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Voorwoord

Voor u ligt mijn afstudeerverslag. Dit verslag is geschreven in het kader van het afstudeeratelier M for 
Divine Detail, aan de leerstoel Architectectural Design and Engineering en Architectural Design and 
Theory. Het buitengewoon interessante thema, het detail als retorisch instrument en de mij bekende 
afstudeercommissie, waren voor mij de redenen geweest om voor dit atelier te kiezen. 

Mijn dank gaat dan ook als eerste uit naar mijn begeleiders Prof. Ir. Juliette bekkering, dr. Jacob 
Voorthuis en ir. Maarten Willems, die mij dit project voorzien hebben van tips, kritiek, commentaar, 
complimenten en referentieprojecten. 

Mijn dank gaat uit naar Riny Winters die bereid is geweest een uitvoerig interview af te laten nemen, 
en een rondleiding te geven over de zorgboerderij ‘t Schutje te Soerendonk. Dank aan Kim van der 
Heijden  van Van den Elsen Houtbouw die mij een kijkje in de keuken van een houtzagerij hebben 
gegund, en Cees Kromhout, de schaapsherder, die mij op een zonnige ochtend alles heeft verteld 
over de heide, en hoe deze moet worden bijgehouden. Tenslotte dank ik familie en vrienden voor 
mentale steun, in het speciaal Roos van der Schoor.

Met vreugde kijk ik terug op het M3 traject die ik met tien medestudenten heb afgerond en een 
geweldig mooi naslagwerk als resultaat heeft opgeleverd. De reis naar Dresden was samen met dr. 
Jacob Voorthuis en ir. Maarten Willems een geweldig succes, en heeft het theoretisch onderzoek in 
de praktijk ter discussie gesteld.
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Figuur 1 impressie van de patio, detail.
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Inleiding

Dit afstudeerverslag is gemaakt naar aanleiding van het afstudeerproject M for Divine Detail, behorend 
bij de leerstoelen Architectural Design and Engineering en Architectural History and Design, begeleid 
door ir. Maarten Willems en respectievelijk dr. Jacob Voorthuis. Prof. Ir. Juliette bekkering heeft de rol 
aangenomen als extern lid in dit afstudeeratelier. De datum van afstuderen is 16 januari 2014.

In een ontwikkelde moderne maatschappij volgt de distributie van de sociale klassen een normaal 
verdeeld patroon. Het concept van de “M-vormige” maatschappij echter, geïntroduceerd door de 
Japanse  economist Kenichi Ohmae, is een maatschappij waarbij de  middenklasse langzaam 
verdwijnt, de bovenklasse wordt steeds rijker, en de onderklasse steeds armer.1 

Het doel van dit afstudeeratelier is om het concept van de “M-vormige” maatschappij toe te passen 
op het gebied van de architectuur, in het specifiek op het detail. Het detail is wat de structuur en de 
constructie op een passende manier tot architectuur verbindt, het tektonische karakter. Het detail 
maakt dat architectuur ervaren wordt als architectuur. Het detail kadert de ruimte in en geeft invulling 
in de waardering van de ruimte.2

Dit project bestaat uit twee delen, M3 en M4. In M3 is met het gehele atelier samengewerkt om een 
encyclopedie van de tektoniek te realiseren, naar dit boekwerk wordt in dit verslag een aantal malen 
gerefereerd, aangeraden wordt dus om deze encyclopedie naast dit verslag te lezen. Bovendien 
moet in acht worden genomen dat dit verslag dus de helft is van het totale afstudeerproject.
In het M4 gedeelte is de individuele weg ingeslagen, en zal het ontwerp dat hier is gerealiseerd, 
de casus vormen voor het onderzoek. Het ontwerp betreft een zorgboerderij waar dementerenden 
ouderen huisvesting zullen genieten.

Het ontwerp is een oefening in de theorie behandeld in M3, er zal gereflecteerd worden op hoe het 
ontwerp inspeelt op de begrippen en theorieën die hier worden geïntroduceerd. In het ontwerp zal 
blijken welke houding is aangenomen ten opzichte van de begrippen en zal tonen dat de ontwerper, 
een kritische en reflecterende houding aan kan nemen.

1 http://en.wikipedia.org/wiki/M-shaped_society
2  M3 boek, Inleiding, Jacob Voorthuis
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Opbouw

De opbouw van dit verslag is als volgt. Allereerst zal de Probleemstelling volgen, hierin wordt de 
maatschappelijke relevantie geduid van dit project. Bovendien zal hier de relatie van het ontwerp met 
de thema’s van dit afstudeeratelier worden uiteengezet. 

Hierna volgt het hoofdstuk Dementie, hier zal de huidige situatie in de zorg worden geschetst aan de 
hand van persoonlijke ervaringen op een PG-afdeling. In de paragraaf zorg en wonen voor ouderen 
zal een globale historische uiteenzetting wordt gegeven over de manier waarop men om ging met 
ouderen, en ouderen met dementie.  In dit hoofdstuk zal ook het ziektebeeld worden toegelicht in 
de paragraaf ziektebeeld. Tenslotte worden in dit hoofdstuk ontwerp aandachtspunten gegeven voor 
het ontwerp van huisvesting voor dementerende ouderen

Vervolgens wordt in het hoofdstuk Zorgboerderijen uitleg gegeven over wat een zorgboerderij 
is, wat voor typen zorgboerderijen er bestaan. De huidige stand van zaken, en de toekomst wat 
betreft de financiële situatie van de zorgboerderij zal uiteengezet worden. Er wordt ingezoomd op 
een zorgboerderij speciaal voor dementerende ouderen waar een bezoek aan is gebracht en een 
interview met de eigenaresse is afgenomen. Tenslotte zullen de ontwerp aandachtspunten worden 
opgesomd, en zal hieruit het Programma van Eisen volgen.

Het hoofdstuk Strabrechtse heide zal de precieze locatie van de zorgboerderij behandelen, en zal de 
schaapskooi, waar de zorgboerderij naast komt te staan, onder de loep worden genomen.

Het hoofdstuk Ontwerp zal het ontwerp nader worden toegelicht, hier wordt gekeken hoe er tot 
het ontwerp is gekomen, hoe de ontwerpbeslissingen getoetst zijn aan de onderzoeksvraag en 
waarin aannemelijk wordt gemaakt dat het gebouw dat ontworpen is, de gewenste prestaties en 
kwaliteiten zal leveren ten aanzien van het gebruik en de omgeving. Bovendien wordt de relatie met 
het vooronderzoek in kaart gebracht. Hier worden de begrippen uit de encyclopydie, gemaakt in 
het M3 project, in verband gebracht met het ontwerp, en zal de theorie kunnen dienen als reflectief 
middel op het ontwerp. In dit hoofdstuk zullen alle technische tekeningen, impressies en details te 
vinden zijn betreffende het ontwerp.

Tenslotte wordt afgesloten met een conclusie, die de onderzoeksvraag probeert te beantwoorden 
aan de hand van het ontwerp.
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Figuur 2 M-vormige zorg, arme en rijke zorg.
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De “M-vormige” maatschappij heeft betrekking tot de verdeling van de sociale klassen. Buiten deze 
sociaaleconomische verdeling zou de term ook breder gezien kunnen worden, en betrekking hebben 
tot het geluk dat mensen ervaren. Een economische gegoede positie, hoeft nog geen geluk te 
betekenen, of andersom. Eenzaamheid en verveling zijn onmenselijkheden waardoor een financiële 
situatie nog maar weinig kan bijdragen aan het geluk dat mensen ervaren. 

Tijdens een bijbaantje in de zorg, dat ik drie jaar heb gehad, is mij deze ongunstige situatie 
duidelijk geworden. Ik werkte op een psychogeriatrische afdeling (PG-afdeling), een afdeling waar 
ouderen wonen met voornamelijk alzheimer of een andere ernstige geheugenstoornis, en was hier 
voedingsassistent. Ik kwam hierdoor veel in contact met deze mensen, en werd me snel bewust van 
de enorme invloed die de architect heeft op het geluk en belevingswereld van de bewoners van dit 
soort instellingen. 

Doordat de bewoners van de PG-afdeling veelal dwalen en zelf niet meer de weg terug kunnen 
vinden, zijn deze afdelingen gesloten. Het duidelijk aanwezige gesloten karakter van veel van dit soort 
grotere afdelingen maakt het deze mensen een ware hel, waaruit geen uitweg te vinden is. In het 
volgende hoofdstuk wordt nader toegelicht, onder andere aan de hand van persoonlijke ervaringen, 
wat de instrumenten zijn van de architect om het ouderen met dementie zo aangenaam mogelijk te 
maken, en ook welke elementen absoluut voorkomen dienen te worden.

Het ontwerp dat gemaakt is in dit M4 project is een zorgboerderij. De zorgboerderij biedt huisvesting 
en een gelukkige oude dag aan 8 bewoners, in een groene omgeving waarbij het buitenleven centraal 
staat. Het is een exploratie naar de tektonische en programmatische middelen van de architect in de 
zorg. Het “M-vormig” fenomeen wordt in deze zin toegepast, waarbij de traditionele PG-afdeling aan 
de arme kant van de M zal staan, waar passiviteit en eenzaamheid geen onbekende problemen zijn. 
Het ontwerp van de zorgboerderij zal zich proberen te plaatsen aan de rijke kant van het leven, waar 
geluk en activiteit voorop gesteld zullen worden. 

De vraag die tijdens dit ontwerpproces centraal staat is: 

“Hoe kan een zorgboerderij huisvesting bieden aan dementerende ouderen, die door programmatische 
indeling, materialisering en detaillering, bijdraagt aan een veilige, herkenbare en huiselijke omgeving, 
waar contact met het buitenleven centraal staat.”
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Figuur 3 M-vormige zorg, arme en rijke zorg, detail.
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Persoonlijke ervaringen PG afdeling

In 2009 ben ik begonnen bij Vitalis WoonZorg Groep, als voedingsassistent op een gesloten 
Psychogeriatrische (PG) afdeling in Eindhoven. Mijn taken kwamen er op neer om toezicht te 
houden op de bewoners en ze te ondersteunen bij de maaltijd. Het vele contact dat ik met deze 
mensen had, heeft me een inzicht gegeven in de levenswereld van de dementerende oudere. 
Hoewel mijn inzichten voornamelijk gebaseerd zijn op directe waarnemingen en dus niet vanuit een 
psychologische of neurologische achtergrond kunnen worden verwetenschappelijkt, kan ik natuurlijk 
wel vanuit een architectonische achtergrond zinnige ontwerpaandachtspunten uit destilleren. Hier 
volgt een opsomming van ervaringen opgedaan op de PG-afdeling, en de aanbevelingen die ik hieruit 
getrokken heb.

In de huiskamer zitten 6 vrouwen  en drie mannen allen van een jaar of zeventig tot negentig. De 
meesten zitten aan een grote ronde tafel in het midden van de kamer, een enkeling zit alleen bij het 
raam of op een luie fauteuil voor de televisie, die vaak aanstaat maar nooit echt wordt bekeken. 
Gesprekken kunnen lastig zijn, door verwardheid of hallucinaties is het moeilijk om door te krijgen wat 
iemand probeert te vertellen. Gesprekken tussen de bewoners zelf lopen helemaal niet, en mondden 
vaak uit in frustraties of ruzies.

Om er toch een gezellige avond van te maken is afleiding daarom geboden. Het is even wennen om 
spelletjes met bejaarden te spelen die normaal gesproken alleen kleine kinderen zullen spelen. Wat 
blijkt is dat deze mensen nog erg veel plezier uit een spelletje kunnen halen met een bal of ballon. De 
spelletjes hebben een actievere aard, en zorgen behalve voor plezier en een vorm van communiceren 
zo ook voor een extra beetje beweging. Een omgeving die een actieve houding stimuleert is, volgens 
mij, van groot belang voor het welbehagen van deze mensen. Dit wordt bevestigd door Uriel Cohen 
en Gerald D. Weisman in het boek Holding on to Home: Designing Environments for People with  
dementia, lage intensiteit van stimulatie kunnen door mensen met dementia worden ervaren als 
stressvol en zullen significant hun vermogen om te functioneren verlagen.3 

De PG-afdeling bevond zich op de derde etage, en keek uit op een grote parkeerplaats aan de 
ene kant, en een groenere invulling aan de achterkant. Geen van de PG afdelingen in het complex 
grensde aan een buitenruimte, alleen de kantoren en faciliteiten op de begane grond hadden direct 
contact met buiten. Aan de woonkamer grensde wel een balkon, maar vanwege de geringe afmeting 
en de verkeerde hoogte van de balustrade was het niet toegestaan dit balkon te betreden. Het 
contact dat de mensen hier hadden met de buitenwereld was zeer gering, zij zijn hier afhankelijk 
van bezoekers of vrijwilligers, omdat de zorg hier te weinig tijd voor heeft. Dit speelt mee in het 
gesloten geïnstitutionaliseerde karakter van de afdeling, niet alleen desoriëntatie in het gebouw zelf 
kan optreden, maar ook in tijd en geografische positie. Het is van belang om mensen met dementie 
te voorzien van gereguleerde stimulatie en uitdaging.  Visuele, akoestische, geur en tactiele stimulatie 
waar de natuur zo rijk aan is. 4 
 
De woonkamer grenst aan een gang, waar alle individuele slaapkamers; gemeenschappelijke 
badkamers; twee kantoren, in totaal drie woonkamers en een keuken aan grenzen. Deze gang vormt 
een groot vierkant, waarbij er op geen enkele plek rechtstreeks naar buiten gekeken kan worden. 

3  Cohen,  Weisman, 1991, p. 61
4  Cohen, Weisman, 1991, p. 74
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Mensen met dementie hebben de neiging om te dwalen, en deze gang wordt daarom obsessief veel 
gebruikt. Het weinige zicht op buiten, de vele deuren en de onoverzichtelijkheid maakt het voor de 
bewoner een gang waar geen eind aan lijkt te komen, en mensen lopen zich hier letterlijk kapot. Er is 
een grote behoefte om te wandelen, en deze moet op een goede manier ondersteunt worden, door 
overzichtelijke paden, continuïteit en duidelijke herkenningspunten.5  

Ten slotte is er ook een sterke behoefte aan herinnering. De instelling waar ik werkte had een bord 
van een halve vierkante meter achter het bed gehangen, om kindertekeningen en ansichtkaarten 
aan op te hangen. Buiten dat dit een heel erg groot ziekenhuisgevoel met zich meebrengt, is het 
natuurlijk nog lang niet genoeg om mensen een herkenbare omgeving te bieden. Er moet ruimte zijn 
voor toe-eigening, zodat door betekenisvolle objecten iemands verleden herinnert kan worden en 
aanwijzingen worden gegeven voor het herkennen van iemands eigen kamer.6 

Uit mijn ervaringen kunnen vier aandachtspunten worden gehaald, een stimulerende omgeving, 
contact met buiten, overzichtelijke wandelgangen, en ruimte voor toe-eigening. Buiten deze 
ervaringen is er ook intrinsieke en impliciete kennis opgedaan die tijdens het ontwerpproces voor 
beslissingen hebben gezorgd die min of meer intuïtief zijn gemaakt. Deze beslissingen zullen in het 
hoofdstuk Ontwerp aan het licht worden gebracht. Het vele contact met de ouderen met dementie 
en hun omgeving is voor mij een zeer waardevol instrument geweest om voor een betere omgeving 
zo goed mogelijk voor de doelgroep te kunnen ontwerpen. Het heeft me in ieder geval de empathie 
gebracht die ik nu voel met deze mensen, en ook de wens om voor deze mensen een betere 
omgeving te creëren. 

5 Cohen, Weisman, 1991, p. 70
6 Cohen, Weisman, 1991, p. 110
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 Zorg en wonen voor ouderen 

Zorg voor bejaarden, of dementerende ouderen is niet nieuw, bejaarden met lichamelijke of geestelijke 
klachten kwamen al sinds eeuwen in aanmerking voor een ziekenhuis, psychiatrische instelling of 
bejaardenoord. Hoe deze instellingen zich hebben gevormd is sterk afhankelijk van hoe men als 
maatschappij tegen deze groep aankeek. Het gaat buiten het doel van dit afstudeerverslag om 
een uitgebreide geschiedenis van deze ontwikkeling uit een te zetten. Wel wordt hier in het kort 
een samenvatting gegeven van de ontwikkeling van ouderenhuisvesting, om het ontwerp in een 
historische context te kunnen lezen. 

Vanaf de dertiende eeuw worden er hofjes opgericht, zodat de ouderen van dagen een rustiger 
leven konden leiden in afgekeerde kleine gemeenschappen. Deze hofjes zullen eeuwen lang blijven 
bestaan, en nemen in de zeventiende en achttiende eeuw een grote vlucht. De woningen in deze 
hofjes waren niet zozeer uniek, het was de stedenbouwkundige setting die de hofjes zo karakteristiek 
maakte.7  

Vanaf de zestiende eeuw werden er ouweliedenhuizen opgericht die voornamelijk bedoeld waren 
voor de arme ouderen. Vanaf 1782 werd het werkhuis opgericht, hierop volgde het Armenhuis (1875) 
en in 1933 het gemeentelijk verzorgingshuis voor ouden van dagen. Tot aan het eind van de jaren 
negentig van de twintigste eeuw zou de ouderenzorg vooral in het teken staan van wonen. Vanaf de 
jaren veertig ontstonden er woonvormen die zorg en wonen combineerden. De mate en de aard van 
deze zorg bepaalden een aantal gebouwtypen. Zo ontstond er het pensiontehuis of bejaardenoord, 
verpleeghuis, en ‘zelfstandige’ woningen. 8

In de jaren 90 en het begin van de 21e eeuw, ging de ouderenzorg en de psychiatrie over 
naar kleinschalige, niet institutionele voorzieningen, ook werden er vraagtekens gezet bij de 
verzorgingsstaat die Nederland vanaf 1945 had aangenomen. Waarbij de ouderenzorg de meest 
radicale veranderingen vertoonde: de scheiding van wonen en zorg. Zorg en wonen werd alleen 
gecombineerd wanneer andere oplossingen niet denkbaar waren.9  Deze combinatie is ook van 
toepassing op de zorgboerderij die in dit verslag centraal staat, een kleinschalige niet-institutionele 
voorziening die het wonen weer als belangrijkste pijler ziet, en de zorg als woonondersteunend laat 
functioneren.  

7 Mens, Wagenaar, 2010, p. 27
8 Mens, Wagenaar, 2010, p. 27
9 Mens, Wagenaar, 2010, p. 235
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Ziektebeeld

Om toe te kunnen spitsen op de eisen van de dementerende bewoners is een klein onderzoek 
naar de werking en de effecten van dementie van belang.  De ziekte van Alzheimer is de meest 
voorkomende vorm van dementie, men kan pas met zekerheid spreken van de diagnose van de ziekte 
van Alzheimer als iemand is overleden, en men de karakteristieke hersenveranderingen onder de 
microscoop kan bekijken. 10  Vroege tekenen van de ziekte kunnen verkeerd worden geïnterpreteerd 
als voor normale ouderdom, en de verloop van de ziekte is moeilijk te onderscheiden van andere 
soorten van dementie. 11 

De ziekte komt voornamelijk neer op het aftakelen van functionele, cognitieve, emotionele, en sociale 
vaardigheden. In de laatste fase van de ziekte is alzheimer terminaal, voordat deze fase bereikt wordt 
duurt meestal zeven tot tien jaar, maar het kan in sommige gevallen ook vijftien of zelfs twintig jaar 
duren. 12

Er kunnen drie stadia worden onderschreven die het verloop van de ziekte in kaart brengen, de 
vergeetachtige fase, de verwardheid fase, en de dementie fase. De fases worden beschreven in 
termen van functionele, cognitieve, emotionele, en sociale vaardigheden. Hieronder worden zij 
uiteengezet, en wordt de ernst van de ziekte snel duidelijk. 

