtwaarde te bekijken, om beter 

inzicht te krijgen in het auditieve eigenschap

pen van de lokatie. 

De geluidniveaus: 

Railverkeer L
den 

L 
night 

Wegverkeer L 
den 

L. 
OIg ht 

Con/ouren RBilverlceer Loon 

"'"' dan 7S dB 

70-1SdS 

65 - ladS 

60- 65dS 

SS·60dS 

Cootourtm wegverl«lfK - 10 · 7SdS 

65 - lOdS 

60 · 6S <il 

55 - /lO dlI 

O - ~ d6 

: 65 - 70 dB 

: 65 - 70 dB 

: 55 - 60 dB 

: 00 - 50 dB 

De geluidberekeningen kunnen worden uitge

voerd zowel direct in eengetal aanduidingen 

als indirect per octaafband. 

Vanwege het feit dot geluiden in ons dage

lijkse leven samengesteld zijn uit meerdere 

toonhoogten (frequentiespectrum) is het van 

belong onderscheid te maken tussen de karak

teristieken die deze spectra bezitten. Zo is 

het bij het bepalen van de benodigde bou

wkundige maatregelen op een lokatie nood

za-kelijk onderscheid te maken tussen deze 

spectrale verdelingen om passende maatre

gel en te kunnen nemen. Om deze frequen

tie-samenstelling van het betreffende geluid 

inzichtelijk te maken, heb ik er voor gekozen 

het geluid te analyseren in octaafbanden. 

De spectrale verdeling van de geluidenergie 

van een bron is voor een aantal bronnen 

Afbeelding 1 bi;lage 3: Geluidbelastingkaart pro;ecf lokatie, etmaalwaarde (LdJ. 



Contouren Ra~t~erlceer Lnrgh•-----=---------::::::="""""==~--=::::::::::=:"""1;;-:---;-:--:::ï:"l'' 

70<18ol -

65 - 70dB 

60 - 65dB 

55 . 60<18 

sa -55 dB 

TOdBolm<H!f 

65 · 70dB 

60 - 65d8 

55 • 60dB 

sa· 55 dB 

Afbeelding 2 biilage 3: Geluidbelastingkaart preieet lokatie, nachtwaarde (L., •• ). 

gestandaardiseerd. Met behulp van deze 

herleidingswaarden kunnen de ééngetal aan

duidingen ld en l . hl worden verdeeld over 
en mg 

de verschillende octaafbanden. 

Herleidingswaarden (C): 
Wegverkeer 

125Hz -14 

250Hz -10 

500Hz -6 

1OOOHz -5 
2000Hz -7 

Railverkeer 

-27 
-17 
-9 
-4 

-4 

Uit deze waarden is af te leiden dat rail

verkeer geluid produceert dat vooral energie 

heeft in de hogere frequentiegebieden terwijl 

wegverkeer dit meer middelt. 

In het spel met de beleving van het geluid heb 

ik me verder gericht op het spoorweggeluid. 

Wat betreft het geluid van het wegverkeer 

komt het invallende geluid niet boven de max

imale ontheffingswaarde en zal de zuidgevel 

voldoende geluidwerende eigenschappen 

moeten bezitten om een goed binnenklimaat 

te bereiken. Hiervoor moet de gevel een ge

luidwering kennen van 25 dB dit zal met de 

baksteengevel voor weinig problemen zorgen, 

zo voldoet een standaard nieuwbouwwoning 

doorgaans door de goede kierdichting aan 

een dergelijke geluidseis. 

Door de overeenkomstige waarden tussen de 

etmaal- en de nachtwaarden, betreft spoor

weggeluid, zal in de verdere berekeningen 

geen onderscheid worden gemaakt tussen 

beide, zoals ook het geval is in regelgeving. 
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Bron dB-waarde 125Hz I 
Railverkeer Lden 70 43 (70-27) 

Lnight 65 38 (65-27) 

Wegverkeer Lden 60 46 (60-14) 

Lnight 50 36 (50-14) 

Berekening 1: Herleidingswaarden voor de project lokatie . 

Het geluidniveau in de bufferzone. 

Om het bepaalde geluidsniveau van 55 dB te 

realiseren in de bufferzone is het noodzake

lijk inzicht te krijgen in geluidwering van de 

uitwendige scheidingsconstructie. In dit geval 

wordt de geluidwering van de noordgevel 

bepaald door de diverse onderdelen waar

uit deze is samengesteld. De verschillende 

akoestische prestaties van deze onderdelen 

en hun afmetingen vormen samen de geluid

isolerende eigenschappen van de gevel (R
1
). 

R, = -1 Olg { L [ (Sj S) * 1 O"-(Rj1 0) ]+ K} 

Zoals eerder in het verslag aangegeven zor

gen in dit geval stroken drukvaste isolatie voor 

akoestische 'openingen'. Door de spreiding 

over de gevel beïnvloeden de openingen 

de totale geluidwering van de uitwendige 

1 . Bufferzone 
2. Invallend geluid 

(55 dB) 
(70 dB) 

Afbeelding 3 bijlage 3 : Invallend geluid bij bufferzone. 

250Hz I 500Hz I 1OOOHz I 2000Hz 

53 (70-17) 61 (70-9) 66 (70-4) 66 (70-4) 

48 (65-17) 56 (65-9) 61 (65-4) 61 (65-4) 

50 (60-10) 54 (60-6) 55 (60-5) 53 (60-7) 

40 (50-1 0) 44 (50-6) 45 (50-5) 43 (50-7) 

scheidingsconstructie zodat binnen een dif

fuus geluidveld ontstaat. De gewogen geluid

wering van de totale gevel per octaafband 

(G) wordt per gevelvlak bepaald: 

G. =R. +l01g[(V/ 6TS)-3+C 
IX I X 0 g 

Door de energetische sommatie van deze 

geluidwering van de gevelvlakken kan dan 

de G , van gehele uitwendige scheidings

constructie bepaald. In deze sommatie wordt 

een correctiefactor CL meegenomen voor het 

feit dat niet alle gevelvlakken loodrecht zijn 

gepositioneerd ten opzichte van de geluids

bron. Zo zullen de zijgevels van de buffer

zone aan minder geluid worden blootgesteld 

dan de noordgevel. 