De functionele vaardigheden of gedrag, wordt gekenmerkt van; geen zichtbare tekortkomingen in 
fase 1; moeilijkheid in uitvoeren van complexe taken in fase 2; tot onkunde in het initiëren van een 
taak, incontinentie en het verlies van alle basis psychomotorische vaardigheden in fase 3. In cognitieve 
vaardigheden word onderscheid gemaakt in de moeite met het herinneren van namen,   moeilijkheid 
in het vinden van woorden, slechte concentratie, verdwaald raken, tot enorme geheugen verliezen, 
het niet meer herinneren van naasten, het verlies van spraak en het niet meer kunnen herinneren van 
eigen naam in fase 3. De sociale vaardigheden gaan achteruit waardoor in stadium 2 ongepaste en 
genante gedrag wordt vertoont in sociale situaties,  en in fase 3 is er slechts tolerantie voor simpele 
gestructureerde en bekende sociale situatie, tot er uiteindelijk helemaal geen sociale interactie 
meer mogelijk is. De emotionele achteruitgang ten slotte wordt gekenmerkt door bezorgdheid over 
de symptomen in fase 1, angst en later ontkenning van de symptomen in fase 2, tot schaamte 
en ontkenning in fase 3, uiteindelijk kunnen er persoonlijkheidsveranderingen optreden waarbij er 
paranoïde, hallucinaties en waanbeelden kunnen ontstaan, of het ontwikkelen van een obsessieve 
handeling.13 

Er bestaan vele vormen van dementie, het komt voornamelijk neer op een sterke verschrompeling van 
het hersenschors. Celdood vind, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, niet plaats, waardoor 
sterke fluctuaties in het cognitief geheugen en functioneren vaak voorkomen.14 

Dick Swaab heeft aangetoond dat het stimuleren van de biologische klok met licht een gunstige 
werking heeft, en onrust bij de alzheimerpatiënt kan worden verminderd.15   Een omgeving met veel 

10 Swaab, 2010, p.396
11 Cohen, Weisman, 1991, p. 16
12 Cohen, Weisman, 1991, p. 15
13 Cohen, Weisman, 1991, p. 16
14 Swaab, 2010, p. 406
15  Swaab, 2010, p. 404 t/m 411
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natuurlijk licht en het contact met de buitenwereld kan dus goed werken om de bewoner van de 
zorgboerderij met minder stress door het leven te laten gaan. Natuurlijk heeft de omgeving niet zo 
veel effect, dat het de ziekte zal doen verdwijnen. Beseft moet worden dat de omgeving veel invloed 
heeft op de mate van geluk en activiteit op de bewoner, waardoor het verloop van de ziekte rustiger 
verloopt. Hopelijk zal het de bewoner nog een levenskwaliteit bieden die de moeite waard is.
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Ontwerp aandachtspunten

Om zo goed mogelijk aan de wensen en eisen van de kwetsbare doelgroep, die de dementerende 
oudere vormt, tegemoet te komen, is een lijst opgesteld met aanbevelingen door het expertisecentrum 
dementie van Vlaanderen. Hier volgt een opsomming uit het boek Erik Stroobants en Patrick Verhaest 
(2012). Architectonica. Een thuis voor mensen met dementie.

1A Zintuiglijk comfort.
Figuur/achtergrond. 
Doseren en zinvolheid van prikkels.

1B Bewegingsvrijheid in oriënterende omgeving.
Overzicht.
Onopvallende begrenzing.

1C Persoonondersteunend.
Huiselijkheid als basis voor ervaring ‘er te wonen’. 
Aanzetten tot activiteit.
Herinneringen en identiteit ondersteunen.
Contact bevorderen.

2A Overzicht over de woonomgeving.
Directe zichtlijnen.
Relatie woonkamer - persoonlijke kamers.

2B Duidelijke functie en afbakening van ruimtes
Minstens eetruimte, salon en keuken.
Geen dubbelop, geen polyvalente ruimtes.
Meerdere salons - duidelijk onderscheiden functie.

2C Het private karakter van de woonzone.
Weren verkeer tussen woonzones en andere delen van het gebouw.

2D vermijden van dode eindpunten.
Wel realiseren van zinvol eindpunt.
Voorbij kamerdeuren en nooduitgang.
Behoud contact met woonkamer.

2E Ligging en vormgeving van uitgangen en dienstdeuren.
Langs de looplijn.
Opgaan in patroon muur.
camouflage sloten en klinken.
Vermijden doorkijk.

2F Veel licht.
Grote ramen, lichtkoepels, wintertuinen, patio’s en veranda’s.
Benutten plaats rondom ramen!
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2G Toegang tot de buitenruimte.
Directe toegang tot buitenruimte vanuit woonkamer tuin of terras.
Personen met dementie beneden!
Gebouw en buitenruimte samen concipiëren.

3A visueel comfort
Op voorgrond halen wat zinvol is (zichtbaar/onzichtbaar/contrast).
Vereenvoudiging (effen niet blinkende oppervlakten/orde).
Voldoende licht.

3B Akoestisch comfort.
Vermijden dempen en camoufleren van geluid.

3C Inrichting van de woonkamer
Zinvolle integratie - ‘het klopt’.
Traditioneel uitzicht, daarom niet oud.
Duidelijke structuur en eigen karakter van onderdelen.
Benutten ruimte aan venster.

3D gangen en zithoeken.
Opletten voor visuele drukte.
Natuurlijk evenwicht gemeenschappelijk versus privacy.16

Deze lijst is omgezet in een checklist, en aan de hand van een aantal plattegronden van kleinschalig 
woonvormen, is gekeken hoe de lijst omgezet zou kunnen worden in een ruimtelijke opzet. Uit de 
checklist kwam ook naar voren dat aan bepaalde eisen makkelijker en vaker wordt voldaan dan 
aan andere eisen. Op de volgende pagina’s zijn de plattegronden en een impressie te zien van de 
zorginstellingen die volgens de instellingen zelf voldoen aan het kleinschalig wonen concept. De 
checklist is opgenomen als bijlage, zie hiervoor Bijlage 1: Checklist kleinschalig wonen.

16  Stroobants, Verhaest,2012, hand-outs presentatie 26-11-2012
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Figuur 4 Plattegrond D’n Aok .

Figuur 5 foto van de gang van D’n Aok.
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Figuur 6 Plattegrond Laurens de Hofstee.

Figuur 7 foto van de woonkamer van Laurens de Hofstee.
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Figuur 8 plattegrond Woonvorm Kerpoortstraat

Figuur 9 woonkamer Woonvorm Kerpoortstraat
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De checklist is onderverdeeld in drie typen eisen, architectonica (term geintroduceerd door Stroobants 
en Verhaest17 die voor de integratie van dementie en architectuur staat), grondplan en de inrichting.

Het grootste verschil dat uiteindelijk ook zorgt voor de beste normering van de Kerkpoortstraat 
vind plaats in de categorie Grondplan. Dit is ten grote dele te danken aan de manier waarop deze 
zorginstelling zich in twee normale woonhuizen heeft gevestigd, waarbij de woningscheidende wand 
is weggelaten. Op deze manier krijgt de kerkpoortstraat een huiselijk karakter in tegenstelling tot de 
veel meer geïnstitutionaliseerde woonvormen van Laurens de Hofstee en D’n Oak.

Uit de checklist blijkt dat de laatste, woonvorm Kerkpoortstraat, aan de meeste eisen voldoet en 
D’n Aok aan de minste. Opvallend is dat geen een van de voorzieningen kan voldoen aan de eis 
om de ligging van dienstdeuren en nooduitgangen langs de looplijn te plaatsen en een doorkijk kan 
vermijden. Het valt hierbij op dat zowel D’n Oak en Laurens de Hofstee de nooduitgangen letterlijk 
aan het einde van een gang hebben gesitueerd en dus onherroepelijk zorgen voor verwarring bij 
bewoners die graag weg willen of verdwaald zijn. Uit mijn eigen ervaring blijkt dat de dienstdeuren 
en uitgangen voor veel stress zorgt bij de bewoners, zij kunnen hier zien dat ze opgesloten zitten 
omdat de deur naar de buitenwereld gesloten is met een slot. Het afscheid van familie valt daarom 
vaak zwaar, en de bewoners proberen keer op keer, een voet tussen de uitgangsdeur te zetten, of 
de deur open te trekken. Dit punt is dus een belangrijk aandachtspunt, en is blijkbaar niet eenvoudig 
op te lossen.

Veel van deze aanbevelingen kunnen slechts subjectief worden beoordeeld, uiteindelijk zal het 
ontwerp blijk moeten geven dat het aan veel van deze punten kan worden voldaan. Het zijn in ieder 
geval bruikbare tips geweest in het ontwerp proces. Het boek A Pattern language van onder andere 
Christopher Alexander, kan in samenwerking met deze lijst worden gelezen om de eisen om te zetten 
in ruimten en een overkoepelende structuur. Hier zal in het hoofdstuk Ontwerp nog op terug worden 
gekomen.

17 Stroobants, Verhaest,2012, hand-outs presentatie 26-11-2012
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Figuur 10 Zorgboerderij ‘t Schutje.
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Een zorgboerderij is een bedrijf dat een agrarische tak combineert met zorg. Opvallend is dat er 
een erg grote diversiteit bestaat aan zorgboerderijen. Er is namelijk variatie in: Landbouwkundig 
bedrijfstype; doelgroep waarop de zorgboerderij zich concentreert; de doelstelling van de zorg die 
geboden wordt; de mate waarin gebruik wordt gemaakt van externe, professionele begeleiding; en 
de mate  waarin landbouw en zorg op het bedrijf zijn geïntegreerd.18

In het rapport Landbouw en zorg loont, bedrijfseconomische analyse van verschillende bedrijfsopzetten 
voor zorgboerderijen. van de univeriteit van wageningen  worden 5 typen zorgboerderijen 
onderscheden:

helpende hand (1-3 deelnemers die voor een aanzienlijk deel van de tijd buiten productietak werken) 

zorg neventak (1-3 deelnemers die worden ingeschakeld in het productiedeel van het bedrijf)

zorg nevenbedrijf (uitgebreide vorm van de zorg neventak met 4-6 deelnemers)

geïntegreerd landbouw zorg bedrijf (aangepast bedrijf waarbinnen 7-15 deelnemers werkzaam zijn)

zorg focus bedrijf (kleinschalig bedrijf met veel handwerk en 7-15 deelnemers)19

Buiten deze typen kan er ook onderscheid worden gemaakt tussen doelgroep waar de zorgboerderij 
zich op richt. Men kan de focus leggen op: Verstandelijk gehandicapten, lichamelijk gehandicapten, 
psychische hulpvragers,  (ex-) gedetineerden, (ex-) verslaafden, autisten,  kinderopvang, jeugdigen, 
ouderen, dementerende ouderen, langdurigwerkelozen, mensen met burn-out, asielzoekers, 
mensen met een niet aangeboren hersenletsel, speciaal onderwijs. Er kunnen verschillende vormen 
van zorg worden geboden; dagbesteding/dagverzorging; wonen en werken; arbeidstoeleiding; en 
logeeropvang.20 

De hoeveelheid zorgboerderijen is in Nederland in de laatste tien jaar explosief gestegen, van 214 in 
2000 tot 1088 in 2009. Ook het aantal zorgboerderijen dat zich richt op dementerende ouderen is 
enorm gestegen, van de 31 in 2000 tot 161 in 2009. Ook zijn er veel zorgboerderijen waar combinaties 
van doelgroepen voorkomen.  De meeste zorgboeren richten zich op dagbesteding voor mensen 
met een hulp- of zorgvraag,  737 zorgboerderijen in 2009. Op de tweede plek arbeidstoeleiding, 
262 in 2009,  vervolgens logeeropvang, 206, en als laatste een woon en of werk combinatie, 93 in 
2009. De wijze van financiering kan op verschillende manieren, hier volgt een opsomming van de 
verschillende manieren met hierachter het aantal zorgboerderijen in 2009 in Nederland: zelfstandig 
bedrijf met financiering vanuit PGB (451); Anders, bijvoorbeeld  vanuit lokale overheid of reclassering, 
of als er geen antwoord werd gegeven (371); zelfstandig bedrijf in samenwerking met een instelling 
(187); onderdeel zorginstelling/dac (47); Eigen AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) 
erkenning (26); en uiteindelijk geen vergoeding(6). Combinaties komen ook veel voor, deze zijn dan 
niet opgenomen in bovengenoemde opsomming. 21

18  Hassink, Trip, 2000, p. 1 
19  Hassink, Trip, 2000, voorwoord
20  http://www.zorgboeren.nl/zorgboerderijen.php
21  http://www.landbouwzorg.nl/index.php?pagid=55&hb=72
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Omdat dit ontwerp zich toe spitst op een woonvorm voor dementerende ouderen, wordt er in de 
komende paragraaf  hierop ingezoomd. Als het begrip zorgboerderij dan benoemd wordt zal dit 
dan in de meeste gevallen betrekking hebben op een zorgboerderij waar in ieder geval zorg wordt 
verleent aan dementerende ouderen.
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Effecten zorgboerderij op deelnemers

De gang van zaken op een zorgboerderij verschillen enorm met die van reguliere zorginstellingen. 
Waar het leven van een dementerende in een reguliere zorginstelling vaak passief is, wordt er op een 
zorgboerderij een actieverende omgeving gecreëerd. Het is een plek waar men actief buiten kan zijn, 
en in contact komt met de natuur en dieren.  Door activiteit heeft de bewoner het gevoel nog iets te 
kunnen, en een bepaalde rol te vervullen; iets om handen te hebben.  Buiten deze moeilijk te pijlen 
eigen ondervindingen, is er in kleine mate onderzoek gedaan naar de effecten van landbouwzorg op 
dementerende ouderen. Hieronder een korte samenvatting uit de thesis van Simone Renate de Bruin 
aan de Wageningen Institute of Animal Sciences (WIAS).

Zorgboerderijen zijn in staat dan beter reguliere instellingen voor dagverzorging  om dementerende 
ouderen een afwisselend en divers dagverzorgingsprogramma aan te bieden. bovendien stimuleren 
zorgboerderijen de voedselconsumptie van dementerende ouderen meer dan reguliere instellingen 
voor dagverzorging.  Zorgboerderijen en reguliere instellingen voor dagverzorging lijken echter even 
effectief te zijn in het voorkomen van een significante afname van het cognitief functioneren, het 
emotioneel welbevinden en de functionele status, evenals in het voorkomen van een significante 
toename van het aantal gedragsproblemen.  Het aantal opties voor zorgvoorzieningen wordt door 
deze nieuwe tak uitgebreid, en kan hierdoor ook andere doelgroepen aanspreken, voornamelijk 
mannen.22

Uit het interview dat gehouden is met Riny Winters, eigenaresse van zorgboerderij ’t schutje, komen 
vele positieve punten naar voren in vergelijking met reguliere zorg. Zo verteld ze dat het aantal sociale 
contacten van de deelnemers toe kan nemen. Een voorbeeld werd gegeven van een deelnemer 
die vrij geïsoleerd leefde, zich snel na een aantal bezoeken aan de boerderij uit zijn stulp kwam en 
langzaam maar zeker weer gesprekken met mensen kon voeren. Ook geeft ze aan dat de aard van 
de activiteiten enorm verschilt in vergelijking met de activiteiten die plaats vinden in een reguliere 
zorginstelling;

“Het koken van de maaltijd, met behulp van een aantal gasten, meestal dames, soms 1 of 2 mannen 
die meehelpen met het aardappel schillen. Er zijn mensen die de konijnen en kippen verzorgen; het 
hok schoonmaken, de eitjes rapen, schoonmaken en in doosjes doen, datum er op zetten. Er zijn 
mensen die helpen bij de paardenstallen; strooi opschudden, drollen eruit halen, de schuur vegen, 
de stoep vegen. In de moestuin zijn er mensen die helpen met zaaien, uitplanten, schoffelen in de 
tuin groente plukken. De activiteiten zijn seizoensgebonden, en daarvoor hebben we de hobbyruimte, 
waar we in de winter bijvoorbeeld vogelhuisjes maken, wat hobbymatige dingen, wat schilderen, en 
opknappen zoals bloembakken die versleten zijn wat opknappen, en meer van zulke dingen.”23  

Ook blijkt dat uit het interview dat er veel persoonlijker gewerkt wordt, omdat de directrice zelf ook 
tussen de mensen staat en geen aparte pauzes heeft, wordt de zorgboerderij beschreven door 
Winters als één grote familie. 

“Wij hebben niet meteen een planning voor de hele week, iets wat je bij een normale zorginstelling wel 
ziet. Wij proberen eigenlijk veel meer cliëntgericht te werken, en ook kijken van wat vindt men prettig 

22  Bruin, 2009, p 193 Bruin, 2009, p 193
23  Winters, persoonlijk interview 27-06-2013 Winters, persoonlijk interview 27-06-2013
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en wat vinden ze leuk, als je zo steeds de activiteit aanpast en steeds het zelfde laat doen zie je ook 
dat mensen toch weer dingen aanleren, dat is juist heel leuk om te zien. Als je dus het programma 
voorknauwt zie je ook dat er geen initiatief meer wordt getoond. 
Hier is het zelfs zo dat mensen zeggen:  ‘kom op de koffie is op, we moeten aan de gang!’ Terwijl 
eigenlijk in een instelling zitten ze maar te wachten, van wat gaat er komen, dat zul jij wel herkennen. 
En dat proberen we op deze manier eigenlijk te voorkomen en dan zien we echt dat dat heel erg 
goed werkt. 
Je geeft ze in feite gewoon een taak, en omdat je ze gewoon steeds hetzelfde laat doen, kunnen 
ze het ook, en hoef je alleen maar even mee te kijken. Want het voer zetten we bijvoorbeeld op een 
bepaalde plek klaar, maar die man die dementerend is, is toch constant op zoek naar dat voer, maar 
als ie het eenmaal weer gevonden heeft, dan weet hij ‘o ja dit moet naar de konijnen,’ dus gaat hij 
op een gegeven moment toch weer die verbanden leggen. Als hij begint zeggen we ook steeds, ga 
eerst maar die waterflesjes doen, leegmaken vullen en dan hang je die maar terug, als dat klaar is 
dan gaan we het hok schoonmaken, bij wijze van, dus we doen dat echt in stapjes, dan krijgt hij een 
kruiwagen die hij onder de hokken, die op maat zijn gemaakt, rijden, en met een schopje de hokken 
leegmaken, als dat klaar is geven we hem strooi kan hij het strooi er in doen, als dat klaar is kan hij 
het voer… Dus alles in stapjes, want als hij dat allemaal in een keer moet doen, kan hij niet overzien, 
en als je dat steeds op die manier doet dan gaat hij vanzelf al beginnen met de flesjes, want dan ziet 
hij die konijnenkooi, en denkt hij: ‘o ja eerst die flesjes.’ ”24

Het interview dat gehouden is zal in de paragraag Zorgboerderij ’t Schutje nog terugkomen, in deze 
paragraaf zal voornamelijk gekeken worden hoe een zorgboerderij zich ruimtelijk moet vormen, en 
zullen er ontwerp aandachtspunten worden gegeven uit de persoonlijke ervaringen van Riny Winters, 
die ze opgedaan heeft met de bouw van haar eigen zorgboerderij. 

24  Winters, persoonlijk interview 27-06-2013 Winters, persoonlijk interview 27-06-2013
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Zorgboerderijen een veranderend landschap

De neventak van het agrarisch bedrijf die de zorgboerderij vormde, is uitgegroeid to een eigenstandige 
zorgtak. Deze groei heeft waarschijnlijk plaats kunnen vinden door het Persoonsgebonden Budget 
(PGB) zorgvragers kunnen met dit persoonlijke budget zelfstandig zorg inkopen bij een zorgaanbieder, 
waarbij de zorgvragers dan ook zelf de kwaliteit van de ingekochte zorg beoordelen kan. Vanwege 
het ontbreken van een keuring was de drempel daarom ook niet hoog om zo’n type zorgboerderij te 
beginnen.25 

De toekomst voor PGB’s is echter onzeker. Het is niet uitgesloten dat een groot deel van de AWBZ-
zorg in PGB vorm, waarvoor een wettelijke zorgplicht bestaat, aan gemeenten zal worden overgelaten. 
Voorzieningen zoals dagopvang op zorgboerderijen zullen naar alle waarschijnlijkheid (afhankelijk van 
het nieuwe kabinet) betaald gaan worden vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).26

Overigens zal de wettelijke zorgplicht, het recht op zorg, bij de overgang naar de WMO komen te 
vervallen. Groene-zorg ondernemers zullen in de nabije toekomst in gesprek dienen te gaan met 
gemeenten, die de WMO-gelden beheren.27

Te verwachten valt dat er in de toekomst scherpere eisen zullen worden gesteld aan de zorgboerderijen, 
met name de transparantie, kwaliteit en verantwoording van de geleverde zorg moet inzichtelijk 
worden gemaakt. De Wet Cliëntenrechten Zorg, de WCZ zal hier invloed op hebben. Deze wetgeving 
zal dan ook gelden voor zorgboerderijen die met PGB’s werken.28 Zorgboerderijen zullen de normen 
die nu gelden in reguliere zorginstellingen dan ten dele moeten gaan overnemen.

De meeste reguliere zorginstellingen hebben een AWBZ toelating, dit wil zeggen, dat ze niet via de 
zorgvrager, maar via het zorgkantoor betaald krijgen per cliënt. Een cliënt heeft een bepaalde Zorg 
Zwaarte Pakket(ZZP) indicatie nodig, om gebruik te kunnen maken van de AWBZ (Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten). Deze indicatie geschied op de aard en de mate van de ziekte, lichamelijke- 
of geestelijke handicap, die de cliënt heeft. Voor ouderen met dementie zijn dan ZZP 4, 5 en 7 vaak 
van toepassing. ZZP 4 is speciaal voor mensen die een dagje ouder worden, die kunnen wonen in 
een eigen appartement of in een groep met anderen, vriend of vriendin kan meeverhuizen, er is altijd 
begeleiding, de maaltijden worden voor de cliënt verzorgd. ZZP 5 is voor mensen die veel begeleiding 
nodig hebben, die moeite hebben de wereld om hen heen te begrijpen, begeleiding is altijd aanwezig 
en helpt met aan- en uitkleden, eten, wassen enzovoorts. ZZP 7 is bedoeld voor mensen die veel 
begeleiding nodig hebben, zij kunnen vaak weinig zelf, er kan sprake zijn van moeilijk gedrag,  en 
begeleiding is hier altijd op de groep.29

Nu de PGB op losse schroeven staat, lijkt het aanvragen van een AWBZ toelating voor de 
zorgboerderij een goede oplossing. Met een AWBZ erkenning kan er Zorg In Natura (ZIN) worden 
aangeboden op de zorgboerderij. Om een AWBZ erkenning te krijgen is toelating  nodig vanuit de 
Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi). Een instelling die voldoet aan de eisen van de WTZi kan bij 
ministerie van VWS deze AWBZ toelating aanvragen. Vervolgens kan men in aanmerking komen voor 

25  Hilhorst, et al., 2011, p 4 Hilhorst, et al., 2011, p 4
26  http://www.alzheimer-nederland.nl/onderzoek/investeringen/zorgboerderij.aspx
27  Hilhorst. et al., 2011, p 4 Hilhorst. et al., 2011, p 4
28  Hilhorst. et al., 2011, p 4 Hilhorst. et al., 2011, p 4
29  http://www.cordaan.nl/verstandelijk_gehandicaptenzorg/zorgzwaartepakket/ http://www.cordaan.nl/verstandelijk_gehandicaptenzorg/zorgzwaartepakket/
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productieafspraken met een zorgkantoor te maken.30

Vanwege deze veranderingen in het zorglandschap is het doel van de zorgboerderij die tijdens 
dit project is ontworpen geworden, een die zorgboerderij, die door Zorg in Natura te bieden, een 
alternatief kan vormen op de bestaande grootschaligere zorginstellingen. Mensen die zzp 4, 5 en 7 
hebben kunnen bij deze zorgboerderij aankloppen om Zorg In Natura te kunnen ontvangen. Zij zijn 
dan niet meer zelf verantwoordelijk voor het inkopen van de zorg. De zorgboerderij kan als voorbeeld 
gelden over hoe ruimtelijk voldaan kan worden aan de eisen die de WTZi stelt aan de zorglandbouw. 

30  www.zorgboerderijgids.nl/Een-zorgboerderij-startenondernemingsplan.html www.zorgboerderijgids.nl/Een-zorgboerderij-startenondernemingsplan.html
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Zorgboerderij ´t schutje

Om een programma van eisen op te kunnen stellen, is naast de benodigde literatuur, een interview 
en een bezoek aan een bestaande functionerende zorgboerderij, met overeenkomstige grootte/
doelgroepen gepland. Het doel van dit bezoek en interview is om een eerste indruk te krijgen, een 
programma van eisen te specificeren, en het opdiepen van verdere informatie dat van belang zou 
kunnen zijn voor het ontwerp van een zorgboerderij. Het volledige interview is opgenomen als bijlage. 
Zie hiervoor: Bijlage 3: Interview Riny Winters.

Het ontwerp van de ruimtelijke opzet van de zorgboerderij, vraagt om specifieke aandachtspunten. 
De bewoner is een dementerende oudere, die, vanwege de psychogeriatrische aandoening, in een 
gesloten afdeling behoort te blijven. De bewoner, echter, moet niet het idee hebben opgesloten te 
zitten. De uitdaging van het ruimtelijk ontwerp betreft dan ook de paradox van een gevoelsmatig 
open en toegankelijk, maar afgesloten omgeving. 

Figuur 11, plattegrond Zorgboerderij ‘t Schutje

Het doel van het ontwerp om een gemeenschap te creëren, waar zowel een gemeenschappelijk 
goed bestaat, als wel als een gebied voor toe-eigening, terugtrekking, intimiteit, en zelfpresentatie.  
Het ontwerp van een gesloten afdeling, waar de bewoner toch het idee van heeft vrij te zijn, vraagt 
om een speciale aanpak. 

Zorgboerderij ´t Schutje heeft dit op een zeer ingenieuze manier aangepakt, te zien in figuur 5 is dat 
het erf, dat vanuit elk gebouw te zien is, het centrale punt van de omgeving vormt. Elk pad leidt langs 
verschillende indrukken en landschappen om vervolgens weer terug te komen bij het begin. Op deze 
manier krijgt de wandelaar niet het idee in rondjes te lopen door lange rechte gangen met oneindig 
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veel deuren, maar door een meer natuurlijk landschap met doorkijkjes, vergezichten, groen en dieren, 
een gevarieerd aanbod van het boerenlandschap.

Deze manier van aanpak zal een grote rol spelen in het ontwerpproces, en heeft er toe geleid dat 
ook in het ontwerp van Zorgboerderij de Schaapskooi een scenografische wandeling rondom 
de zorgboerderij is uitgestippeld. Deze route voert onder andere langs de moestuin, siertuin de 
schaapskooi, patio, en schapenweide, om vervolgens weer te eindigen bij de zorgboerderij zelf.

In feite wordt er in dit ontwerp een combinatie gemaakt van een kleinschalig wonen instelling, en een 
zorgboerderij. De eisen die worden gesteld aan het kleinschalig wonen komen hier op neer:

1. Bewoners blijven in voor- en tegenspoed. Bewoners verhuizen niet naar een andere voorziening 
als hun beperkingen toenemen. Men kan blijven wonen tot het overlijden.
2. Bewoners voeren een gewoon huishouden. Een kleinschalig huishouden is herkenbaar en 
vertrouwd: samen eten, boodschappen doen, koken, opruimen. Het hebben van een eigen kamer 
om bezoek te ontvangen hoort daar ook bij.
3. Bewoners houden de regie over hun dagelijks leven. Bewoners kunnen bepalen wanneer ze 
opstaan, wat ze wel en niet eten, naar welke kapper ze gaan en wanneer ze naar bed gaan.
4. Het personeel is deel van het huishouden. Bij kleinschalig wonen is sprake van een klein, vast 
team van medewerkers dat de bewoners goed kent, een huiselijk sfeer weet te creëren en de zorg 
integreert in het dagelijks leven.
5. De bewoners vormen met elkaar een groep. Bewoners vormen als het ware een gezin waar familie 
en kennissen altijd welkom zijn, kunnen mee-eten, overnachten en meehelpen in de zorg.
6. De kleinschalige woonvorm is gevestigd in een gewoon huis. De inrichting van de voorziening
komt overeen met die van een gewoon huis. Het meubilair is grotendeels van bewoners zelf.31

De eisen zijn meegenomen naar het programma van eisen dat in de volgende paragraaf aan bod zal 
komen.

31  Roest, Oltmer, 2010, p9
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Programma van eisen:

Samengevat met de eisen specifiek voor deze doelgroep komen de aandachtspunten en het 
programma van eisen op het volgende neer, en zal elke ontwerpbeslissing getoetst en gewaardeerd 
gaan worden op de volgende punten. Deze punten zijn opgesteld aan de hand van het interview, en 
ook gecontroleerd door Winters32.

Algemeen:
•	 Sfeer,	lucht,	ruimte
•	 Veel	activiteiten,	keuzevrijheid
•	 Productietak	niet	van	belang
•	 Stimulerende	omgeving	
•	 Valpreventie
•	 Geen	drempels
•	 Tilliften	mogelijkheid	(geen	tapijt)
•	 Rolstoel	vriendelijk	(brede	deuren)

Kleinschalig wonen:
•	 8	bewoners,	4	eenpersoonskamers	2	tweepersoonskamers.	
•	 Bewoners	verhuizen	niet,	1	à	2	jaar	woonvoorziening.
•	 Herkenbaar	en	vertrouwd.
•	 Eigen	kamer	bewoners	,	met	slaap-	zitkamer	van		tenminste	18m2	pp.
•	 Personeel	deel	huishouden.
•	 Familie	kennissen	welkom,	logeren	en	eten.
•	 Overeenkomsten	gewoon	huis.
•	 Gezamenlijke	woonkamer.
•	 Open	keuken.
•	 Meerdere	sanitaire	eenheden.
•	 Eventueel	ruimte	voor	ontvangst	familie
•	 Eventueel	buiten	woongroep,	mogelijkheid	samenwonen	partners.
•	 Toegankelijk,	ook	bij	uitbraak	ziekte.

Zorg:
•	 1	of	2	zorgverleners	buiten	de	boer	en/of	boerin.
•	 Geen	apart	programma	op	gebied	van	welzijn
•	 Bewoners	eigen	keuze	in	dagprogramma
•	 Actieve	houding	i.p.v.	afwachtende	en	zorgende	taken,	kantoor	heeft	secundaire	functie.
•	 ZZP	4,	ZZP5	en	ZZP7	
•	 Voldoen	eisen	WTZi

32 Winters, persoonlijk interview 27-06-2013Winters, persoonlijk interview 27-06-2013
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Boerderij:
•	 Toegang	tot	erf,	personeel,	ouderen,	familie,	leveranciers,	artsen,	paramedici	en	uitvaartdiensten.
•	 Afsluitbaar	bij	uitbraak	MKZ,	varkenspest	of	Q-koorts.
•	 Vermijden	dwalen,	d.m.v.	afsluiten,	moestuin,	bushokje	of	dwaalsysteem.
•	 Erf	en	stallen	toegankelijk,	zitgelegenheid	versterkt	dit.
•	 Eenvoudig	te	bedienen	hekwerk	en	rolstoel	opstapjes.
•	 Breed	aanbod,	moestuin,	kippenhok,	extra	dieren	van	een	rustig	dierras.

Overige eisen/functies:
•	 Terras,	uitzicht	landschap
•	 Moestuin
•	 scenografische	routing
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Figuur 12 De kudde van Cees Kromhout op de Strabrechtse Heide
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De locatie voor de zorgboerderij betreft de Strabrechtse heide, deze locatie is gekozen omdat het 
natuurgebied een populaire attractie is voor ouderen. Er lopen vele fiets- en wandelpaden door 
het gebied, die vooral met mooi weer druk bezocht worden door gezinnen met jonge kinderen 
en ouderen op gemotoriseerde fietsen. De heide is een uitgestrekt gebied met lage vegetatie, een 
aantal vennen een wordt omzoomd door bossen. Het gebied bevindt zich tussen Heeze, Geldrop, 
Mierlo, Lierop en Someren in. Het ligt ten zuidoosten van Eindhoven op een afstand van ongeveer  
14 kilometer. 

De heide is hoogstwaarschijnlijk na de middeleeuwen ontstaan. Heide op de zandgronden in het 
binnenland van Nederland is een door de eeuwen gevormd halfnatuurlijk landschap. Halfnatuurlijk 
omdat het zich voornamelijk door toedoen van de mens is ontstaan. De mens heeft in deze 
gebieden jarenlang intensieve begrazing gevoerd,  het vee werd ‘s avonds in de zogenaamde potstal 
gehouden om het mest op te kunnen vangen en te kunnen gebruiken op de akkers. De heide is een 
vrij eenvoudig ecosysteem waar, als het niet bijgehouden zou worden, gemakkelijk vol zou groeien 
met bomen en gras. Zo zijn veel heidegebieden in Nederland verdwenen. Tegenwoordig wordt met 
intensieve begrazing door bijvoorbeeld kuddes schapen, zoals sprake is op de Strabrechtse Heide, 
Schotse Hooglanders en wilde paarden de heide relatief open gehouden. Een andere manier om de 
heide in stand te houden is het afbranden van heidegebieden.33

33 http://nl.wikipedia.org/wiki/Heide_(vegetatie)

Figuur 13 Satelietfoto van de Strabrechtse Heide, met in het westen Heeze, en in het noordwesten MierloF



iguur 14 de Schaapskooi.
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Schaapskooi

Ten zuidoosten van de Strabrechtse Heide is de schaapskooi (figuur 14) te vinden waarnaast de 
zorgboerderij ontworpen is. Deze kooi biedt huisvesting aan 350 Kempische heideschapen in de 
winter. In de zomer verblijven de schapen op de hei, en bevinden er slechts een aantal lammeren in 
de kooi. De kooi is een van de 9 gebouwtjes die rondom de Plaetse staan te zien in figuur 15. Dit is 
een reconstructie van een vroegere dries, een driehoekige gemeenschappelijke weide en plaats waar 
men mocht planten. Daarnaast is hier een heidetuin te vinden waar een aantal kenmerkende planten 
bijeengebracht zijn zoals ze op de Strabrechtse Heide voorkomen. Ook is er een insectentuin, waar 
bijenkasten, een insectenhotel en een insectenmuur te vinden zijn. 
Volgens Cees Kromhout, schaapsherder, is het Kempisch Heideschaap, dat tevens speciaal voor 

Figuur 15 de Plaetse met rechtsbovenin de schaapskooi.
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deze omgeving is gefokt, een rustig en sober ras. Het overleeft goed op de arme gronden, en kan 
zowel voor wol als het vlees worden gehouden. De opbrengst hiervan is echter zeer gering, en wordt 
het schaap eigenlijk alleen maar gehouden om de heide te begrazen.34 

De schaapskooi, gebouwd in 1969 en in 1990 uitgebreid met een kleine uitbouw, wordt gebruikt 
als een moderne potstal, een laag stro vangt hier de mest op die de schapen produceren, en kan 
doorverkocht worden aan plaatselijke boeren. De uitbouw dient voor de lammeren, die hier zitten tot 
zij volwassen zijn en ook de heide opkunnen. 

Hiernaast zijn de bouwtekeningen te zien uit 1990. De gevels zijn van baksteen, en het dak van 
donkergrijze oude holle pannen. Aan beide kanten van de boerderij biedt een grote groengeverfde 
deur toegang tot de stal (figuur 14). De spanten van de uitbouw liggen op een gording die op hun 
beurt weer op de grote gelamineerde spanten ligt die de boerderij overspannen. 

De schaapskooi zal zijn huidige functie behouden, en de zorgboerderij zal naast de schaapskooi 
komen te staan, zodat bij uitbraak van ziekte de twee van elkaar gescheiden kunnen blijven. De 
kooi wordt toegankelijk gemaakt voor de bewoners, zodat zij eventuele klusjes in de schuur kunnen 
doen en voor de lammeren kunnen zorgen. De schaapskooi en de hooischuur, die er vlak naast 
staat, hierboven te zien, zullen in grote mate bijdrage aan herkenningspunten en een genegen 
boerderijgevoel.

34  Kromhout, 6-9-2013 persoonlijk interview

Figuur 16 de hooischuur die naast de schaapskooi staat.
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Figuur 17 de bouwtekeningen van de schaapskooi uit 1990
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Figuur 18 Ontwerp vanuit vogelvlucht, detail.
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De vergrijzing is in volle gang. Het aantal mensen met de hiermee gepaard gaande geestelijke 
ouderdomsziekten zoals dementie begint steeds grotere proporties aan te nemen. Door de massaliteit 
van de instellingen waar deze mensen terecht komen, is er vaak geen ruimte voor persoonlijke 
invulling van de activiteiten. Om deze mensen toch een afwisselende oude dag te kunnen bieden, 
bestaan er zorgboerderijen waar deze mensen dan voor dagbesteding een middagje kunnen klussen 
op de boerderij. Deze dagbesteding wordt gefinancierd vanuit het persoonsgebonden budget. Door 
de bezuinigingen in de zorg, wordt dit persoonsgebonden budget steeds lager, en hebben vele 
dementerenden hier straks geen recht meer op.

Dit ontwerp biedt een alternatief voor deze mensen. Een zorgboerderij waar ook gewoond en geleefd 
wordt. Dit ontwerp combineert een kleinschalig wonen zorginstelling met een zorgboerderij, dat kan 
dienen als een studie naar een alternatief op de grootschalige zorginstelling. 

Het ontwerp zal naast een bestaande schaapskooi in Heeze worden geplaatst. De schaapskooi 
wordt uitgebreid met een zorgfunctie zodat dementerende ouderen hier veilig kunnen wonen. De 
zorgboerderij biedt ruimte voor 8 personen, allen krijgen een eigen kamer, en er zal ruimte zijn voor 
2 stellen. Buiten de individuele kamers is er voldoende gemeenschappelijke ruimte om samen te 
koken, te eten en te ontspannen. Dit alles zal omringd worden door een grote patio met terras, de 
schaapskooi, een moestuin, een siertuin, en hokken waar kippen en konijnen voor activiteiten zorgen 
die buiten plaats zullen vinden. De bewoners zullen in een activerende en stimulerende omgeving 
wonen die hen hun levensvreugde zal aanwakkeren. 