G, = -1 Olg [ L 10 "-(G,.+Cj1 0) l 



Het aftrekken van deze G; waarden van het 

invallende geluidniveau (verdeeld over de 

octaafbanden en gecorrigeerd met de her

leidingswaarden) levert het geluidniveau 

Gegeven: 

L(den) 

A-correcties 

octaafband-

spectrum Lpinv* 

Gil 

Gi2 

Gi3 

Gi 

octaafband

spectrum Lpbi* 

A-correcties 

A-gewogen 

70 dB 

railverkeer 

(Lden - Ci) (dB) 

(dB) 

(dB) 

Lpinv - Gi (dB) 

(dB) 

G(A) Lden- lAbi (dB) 

Controle G(A) = -lOiog [ll 011(-(Gi-Ci)/1 0)] 

: de herleidingswaarden; 

... 

: correctieterm voor het verschil in geluidbe

lasting op verschillende gevelvlakken; 

G, 

: geluidwering van de gevel voor verkeers

lawaai; 

: partiële geluidwering van de gevel in 

frequentieband i; 

: geluidwering voor de gevelvlakken l ,2 

en 3, waarbij vlak l het referentievlak; 

: geluidniveau binnen; 

Ldoo : dosismaat voor omgevingsgeluid, jaarge-

middelde; 

Berekening 2.1 : Geluidniveau in de Bufferzone LAbi. 

BRON 

59,1 

13,0 

2 1,2 

21 

15 

15 

binnen op, per octaafband (L b.). De energe-
P ' 

tische sommatie van deze waarden geeft de 

ééngetal aanduiding van het geluidniveau in 

de bufferzone (LAb). 

.. 

61,6 

14,9 

2 3,1 

R, 

1 of 3 c,-o 
YOOr ale vlakken 

64,2 66,0 65,0 

16,7 18,0 15,0 

24,9 26,2 23,2 

49 1 

: geluidniveau binnen in frequentieband i 

: geluidniveau binnen zonder A-weging in 

frequentieband i; 

: invallend geluidniveau in frequentieband i; 

: invallend geluidniveau zonder A-weging in 

frequentieband i; 

: de laboratoriumgeluidisolatie van een 

bouwelement voor het betreffende referen 

tiespectrum; 

: geluidisolatie van bouwelement x. 
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Gegeven voor Gi 1 : 

Hoogte gevel (m) 63,4 Ri l (dB) glas Ri2 (dB) plaatmateriaal 

Breedte gevel (m) 51,0 + 60mm PUR 

Diepte zone (m) 7,7 
125Hz 25 15 

5 oppervlakte gevelvlak (m2) 3230,2 250Hz 24 20 
V volume van de ruimte (m3) 24872,8 500Hz 27 24 

1000Hz 32 26 
Hoogte glas (m) 48,4 2000Hz 32 17 
Breedte glas (m) 51 ,0 

51 oppervlakte glas (m2) 2467,1 K Kierterm (-) 0,003 

Hoogte paneel (m) 14,9 

Breedte paneel (m) 51 ,0 
Ri (dB) G il (dB) 

52 oppervlakte panelen (m2) 759,3 
125Hz 18,9 13,0 
250Hz 20,8 14,9 

To referentie-nagalmtijd (sec) 2,5 
500Hz 22,6 16,7 
1000Hz 23,9 18,0 

Cg_ Gevelstructuur- correctieterm (dB) 0 
2000Hz 20,9 15 0 

Berekening 2.2: Partiële geluidwering voor geve/v/ok 1 G" . 

Gegeven voor Gi2: 

Hoogte gevel (m) 63,4 Ri l (d B) glas Ri 2 (dB) p laatmateriaal 
Breedte gevel (m) 7,7 + 60mm PUR 
Diepte zone (m) 51,0 

125Hz 25 15 
5 oppervlakte gevelvlak (m2) 488,2 250Hz 24 20 
V volume van de ruimte (m3) 24872,8 500Hz 27 24 

1000Hz 32 26 
Hoogte glas (m) 48,4 2000Hz 32 17 
Breedte glas (m) 7,7 

51 oppervlakte glas (m2) 372,9 K Kierterm (-) 0,003 

Hoogte paneel (m) 14,9 
Breedte paneel (m) 7,7 Ri (dB) G i2 (dB) 

52 oppervlakte panelen (m2) 114,7 125Hz 18,9 2 1,2 
250Hz 20,8 23,1 

To referentie-nagalmtijd (sec) 2,5 500Hz 22,6 24,9 
1000Hz 23,9 26,2 

Cg Gevelstructuur- correctieterm (dB) 0 2000Hz 20,9 23,2 

Berekening 2.3 : Partiële geluidwering voor geve/v/ok 2 G,
2

• 
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Gegeven voor Gi3: 

Hoogte gevel (m) 63,4 

Breedte gevel (m) 7,7 

Diepte zone (m) 51,0 

S oppervlakte gevelvlak (m2) 488,2 

V volume van de ruimte (m3) 24872,8 

Hoogte glas (m) 48,4 

Breedte glas (m) 7,7 

Sl oppervlakte glas (m2) 372,9 

Hoogte paneel (m) 14,9 

Breedte paneel (m) 7,7 

S2 oppervlakte panelen (m2) 114,7 

To referentie-nagalmtijd (sec) 2,5 

Cg Gevelstructuur- correctieterm (dB) 0 

Berekening 2.4: Partiële geluidwering voor gevelvlak 3 G,
3

• 

De nagalmtijd in de bufferzone. 