Dit project bestaat, zoals eerder vermeldt, uit twee delen. De vooronderzoeksfase, M3, en de 
ontwerpfase, M4. In dit hoofdstuk zal eerst het ontwerp zelf aan bod komen, hoe het is geconcipieerd, 
en hoe het gebouw globaal werkt. Vervolgens zal dit hoofdstuk, behalve het ontwerp nader 
toelichten, ook de relatie tussen de twee fases duiden. Het ontwerp zal uitgelegd worden in termen 
van tektoniek, en vooral op welke manier dit onderwerp is toegepast in het ontwerp. Hierdoor zal het 
ontwerp geplaatst kunnen worden in de discussie over tektoniek.
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Figuur 19 Een selectie van de schetsontwerpen  
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Typologie

Het ontwerp van de ruimtelijke opzet van de zorgboerderij, vraagt om specifieke aandachtspunten. 
De bewoner is een dementerende oudere, die, vanwege de psychogeriatrische aandoening en 
de bijbehorende problemen die hierdoor ontstaan, in een gesloten afdeling behoort te blijven. De 
bewoner, echter, moet niet het idee hebben opgesloten te zitten. Dit verhoogt de stress, die op zijn 
beurt een negatief effect heeft op de ziekte. De uitdaging van het ruimtelijk ontwerp betreft dan ook 
de paradox van een gevoelsmatig open en toegankelijk, maar afgesloten omgeving. 

Tijdens het ontwerp heeft de volgende gedachte centraal gestaan: het ontwerp van een 
gemeenschap, waar zowel een gemeenschappelijk goed bestaat, als wel als een gebied voor toe-
eigening, terugtrekking, intimiteit, en zelfpresentatie. In plaats van een nevenschikking van losse 
private onderdelen, een complex met veel tussengebied dat zowel de losse elementen als de 
gemeenschappelijke delen met elkaar verbindt en integreert. Een ontwerp waar de figuur en grond 
van het gebouw nauw samenwerkt met de directe omgeving. 

In de iteratiefade zijn steeds de verschillende massaontwerpen getest aan een checklist opgesteld 
voor de massastudies. Hierin wordt een typering gegeven, een beschrijving en een normering aan de 
hand van buitenruimtes, rondgang, uitzicht,  en pleinen. Deze ontwerpmethodiek heeft voor gerichte 
stappen gezorgd in het ontwerpproces. Zie bijlage 2 voor de checklist.

Om voor een herkenbare omgeving te zorgen zijn veel van de massastudies gebaseerd op typologieën 
van boerderijen die te vinden zijn in Nederland. De verschillende typen boerderijen hebben historisch 
karakter omdat ze door eeuwen lange tradities ontstaan zijn. Op de volgende pagina is een overzicht 
opgenomen van deze typen verschenen in: Boerderijen bekijken, historisch boerderij-onderzoek in 
Nederland. door  Wijk, P.A.M. van,  Aalst, J.P.H. van, Brinkman,  F.W. Olst, E.L. van, Prooije, L.A. 
van, (1985).

Het uiteindelijke ontwerp ontleent zijn typologie ook uit een van de bestaande boerderij typologieën 
en kan gezien worden als een herinterpretatie van een type, dat  naar zijn doelgroep gevormd is. 
Op de volgende pagina’s is deze herinterpretatie van het type te zien. Het type dat als uitgangspunt 
is genomen, is de Limburgse hoeve. Zie figuur 23. Dit type heeft het voordeel dat het karakter 
gesloten is, en een positieve buitenruimte, in de vorm van een gesloten patio, tegelijkertijd met het 
type ontstaat. Het type is in feite te gesloten, om de bewoners niet het idee te geven opgesloten 
te zitten. Daarom is het type aan twee zijden opengeknipt en zorgt hierdoor dat er buiten een 
patio, ook een straat ontstaat die door een grote lus buiten het gebouw om weer terug komt bij de 
gemeenschappelijke patio, figuur 24, 25 en 26. Op deze manier draagt de rooilijn bij aan een aantal 
wandelingen  die gemaakt kunnen worden door het gebouw en om het gebouw heen, en telkens 
weer terug te voeren naar het beginpunt. 
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Figuur 20 De verschillende typen die in nederland voorkomen.
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Figuur 21 De bestaande schaapskooi met hooischuur.

Figuur 22 Het type vermenigvuldigd.
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Figuur 23 Het type van de Limburge hoeve toegepast op de locatie

Figuur 24 De Limburgse hoeve losgeknipt



67

Figuur 25 Het volume staat zijn zijbeuken af voor de routing

Figuur 26 de twee belangrijkste routes die hierdoor ontstaan
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Figuur 27 De constructie en de volumes 

Figuur 28 Het ontwerp vanuit vogelvlucht, lijntekening 
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Indeling

In feite komt het ontwerp neer op drie volumes die door een kap met elkaar worden verbonden. Er 
bestaat een gelaagdheid in het ontwerp die van buiten goed te lezen is. Deze gelaagdheid bestaat  
van buiten naar binnen uit; de gebintenconstructie; de open houten gevelbekleding; en de drie 
volumes.

De twee kleine volumes maken op de begane grond plek voor de individuele slaapkamers, het 
grote volume aan de noordkant plek voor twee 2-persoonskamers en aan de zuidkant een grote 
gemeenschappelijke woonkamer met open keuken. Voor de precieze inrichting van de ruimten zie 
de paragrafen plattegronden en doorsneden.

De volumes die met een zijde aan de straat liggen zijn bedoeld voor de individuele slaapkamers. 
Het zijn geen complete woningen, omdat ouderen met dementie hier in zouden kunnen verdwalen. 
De slaapkamers zijn in principe gelijk aan de kamers die in de reguliere zorg gevonden worden. Het 
verschil ontstaat door de manier waarop in de reguliere zorg deze kamers aan rechte lange gangen 
grenzen, waar in dit ontwerp de kamers aan een straat grenzen. De slaapkamers zijn de persoonlijke 
ruimten van de bewoners, en kunnen zich naar buiten toe presenteren. Deze straat bevindt zich in 
een kasachtige constructie die het complex met elkaar verbindt, en zorgt dat er door het gebouw 
gelopen kan worden met iedere weersomstandigheid.

De kas en de zijbeuken vormen dus de bufferzone tussen de volumes en de directe omgeving. Door 
dit te doen, kunnen de bewoners niet alleen te allen tijde van het jaar het gebouw door, ook zorgt deze 
buffer voor een verblijfsgebied waar vrije invulling van de ruimte voor op staat. Door de ruime opzet is 
er voldoende ruimte voor de bewoners om planten, stoelen en andere persoonlijke eigendommen in 
deze ruimte te zetten. Er kan in deze ruimte goed van het weer genoten worden,  vanwege de grote 
hoeveelheid glas, die ook schaduw kan bieden door de open houten gevelbekleding die hier het licht 
filtert. Als het weer het toelaat kan de gehele gevel open worden gevouwen zodat enkel nog maar de 
volumes in de ruimte overblijven.

In het grote volume aan de zuidkant bevindt zich, buiten de twee 2-persoonsslaapkamers aan de 
noordkant, een grote woonkamer met open keuken, deze biedt uitzicht op de patio aan de ene kant, 
en de moestuinen, die het gebouw omringen, aan de andere kant.  Deze woonkamer vormt het 
warme hart van het complex, waar gezamenlijk de maaltijd, die grotendeels uit de moestuin afkomstig 
is, bereid en gegeten kan worden. De bufferzone de ruimte omsluit zorgt voor een geborgen gevoel. 

Op de verdieping bevinden zich het kantoortje de hobbyruimte en een bezoekerskamer. Ter plekke 
van de straat verbindt de oversteek alle volumes met elkaar. Vides aan beide kanten zorgen voor 
inkijk in de kas en straat. 

Het gebouw wordt door middel van een pergola met de bestaande schaapskooi verbonden, langs 
deze pergola is een bakstenen muur opgetrokken. In deze muur zit de entree opgenomen, van 
buiten een duidelijk te onderscheiden entree, vanaf de patio valt de entree weg in de pergola. Dit is 
gedaan om te zorgen dat de uitgang uit het zicht onttrokken wordt, zoals aan wordt geraden vanuit 
het Vlaams expertise Centrum Dementie. 

De combinatie van de muur en de pergola geeft ook de gelaagdheid van het ontwerp aan. De 



muren van de bestaande schaapskooi zijn opgetrokken uit baksteen, achter deze muren bevindt 
zich de houten draagconstructie. De bakstenen muur wordt aan de zuidoost zijde doorgetrokken. 
Omdat de muur slechts twee meter hoog is, is zowel van binnen als van buiten, goed te zien dat 
achter deze muur de gebintenconstructie is gelegen. Hier wordt architectonisch aangegeven dat 
de houten constructie die normaal gesproken alleen achter muren lag, nu in het zicht treedt. Een 
architectonische vertaling van de idee van de omgekeerde constructie.

Tijdens het ontwerpproces is A pattern Language van Christopher Alexander veel toegepast, in dit 
boek beschijft Alexander een kleine driehonderdtal Patterns, of ontwerpaandachtspunten. Een  aantal 
ontwerpbeslissingen zijn op deze patterns gestoeld, omdat deze dan goed pasten in het ontwerp, 
of overeen kwamen met de ontwerpaandachtspunten die van te voren waren opgesteld. Zo is de 
binnentuin, of de patio omringd met muurstijlen, een deel van het gebint dat door zijn afmetingen en 
repetitie een arcadeachtige omheining vormt. Volgens Alexander spelen deze arcades, een vitale rol 
in de manier hoe mensen met het gebouw een relatie aangaan.35 Dit ontwerp zet de arcade vol in, om 
de bufferzone ook echt als een zone tussen binnen en buiten te laten fungeren, de arcades spelen 
hier een belangrijke rol in, zij zorgen ervoor dat vele activiteiten aan de rand van het gebouw kunnen 
plaatsvinden, en tegelijkertijd dat er goed overzicht is over de rest van de binnentuin.

Er zijn nog een aantal elementen te noemen die hun oorsprong vinden in A pattern Language, zo 
vormt de pergola een beschermde wandelroute, die ook hier weer door arcades een ingekaderd 
zicht biedt op de tuinen. De muur die de tuin aan een kant afsluit van de openbare weg, is een 
element waar Alexander voor pleit, het speelt in dit ontwerp de omsluitende rol om de stille binnentuin 
te beschermen voor blikken en geluiden van voorbijgaand verkeer.36  In de verdere uitweiding over het 
ontwerp zullen er nog enkele Patterns voorkomen.

Zoals hiervoor beschreven bestaat het complex uit 3 volumes met een kap erover die alles met elkaar 
verbindt. De constructie van de kas tussen de kas en de volumes in liggen, en is daarom steeds 
te zien. In de komende paragrafen wordt hier op teruggekomen. De komende pagina’s tonen  de 
gelaagdheid die een belangrijk deel uit maakt van het ontwerp, en in de tektonische discussie in de 
komende paragrafen. In figuur 29 zijn de lagen als een explosietekening weergegeven. Figuur 30 tot 
en met 36 geven de opbouw van binnen naar buiten weer.

35  Alexander, et al. 1977 p 581
36  Alexander, et al. 1977 



Figuur 29 Het ontwerp in de lagen, gebintenconstructie, gevelbekleding, volumes, en omgeving.



Figuur 30 De plattegrond in isometrie, links de bestaande schaapskooi.

Figuur 31 De plattegrond in isometrie, links de bestaande schaapskooi in 3d



Figuur 32 De volumes met de oversteek over de straat tussen de volumes op de eerste verdieping

Figuur 33 De oversteek en de uitzonderingen worden met verticale houten planken bekleed.



Figuur 34 De volumes worden door een exoskelet ondersteunt.

Figuur 35 De kap met kozijnen



Figuur 36 Het ontwerp, isometrisch, vogelvlucht, lijntekening
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Tektonische discussie

In de jaren 60 van de 20e eeuw heeft er een grote verandering plaatsgevonden in de landbouw; de 
megastal was in opkomst. De boerderij waar voorheen kleinschalig werd geboerd, veranderde in de 
grootschalige bio-industrie zoals we die nu kennen. Dankzij nieuwe technologieën en bouwmethodes 
werd het mogelijk om goedkoop grote overspanningen te realiseren. Deze overspanningen hadden 
als gevolg dat de functionele ruimtelijke inrichting van de stal niet meer onderhevig was aan de 
draagconstructie. Waar eerst de zogenaamde gebintenconstructie zorgden voor een midden- en 
een zijbeuk alwaar de boer zijn vee naar moest plaatsen, kwam er met de komst van de houten 
gelamineerde spanten een nieuw type stal in opkomst. Dit type stal, de moderne ligboxenstal, was 
vrij in indeling en had slechts weinig rekening te houden met de constructieve elementen in de stal. 
Door deze nieuwe vrijheid werd de schaalvergroting mogelijk.37 

De schaapskooi te Heeze heeft een historiserend karakter; van buiten ziet de schuur er uit als een 
schuur zoals die werden gebouwd voor de jaren 60, terwijl het bouwjaar van de schaapskooi 1969 
betreft. Alle elementen zijn aanwezig om aan te nemen dat de schuur voor 1960 gebouwd zou 
kunnen zijn; de wolfseinden, de materialisering en de maatvoering. Als de typologie en de constructie 
van de schaapskooi wordt bekeken blijkt er iets opmerkelijks te gebeuren, zie de afbeelding 
hiernaast. Hoewel de schuur gebaseerd is op dezelfde maten en vormen van traditionele stallen 
en boerderijen, is de constructie wel gemoderniseerd. De constructie bestaat namelijk niet uit de 
te verwachte traditionele gebintenconstructie maar uit een systeem van gelamineerde spanten, die 
zonder ondersteuning de gehele breedte van de kooi overspannen kunnen. 

Er bestaat een discrepantie tussen de buitenzijde en de binnenzijde van de schuur, de buitenzijde van 
voor 1960 en de binnenzijde van na 1960. Een tweedeling waarbij interessante discussies in termen 
van tektoniek kunnen worden gevoerd. Deze discussie is het werkterrein geweest voor het ontwerp 
van de zorgboerderij, het is een vruchtbare grond geweest om de juiste middelen in te zetten voor de 
ontworpen zorgboerderij. De juiste middelen in dit geval zullen dan altijd de middelen zijn die zo goed 
mogelijk aan de wensen en eisen vlodoen die de doelgroep aan het ontwerp stelt. 

37  Wijk, van, et al., 1985, p. 70
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Figuur 37 De opbouw van de bestaande schaapskooi, gelamineerde spanten, gordingen en dakbedekking.
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Figuur 38 Schema van de Konstruktionswechsel toegepast op de schaapskooi.
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Konstruktionswechsel

In zijn beschrijving van het begrip stijl, maakt Gottfried Semper onderscheidt tussen extrinsieke en 
intrinsieke coëfficiënten. Extrinsieke coëfficiënten zijn de persoonlijke invloeden, zoals cultuur en 
traditie, de lokale invloeden, zoals klimaat en topografie, en de tijdelijke invloeden , zoals ontwikkelingen 
en veranderingen. Onder de intrinsieke coëfficiënten verstaat Semper de invloeden van materiaal, 
zoals de eigenschappen van het materiaal, de ontdekking van nieuwe materialen en samenstellingen 
van materialen en de invloeden van materiaalbewerkingen.38  

In de Four elements of Architecture introduceert Gottfried Semper de Stoffwechseltheorie. Deze 
theorie beschrijft het fenomeen waarbij de artistieke vorm bij verandering van materiaal hetzelfde blijft. 
Semper noemt als voorbeeld de geometrische patronen op de onderkant van een stenen vaas 
die verwijzen naar de rieten manden die werden gebruikt voordat steen werd geïntroduceerd. 
De ornamenten die gebruikt werden op Griekse tempels verwezen volgens Semper naar eerder 
gebruikte materialen.  Zo zouden de ornamenten op de trigliefen verwijzen naar de waterafvoer die 
werd toegepast op de kopse kant van een houten balkenlaag. Graag verwijs ik voor meer informatie 
over deze onderwerpen naar het M3 boek, de begrippen stijl39 en stoffwechseltheorie.40

De stoffwechsel is een interessant fenomeen, vooral omdat eerder genoemde extrinsieke en intrinsieke 
coëfficiënten hier een relatie met elkaar aangaan. De intrinsieke kwaliteiten van een materiaal worden 
namelijk vanwege een toedoen van een cultuur of  traditie benadrukt in een voorwerp dat uit een 
heel ander materiaal is vervaardigd. De extrinsieke coëfficiënt heeft invloed op hoe de intrinsieke 
coëfficiënten worden toegepast en benadrukt. 

Wat heeft dit nu met de schaapskooi te maken? Zoals eerder vermeld is in het geval van de 
schaapskooi de traditionele verschijningsvorm gelijk gebleven; een groot zadeldak met wolfseinden, 
zeer lage zijmuren, en traditionele bouwmaterialen zoals baksteen hout en keramische dakpannen. 
De constructiemethode is echter wel veranderd, een gebintenconstructie is vervangen door een 
gelamineerde spanten constructie. Omdat het constructiemateriaal, hout, wel gelijk is gebleven wil ik 
hier niet spreken over een stoffwechsel maar over een konstruktionswechsel, ik introduceer hier de 
konstruktionswechseltheorie. 

De konstruktionswechseltheorie, of constructieverwisselingstheorie, kan toegepast worden op 
bouwwerken of voorwerpen waarbij de artistieke vorm bij verandering van constructiemethode 
hetzelfde blijft.

Men zou kunnen stellen dat de huls van de schaapskooi gelijk is gebleven en de interne draagconstructie 
verwisseld is. Er wordt onderscheidt gemaakt in: draagconstructie 1, gebintenconstructie; en 
draagconstructie 2, spantenconstructie. 
De verwisseling is als thema meegenomen in het ontwerp van de zorgboerderij, en zal vooral tot 
uiting komen door de gelaagdheid van het ontwerp. 

38  M3 Boek, Stijl, Semper
39  M3 Boek, Stijl, Semper
40  M3 Boek, Stoffwechseltheorie, Semper
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Tektonische afleesbaarheid

De boerderij is bij uitstek een goed voorbeeld van een bouwwerk waarbij het extrinsieke coëfficiënt 
duidelijk in terug te vinden is. Regionale bouwtradities, vormen van bedrijfsvoering, en geologische 
elementen hebben geleid tot een veelvoud van boerderij types in Nederland. De streekeigen 
boerderijen vertonen grote variatie in indeling, opbouw en uiterlijk, goed te zien in afbeelding 20.

Behalve de typologie is ook de constructiemethode een belangrijk element waarin de extrinsieke 
coëfficiënten zijn af  te lezen. De constructiemethode van oude boerderijen verschilt namelijk per streek, 
en is ontstaan door overlevering van vader op zoon. Afbeelding 39 toont deze streekgebondenheid 
met de daarbij behorende gebinten typen.
Een gebint bestaat uit twee verticale stijlen die met elkaar verbonden worden met een horizontale 
gebintenbalk, deze overspant de schuur of boerderij in de breedte. In de lengte worden de gebinten 
verbonden met de zogenaamde gebintenplaten. Om de constructie te verstijven worden alle hoeken 
met schoren of korbelen vastgezet. Vooral de volgorde waarin de stijlen, gebintenbalk, schoren en 
gebintenplaat met elkaar verbonden worden is regionaal bepaald. 

Veelal waren deze gebinten te zien aan de binnenzijde van de boerderij en hadden een groot 
aandeel in het karakter van de boerderij. Behalve een constructieve functie had dit gebint ook een 
ruimteordenende functie, dit blijkt voornamelijk uit de manier waarop het vee wordt geordend rondom 
de constructie. Zo kan er onderscheid worden gemaakt tussen onder andere de middenstal en de 
zijpotstal, waarbij de uitgediepte stal zich in de middenbeuk respectievelijk in de zijbeuk plaatsvindt. 
Deze koppeling tussen programmatische functionaliteit en constructieve functionaliteit is er een van 
grote waarde, later zal blijken dat het ontwerp voor een groot deel op deze relatie berust.