Naast de geluidisolatie is ook de geluidab

sorptie van groot belang voor een prettig 

akoestisch klimaat. De Geluidabsorptie is 

belangrijk voor de akoestische beleving van 

de ruimte door de gebruikers. Het zorgen 

voor een goede geluidabsorptie is cruciaal 

voor de mate waarin een ruimte geschikt is 

voor zijn gebruik. 

Dit is de reden waarom er ter plaatse van de 

opgetilde straten in vergelijking met de rest 

van de bufferzone veel absorptiemateriaal is 

geplaatst. Zo blijft, ook al is de nagalmtijd 

gekeken naar de gehele bufferzone relatief 

lang (2,5 sec), de verblijfskwaliteit van de 

straten behouden door de intensivering van 

de geluidabsorptie op deze plekken. 

De lange nagalmtijd in de bufferzone zorgt er 

daarbij voor dat het bijzondere karakter van 

de zone wordt onderstreept. Ook wordt er op 

deze manier ruimte gelaten voor de voorzien

ingenunits om met hun absorberende vermo

gen een stempel te drukken op het akoestisch 

Ril (dB) glas Ri2 (dB) plaatmateriaal 

+ 60mm PUR 

125Hz 25 15 

250Hz 24 20 

500Hz 27 24 

1000Hz 32 26 

2000Hz 32 17 

K Kierterm (-) 0,003 

Ri (dB) Gi3 (dB) 

125Hz 18,9 21,2 

250Hz 20,8 23,1 

500Hz 22,6 24,9 

1000Hz 23,9 26,2 

2000Hz 20,9 23,2 

klimaat in de zone (overeenkomstige werking 

als baffles). 

Doordat de beplating van de voorzieningen

units als een massa-veersysteem werkt zal 

deze voornamelijk geluid absorberen uit de 

lage en midden frequenties. Om in een groter 

frequentiegebied geluid te absorberen is er 

variatie aangebracht in de diepte van de 

spouw. Zo zijn bijvoorbeeld de spouwcon

structies in de zijwanden van de unit breder. 

Een andere maatregel is het variëren met 

gesloten en geperforeerde beplating. 

De nagalmtijd is gedefinieerd als de tijd die 

verloopt voordat, als een geluidsbron wordt 

uitgeschakeld, het geluiddrukniveau 60 dB is 

gedaald. De nagalmtijd kan hierbij worden 

berekend met de formule van Sabine: 

T= 1/6*V/A 

In principe zou de nagalmtijd over het gehele 

frequentiegebied gelijk moeten zijn. In het al

gemeen laat men echter bij de lagere fre

quenties een wat langere nagalmtijd toe en 

071 



bij de hogere een wat kortere. 

Met de hierop volgende berekening van 

de nagalmtijd geef ik een indicatie van de 

manier waarop de beoogde nagalmtijd 

wordt gerealiseerd. De afwijkingen die nog 

worden geconstateerd tussen de berekende 

nagalmtijd en de normwaarden, kunnen 

hierbij in een verdere uitwerking worden 

afgevlakt door variatie in de materialisering. 

Voorbeelden hiervan zijn de open/dicht ver

houding van de houten galerijafwerking of 

een hoogwaardigere akoestische pleister. 

Er moet echter in acht worden genomen dat 

het nog maar de vraag is of, door de af

metingen van de ruimte, er een dergelijke 

nagalmtijd zal optreden. Het kan namelijk het 

geval zijn dat door het grote volume van de 

bufferzone er te weinig energie vrijkomt om dit 

gehele volume in beweging te brengen. Om 

hier uitspraken over te kunnen doen is speci

fieker akoestisch onderzoek nodig. 

4,5 

4,0 

3,5 

3,0 -

u 
! 2,5 ;g_ 
Ë 
g, 2,0 ---~ ~----~--
0 z 

1,5 

1,0 

0,5 

0,0 

125 250 

De geluidniveaus in de woning. 
In de woning wordt, in het verloop van 

collectieve drukte naar individuele rust, 

onderscheid gemaakt in drie geluidniveaus. 

Waarbij het spoorwegrumoer is afgestemd 

op de functionele invulling van de woningen, 

zodat activiteiten en akoestisch klimaat bij 

elkaar passen. De verdeling in de woning 

bestaat uit de woningentree, de woonkamer 

en de slaapkamers aan de noordgeveL 

logischerwijs is er in de openheid van de 

entree een hoger geluidniveau mogelijk dan 

in de beslotenheid van de slaapkamers. 

Uitgangspunt in de uitwerking is geweest dat 

deze beleving van het spoor een individuele 

keuze moet zijn. De woning moet de bewo

ners ook de kwaliteit bieden, zich te kunnen 

afzonderen uit het openbare leven. Aan de 

bedgebieden in de woning worden van uit 

de regelgeving al strengere eisen gesteld 

met betrekking het toelaatbare geluidniveau. 

500 1000 2000 

M iddenfrequentles octaafbond (Hz) 

r~almtijd In de bufferzone -+-Geoorloofde waarde t.o.v.500Hz I 

Afbeelding 4 biilage 3 : Nagalmtiid T. in de bvfferzone. 