Het gebintentype dat in Noord-Brabant voornamelijk werd gebruikt, en dus ook in Heeze, waar 
zich de schaapskooi bevindt, is het ankerbalkgebint, te zien in de afbeelding hiernaast. Het meest 
typerende aan dit gebint is dat de gebintbalk niet in de stijl ligt maar er door heen steekt, waarbij aan 
de buitenzijde het gebint wordt vastgezet met één of twee houten wiggen. Door deze manier van 
vastzetten kunnen de spatkrachten van het dak worden opgevangen door trekkracht uit te oefenen 
op de gebintbalk.  De gebintbalk neemt trekkrachten op, de stijlen en de schoren voornamelijk 
drukkracht. Elk onderdeel van de gebintenconstructie heeft dus een primaire krachtenafdracht, er 
wordt op deze manier goed gebruik gemaakt van de intrinsieke coëfficiënt van het materiaal hout. 
Het gebint heeft een hoge afleesbaarheid van krachtafdracht.
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Figuur 39 Verschillende typen gebinten, tussenbalk, ankerbalk, kopbalk en het dekbalkgebint.

Figuur 40 Een ankerbalkgebint
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Ruimteordenende constructie

Een verwisseling is slechts zichtbaar in relatie met hetgeen verwisseld is. Om de eerder genoemde 
konstruktionswechsel te benadrukken, wordt in de nieuwbouw de verwisseling doorgevoerd. In 
plaats van gebruik te maken van de in de schaapskooi voorkomende spantenconstructie, wordt er 
in de nieuwbouw de traditionele gebintenconstructie toegepast. Het systeem van gebinten zal een 
hoge mate van tektonische afleesbaarheid met zich meebrengen.

De ruimteordenende functie van de constructie is in de spantenconstructie weinig meer aan de 
orde. Door grote overspanningen zijn de ruimtes vrij in te delen, zoals in het ideaal van de modernen. 
Karl Bötticher spreekt reeds in 1852 in Die Tektonik der Hellenen al van een ideaal, waarbij de 
muur slechts een ruimteopenend en ruimtesluitend element zal zijn, en niet meer als een dragend 
element zal fungeren.41  Zie ook hiervoor het boek M3, begrippen muur en tent van Karl Bötticher. De 
dragende functies worden losgekoppeld van de programmatische functionaliteit.

Het gebint dient als symbool voor de programmatische en tektonische afleesbaarheid, en zal 
tegelijkertijd een gevoel van huiselijkheid waarborgen. Door de konstruktionswechsel door te 
voeren in de nieuwbouw worden de waardes die verloren gingen bij de spantenconstructie weer 
teruggebracht. Het ideaal van de modernen wordt verworpen, en er wordt gekozen voor een 
constructie die integraal met de programmatische functionele inrichting meewerkt. 

De constructie speelt in dit ontwerp dus een belangrijke rol in de ruimteordening. In de afbeelding 
hiernaast is te zien hoe de moderne en de gebintenconstructie voor verschillende ruimtes kan 
zorgen. Het gebint vormt samen met de dakspanten in feite drie ruimten, de middenbeuk, de zijbeuk 
en de verdieping. Leuk weetje, het woord verdieping, komt letterlijk van het woord verdiepen af, in 
ouderwetse houtconstructie verdiepte men de hanenbalk in de nok van de kap om op deze manier 
een beloopbare verdieping te realiseren.

De middenbeuk, die voor de grootste ruimtes zorgt, zal worden ingericht voor de primaire functies. 
Hier worden de individuele slaapkamers en gedeelde badkamers ondergebracht in het woongedeelte, 
en de gemeenschappelijke woonkamer en keuken in het collectieve gedeelte. In de woonvertrekken 
zijn de gebinten niet waar te nemen, binnen deze ruimte is geen behoefte aan deze ruimteordenende 
constructie, omdat deze ruimtes behoren tot de individuele vertrekken, waar de persoonlijke toe-
eigening een grotere rol speelt dan tektonische afleesbaarheid. In de woonkamer is het gebint wel 
weer aan te treffen, hier steekt de horizontale gebintenbalk dwars door de ruimte heen om zo, in het 
horizontale vlak onderscheidt te maken tussen de woonkamer en de open keuken; en in het verticale 
vlak de vide te duidden. De verdieping die vanuit de woonkamer te zien is, wordt duidelijk gedragen 
door de gebintenbalk.

De zijbeuk zal dienst doen als ontsluitings ruimte, veel meer als een gang zal deze ruimte een 
wandelroute ondersteunen die de wandelaar zicht zal bieden op de omringende tuinen en de patio. 
Het is een bufferzone die binnen scheidt van buiten. Op de warmere momenten van de dag, zal deze 
ruimte naar buiten worden opengezet, zodat van de ruimte slechts een overkapping en de verticale 
wandstijlen, die een arcadeachtige partitie tussen binnen en buiten aangeven, overblijft. De gebinten 
komen in deze ruimte het best tot uiting, ze zorgen voor een ritmiek en een verticale geleding in de 

41  M3 boek, Muur, Bötticher
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Figuur 41 De Konstruktionswechsel zorgt voor een andere ruimtelijkheid.
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gevel van de woonvertrekken en de woonkamer. De gebinten geven de maat van de achterliggende 
ruimtes aan, en kadert zo de ruimte in die toegeëigend kan worden door de bewoner. Het gebint 
speelt in deze ruimte het repeterende element dat zowel een integraal ontwerp ondersteunt als ook 
differentiatie aangeeft. 

De verdieping ten slotte, zal plaats maken voor de dienende ruimten. Hier bevind zich een kantoor, 
een washok, een bezoekersruimte en een hobbykamer. Deze ruimtes worden gedragen door de 
gebintenbalk, die op een tweetal plekken uitgesproken wordt. In de woonkamer en in de kas is dit 
goed te zien; tussen de gebintenbalken is een balkenlaag aangebracht die op zijn beurt weer de 
houten verdiepingsvloer draagt.

Ook van buitenaf is goed te zien dat de constructie ruimtebepalend is, doordat het gebint als een 
exoskelet is toegepast, pakt het gebintensysteem de boerderij in. De dakspanten en muurstijlen 
liggen in het zicht en vormen een geleding in het gevelbeeld.

Hoewel de constructie ruimteordenend werkt, is de constructie nooit ruimtedominerend ontworpen, 
uiteindelijk is het de doelgroep en het programma van eisen dat een bepaalde vraag heeft naar 
ruimtes. De constructie speelt in deze vraag een beantwoordende rol, en zal niet zijn wetten opleggen 
op de gebruiker. Dit is in lijn met één van de ontwerppatronen van Christopher Alexander in het boek 
A pattern Laguage, hierin stelt Alexander dat “geen enkel gebouw goed voelt voor de mensen er in 
als de fysieke ruimte (bepaald door kolommen, muren en plafonds) niet congruent zijn met de sociale 
ruimten (bepaald door activiteiten en groepen mensen).”42 De constructie en de daarmee gepaard 
gaande structuur van het ontwerp volgt de sociale ruimtes. 

42 Alexander, et al., 1977, p. 941
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Tektonisch frame

Behalve ruimteordenend en begrenzend kan het gebintensysteem ook gelezen worden als het, door 
Semper geïntroduceerde, tektonisch frame. Volgens Semper heeft het tektonisch frame als functie 
het dak aan de ene kant, en de muur aan de andere kant te ondersteunen en op zijn plek te houden. 
Het tektonisch frame dient bekleed te worden, gelijk zoals de nomaden een houten frame opzetten 
en deze vervolgens met textiel als ruimte omsluitend element bekleedden.43 

Een interessante analogie. Het bekleden of aankleden, betreft een persoon die kleding draagt. De 
drager wordt bekleedt. De drager in de analogie is de constructie, en de kleding betreft dan de 
gevelbekleding. Kleding heeft vele functies, behalve het bedekken van het naakte lichaam heeft het 
ook een beschermende rol tegen weersomstandigheden. Bovendien heeft het ook een functie in de 
manier waarop hetgeen bekleed wordt zichzelf presenteert. Er kunnen accenten worden gelegd op 
bepaalde wenselijke lichaamsvormen, of het kan juist bepaalde vormen verdoezelen. 

Het gebintensysteem toegepast in het ontwerp, zou gelezen kunnen worden als het tektonisch 
frame. De bekleding zou in dit geval dan de horizontale houten gevelbekleding zijn. Het heeft letterlijk 
als functie bekleden, om de isolatie te beschermen, maar ook om het zonlicht te filteren of buiten te 
houden.  Er is voor gekozen om de bekleding horizontaal te positioneren zodat het contrast van het 
gedragen worden en de drager zichtbaar wordt. De drager vloeit zijn krachten direct en verticaal af, 
hetgeen gedragen wordt, word horizontaal opgehangen. Freud zou er blij van worden. 

Een groot verschil van dit ontwerp met de theorie van Semper is, dat het tektonische frame zelf 
niet wordt bekleed. Althans niet zichtbaar, een olie moet voorkomen dat het toegepaste hout gaat 
rotten, en speelt dus een beschermende rol. Bovendien geeft deze olie de constructie ook een gelige 
kleur. Kan deze olie daarom als bekleding gezien worden? De bekleding waar Semper over spreekt 
echter, heeft buiten een beschermende- ook een constructief symbolische functie, en dat heeft de 
beschermende olie niet. 

Een constructief symbolische functie De rol van de bekleding met constructief symbolische functie 
wordt in zekere zin door de constructie zelf vervult. Door de constructie namelijk zo expliciet in het 
zicht te leggen laat het namelijk zien, door middel van een eenvoudig schema, hoe de krachten 
hoofdzakelijk worden afgedragen. 

Een scheiding tussen bekleding en drager, in termen van een gebouw, is lastig te definiëren; waar 
houdt de constructie op, en waar begint de bekleding? In dit ontwerp speelt het gebint namelijk de 
rol van zowel de drager, als ook die van de bekleding. Het gebint bekleedt namelijk de volumes, terwijl 
hij ze ook omhoog houdt, zoals een tent waarbij een frame van polyester buizen het tentzeil omhoog 
houdt. De bekledende rol wordt nog eens versterkt doordat de constructie zich aan de buitenzijde 
bevind, en een ritmiek en geleding aangeeft. Zoals aan de binnenzijde van een t-shirt naden te zien 
zijn die het stof bij elkaar houden, is ook het exoskelet van het ontwerp als een structuur van naden 
te lezen, die de stof bij elkaar houdt.  Zie de figuur 42.

Karl Bötticher spreekt van een Kernform, een statisch structureel schema, dat bekleedt wordt met 
een Kunstform die als functie heeft het naakte materiaal te bedekken. De functie van de Kunstform is 

43  M3 Boek, Tektonisch Frame, Semper
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om de krachtafdraging laten zien van de achterliggende constructie, hier bevindt zich de dialectische 
relatie tussen de twee. De Kunstform kan niet los worden gezien van de Kernform, en vice versa, het 
heeft slechts betekenis in combinatie met de ander.44

Ook Bötticher maakt gebruik van een analogie die veel lijkt op Sempers bekledingstheorie, Bötticher 
spreekt namelijk over het naakte materiaal of constructie die bekleedt dient te worden. De Kunstform 
heeft net zoals in Sempers theorie, een constructief symbolisch karakter, en heeft als functie de 
krachtenafdracht van de achterliggende constructie te tonen door middel van symboliel. Böttichers 
symboliek die wordt gebruikt voor de Kunstform komt voornamelijk uit de flora en fauna, die van 
Semper is heel duidelijk uit textiel ontleent. 

De symboliek die Semper hanteert is toegankelijker, en breder interpreteerbaar dan die van Bötticher. 
Het ontwerp van de zorgboerderij laat zich makkelijk lezen als een stelsel van stiksels op een textiel 
die een dragende functie behelzen. Het omsnoeren van volumes en vlakken, als linten om een 
cadeautje. 

Semper beschrijft vijf elementen van bekleding; zoom, naad, draad, band en bedekking. Voor de 
functies van ieder element verwijs ik naar het M3 Boek. De volgende interpretatie is vrij genomen uit 
de theorie van Semper, en heeft vooral een etymologische bekrachtiging, aangezien de elementen 
die Semper introduceert erg veel decoratieve regels worden opgelegd. 45

De muurstijlen (verticale stijlen in het muurvlak) en de dakspanten kunnen gelezen worden als naden. 
De nok, hoekkepers en hoekstijlen vormen de zoom die het gebouw afbakent, en de dakgoot 
vormt een band in de omtrek van het gebouw. Ten slotte zorgt de houten gevelbekleding voor de 
bedekking. Het vijfde element, de draad, is niet aanwezig in dit ontwerp, omdat dit element volgens 
Semper geen verbindende rol heeft maar voornamelijk decoratief gebruikt wordt. De draad wordt 
volgens Semper gebruikt om een decoratief vlak te beëindigen, om een mens of object te kronen 
of om de autonomie te versterken van wat zij omringen, vaak het vrouwelijke lichaam, nek of hoofd. 

44 M3 Boek, Kernform, Bötticher, Kunstform, Bötticher.
45 M3 Boek, Bekleding, Semper.

Figuur 42 Constructie als naden, banden en bekleding.
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Tektonisch detail

Het detail, is buiten een, overigens niet te onderschatten, bouwtechnisch vraagstuk, ook de plek bij 
uitstek waar de relatie van structuur en constructie zich met de architectuur bindt. Het is een kleine 
snede uit een groter geheel, een gekaderd stukje gebouw. Het M-vormig fenomeen beschreven 
door Konichi Ohmae toegepast op bouwkundig detailleren, kan slaan op de waarde die het detail 
heeft in het gebouw. De waarde van het detail niet zozeer in termen van financiën, maar meer in een 
filosofische aard. De retorische functie van het detail heeft een grote betekenis in de conceptie van 
het geheel. Hier worden ideeën over de tektoniek tot uiting gebracht, en toont of de architect vaardig 
is geweest om de retorische kracht op waarde heeft kunnen schatten.   

Zo ook zijn in dit ontwerp de besproken elementen in het detail terug te zien. In dit ontwerp is er 
één hoek, één knoop, die bij uitstek dit retorische karakter bezit. Als dit detail begrepen wordt, word 
het gebouw begrepen, het Divine Detail. Dit detail bevindt zich in grote delen van het gebouw, het 
is de plek waar de bufferzone overgaat in de dakconstructie, waar de muur ophoudt en het gebint 
de leiding neemt over de ruimtes, waar de gevelbekleding overgaat in een brise soleil, en waar het 
verschil tussen de kleding en de drager zichtbaar wordt. Dit detail is te zien in onderstaande figuur.

Figuur 43 Het Divine Detail, waar alle belangrijke elementen samen komen.
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De gelaagdheid van het ontwerp die in de paragraaf Indeling geïntroduceerd wordt, komt duidelijk in 
dit detail naar voren. De drie lagen, gebint, bekleding en volume, hebben ieder hun eigen voorwaarden 
en eisen. 
Het gebint heeft een leidende rol, en vormt zich naar het standaard schema van een gebintenconstructie. 
De gevelbekleding houdt rekening met de constructie en zal zich waar mogelijk tussen de gebinten 
proberen te voegen. Dit is de wens van de bekleding om het tektonisch frame in te vullen. De 
bekleding grenst net niet aan de constructie, om het verschil tussen bekleding en constructie te 
duidden, en om bouwtechnisch rekening te houden met de werking van het hout, zit er een sponning 
van 4 centimeter tussen de bekleding en het gebint. Deze sponning is evengroot als de ruimte 
tussen de houten geveldelen goed te zien in figuur 45.Het volume tenslotte voegt zich naar zowel de 
constructie als de bekleding, het volume wordt begrenst door de bekleding en zal dus niet zonder 
voorkomen. Het volume kan op deze manier ook gezien worden als het naakte materiaal waar 
Bötticher over spreekt, en dient verhult en bekleedt te worden. 

De Konstruktionswechsel heeft buiten de constructiekeuze er ook voor gezorgd dat de constructie 
niet binnen, maar zich aan de buitenkant manifesteert. Door dit te doen, zal Adolf Loos waarschijnlijk 
op de kast zijn gejaagd. Dit ontwerp voldoet namelijk precies aan de eisen die hij stelt aan moderne 
architectuur, maar dan precies andersom. Waar Adolf Loos pleit voor een anonieme mannelijke 
buitenkant, en een vrouwelijke gedecoreerde binnenkant46, is er in dit ontwerp juist sprake van een 
buitenkant die zich in vol ornaat laat zien, en een binnenkant die juist heel sober is gedetailleerd. de 
binnenzijde is namelijk de plek voor toe-eigening, en dient sober te zijn uitgevoerd om de bewoners 
zelf de ruimte in te laten vullen met persoonlijke eigendommen. De buitenkant is de plek waar veel 
minder wordt toegeëigend en dient daarom juist een huiselijk karakter met zich mee moet dragen 
om de bewoners er zo thuis mogelijk in te kunnen laten voelen. Daarom is er hier gekozen voor een 
Looswechsel.

Adolf Loos pleit dat de drager een ondergeschikte rol heeft ten opzichte van de bekleding omdat de 
constructie de drager is van bekleding.47 In dit ontwerp heeft de bekleding een ondergeschikte rol, 
omdat de bekleding slechts gedragen wordt door de drager, en het juist de drager is die door deze 
bekleding wordt geaccentueerd.
De ruimteordenende functie van de constructie wordt bereikt door de dikke gebintenconstructie die 
zijn zwaarte inzet om een verticale geleding te verkrijgen, die de ruimte  inkadert. Als de constructie 
van richting veranderd de ruimte mee, op plekken waar een knoop ontstaat kiest de ruimte welke 
richting het opgaat. De ruimte kiest niet zelf voor een richting.
De tektonische afleesbaarheid is aanwezig in het detail, het gebint toont hoe het is opgebouwd, 
en hoe het hoofdzakelijk zijn krachten afdraagt. Als het detail goed wordt bekeken blijkt ook dat 
de gevelbekleding tektonisch afleesbaar is. Aan de achterzijde bevinden zich stijlen die het gewicht 
van de bekleding overdragen op regels die vervolgens het gewicht aan de stijlen van het gebint 
overdragen. In het aanzicht van dit detail zullen allen krachten uiteindelijk op de stijlen de grond in 
worden gevoerd, dit geldt overigens ook voor de rest van het gebouw, op de begane grond na, 
die zijn kracht gelijk de grond in kan voeren. Op de volgende pagina’s is dit detail stap voor stap 
opgebouwd, dit om de technische realiseerbaarheid aan te kunnen tonen, maar ook om te tonen hoe 
de hier boven genoemde krachtafdracht werkt.

46 M3 boek, Architectuur, Loos
47 M3 Boek, Constructie, Loos
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Figuur 44 Opbouw detail, 1 Gebint, 2 stijl en regelwerk, 3 raveling, 4 isolatie, 5 bettimering, 6 waterkerende folie.
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Figuur 44 Opbouw detail, 7 underlayment, 8 stijlen, 9 gevelbekleding, 10 serresysteem, 11 stijlen, 12 dakbedekking
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Figuur 44 Opbouw detail, 13 binnenzijde, 14 DPC folie, 15 vloer, 16 stijl- en regelwerk, 17 gyproc, 18 afwerking.
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Figuur 45 aanzicht van het detail, gebint, gevelbekleding en het achterliggende volume zijn te zien.
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Materiaal

De drie lagen, het gebint, de gevelbekleding, en de volumes, hebben zoals in de vorige paragraaf 
beschreven, allen een verschillende retoriek. Deze retoriek heeft behlave verschillende regels voor 
elk, ook geleid tot een verschillende materiaalkeuze. De illustratie hiernaast toont het aanzicht van 
het detail, dat in dit gebouw een cruciale rol speelt. Hier zijn de verschillende materialen in te zien.