Middenfrequenties octaafbond (Hz) 
(m) S oppervlokte (m2) 125 250 500 1000 2000 

0 o*S 0 o*S 0 o*S 0 o*S 0 o*S 

S: glos, noordgevel 

H. glosvlok 63,4 4083 0,10 408 0,04 163 0,03 122 0,02 82 0,02 82 
B. glosvlok 64 4 

S: glos, volkstuin 

H. glosvlok 20,9 1066 0,10 107 0,04 43 0,03 32 0,02 21 0,02 21 
B. glosvlok 51 0 

S: glos, onderbouw 

H. glosvlok 12,5 639 0,10 64 0,04 26 0,03 19 0,02 13 0,02 13 
B. glosvlok 51 0 

S: akoestische pleister, 
gevelvlok woningen 

H. gevelvlok 34,0 1482 0,15 222 0,20 296 0,35 519 0,60 889 0,60 889 
B. gevelvlok 43 6 

S: beton elementen, 

gevelvlok trappenhuis 
H. gevelvlok 67,0 442 0,01 4 0,01 4 0,02 9 0,02 9 0,03 13 
B. gevelvlok 66 

S: glos, woninggevel 

H. glosvlok 2,8 649 0,10 65 0,04 26 0,03 19 0,02 13 0,02 13 
B. glosvlok 234 0 

S: glas, voordeur 

H. glasvlak 2,7 158 0,10 16 0,04 6 0,03 5 0,02 3 0,02 3 
B. glasvlak 59.5 

I s. 2• ....... hout ... 
IDOUW. -•-

L. galerij 43,6 399 0,50 199 0,20 80 0,12 48 0,06 24 0,05 20 
B. galerij 92 

S: hout latten met rossenr. 

, galerijwand 
L. galerij 43,6 578 0,19 110 0,36 208 0,73 422 0,50 289 0,25 144 
B. galerij 16 9 

S: hout lanen met tussenr., 

galerijvloer 
L. vloervlok 43,6 662 0,19 126 0,36 238 0,73 483 0,50 331 0,25 165 
B. vloervlok 15 2 

S: akoestische pleister, 
buitenzijde galerij 

L. galerij 44,0 615 0,15 92 0,20 123 0,35 215 0,60 369 0,60 369 
B. galerij 14 0 

A (m2 o.r.) 1413 1214 1893 2043 1733 

T= 1/6 *V/A= 1/6 * 29610/A (s) 3,6 4,1 2,7 2,5 2,9 

Geoorloofde waarde t.o.v. 500Hz ( 1,4*2,7) = (1,2*2,7) = (0,9*2,7) = (0,9*2,7) = 

3,7 3,2 2,7 2,4 2,4 

Opp. doorsnede (m2) 591 
Breedte gevel (m) 51 
Volume zone (m3) 30120 

I 

Berekening 3: Nagalmtijd To in de bufferzone. 
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1 . Woningentree 

2. Woonkamer 

3. Slaapkamers 

4. Bufferzone 

(50 dB) 

(45 dB) 

(35 dB) 

(55 dB) 

Begane grond 

Afbeelding 5 bijlage 3: De drie geluidniveaus in de woning. 

Door er voor te kiezen de overige ruimten te 

voorzien van een vergelijkbaar geluidniveau 

bevestigt de woning zijn positie als privé 

domein. De openbaarheid en daarmee de 

kwaliteit van het spoorwegrumoer kunnen in 

deze situatie binnen worden gelaten door 

de, op de verschillende niveaus, in de gevel 

opgenomen bewegende delen. 

Op het niveau van de woningentree kan 

hiervoor gebruik worden gemaakt van de 

voordeur. Bij de woonkamer kunnen de 

openingen worden gerealiseerd in de vorm 

van ramen, die deel uitmaken van de pui in de 

noordgeveL In het geval van de slaapka

mers zijn luisterkleppen meer op hun plaats, 

vanwege de geringe afmetingen die de 

openingen hier kunnen hebben, als gevolg van 

het beoogde geluidniveau. 

[JJ 

['IllJ 

I I 

I@ 
I 

1 e verdieping 

In de volgende berekeningen zullen de drie 

geluidniveaus in de woning aan bod komen. 

Voor elke situatie is er hierbij onderscheid 

gemaakt, tussen één scenario waar de open

ingen, in de uitwendige scheidingsconstructie, 

zijn gesloten en één waar er gebruik wordt 

gemaakt van de openingen. Op deze manier 

wordt er aangetoond dat de beoogde geluid

niveaus in zowel open als gesloten toestand 

haalbaar zijn. In het geval van de open 

situatie betekent dit voor de woningentree een 

geluidniveau van 50 dB, voor de woonkamer 

45 dB en voor de slaapkamers 35 dB. 

De berekeningen zijn op vergelijkbare w ijze 

verricht als het geval bij het aantonen van het 

geluidniveau in de bufferzone. 



Geluidniveau in de woningentree I Schuifdeur dicht 

Gegeven: 

Lpbi bufferzone 

type geluid 

A-gewogen 

octaafband-

spectrum Lpinv 

A-correcties 

octaafband-

spectrum Lpinv* 

Gi 

octaafband-

spectrum Lpbi* 

A-correcties 

A-gewogen 

octaafband-

spectrum Lpbi 

55 dB 

railverkeer 

Lpbi bufferzone (dB) 

(dB) 

(dB) 

Lpinv- Gi (dB) 

(dB) 

(dB) 

G(A) Lden - LAbi (dB) 

Controle G(A) = -101og [L 1 O"( -(Gi-CiJI 1 0)] 

Gegeven voor Gi I Schuifdeur dicht: 

Hoogte gevel (m) 

Breedte woning (m) 

Diepte woning (m) 

Soppervlakte gevelvlak (m2) 

V volume van de ruimte (m3) 

Hoogte schuifpui (m) 

Breedte schuifpui (m) 

S 1 oppervlakte schuifpui (m2) 

Hoogte gesloten puivulling (m) 

Breedte gesloten puivulling (m) 

S2 oppervlakte puivulling (m2) 

To referentie-nagalmtijd (sec) 

Cg Gevelstructuur- correctieterm (dB) 

2,8 

4,2 

6,0 

11,7 

70,1 

2,8 

1,7 

4,7 

2,8 

2,5 

7,0 

0,5 

0 

125 

31,1 

16,1 

47,2 

23,2 

24,0 

-16,1 

7,9 

28 

29 

39,3 

8,6 

47,9 

25,1 

22,7 

-8,6 

14,1 

125Hz 

250Hz 

500Hz 

1000Hz 

2000Hz 

K Kierterm (-) 

125Hz 

250Hz 

500Hz 

1000Hz 

2000Hz 

Berekening 4.1: Geluidniveau in de Woningentree LAbi met schuifdeur dicht. 