Het gebint wordt van oudsher van eikenhout gemaakt, ook in deze constructie is het gebint uit 
eikenhout opgetrokken. Eikenhout heeft de eigenschap om naar verloop van tijd te splijten. In de 
bouwtechnische detaillering is hier rekening mee gehouden door de isolatie, en de materialen die 
weersinvloeden buiten houden, te bevestigen achter de gebinten, zodat het gebint niet als één grote 
koudebrug zal gaan werken. De werking van dit hout zal in de loop van de tijd zorgen voor mooie 
scheuren, en zal bijdragen aan een herkenbaar en natuurlijk uiterlijk van de constructie. Het eikenhout 
wordt behandeld met een olie die voor een waterafstotende laag zal zorgen, deze olie moet eens in 
de drie jaar worden aangebracht. 

De gevelbekleding betreft Western Red Cedar, de bekleding wordt horizontaal genageld op houten 
verticale stijlen die door middel van een regelwerk dat hierachter ligt zijn krachten afdraagt naar 
de gebinten. Dit houtsoort kent vele kleuren van licht geelbruin, over rozebruin en zalmkleur tot 
chocoladebruin,  de houtsoort verkleurt onder invloed van zonlicht en regenwater. Omdat er in dit 
project ook gevels op het noorden bekleedt zijn met dit hout, en het hout wordt toegepast in de 
bufferzone, waar de weersinvloeden niet of amper van invloed zijn, wordt het hout met een blanke 
lak afgewerkt. Het Western Red Cedar is uitermate geschikt om te lakken of beitsen, hiervoor dient 
het wel eerst droog te zijn.48 

Het volume ontstaat door een opbouw die afgeleid is uit de houtskeletbouw, het verschil met 
traditionele houtskeletbouw is dat de kracht van de vloeren, wanden en het dak niet worden afgevoerd 
in de stijlen die in deze constructie liggen, maar buitenom via de gebinten. Aan de binnenzijde zijn de 
wanden afgewerkt met een stijl- en regelwerk waarop gipskarton en stucwerk zijn aangebracht. Deze 
zorgen voor de eerder genoemde neutrale en sobere uitstraling van de binnengevel.

Het bouwtechinische detail dat op bladzijde 118 te zien is, toont hoe de verschillende elementen 
hierboven genoemd zich tot elkaar ordenen. De gelaagdheid is in dit detail te lezen. De kozijnen in 
het dakvlak zijn standaard Fakro uitzetramen. Deze ramen steken gewoonlijk een aantal centimeter 
boven het dakvlak uit om met de dakpannen in één lijn te kunnen liggen. In dit ontwerp was deze 
constructie niet mogelijk vanwege de gevelbekleding die hier boven ligt. Daarom is het kozijn een 
stuk gezakt, en zorgt een verharde PVC manchet ervoor dat het water weg kan lopen. 

De bufferzone wordt door een serresysteem van Reynaers overkapt, bij dit systeem was het mogelijk 
om de dragers in hout uit te voeren, en in dezelfde lijn te leggen als het dakspant, hierdoor wordt er 
voor gezorgd dat ook in de bufferzone de houten constructie te zien is, en lijkt het alsof de kozijnen 
in het gebint liggen. 
De gevelbekleding boven het serre systeem kan omhoog gevouwen worden om de ruiten te kunnen 
wassen, deze scharnier zijn bevestigd op de gevelbekleding en is te zien in het technische detail. De 
volgende bladzijden tonen in 3d hoe het dakvlak voor een deel kan worden opgetild

48  http://www.woodforum.be/nl/houtsoorten/western-red-cedar
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Figuur 46 het detail in 3d, gesloten.



95

Figuur 47 het detail in 3d, geopend, op deze manier kan het raam gewassen worden.
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Plattegrond begane grond 1:200 

AA’BB’

CC’
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Plattegrond eerste verdieping grond 1:200 
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Aanzicht oost 1:200
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Aanzicht west gesloten vouwpui 1:200
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Aanzicht west open vouwpui 1:200
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Aanzicht zuid 1:200
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Doorsnede AA’ zuid 1:200
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Doorsnede BB’ zuid1:200
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Doorsnede BB’ Noord 1:200
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Doorsnede CC’ 1:200
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Technische doorsnede AA’ 1:50
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Detail A 1:5
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Figuur 48 Overzicht van het terrein, voorin de bestaande schaapskooi, maquette.
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Figuur 48 Overzicht van het terrein, voorin de bestaande schaapskooi, maquette.
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Figuur 49 Overzicht van het terrein, voorin de bestaande schaapskooi, impressie.
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Figuur 50 Rondgang de patio.

Figuur 51 Rondgang, begin van de bufferzone. 
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Figuur 52 Rondgang, halverwege de rondgang. 

Figuur 53 Rondgang, de kas.
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Figuur 54 De kas, met in het verlengde de bufferzone.
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Figuur 55 De kas, ruimte voor toe-eigening.
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Figuur 56 De kas op de verdieping, oversteek.
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Figuur 57 De woonkamer gezien vanaf de verdieping.
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Figuur 58 De zorgboerderij gezien vanaf de schapenweide 
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Figuur 59. De zorgboerderij gezien vanaf het tuinpad.
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Figuur 60 De bestaande schaapskooi in zijn omgeving.
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Figuur 61 Schetsmaquette, iteratie voordat exoskelet werd teogepast
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Figuur 62 Schetsmaquette, het gebintensysteem wordt als exoskelet toegepast. kas bedekt hier ook het dak
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Figuur 63 Schetsmaquette om materiaalkeus te verantwoorden.
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Figuur 64 omgevingsmaquette vogelvlucht perspectief
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Figuur 65 omgevingsmaquette bovenaf
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Figuur 66 Kempisch Heideschaap
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Conclusies

Om te antwoorden op de vraag: “Hoe kan een zorgboerderij huisvesting bieden aan dementerende 
ouderen, die door programmatische indeling, materialisering en detaillering, bijdraagt aan een veilige, 
herkenbare en huiselijke omgeving, waar contact met het buitenleven centraal staat.” Is een  ontwerp 
opgesteld. Dit ontwerp heeft elementen uit de omgeving geduid,  onderzocht, en geherinterpreteerd. 

De  herinterpretatie is op de drie middelen, programmatische indeling, materialisering en detaillering 
toegepast. De herinterpretatie, die hieronder uitgelegd zal worden, heeft het ontwerp zo in een 
context kunnen plaatsen. Niet alleen een geografische context maar ook een cultuurhistorische 
context. Deze herinterpretaties kunnen gezien worden als een ondervraging van standpunten in de 
tektonische discussie. 

De herinterpretatie op de programmatische indeling komt neer op de typologische morfologie. De 
typologie van verschillende soorten boerderijen is onder de loep genomen. De typologie van de hoeve, 
leek, vanwege het gesloten karakter, een goede typologie om een veilige omgeving te waarborgen. 
Dit type was echter zo gesloten dat het een transformatie heeft ondergaan naar een vorm waar de 
hof is gebleven, maar door middel van doorsteken is gekoppeld aan de buitenruimten. Deze ingreep 
heeft er toe geleid dat er zowel gemeenschappelijke delen in het gebouw ontstaat, als delen die 
privaat kunnen worden gezien. De gemeenschappelijke delen,  zoals de patio, woonkamer en tuinen 
zullen zorgen voor een familiegevoel, een saamhorigheid.  De kamers vormen de private ruimtes, die 
allen een plekje krijgen aan de straat waar toe-eigening een grote rol speelt in het, afbakenen van het 
domein en het huiselijk maken van de omgeving. 

De herinterpretatie van de materialisering, slaat op de manier waarop de constructie van de 
schaapskooi is verwisseld in het ontwerp van de zorgboerderij. Hoewel de materialisering van deze 
constructie gelijk is gebleven, heeft de wijze van construeren het bouwmateriaal benadrukt. De 
gebintenconstructie heeft namelijk een hoge tektonische afleesbaarheid, de materiaaleigenschappen 
en krachtafdracht kunnen worden gelezen. De constructie speelt ook een grote rol in de onderverdeling 
van de ruimten en heeft een herkenbaar en huiselijk karakter. 

Ten slotte heef de herinterpretatie van de detaillering er toe geleid dat de gebintenconstructie als een 
exoskelet werkt. Zijn dragende functie is hierbij niet verloren gegaan, het speelt hierdoor zowel een 
constructieve rol als een ornamenterende rol. Doordat de constructie op deze manier toegepast is, 
kan makkelijk het onderscheid worden gemaakt tussen dragend (de gebinten) en gedragen worden 
(de open houten gevelbekleding).  

Doordat de constructie ruimteordenend werkt, is er een driedeling ontstaan. Een driedeling van 
middenbeuk, zijbeuken en verdieping. Deze cultuurhistorische indeling, heeft in dit geheel nieuwe 
programma, weer een betekenis gekregen. Zo hebben alle primaire functies de plek van de 
middenbeuk gekregen, de van oudsher grootste en belangrijkste ruimte. In de verdieping bevinden 
zich de secundaire functies, die zich als dienende ruimten gedragen. De middenbeuk worden aan 
weerszijde omsloten door de zijbeuk, die als bufferzone werkt. Deze bufferzone heeft buiten een 
ontsluitende- ook een verblijfsfunctie en zal de alledaagse activiteiten zoals wandelen, rondneuzen, 
van het uitzicht genieten, en een dutje doen in het zonlicht, perfect ondersteunen. Het programma 
van eisen heeft zich binnen deze constructie weten uit te kristalliseren, tot een ontwerp waar de 
dementerende oudere een prettige, sociale en veilige oude dag beleven kan. 
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This project is about the design of a green care farm for elderly dementia patients. Green care 
farms are farms that combine agricultural activities with care services. Being around animals and 
being active outdoors is a real joy and a great potential for health benefits, for people suffering from 
dementia. Because of current changes and cuttings in the Dutch health care, these kind of farms 
are on a slippery slope. These farms are mostly financed by the patients themselves who receive 
an amount of money to buy health care. These farms provide day care services, and because of 
the previous mentioned cuttings, these kind of day care services are likely to decrease or dissapear 
completely. 

Currently, most of these farms focus on day care, this project, on the other hand, is about the design 
of a green care farm that focusses on creating a dwelling for dementia patients. The project can be 
seen as an spatial and architectonic exploration in an alternative to the regular nursing home. By 
foccussing on dwelling, the green care farm can still exist, through other sorts of financing, not via 
the patient itself, but directly from the state, like normal nursing homes are funded. 

The green care farm will be situated in a small village near Eindhoven, The Netherlands, where it will 
be connected to an existing sheepfold. The sheepfold will be remain intact and will provide extra 
activities for the people living in the care farm.  The farm will make room for 8 persons, 6 individual 
bedrooms, and two bigger double person bedroom. Further more there will be a big common living 
room, a craftroom, an office for the nurses, visitors room. and a small laundry room. 

The main question in the design process was:  “How can a green care farm offer an accomodation 
to elderly suffering from dementia, which trough layout, materialization, and detailling can contribute 
to a safe, recognizable, and domestic environment, where contact with the outdoors is the central 
topic.”

The challenge in this design was to create an safe and closed environment for the patients, and at the 
same time give the impression that the building and the surroundings are open and free to go where 
ever the patient wants. This paradox has led to a design, in which a large patio is the centre of the 
plan, surrounded by a closed arcaded walkabout. The Patio will serve as a starting point for strolls, 
which will take the hiker, through a couple of gardens leading back to the patio again. These closed 
routes will give the inhabitant the impression of park like routes. 

The goal of this project was to reflect with the final design, upon the tectonic theories which were 
handled in the M3 project. One of the theories was the Stoffwechseltheory of Gottfried Semper. This 
theory is about the artistic form that stays the same, if the material, from what it’s made of, changes.  
The existing sheepfold is constructed of the same material as it would centuries ago, the way the 
construction is applied, however, is changed.  A modernized wooden construction is applied in order 
to span the sheepfold in one time, without the help of extra columns in the centre of the cote.

This change in construction, rather than the material, could not be explained by the Stoffwechseltheorie. 
That’s why a new theory is introduced. The Konstruktionswechsel. In this theory,  change in 
construction method, does not affect the artistic form.

This theory has been the basis of an tectonic discussion, the final design is a testimony of this 
discussion. The Konstruktionwechsel has led to a design which uses the timber construction that 
was to be expected in the sheepfold if the historicizing was done thoroughly. 
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The design uses this  so called “gebinten” construction, while changing the typology and artistic form. 

The so called “gebinten”- construction is a typical historic way of timber construction and is very 
site specific. This kind of construction divides the space in two aisles and one upper floor. The 
construction as a space divider is a central theme in this design, and had great influence in the layout 
of the plan, and resulted in elements that are recognizable for the elderly living in the green care farm.
The way the materials are applied, and the way spaces are organized so that inhabitants can 
appropriate their individual space, contributes to a more homelike surrounding compared to regular 
nursing homes.

In conclusion, the reinterpretation of existing elements in construction, materialization and detailling, 
has led to a design in which elderly dementia patients will live happily, in a safe, recognizable and 
active environment. The proximity of the sheepfold, vegetable patches, and a great area of moorland, 
contribute to a lot of contact with nature.
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Figuur 58. De zorgboerderij gezien vanaf de schapenweide. Eigen werk

Figuur 59. De zorgboerderij gezien vanaf het tuinpad. Eigen werk

Figuur 60 De bestaande schaapskooi in zijn omgeving. Eigen werk

Figuur 61 Schetsmaquette, iteratie voordat exoskelet werd teogepast. Eigen werk

Figuur 62 Schetsmaquette, het gebintensysteem wordt als exoskelet toegepast. kas bedekt hier ook 
het dak. Eigen werk

Figuur 63 Schetsmaquette om materiaalkeus te verantwoorden. Eigen werk

Figuur 64 omgevingsmaquette vogelvlucht perspectief. Eigen werk

Figuur 65 omgevingsmaquette bovenaf. Eigen werk

Figuur 66 Kempisch Heideschaap. Eigen foto

Figuur 67 Zorgboerderij ‘t Schutje
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Bijlage 1: Checklist Kleinschalig Wonen
Checklist opgesteld aan de hand van de eisen voor een kleinschalig woonvorm voor dementerende 
ouderen door Stroobants, E. Verhaest, P. (2012). Architectonica. Een thuis voor mensen met 
dementie. Antwerpen: EPO.

D'n Aok Laurens de hofstee kerkpoortstraat
1. architectonica 0=niet 1=een beetje 2=ja

1A Zintuigelijk comfort 0 4 2
Figuur-achtergrond 0 2 2
doseren en zinvolheid prikkels 0 2 0

1B Bewegingsvrijwheid in orienterende omgeving 2 2 0
Overzicht 2 2 0
onopvallende begrenzing

1C Persoonondersteunend 4 7 6
Huiselijkheid als basis voor ervaring 'er te wonen' 0 1 2
Aanzetten activiteit 0 2 0
herrinneringen en identiteit ondersteunen 2 2 2
Contact bevorderen 2 2 2

Totaal 6 13 8

2. Het grondplan
2A Overzicht over de woonomgeving 0 0 1
Directe zichtlijnen 0 0 0
Relatie woonkamer - persoonlijke kamers 0 0 1

2B Duidelijke functie en afbakening van ruimtes 0 0 5
Minstens eetruimte, salon en keuken 0 0 2
Geen dubbelop, geen polyvalente ruimtes 0 0 1
Meerdere salons - duidelijk onderscheiden functie. 0 0 2

2C Het private karakter van de woonzone 2 2 1
Weren verkeer tussen woonzones en andere delen van het gebouw 2 2 1

2D vermijden van dode eindpunten 0 0 5
wel zinvol eindpunt 0 0 2
voorbij kamerdeuren en nooduitgang 0 0 1
behoud contact met woonkamer 0 0 2

2E Ligging en vormgeving van uitganen en dienstdeuren 0 2 0
langs de looplijn 0 0 0
opgaan in patroon muur 0 2 0
camouflage sloten en klinken 0 0 0
vermijden doorkijk 0 0 0

2F Veel licht 0 0 4
grote ramen lichtkoepels wintertuinen patios veranda 0 0 2
benutten plaats rondom ramen! 0 0 2

2G Toegang tot de buitenruimte 4 2 5
directe toegang tot buitenruimte vanuit woonkamer tuin of terras 2 2 2
personen met dementie beneden! 2 0 2
Upgrade' burelen…
gebouw en buitenruimte samen concipiëren 0 0 1

Totaal 6 6 21

3. De inrichting
3A visueel comfort 1 3 3
Op voorgrond halen wat zinvol is (zichtbaar/onzichtbaar/contrast) 0 1 1
Vereenvoudiging (effen niet blinkende oppervlaten/orde) 1 2 1
Voldoende licht 0 0 1

3B Akoestich comfort 2 2 1
vermijden dempen en camoufleren van geluid 2 2 1

3C Inrichting van de woonkamer 1 4 4
zinvolle integratie - 'het klopt' 0 0 1
Traditioneel uitzicht, daarom niet oud 1 0 1
duidelijke structuur en eigen karakter van onderdelen 0 2 1
Benutten ruimte aan venster 0 2 1

3D gangen en zithoeken 2 1 1
opletten voor visuele drukte 2 1 1
natuurlijk evenwicht gemeenschappelijk vs privacy

Totaal 6 10 9

Besluit
Authentiek leven! Creëren rijke leefomgeving

TOTAAL (van de 34) Totaal (./48) 18 29 38
Cijfer = (totaal/48)*10 3,75 6,05 7,92

aantal bewoners per unit 7 8 6
aantal units 2 17 1

Oppervlakten

Gemeenschappelijke ruimten 42 (de andere unit 32) 59 56,6
Kamer (enkele, gem) 11,7 13,4 9,65
kamers alle (van 1 unit) 81,9 107,2 57,9
keuken (O.K. = open keuken) 5,8 (O.K.) 7,4 (O.K.) 8,6 (O.K.)
verkeersruimte (incl trappen) 43,5 (122,5) 27,6 (235, voor 3 units) 18,4
sanitair gemeenschappelijk 15 49,4 7,9
sanitair prive NVT NVT NVT
gemeenschappelijke buitenruimte 105 12,6 voor 3 units samen, 1 balkon grote tuin aanwezig, maar op begane grond96,7
berging onbekend 15 27,4
Zorg onbekend onbekend 9,2
overige

Totaal unit - minus buitenruimte BVO 248,5 290,5 194,8
totaal per bewoner 35,5 36,3 32,5
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Bijlage 2: Checklist massa studie
Checklist opgesteld voor massastudies. Typering, beschrijving en normering aan de hand van 
buitenruimtes, rondgang, uitzicht,  en pleinen.
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Figuur 67 Zorgboerderij ‘t Schutje
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Bijlage 3: Interview Riny Winters

Vragen zorgboerderij ’t schutje
Dit is de vragenlijst die in het interview met Riny Winters afgenomen zal gaan worden. Riny Winters is 
de boerin werkzaam op zorgboerderij ’t schutje te Soerendonk. De vragen die gesteld zullen worden 
betreft drie onderdelen; Algemene vragen, Vragen over de zorg en vragen over de boerderij. 

De afstudeeropdracht betreft een ontwerp van een zorgboerderij, waarbij een bestaande schaapskooi 
in Heeze zal worden uitgebreid. De zorgboerderij moet ruimte bieden voor 8 dementerende ouderen 
die op deze locatie zouden komen te wonen. Het ontwerp betreft een fictieve opdracht, en zal dus 
niet uitgevoerd worden.

Om een programma van eisen op te kunnen stellen, is naast de benodigde literatuur, een interview 
en een bezoek aan een bestaande functionerende zorgboerderij, met overeenkomstige grootte/
doelgroepen gepland.

Het doel van dit bezoek en interview is om een eerste indruk te krijgen, een programma van eisen 
te specificeren, en het opdiepen van verdere informatie dat van belang zou kunnen zijn voor het 
ontwerp van een zorgboerderij.

Hieronder volgen alle vragen en antwoorden uit het interview, de vragen worden aangegeven met (V:) 
en de antwoorden met (A:).

Algemene vragen
V: Wanneer is de zorgboerderij gestart?
A: 2007,  vroeger altijd landbouwbedrijf geweeest, maar wij hebben hier nooit landbouw bedreven. 
Zijn vader is hier destijds gestopt, die had akkerbouw en veeteelt. En voor ons was dat eigenlijk niet 
echt een optie, toen hebben wij huizen geruild. En wij hebben hier eigenlijk alleen paarden gehouden 
voor de hobby. Vanaf 1985 zitten wij hier. Behalve akkerbouw en veeteelt had zijn vader hier ook een 
paardenhouderij, hij gaf les aan mensen en kinderen die pony wilden rijden, hij importeerde ook welsh 
pony’s, en die leerde hij ook in, dus het was echt een groot bedrijf.
V: Heeft het bedrijf een productie?
A: Nee, de productie die hier is, is puur gerelateerd aan dagbesteding.
We hebben schapen en kippen, waar we de eieren van verkopen. We hebben wat konijnen zitten, 
en daar fokken we mee. Als we jong hebben dan verkopen we die, kleinschalig. Uit de moestuin, 
zeker de seizoensgebonden groenten, die verkopen we. Dus kleinschalig, en moet je ook niet doen 
voor de winst.
Boerderijen die wel productie bedrijven, bestaan eigenlijk uit twee takken, de productie staat daar los 
van de zorg. Ik kom regelmatig in contact met andere zorgboerderijen, hier heeft iemand een groot 
varkensbedrijf, naast zijn zorgboerderij komen die mensen eigenlijk nooit in de varkensstal. Je zit 
daar ook met MRSA, een bacterie. Als mensen die krijgen kunnen ze eigenlijk geen antibiotica voor 
krijgen. Mensen die wonden hebben of een lage weerstand hebben een groot risico om die bacterie 
op te lopen. Maar vrijwel alle varkensbedrijven, en ook de boeren, hebben die bacterie bij zich, en 
daarom als je in een ziekenhuis komt wordt ook altijd gevraagd, of je in aanraking komt met koeien of 
met varkens. Daar zijn ze als de dood voor die bacterie, want daar hebben ze eigenlijk geen middel 
tegen. Als zo’n bacterie daar uitbreekt wordt alles gesloten, en moet zo’n afdeling in quarantaine. 
Kijk je hebt dieren en mensen, en bepaalde overdraagbare ziektes, dus dat is altijd wel een risico.
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V: Kunt u uitleggen hoe dat bij u zit? (ziekte voorkoming, tussen mens en dier)

A: Bij Paarden heb je eigenlijk weinig problemen, daar zitten eigenlijk geen overdraagbare ziektes. 
Bij	de	schapen	hebben	we	destijds	Q-koorts	gehad,	wij	hebben	ze	bij	de	uitbraak	daarvan	allemaal	
laten enten. Maar je moet dat alles allemaal goed bijhouden, ontworming, enting, maar ook mensen 
attenderen op hygiëne, let op handen wassen. Omdat mensen vergeetachtig zijn moet je ook plaatjes 
ophangen, handen wassen na activiteiten buiten.

V: Wat is de grootte (ongeveer) van het erf (moestuin/tuin/erf etc.) en de bebouwing (stallen/
schuren/woonhuis/bed and breakfast etc.)? 

A: Totaal is het ongeveer 2 en halve hectare, en dan hebben we nog dit blok en dan daar de moestuin 
erbij en het huis erbij. Martin! Witte gij da hoeveel kuup die zorgboerderij bijvoorbeeld is? 10*16*3 
ongeveer, en dan zit er de hobby ruimte nog bij dat is 8*4. En mensen zijn ook buiten bezig, in de 
moestuin, dus het is niet alleen binnen, en dat is juist heel belangrijk. De moestuin is 300 m^2. En 
bijvoorbeeld hier ook stoep vegen, mensen kunnen betrekkelijk lang nog vegen. Een beetje schoffelen 
in de andere tuintjes, kippenwei hebben. Het woonblok met zorgboerderij, waar alle activiteit plaats 
vindt is ongeveer 3500m2, de rest is ruimte voor de paarden. En we hebben nog een wandelpad 
door de wei lopen, maar dat telt dan niet mee.

Vragen over de zorg:

V: Wat is de doelstelling van de zorg? Resocialisatie/zinvolle dagbest./ontplooiing/divers/
anders

A: Het is in ieder geval een zinvolle dagbesteding, we hebben ook mensen waarbij we dagbehandeling 
doen, dus dat wil zeggen dat we een stukje behandeling beidt, om bepaalde dingen te verbeteren. 
We hebben ook mensen die voor resocialisatie komen, we hebben hier iemand en die komt via de 
GGZ en die krijgen dan een vrij korte indicatie, maar die man die zat eigenlijk de hele alleen dag thuis, 
niks geen sociale contacten meer. En  die komt twee dagen hier, en dat merk je echt wel, die gaan 
toch meer sociaal contact krijgen. Met name door de natuurlijke manier van doen, het is niet zo, we 
gaan nu hier zitten en we gaan sociaal contact maken, nee je gaat mensen gewoon aansturen. Je 
zegt gaat dit stukje maar schoffelen, want hij is natuurlijk nog maar vijftig, dus hij is nog niet heel oud 
en kan dus nog wel wat. Maar helemaal in het begin, na een half uurtje schoffelen was hij hartstikke 
moe, want hij had ook helemaal geen conditie meer, want alles hangt ook met elkaar samen. Dat is 
dan ook echt een stukje resocialisatie. 
Bij de dagbehandeling is de psycholoog bij betrokken. Mensen krijgen ook een beweegtherapeut die 
een uurtje in de week komt om iets te doen, en we hebben ook een muziektherapeute die regelmatig 
met mensen een liedje zingt en dan ook ingaat op bepaalde problemen die er zijn, of dingen die ze 
mee hebben gemaakt weer bespreekbaar te maken. Om daardoor het welzijn te verbeteren, daar 
heb je die behandeling voor nodig. Met die behandeling hangt ook samen dat er dan twee keer per 
jaar een gesprek is met de familie, en daar zit dan de psycholoog bij en de verpleegkundige, en dan 
gaan ze ook kijken met de familie hoe het thuis gaat en hoe dat verbeterd kan worden, en hoe kun 
je de gedragsproblemen die er vaak ook zijn, waarom je dan die behandeling krijgt, hoe je die thuis 
dan ook kan aanpakken. 
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V: Wat zijn de zorgfuncties die ondersteunt worden? Huishoudelijke verzorging/persoonlijke 
verzorging/verpleging/ondersteunende begeleiding/activerende begeleiding/behandeling/ 
verblijf.

A: Persoonlijke verzorging hoeven wij in principe niet te doen, mensen wonen allemaal nog thuis die 
hier komen. Maar als wij merken dat ze onverzorgd zijn als ze hier komen, dan gaan we wel met de 
familie ook bespreken of we iemand van de zuidzorg moeten inschakelen die dan thuis mee gaan 
helpen met de persoonlijke verzorging. Maar als mensen vervuild zijn, als ze hier aan komen dan 
doen wij er op dat moment wel wat aan, maar dan gaan we wel actie ondernemen. 
Verpleging is niet echt aan de orde, maar het kan zijn dat mensen diabetes hebben, en dat die dan 
gespoten moeten worden. Ik ben verpleegkundige en mijn collega’s ook, dus dat kan je dan zelf of 
met behulp van de zuidzorg problemen aanpakken. 
Ondersteunende begeleiding, is zeg maar wat wij doen. Het zijn een beetje oude termen, want je 
praat tegenwoordig over begeleiding en behandeling, en dan heb je ook nog begeleiding plus.
Wij zeggen gasten, bewoners zijn het niet, clienten ook weer niet want ze zijn niet ziek, deelnemers 
is ook zoiets, maar ik vind, mensen zijn hier te gast. 
Wij hebben kort verblijf, want wil je verblijf gaan doen, dan moet je dus echt een AWBZ erkenning 
hebben, en als zorgboerderij is dat gewoon een groot probleem want dat is gewoon heel lastig. Er is 
wel een organisatie samenwerkende zorgboerderijen zuid (SZZ) en die is opgezet in samenwerking 
met ZLTO, de boerenorganisatie. Via de SZZ kunnen wij dus zorg in natura (ZIN) gaan leveren, maar 
nog geen verblijf. Dus wel behandeling, begeleiding, maar nog geen verblijf. Daar zijn zij wel mee 
bezig, willen ze ook proberen, maar daar zitten gewoon heel veel… Kijk als een organisatie 24-
uurs zorg mag leveren dan gaat ook iemand van het zorgkantoor kijken of zo’n instelling of alles in 
orde is, en bij SZZ is het zo, daar zijn 80 boeren bij aangesloten, dus je kunt je voorstellen dat zo’n 
zorgkantoor liever naar een zorgorganisatie gaat, hier heb je een paar miljoen en regel het maar als 
dat ze naar al die boeren moeten gaan kijken van hoe heb je het hier in orde. Dat is dus gewoon nog 
een heel groot probleem. 

V: En dat komt dan door die kleinschaligheid? 

A: Ja, ja 

V: En is het dan op een bepaalde manier wel mogelijk, ik heb ergens gelezen dat er een 
paar boerderijen zijn die dat dan kunnen leveren.

A: Ja er zit er hier ook eentje in mierlo-hout ofzo, waarschijnlijk hebben die dan een soort 
onderaannemerschap bij een zorginstelling. Waarschijnlijk, ik weet dat niet helemaal zeker. Een 
aantal jaren geleden was het nog iets makkelijker om daar in te komen, de laatste jaren is het bijna 
niet meer mogelijk. Riny Winters vraagt of de opname tijdelijk uit mag en verteld onder andere dat 
het met name door middel van vriendjespolitiek toch mogelijk is om een zorgboerderij 24-uurs zorg 
te kunnen bieden.
Er zijn wel organisaties die kleinschalig wonen bieden, op een andere manier. Zoals thomashuizen en 
de herbergier. Dat is een concept, ontwikkeld door een man die een zoon had die gehandicapt was, 
en geen plek kon vinden in een instelling en heeft gezegd, ik koop een huis op daar sluiten zich  nog 
6 gehandicapten bij aan, zij kunnen een kamer huren, en met de PGB kunnen zij de zorg betalen. Zo 
zijn er al veel huizen in Nederland. Die stichting koopt huizen op, en zet daar dan een soort uitbater 
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neer, en die gaat dat dan runnen. Zo is er ook een concept voor dementerende ouderen, en dat 
noemen ze dan de herbergier. En dat is dus een mogelijkheid om kleinschalig wel financieel haalbaar 
te maken. Want als mensen een indicatie krijgen van ZZP 4 of ZZP 5, wat je bij dementie meestal 
wel krijgt, dan kun je dus die ZZP omzetten in een PGB, en dat blijft straks ook, na 2015. Het moet 
wel 4 of 5 zijn, bij gehandicapten is het geloof ik 3, 1 en 2 niet, dan heeft men geen recht op een 
PGB, maar bij de andere wel, en kun je dat dan omzetten naar een PGB, waarmee je dan de zorg 
kan betalen. En daarnaast moet je dan met je inkomen, uitkering, WAjong, of wat mensen dan nog 
hebben, moeten ze dan nog een kamer huren. Bij ouderen is dat dan met AOW, maar als ze naar een 
grote zorginstelling gaan, moeten ze ook alles afgeven, in feite betalen ze daar ook een hele hoop, 
en krijgen ze nog zakgeld terug.

V: Welke doelgroepen ontvangt u op de zorgboerderij? Hoeveel deelnemers? ZZP?

A: Wij hebben ongeveer maximaal 14 cliënten per dag, dat zijn in het merendeel ouderen met 
vormen van dementie, en verschillende ziektebeelden die daar achter zitten. We ontvangen ook met 
lichamelijke ziektes zoals Parkinson, wat op een gegeven moment ook geestelijke problemen kan 
gaan geven. Er komt een vrouw die verstandelijk beperkt is, en een paar cliënten uit de GGZ, dus 
psychische problematiek. Een brede doelgroep, die ‘s morgens komen die gaan ‘s middags weer 
naar huis, van negen uur tot 4 uur in de middag. Afhankelijk van de indicatie krijgen ze vier of zes en 
maximaal 9 dagdelen. Er zijn gasten die hier dus 3 dagen in de week aanwezig zijn.

V: Hoe worden de zorgbehoeftes ondersteund? Hulp buitenaf? Intern? Aansluiting 
zorginstelling?

A: Gedeeltelijk zijn we aangesloten bij een andere zorginstelling, het andere deel komt hier vanuit de 
PGB. Personeel hebben we hier 2 mensen per dag vanuit die zorginstelling, en de rest doen we zelf. 
Bovendien hebben we 5 vrijwilligers die ieder een dagdeel meelopen. En via de ERGON hebben we 
iemand die de huishoudelijke taken op zich neemt. 

V: Wat zijn de activiteiten/werkzaamheden van de deelnemers? Hoe verloopt begeleiding?

A: Het koken van de maaltijd, met behulp van een aantal gasten, meestal dames, soms 1 of 2 mannen 
die meehelpen met het aardappel schillen. Er zijn mensen die de konijnen en kippen verzorgen; het 
hok schoonmaken, de eitjes rapen, schoonmaken en in doosjes doen, datum er op zetten. Er zijn 
mensen die helpen bij de paardenstallen; strooi opschudden, drollen eruit halen, de schuur vegen, 
de stoep vegen. In de moestuin zijn er mensen die helpen met zaaien, uitplanten, schoffelen in de 
tuin groente plukken. De activiteiten zijn inderdaad seizoensgebonden, en daarvoor hebben we de 
hobbyruimte, waar we in de winter bijvoorbeeld vogelhuisjes maken, wat hobbymatige dingen, wat 
schilderen, en opknappen zoals bloembakken die versleten zijn wat opknappen, en meer van zulke 
dingen.  

V: En hoe verloopt dan de begeleiding, moet er altijd iemand aanwezig zijn? 

A: Ja. 

V: En gaat dit dan in groepen? 



181

A: Meestal is het zo, wij komen ’s ochtends bij elkaar rond een uur of half tien, drinken we koffie, en 
dan wordt er ook gekeken, wat eten we vandaag, wie helpt er met het eten, wat gaat de rest doen? 
Maar meestal is het zo dat mensen de zelfde taak krijgen want voor hen is dat structuur en houvast, 
en dan kunnen ze het ook, als ze dat een aantal keer gedaan hebben, kunnen ze het ook weer, 
meestal als mensen nieuw komen dan leren we het ze in kleine stapjes opnieuw aan. 
Dan verdelen we zo de groep, een aantal gaan mee naar de hobbyruimte daar wat dingen doen, en 
een aantal gaat naar buiten toe, de een gaat naar de kippen, de ander naar de konijnen, de ander 
gaat naar de tuinkas of naar de tuin. Dan is er altijd iemand binnen, er is iemand in de hobbyruimte 
en er is iemand buiten aanwezig als begeleiding. En rond een uur of elf trommelen we alles bijelkaar 
of in de hobbyruimte en een groepje binnen, en dan drinken we bouillon of een glaasje fris, naar 
gelang het weer. Dan drinken ze dat op en dan gaan ze nog even wat dingen doen, maken ze hun 
werk af, en rond 12 uur kwart over 12 hebben we de warme maaltijd klaar, en dat is dan binnen in 
de huiskamer, en dan laten we de mensen even rusten, dus dan is het tot 2 uur rust, dat is voor ons 
ook prettig want dan kunnen we op de computer wat bijwerken, we kunnen de afwas doen, vaak 
helpt er nog wel iemand mee van de cliënten met de afwas. En dan rond 2 uur starten we weer op, 
dan gaan we wandelen of gaan fietsen, we hebben een fiets waar vier mensen op kunnen, of we 
spannen een paard in, dat we een rondje gaan maken. Als het heel slecht weer is doen we een spel, 
of een geheugen spel, we hebben ook regelmatig een gymclubje, dat we zeggen om half twaalf is 
het gymmen dan plan je dat van te voren zo in. Wij hebben niet meteen een planning voor de hele 
week, iets wat je bij een normale zorginstelling wel ziet. Wij proberen eigenlijk veel meer cliëntgericht 
te werken, en ook kijken van wat vindt men prettig en wat vinden ze leuk, als je zo steeds de activiteit 
aanpast en steeds het zelfde laat doen zie je ook dat mensen toch weer dingen aanleren, dat is juist 
heel leuk om te zien. Als je dus het programma voorknauwt zie je ook dat er geen initiatief meer wordt 
getoond. Hier is het zelfs zo dat mensen zeggen:  “kom op de koffie is op, we moeten aan de gang!” 
Terwijl eigenlijk in een instelling zitten ze maar te wachten, van wat gaat er komen, dat zul jij wel 
herkennen. En dat proberen we op deze manier eigenlijk te voorkomen en dan zien we echt dat dat 
heel erg goed werkt. Je geeft ze in feite gewoon een taak, en omdat je ze gewoon steeds hetzelfde 
laat doen, kunnen ze het ook, en hoef je alleen maar even mee te kijken. Want het voer zetten we 
bijvoorbeeld op een bepaalde plek klaar, maar die man die dementerend is is toch constant op 
zoek naar dat voer, maar als ie het eenmaal weer gevonden heeft, dan weet hij o ja dit moet naar 
de konijnen, dus gaat hij op een gegeven moment toch weer die verbanden leggen. Als hij begint 
zeggen we ook steeds, ga eerst maar die waterflesjes doen, leegmaken vullen en dan hang je die 
maar terug, als dat klaar is dan gaan we het hok schoonmaken, bij wijze van, dus we doen dat echt 
in stapjes, dan krijgt hij een kruiwagen die hij onder de hokken, die op maat zijn gemaakt, rijden, en 
met een schopje de hokken leegmaken, als dat klaar is geven we hem strooi kan hij het strooi er in 
doen, als dat klaar is kan hij het voer… Dus alles in stapjes, want als hij dat allemaal in een keer moet 
doen, kan hij niet overzien, en als je dat steeds op die manier doet dan gaat hij vanzelf al beginnen 
met de flesjes, want dan ziet hij die konijnenkooi, en denkt hij: o ja eerst die flesjes.

V: Welke tijden van de dag wordt er zorg geboden? Is het bedrijf aangesloten bij een 
nachtwacht?

A: Van 9 tot 4 zeg maar. 

V: En hier, verblijven mensen, af en toe? 

Ja mensen die, met name op de zorgboerderij verblijven, waarvan de partner bijvoorbeeld op 
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vakantie wil, die kunnen hier dan eventueel overnachten. Er is hier een belsysteem, ik neem dan zelf 
ook hier een kamer, want ik ga dan niet op en neer lopen, dat is te gek, en als er dan iets is kunnen 
ze bellen, krijg ik op mn telefoon, stap in mijn ochtendjas en ga kijken wat er is bij wijze van spreken. 
We hebben hier wel een criteria aan moeten hangen, want het is eigenlijk een soort gasthuis, en 
daar kun je eigenlijk nooit de deuren van sluiten, dus mensen kunnen altijd buiten wandelen, dus we 
hebben wel het criteria aanhangen, mensen moeten wel weten waar ze zijn, anders zou ik voor de 
deur moeten gaan zitten. Geen nachtwacht dus.

V: Wat zijn de activiteiten/werkzaamheden van de boer/boerin? Hoe verhoudt dit zich tot 
een traditionele zorginstelling? En hoe verhoudt zich tot een traditioneel agrarisch bedrijf?