45,4 

3,2 

48,6 

28,2 

20,5 

-3,2 

17,3 

Ril (dB) glas 

25 

24 

27 

32 

32 

0,0003 

Ri (dB) 

22,7 

24,7 

27,7 

29,9 

26,9 

49,1 52,2 

0,0 -1,0 + 

49,1 51,2 

30,3 27,3 

18,8 23,8 

0,0 1,0 + 

18,8 24,8 

Ri2 (dB) sandwichplaat 

met PUR kern 

Gi (dB) 

22 

26 

30 

31 

26 

23,2 

25, 1 

28,2 

30,3 

27,3 
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Geluidniveau in de woningentree I Schuifdeur open 

Gegeven : 

lpbi bufferzone 

type geluid 

A-gewogen 

octaafband-

spectrum lpinv 

A-correcties 

octaafband-

spectrum lpinv* 

Gi 

octaafband-

spectrum lpbi* 

A-correcties 

A-gewogen 

octaafband-

spectrum l bi 

55 dB 

railverkeer 

lpbi bufferzone (dB) 

(dB) 

(dB) 

lpinv- Gi (dB) 

(dB) 

(dB) 

G(A) lden- LAbi (dB) 

Controle G(A) = -1 Olog [Ll O"(-(Gi-Ci)ll 0)] 

Gegeven voor Gi I Schuifdeur open: 

Hoogte gevel (m) 

Breedte woning (m) 

Diepte woning (m) 

S oppervlakte gevelvlak (m2) 

V volume van de ruimte (m3) 

Hoogte schuifpui (m) 

Breedte schuifpui (m) 

S 1 oppervlakte schuifpui (m2) 

Hoogte gesloten puivulling (m) 

Breedte gesloten puivulling (m) 

S2 oppervlakte puivulling (m2) 

To referentie-nagalmtijd (sec) 

Cg Gevelstructuur- correctieterm (dB) 

2,8 

4,2 

6,0 

11,7 

70,1 

2,8 

1,7 

4,7 

2,8 

2,5 

7,0 

0,5 

0 

125 

31,1 

16,1 

47,2 

4,4 

42,9 

-16,1 

26,8 

5 
5 

39,3 

8,6 

47,9 

4,4 

43,5 

-8,6 

34,9 

125Hz 

250Hz 

500Hz 

1000Hz 

2000Hz 

K Kierterm (-) 

125Hz 

250Hz 

500Hz 

1000Hz 

2000Hz 

Berekening 4.2: Geluidniveau in de Woningentree LAbi met schuifdeur open. 

45,4 

3,2 

48,6 

4,4 

44,2 

-3,2 

41,0 

Ril (dB) o.r. 

0 
0 
0 
0 
0 

0,0003 

Ri (dB) 

3,9 

3,9 

3,9 

3,9 

3,9 

49,1 52,2 

0,0 -1,0 + 

49,1 51,2 

4,4 4,4 

44,8 46,8 

0,0 1,0 + 

44,8 47,8 

Ri2 (dB) sandwichplaat 

met PUR kern 

Gi(dB) 

22 

26 

30 

31 

26 

4,4 

4,4 

4,4 

4,4 

4,4 



Geluidniveau in de woonkamer I Ramen dicht 

Gegeven: 

Lpbi bufferzone 

pe geluid 

Gi 

octaafband-

spectrum Lpbi* 

A-correcties 

A-gewogen 

octaafband-

55 dB 

railverkeer 

Lpbi bufferzone (dB) 

(dB) 

(dB) 

Lpinv - Gi (dB) 

(dB) 

G(A) Lden- LAbi (dB) 

Controle G(A) = -1 Olog [Ll 0"(-(Gi-Ci)ll 0)] 

Gegeven voor Gi I Ramen dicht: 

Hoogte gevel (m) 2,8 

Breedte woning (m) 4,2 

Diepte woning (m) 7,3 

S oppervlakte gevelvlak (m2) 1 1 ,7 

V volume van de ruimte (m3) 85,2 

Hoogte te openen raam (m) 0,5 

Breedte te openen raam (m) 3,2 

S 1 oppervlakte te openen raam (m2) 1 ,5 

To referentie-nagalmtijd (sec) 0,5 

47,2 

25,9 

21,3 

-1 

31 

31 

Ril (dB) 

o.r. 

Ri2 (dB) 

glas 

Ri3 (dB) enkele steen

achtige muur + isolatie 

125Hz 0 
250Hz 0 
500Hz 0 
1000Hz 0 
2000Hz 0 

25 
24 
27 
32 
32 

33 
40 
46 
51 
57 

Berekening 5 .1: Geluidniveau in de Woonkamer LAbi met ramen dicht. 

47,9 48,6 49,1 51,2 

25,2 27,8 31,5 31,5 

20,8 17,6 19,6 

17 6 17 

Hoogte wand (m) 2,8 

Breedte wand (m) 1,0 

S2 oppervlakte wand (m2) 2,8 

Hoogte vast glas (m) 2,3 

Breedte vast glas (m) 3,2 

S3 oppervlakte vast glas (m2) 7,4 

Cg Gevelstructuur- correctieterm (dB) 0 

K Kierterm (-) 0,0003 

Ri (dB) Gi (dB) 

125Hz 25,5 25,9 
250Hz 24,7 25,2 
500Hz 27,4 27,8 
1000Hz 31,1 31 ,5 
2000Hz 31 1 31,5 
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Geluidniveau in de woonkamer I Ramen open 

Gegeven: 
lpbi bufferzone 

type geluid 

A-gewogen 
octaafband-
spectrum lpinv 

A-correcties 
octaafband-
spectrum lpinv* 

Gi 

octaafband
spectrum lpbi* 

A-correcties 
A-gewogen 
octaafband
spectrum lpbi 

55 dB 

railverkeer 

Lpbi bufferzone (dB) 

(dB) 

(dB) 

lpinv - Gi (dB) 

(dB) 

(dB) 

G(A) lden - LAbi (dB) 

Controle G(A) = -1 Olog [L 1 O"( -(Gi-Ci)ll 0)] 

Gegeven voor Gi I Ramen open: 

Hoogte gevel (m) 

Breedte woning (m) 
Diepte woning (m) 

5 oppervlakte gevelvlak (m2) 

V volume van de ruimte (m3) 

Hoogte te openen raam {m) 
Breedte te openen raam (m) 

51 oppervlakte te openen raam (m2) 

To referentie-nagalmtijd (sec) 

1-
1-

.JI 

2,8 
4,2 
7,3 

11,7 
85,2 

0,5 

3,2 

1,5 

0,5 

1251 I 

31,1 

16,1 

47,2 

9,2 

38,0 
-16,1 

21,9 

10 

9 

Ril (dB) 

o.r. 

Ri2 (dB) 

glas 
Ri3 (dB) enkele steen

achtige muur + isolatie 

125Hz 0 
250Hz 0 
500Hz 0 
1000Hz 0 
2000Hz 0 

25 
24 
27 
32 
32 

33 
40 
46 
51 
57 

Middenfrequenties octaafband (Hz) 

25ol I 

39,3 
8,6 

47,9 

9,2 

38,6 
-8,6 

30,0 

5ool I 

45,4 

3,2 

48,6 

9,2 

39,4 

-3,2 

36,2 

Hoogte wand (m) 

Breedte wand (m) 

52 oppervlakte wand (m2) 

Hoogte vast glas (m) 

Breedte vast glas (m) 

53 oppervlakte vast glas (m2) 

1ooo1 I 

49,1 

0,0 

49, 1 

9,2 

39,9 
0,0 

39,9 

Cg Gevelstructuur- correctieterm (dB) 

K Kierterm (-) 

Ri (dB) Gi(dB) 

125Hz 8,7 
250Hz 8,7 
500Hz 8,8 
1000Hz 8,8 
2000Hz 88 

Berekening 5 .2: Geluidniveau in de Woonkamer LAbi met ramen open. 

I 
20001 

52,2 
-1,0 + 

51,2 

9,2 

41,9 

1,0 + 

42,9 

2,8 
1,0 

2,8 

2,3 
3,2 

7,4 

0 

0,0003 

9,2 
9,2 
9,2 
9,2 
9,2 



Geluidniveau in de slaapkamers I Luisterklep dicht 

Gegeven : 

Lpbi bufferzone 55 dB 

type geluid railverkeer 

A-gewogen 

octaafband-

spectrum Lpinv Lpbi bufferzone (dB) 

A-correcties (dB) 

octaaf band-

spectrum Lpinv* (dB) 

Gi 

octaafband-

spectrum Lpbi* Lpinv- Gi (dB) 

A-correcties (dB) 

A-gewogen 

octaafband-

s eetrum Lpbi (dB) 

G(A) Lden- LAbi (dB) 

Controle G(A) = -1 Olog [Ll O"(-(Gi-Ci)ll 0)] 

Gegeven voor Gi I Luisterklep dicht: 

Hoogte gevel (m) 

Breedte woning (m) 

Diepte woning (m) 

5 oppervlakte gevelvlak (m2) 

V volume van de ruimte (m3) 

Hoogte te openen raam (m) 

Breedte te openen raam (m) 

51 oppervlakte te openen raam (m2) 

To referentie-nagalmtijd (sec) 

2,8 

4,5 

2,3 

12,5 

28,5 

0,2 

0,3 

0,1 

0,5 

125 

31,1 

16,1 

47,2 

2 3,9 

23,3 

-16,1 

7,2 

29 

29 

Ril (dB) 

o.r. 

Ri2 (dB) 

glas 

Ri3 (dB) enkele steen

achtige muur + isolatie 

125Hz 0 
250Hz 0 
500Hz 0 
1OOOHz 0 
2000Hz 0 

25 
24 
27 
32 
32 

33 
40 
46 
51 
57 

39,3 45,4 

8,6 3,2 

47,9 48,6 

23,8 26,1 

24,1 22,5 

-8,6 -3,2 

15,5 19,3 

Hoogte wand (m) 

Breedte wand (m) 

52 oppervlakte wand (m2) 

Hoogte vast glas (m) 

Breedte vast glas (m) 

53 oppervlakte vast glas (m2) 

49,1 

0,0 

49,1 

29,0 

20,1 

0,0 

20,1 

Cg Gevelstructuur- correctieterm (dB) 

K Kierterm (-) 

Ri (dB) Gi (dB) 

125Hz 27,7 
250Hz 27,5 
500Hz 29,9 
1000Hz 32,8 
2000Hz 32 8 

Berekening 6 .1: Geluidniveau in de Slaapkamers LAbi met luisterklep dicht. 

52,2 

-1,0 + 

51,2 

29,0 

22,1 

1,0 + 

23,1 

2,8 

2,5 

7,0 

2,6 

1,7 

4,4 

0 

0,0003 

23,9 
2 3,8 
26, 1 
2 9,0 
29,0 
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Geluidniveau in de slaapkamers I Luisterklep open 

Gegeven: 

Lpbi bufferzone 

type geluid 

A-gewogen 

octaafband-

spectrum Lpinv 

A-correcties 

octaafband-

spectrum Lpinv* 

Gi 

octaafband-

spectrum Lpbi* 

A-correcties 

A-gewogen 

octaafband-

55 dB 

railverkeer 

Lpbi bufferzone (dB) 

(dB) 

(dB) 

Lpinv - Gi (dB) 

(dB) 

G(A) Lden - LAbi (dB) 

Controle G(A) = -1 Olog [I: 1 0 11
( -(Gi-Ci)ll 0)] 

Gegeven voor Gi I Luisterklep open: 

Hoogte gevel (m) 

Breedte woning (m) 

Diepte woning (m) 

S oppervlakte gevelvlak (m2) 

V volume van de ruimte (m3) 

Hoogte te openen raam (m) 

Breedte te openen raam (m) 

S 1 oppervlokte te openen raam (m2) 

To referentie-nagalmtijd (sec) 

2,8 

4,5 

2,3 

12,5 

28,5 

0,2 

0,3 

0,1 

0,5 

125 

31,1 

16,1 

47,2 

18,5 

28,8 

-16,1 

12,7 

20 

20 

Ril (dB) 

o.r. 

Ri2 (dB) 

glas 

Ri3 (dB) enkele steen

achtige muur + isolatie 

125Hz 0 
250Hz 0 
500Hz 0 
1000Hz 0 
2000Hz 0 

25 
24 
27 
32 
32 

33 
40 
46 
51 
57 

39,3 45,4 

8,6 3,2 

47,9 48,6 

18,4 19,0 

29,5 29,6 

-8,6 -3,2 

20,9 26,4 

Hoogte wond (m) 

Breedte wand (m) 

S2 oppervlakte wand (m2) 

Hoogte vost glas (m) 

Breedte vost glas (m) 

S3 oppervlakte vast glas (m2) 

49,1 

0,0 

49,1 

19,4 

29,7 

0,0 

29,7 

Cg Gevelstructuur- correctieterm (dB) 

K Kierterm (-) 

Ri (dB) Gi (dB) 

125Hz 22,2 
250Hz 22,2 
500Hz 22,7 
1000Hz 23,1 
2000Hz 23 2 

Berekening 6.2: Geluidniveau in de Slaapkamers LAt. met luisterklep open. 
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Woningscheidende constructies. 

Zoals hiervoor reeds is aangegeven is het van 

belang de bewoners, naast de beleving van 

het spoorwegrumoer, ook de mogelijkheid 

te bieden zich terug te trekken uit de open

baarheid . Het belang hiervan spreekt uit het 

feit dat na wegverkeerlawaai, burenlawaai 

samen met vliegverkeerlawaai het vaakst 

ernstige hinder veroorzaken in de leefomge

ving van mensen. 

De scheiding tussen de woningen en op 

sommige plekken in het gebouw, tussen wo

ningen en de vaste voorzieningen, speelt 

hierbij een belangrijke rol. De verschuiving 

van de woningen ten opzichte van elkaar 

en de toepassing van verschillende woning

typen, zorgen hierbij voor een toenemende 

geluidtechnische spanning. Doordat er 

situaties ontstaan, waar ruimten met ver

schillende geluidsintensiteiten aan elkaar 

grenzen. Om dit op te vangen en de indi

viduele leefkwaliteit van de woningen te 

garanderen is er voor gekozen de scheidings

constructies tussen de woningen boven de 

voorgeschreven geluideisen te laten presteren. 

De gestelde geluideisen zijn zo het uitgangs

punt voor de constructie, waar afhankelijk 

van de aangrenzende functies verschillende 

extra toevoegingen kunnen worden gedaan. 

Zo zorgen in de situatie tussen de woningen 

respectievelijk de zwevende dekvloer (vloer) 

en de extra massa (wand) voor een over

maat met betrekking de geluideisen en op 

deze manier voor de waarborging van de 

Gegeven: 

Gewenste massa vloerconstructie (kg / m2) 

Gewenste massa wandconstructie (kg / m2) 

Soortelijke gewicht beton (kg / m3) 

Berekening 7 : Dimensienering van woningscheidende constructies. 

individuele leefkwaliteit. In het geval van een 

scheiding tussen woning en vaste voorzien

ingen kunnen hier aanvullende maatregelen 

worden genomen. 

De minimale massa die er wordt gesteld aan 

woningscheidende vloeren (constructievloer + 
afwerklaag) bedraagt 800 kg/m2. Bij lichtere 

vloerconstructies kan er aan de gevraagde 

geluidisolatie worden voldaan door het 

toepassen van een verend opgelegde dek

vloer met voldoende contactgeluidreductie. 

Massieve woningscheidende wanden hebben 

minder massa nodig om te voldoen aan de 

geluideisen. Zo wordt er uitgegaan van een 

minimale massa van 650 kg/m2. 

Op basis van deze waarden zijn er dimen

sies aangenomen voor de betonconstructie 

van het gebouw. Voor de vloer is dat 330 mm 

exclusief zwevende dekvloer en voor de 

woningscheidende wanden is dat 300 mm. 

800 
650 

2400 

081 



082 



Het basement van voorzieningen p.084 

De organisatie van een bouwblok p.085 

De vertaling van het concept p.086 

De uitwerking van de gevels p.087 

De vaste voorzieningen p.088 

De tijdelijke voorzieningen p.090 

De verschillende woningtypes p.094 

Diverse impressies p.106 

083 



Het basement van voorzieningen. 

~I 

2e verdieping, buurtvoorzieningen 

1 e verdieping, stedelijke voorzieningen 

begane grond, stedelijke voorzieningen Om 35m 

I I I I I I 
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De organisatie van een bouwblok. 
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De vertaling van het concept. 

~.,.J .. ...,-1 
if ' ,, 1-
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de woningen doorsnede, voorzieningen tussen Om lOm 
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De uitwerking van de gevels. 
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De vaste voorzieningen. 

... •• t 

0 
~ 
D 

vaste voorzieningen gericht op het kind 

(ii""'' . 

n~ l 

vaste voorzieningen gericht op cultuur en cul inair Om Sm 

I I 
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1~ 
vaste voorzieningen gericht op wellness 

- I 

positie vaste voorzieningen tussen de woningen Om 

I 

LLii-: r-v 

~ ~ Iu= 

Sm 

I 
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De tijdelijke voorzieningen. 

dwarsdoorsnede voorzieningenunit 

langsdoorsnede voorzieningenunit Om 1m 

I I 
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I 
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I . 

verplaatsing van de voorzieningenunit Om 

I 
2m 

I 

091 



092 

::1 

Woning 

Zwevende dekvloer 
- vfoerafw•rklntll n•r keuze 

bewoner 
- latexcem•nbnortel 
- vfoerverwarmlnt~~llbul• In 
lsolatl•l•~ 30mm 

- 11kou.tltlex onderplaat 

•0 

<7 
.; 
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"' 4 " 

" d 

BreedplaatvJo. 330mm 

-' 
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<7 

<1 " 
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--.gl-ker ------ti,.---;"L---f!-1 
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Bevutlglne-nker cleela 
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a.v.tlglnphaak 
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Voorzieningen unit 

Om 
I 
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Woning Voorzieningen unit 
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' 
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k 
;. 
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I\ 
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0,3m 

I 
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De verschillende woningtypes. 

01. Overgangszone 05. Slaapvoorziening ouders 09. Toilet 

02. Kookvoorziening 06. Slaapvoorziening kinderen 10. Bergruimte 

03. Voorkamer 07. Inloopkast 1 1. Techniekruimte 

04. Achterkamer 08. Doucheruimte 12. Voorzieningen unit 
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woningtype 1 a (78 - 89 m2) Om 4m 
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woningtype 1 b (78 - 89 m2) 

01. Overgangszone 

02. Kookvoorziening 

03. Voorkamer 

04. Achterkamer 

® 
- 1 

--

05. Slaapvoorziening ouders 

06. Slaapvoorziening kinderen 

07. Inloopkast 

08. Doucheruimte 
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- l 

1 
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09. Toilet 

1 0. Bergruimte 

1 1. Techniekruimte 

1 2. Voorzieningen unit 
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woningtype 2a (70 - 81 m2) 

01 . Overgangszone 

02. Kookvoorziening 

03. Voorkamer 

04. Achterkamer 

® -, 
I 

05. Slaapvoorziening ouders 09. Toilet 

06. Slaapvoorziening kinderen 1 0. Bergruimte 

07. Inloopkast 11 . Techniekruimte 

08. Doucheruimte 1 2. Voorzieningen unit 
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01. Overgangszone 

02. Kookvoorziening 

03. Voorkamer 

04. Achterkamer 

-------, 

® 
l 

I 

05. Slaapvoorziening ouders 

06. Slaapvoorziening kinderen 

07. Inloopkast 

08. Doucheruimte 

------- -- -

1 

woningtype 2b (70 - 81 m2) 
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09. Toilet 
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1 2. Voorzieningen unit 
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woningtype 3 (92 - 1 03 m2) 

0 1 . Overgangszone 

02. Kookvoorziening 

03. Voorkamer 

04. Achterkamer 

® 
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05. Slaapvoorziening ouders 09. Toilet 

06. Slaapvoorziening kinderen 1 0. Bergruimte 

07. Inloopkast 1 1. Techniekruimte 

08. Doucheruimte 1 2. Voorzieningen unit 
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01 . Overgangszone 

02. Kookvoorziening 

03. Voorkamer 

04. Achterkamer 

05. Slaapvoorziening ouders 

06. Slaapvoorziening kinderen 

07. Inloopkast 

08. Doucheruimte 

09. Toilet 

1 0. Bergruimte 

11 . Techniekruimte 

1 2. Voorzieningen unit 

woningtype 4 (83 - 96 m2) 
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Diverse impressies. 

Stroot met stedelijke voorzieningen 

Verhoogd mooiveld met buurtvoorzieningen 
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Interactie straten met vaste voorzieningen 

Interactie straten met flexibele voorzieningen 
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Overzicht stadskant (zuid) 
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Overzicht spoorkant (noord) 
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Het afstudeerproject is een zoektocht geweest 

naar mijn kijk op de stad als woonomgeving 

in het algemeen en speciflek v~~r het jonge 

gezin. Hierbij ben ik er bewust van geworden 

dot in de huidige samenleving, waar verschil

lende behoeftes en overtuigingen samengaan 

en steeds veranderen, een zekere mate van 

overmaat moet worden gevonden in de stad 

die ruimte biedt aan veranderingen en ver

schillen van inzicht. 

Het ontwerpen van de gebouwde omgeving 

kan hierbij worden aangegrepen om rand

voorwaarden te scheppen, niet om het ge

bruik van elke ruimte in de stad of gebouw 

te deflnieren. Met andere woorden, er moet 

ruimte blijven voor een eigen interpretatie 

van de ruimte door hoar gebruikers. Hoewel 

dergelijke fluctuaties in gebruik en beleving 

van de ruimte zorgen v~~r een succesvolle 

evolutie van de stad, is het voor mij tege

lijkertijd van even groot belong, de stedelijke 

identiteit te behouden. Mijn idee hierbij is dot 

een ontwerp dient te reageren op zijn omge

ving, er in opgaat maar er tegelijkertijd iets 

aan toevoegt, waardoor het een vanzelfspre

kende schakel wordt in het grote geheel zodat 

de identiteit van de plek wordt ingezet om het 

gebruik van de ruimten te verbijzonderen. 

Het spel tussen identiteit en evolutie in gebruik 

vereist in mijn ogen een integrale aanpak van 

de stad waar functionele, organisatorische, 

stedenbouwfysische, technische en esthetische 

aspecten vergelijkbare invloed hebben op de 

werking en beleving van de leefomgeving. Dit 

is dan ook wat ik heb trachten te bereiken met 

mijn afstudeerproject en waar ik met tevre

denheid op terugkijk. Het zorgvuldig formu

leren van een helder concept en dit daarna 

consequent proberen door te voeren in elk 

aspect van het ontwerp is hierbij bepalend 

geweest voor mijn werkwijze en eindproduct. 
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