A: Mijn man is eigenlijk heel veel buiten bezig, die doet met name de schapen en de paarden, taken 
die de mensen niet kunnen, en een beetje de aansturing. Mijn taak is de vrijwilligers, de stagiaires, de 
boekhouding en het management van het geheel. 
Het verschil is zo, in dit bedrijf staat de directrice gewoon in de keuken, want op maandag kook 
ik hier. In een grote zorginstelling zitten daar nog heel veel lagen tussen die ook allemaal betaald 
moeten worden van hetzelfde geld.
Daar heb je veel meer de structuur van dit is het weekprogramma, en dat gaan we gewoon doen. 
En wij kijken veel meer wat is er op het bedrijf te doen, wat kunnen mensen doen, en wat vinden ze 
leuk om te doen, maar ook wat voor weer is het. Als het hartstikke mooi weer is gaan we niet zitten 
kienen binnen. Want dan zeg je van nou, wie gaat er mee wandelen want het is hartstikke mooi weer.

V: Zit er een verschil in de hoeveelheid mannen of vrouwen op de zorgboerderij?

A: Ja, we hebben over het algemeen wel meer mannen ja. Zij hoeven geen achtergrond  in het 
boerenleven te hebben, maar het zijn over het algemeen wel mensen die graag buiten zijn en liever 
niet de hele dag binnen willen zitten. En die ook liever niet alleen maar knutseldingetjes willen doen. In 
de hobbyruimte doen we ook timmeren en zagen, we doen ook schilderen enzovoort, maar kleuren 
knippen en plakken dat doe je alleen met een paar dames die graag kaarten willen maken. Maar dat 
ga je met die mannen niet doen, ja die mannen doen liever gewoon de echte dingen buiten. En dat 
is  denk ik het verschil. Ik denk ook wel dat dat voortkomt, omdat mensen vroeger eigenlijk helemaal 
geen hobby’s hadden, het was voornamelijk werken, en een hobby hebben ze vaak helemaal niet 
gehad.

V: Hoe worden de maaltijden verzorgt? Hoe en door wie bereid? Hoeveel maaltijden per 
dag? Begeleiding? Gezameljik of individueel? Eet de boer/boerin mee? Hoe verloopt de 
financiering hiervan?

A: De inkopen doe ik dan, en we hebben een agenda, na het eten wordt er dan voor de volgende 
week bepaald wat er dan gegeten gaat worden. Zo doen we dat dus elke dag, en zo heb je aan het 
einde van de week heb je het programma voor de volgende week, en daar doe ik mijn inkopen op 
afstellen.

V: Aan de telefoon heb je verteld dat je veel uit de moestuin haalt, dat is natuurlijk niet een 
volledige maaltijd.

A: Dat zijn groente voornamelijk. Vandaag hebben we bijvoorbeeld peultjes en sla uit de moestuin 
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gegeten, tomaat hadden we nog niet die moest nog rijpen, maar die haal je dan. Een eitje erbij van 
de eigen kippen. Aardappelen hebben we nu ook gewoon uit de eigen tuin.

V: En de financiering van die maaltijd gebeurt ook gewoon vanuit de PGB?

A: Dat zit gewoon bij het volledige bedrag in, dat hoort bij de dagbesteding.

V: Er wordt gezamenlijk gegeten, eten jullie dan zelf ook mee?

A: Nou wij eten eigenlijk altijd soep mee, ook de medewerkers. Wij zitten gewoon allemaal in de 
huiskamer, we gaan niet apart pauze houden, het is gewoon 1 grote familie. En dan eten we soep en 
daar hebben we dan brood bij, omdat we ’s avonds ook nog gewoon met het gezin eten.

V: Wat voor type zorgboerderij betreft het? Helpende hand/zorg neventak/zorg nevenbedrijf/
geïntegreerd landbouwbedrijf zorgfocus bedrijf?

Afbeelding 1. Bron: Hassink, J. Trip, G. (2000) Landbouw en zorg loont. Wageningen: WUR

A: Zorg focus bedrijf, nieuwe activiteiten, zoals de schapen. Kantine hebben we moeten bouwen. 
Je grond moet je op orde houden, kijk wij fokken af en toe een paard, en dat verkoop je dan na een 
paar jaar, dus dat is wel een klein beetje inbreng. Net zoals met die schapen die fokken we ook, 
we hebben in totaal negen lammeren gehad, ja die worden ook weer verkocht, maar die kunnen 
misschien net hun eigen brok betalen. Wil je echt een bedrijf dat je kan bestaan uit alleen schapen, 
dan heb je er toch wel 400 nodig, moederdieren.
De productie is niet afhankelijk van de zorg, het is eerder andersom.
De aanpassing is hier gewoon in het pand geweest, aanpassingen, drempels weghalen, dat soort 
aanpassingen, hekwerk dat je plaatst dat er natuurlijk uitziet, mensen moeten niet het idee hebben 
dat ze ergens gevangen zitten. Het moet toch veilig zijn, zodat ze gewoon veilig rond kunnen lopen 
zodat ze niet meteen op straat zullen staan.
De hokken zijn ook allemaal aangepast, de konijnenhokken, kippenhokken, en de paarden die 
kunnen er niet zomaar uit, en mensen kunnen niet zomaar de deur openmaken. De paarden kunnen 
ook niet de kop door het hekwerk heen zodat ze zouden kunnen bijten of iets. Kleine ingrepen.
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V: Biedt de zorgboerderij Zorg In Natura? Of wordt de zorg bekostigd door PGB?

A: Zoals ik daarstraks zei, een deel gaat via de zorginstelling, Valkenhof, en dat is Zorg In Natura. 
Een deel is PGB.

V: Hoe ziet u de toekomst voor de financiering voor deze zorgboerderij? 

A: Dat is een goede, dat word straks WMO, gemeente kranendonk. In deze  gemeente zitten twee 
zorgboerderijen, eentje werkt met verstandelijk gehandicapten, en wij, wij werken meer met ouderen. 
Er moet straks ook gewoon een aanbesteding komen, net zoals elke andere organisatie, ja, ik 
weet niet hoe het straks gaat lopen, en of wij via straks via SZZ moeten gaan fungeren of dat we 
rechtstreeks met de gemeente kunnen onderhandelen. Onduidelijk. De gemeente kan ook nog geen 
toezegging doen, die weten ook nog niets, ze weten in ieder geval dat tarief 20 procent lager is dan 
dat het nu is. Je kunt dus in ieder geval gaan kijken, wat ga ik doen met het personeel.

V: Wat vindt u van de voorgenomen plannen van het kabinet, de extramurale zorg over te 
hevelen naar het gemeentelijk domein?

A: Ja daar kun je wat van vinden, en op zich heb ik daar helemaal geen problemen mee en misschien 
biedt het ons ook wel kansen omdat als wij met de gemeente zouden kunnen samenwerken zijn 
de lijnen kort. Alleen is de vraag, kunnen wij straks met de gemeente onderhandelen of moet daar 
weer wat tussen zitten, net zoals het SZZ. Dan zijn we namelijk toch weer 12,5 procent extra kwijt, 
en dat zou eigenlijk jammer zijn, want dat kun je besteden aan de zorg. Ik weet het nog niet. Als we 
straks rechtstreeks met de gemeente kranendonk kunnen onderhandelen, nou, perfect. Dan kunnen 
we dat heel goed regelen. Wij hebben toch een heel grote wachtlijst, en zouden er dan wat minder 
cliënten komen, dan kunnen wij dat ook wel aan. Maar de regering zegt nu van, je kunt die mensen 
best ergens in een algemeen dagcentrum in een dorp zetten met een aantal vrijwilligers erbij en nog 
een die gediplomeerd is en die een oogje in het zeil houdt, dat kan prima. Maar goed, of dat ten 
goede komt aan de gasten, dat vraag ik me dus af. En zeker mensen met dementie, dat het onrustig 
wordt, en weinig structuur biedt. Dan gaan ze dwalen, en voor hetzelfde geld staan ze dan ergens op 
straat en dan  heb je een hoop ellende. Ik weet natuurlijk niet wat ze gaan doen, misschien zeggen 
ze wel, als mensen een serieuze indicatie hebben end e mensen thuis kunnen het echt niet aan, dan 
kunnen ze bij wijze van spreken naar een zorgboerderij of een dagopvang. Kijk vaak is de familie al 
overbelast, want anders kwamen ze hier niet terecht. Daar wordt toch vaak op een andere manier 
naar gekeken. Want onlangs heeft Mevrouw Jorritsma, burgemeester van Almere, aangegeven dat 
familie best een extra steentje bij kunnen dragen, dan denk ik van, die doen al heel veel en kinderen 
moeten vaak ook nog werken en op hun (klein-) kinderen passen, en dan moeten ze ook nog vader 
en moeder in de gaten houden. Want als mensen hier drie dagen zijn, dan zijn ze ook nog vier dagen 
thuis. Het wordt wel heel vaak geroepen maar de belasting is al heel groot. Ik zou wel willen weten of 
zij zelf dementeren in de familie heeft.

V: Bestaat het risico dat de zorgboerderij straks alleen maar toegankelijk zou kunnen zijn 
voor mensen die het breder hebben? Zoals een particuliere zorginstelling.

A: Dat weet ik niet, ik weet ook niet of die mensen dan juist kiezen voor een zorgboerderij, want 
ik denk dat als ze het echt breed hebben dat ze dan juist kiezen voor wat meer luxe en aandacht. 
Aandacht krijgen ze hier natuurlijk ook, maar misschien toch op een andere manier. Wij zijn in feite 
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ook een particuliere zorginstelling, maar de mogelijkheid is natuurlijk altijd, en we hebben ook wel 
mensen gehad, die het uit eigen zak betaalden. Maar of het daar alleen maar voor is, dat weet ik 
niet, je kunt zeggen ja die kunnen het betalen dus die kunnen  er naar toe, maar de vraag is kiezen 
ze ervoor?

V: Bent u van plan de dagbesteding te vervangen door een woonvorm? AWBZ instelling of 
extramurale zorg aangesloten bij Wmo?

A: Ja, nou, als die mogelijkheid er zou zijn, met contracten die je dan zou aangaan met zorgkantoor, 
daar heb je dan mee te maken en niet met de gemeente, nou dan is dat wel een optie, maar voor 
nu is dat eigenlijk een te groot heikel punt. Kijk ik zou ook met valkenhof connecties gaan maken, 
maar dan ben ik toch altijd maar onderaannemer, waar je dan toch altijd weer afhankelijk van bent, 
waar ik eigenlijk van af wil. Bij het SZZ ben je wel gewoon onafhankelijk, zij regelen het financiële, 
en jij doet gewoon je eigen ding. Maar die kunnen nog geen wonen realiseren, die hebben daar nog 
geen erkenning voor. Ja SZZ heeft inderdaad nog geenAWBZ erkenning, wel voor begeleiding, maar 
nog niet voor wonen, hier zijn ze nog wel mee bezig maar dat zijn trajecten die lang kunnen duren.

V: Hoe zou de zorg kunnen voldoen aan de Wet Toelating Zorginstelling (WTZi)? 

A: Er moeten dan wel rigoreuze aanpassingen plaatsvinden, ten eerste, wij hebben hier maar vier 
kamers, je zou sowieso uit moeten breidden naar minimaal 8 kamers, er moet een lift in. De afdeling 
moet afgesloten kunnen worden met een code, zodat je niet zomaar de afdeling af kan, of met een 
andere oplossing, zoals met een bel, er moet een alarm rinkelen als iemand ’s nachts de deur uitloopt. 
Dan heb je ook personeel nodig, 24 uur per dag, dan heb je eigenlijk gewoon kleinschalig wonen 
project, waar 8 mensen een eigen kamer hebben en verzorgende samen met hun, het eten bereidt 
de was ophangt, die dingen. 

Vragen over de boerderij:

V: Welke bebouwing kan er onderscheden worden? 

A: Woonhuis, zorgboerderij met stallen, hobbyruimte, en de Bed and Breakfast. 

V: Hoe is de verdeling privé/wonen en zorgboerderij?

A: Privé hebben we de boerderij, als de zorgboerderij draait, dan is in principe alles in gebruik behalve 
het huis, daar zit in principe niks in, alleen een voorraadkast en diepvries. Alleen personeel dat daar 
in kan, maar ik heb achter in de boerderij een schuur, en mijn privé deel kan ik dan ook afsluiten. Dat 
is gescheiden. 

V: Welke aanpassingen heeft de boerderij ondergaan? En de stallen?

A: Dit is nieuw, de bed and breakfast, maar de stal, waar de zorgboerderij in zit dat is eigenlijk een 
oude schuur, dat was een hele oude schuur met allemaal houten spanten er in. Toen hebben we 
hier een storm gehad, en toen is het halve dak eraf gewaaid, toen hebben er stalen spanten ingezet, 
achteraf doodsonde, die houten balken hadden we moeten bewaren, maar ja, wie denkt daar nou 
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aan. Dus toen hebben we er stalen spanten in gezet, en golfplaten erop. Endat pand hebben we in 
2006 helemaal van binnen leeg gehaald, tot het zand toe, en gewoon een nieuw pand ingezet, de 
zorgboerderij. Hier zat een enorm dikke vloer in, waar iemand met een bobcat en een drilhamer alles 
eruit gehaald. Het casco is orgineel, het dak hebben we van binnen uit helemaal geïsoleerd. En de 
stallen zijn er ook opnieuw ingezet. 

V: Hoe wordt voorkomen dat dementerende dwalen op het terrein en mogelijkerwijs 
weglopen?

A: Natuurlijke afscheidingen, we hebben een poort, die in principe niet gesloten mag worden, want 
het is officieel geen gesloten afdeling. Maar als de poort dicht is, en wij zeggen altijd, dat doen we 
voor de honden, wij hebben twee hondjes, dan doen we de poort dicht, en dat is eigenlijk ook al 
een natuurlijke barrière. Wij hebben in de zorgboerderij een raampje dat uitkijkt op die poort, mensen 
kunnen hier achter vrij rondlopen. De mensen gaan niet zo gauw onder een stroomdraad door, of 
als het paard in de wei zit daar gaan ze van nature niet zo gauw in. Wij hebben hier een wandelpad, 
daar lopen ze door en ze komen weer terug, en ze gaan daar toch niet onderdoor kruipen om weg 
te lopen. En achter de moestuin hebben we nog een weide waar ook een hekwerk omheen staat 
ook weer tot het huis, dus loopt weer rond, dus ze gaan de tuin in en dan komen ze daar op de 
stoep weer uit. Een natuurlijke rondgang, is eigenlijk vanzelfsprekend dat ze dan ook weer op de 
stoep uitkomen. Daarom hadden we hier ook die poort gemaakt, eigenlijk een natuurlijke barrière, 
daar gaan mensen ook niet zo snel door ook als ie gewon open staat. Dus met poorten heggen en 
hekwerk, ze hebben absoluut niet het idee dat ze hier opgesloten zitten.

V: Gaat het hier ook tot een bepaald niveau van dementie? 

A: Ja kijk, het is vaak zo als het thuis niet meer gaat, dan wordt er aan de bel getrokken en dan 
worden mensen opgenomen. Wij zien ook vaak wanneer mensen hier aan de wandel gaan, dan 
gaan we met de familie in gesprek, en dan hebben ze dat vaak thuis al vaker meegemaakt, en dan 
is het op een gegeven moment, de belasting thuis ook zo groot dat er verdere stappen ondernomen 
moeten worden.

V: Als er hier wordt besloten om mensen een woonvorm aan te bieden, moet je dan die  
erfgrens ook extra aanzetten?

A: Dan moet er veel meer hekwerk komen, dat we gewoon het hele terrein met hekwerk afzetten, 
maar ja van de andere kant, als je hekwerk zo dat, dan kunnen ze er ook overheen stappen als het 
moet. Ik heb bij marienburght in budel, een nieuw zorgcentrum waar ook flatjes bijzitten. Dan hebben 
ze hier zo, langs de weg, vakken gezet, ja het is echt verschrikkelijk, hebben ze hekken, twee meter 
hoog, met daar achter stoeltjes en tafeltjes gezet, dus als je daar langs komt rijden lijkt het net alsof 
mensen in een kooi zitten. Ze hebben geloof ik wel een binnentuintje heb ik begrepen, maar dit is 
geen gezicht. Het is voor de mensen echt verschrikkelijk, want het is ook echt niet groot, er kunnen 
net een tafeltje en een stoeltje staan. Maar dat bedoel ik dat wil ik absoluut niet, ik wil het dan echt 
op een natuurlijke manier. Je kunt bijvoorbeeld ook met een beukenheg werken, daar kruipen ze niet 
door. Waar je ook een hekwerk in kan verwerken. 
V: Welke bebouwing is nieuw gebouwd? Hoeveel m2 ongeveer? Welke ruimten/functies?

A: Dit is nieuw gebouwd dat is 10 bij 20, beneden een woonkamer en een slaapkamer, en boven nog 
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drie slaapkamers, en dan nog een schuurgedeelte dat is even groot als dit (woonkamer plus sanitair 
en slaapkamer), nog zo’n ruimte waar nog eigenlijk nog niets mee is gedaan. 

V: Waar is op gelet tijdens de bouw? Extra voorzieningen/indeling/gang breedte/ hoogte 
etc.

A: Alles volgens de nieuwste normen, eigenlijk helemaal niet praktisch, want je kunt er nergens bij 
om schoon te houden, maar ja dat was verplicht. We hebben boven op de kamers en badkamers 
automatisch licht, en vloerverwarming, boven nog een extra radiator. Wifi zit er in. We zijn ook eens 
wezen kijken om de domotica verder uit te breiden. Het moet natuurlijk wel betaalbaar blijven, we hebben 
een alarm systeem, maar ook een belsysteem, met hangertjes omhangen. Voor rolstoelgebruikers 
hebben we ook echt die benedenkamer voor, die is speciaal voor rolstoelgebruikers ingericht.

V: Zijn er in de nieuwbouw of bestaande bouw ruimten die niet voldoen aan de eisen van 
de zorg of deelnemers?

A: ja

V: Is er een aannemer of architect aangenomen voor verbouwingen/nieuwbouw? In welke 
mate was u betrokken bij het ontwerp?

A: Eigenlijk hebben we gewoon het ontwerp zelf aangeleverd, zo willen wij het ongeveer hebben, en 
de architect heeft het toen verder uitgewerkt. Op een gegeven moment moet je ook gaan bepalen 
welke grootte de kamers moeten hebben, er moet een bepaalde lichtinval zijn, die hij dan verder kon 
uitwerken.

V: Zijn er toekomstige bouwplannen te verwachten?

A: Nee nog niet, dit is net een jaar klaar.

Onderstaande lijst is een programma van eisen dat ik met behulp van de literatuur en 
eigen ervaring in de zorg heb opgesteld, zou u hier naar willen kijken en eventueel op- of 
aanmerkingen bij kunnen plaatsen?

Programma van eisen:

Algemeen:

Valpreventie 
Geen drempels
Tilliften mogelijkheid 

Op die benedenkamer wel, boven zou dan die vloerbedekking weg moeten, daar staat ook een 
tweepersoonsbed, dat zal dan een eenpersoonsbed worden.

Rolstoel vriendelijk
Sfeer, lucht, ruimte
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Veel activiteiten, keuzevrijheid 

hebben wij hier ook, heel belangrijk. Wij zeggen altijd niks moet alles mag. Alleen al de gedachten 
voor die mensen, ik hoef hier niets te doen. 

Productietak minder van belang
Stimulerende omgeving 

Kleinschalig wonen:

6-10 bewoners per unit (Financieel rondkomen vanaf 8 à 10 bewoners). 

Ongeveer 8 bewoners om het financieel haalbaar te kunnen maken.

Bewoners verhuizen niet (ziekte 2-8 jaar (1 à 2 jaar woonvoorziening)). 
Herkenbaar en vertrouwd.
Eigen kamer bewoners (slaap- zitkamer tenminste 18m2 pp (bed, zitje en wasgelegenheid)).
Personeel deel huishouden.
Familie kennissen welkom, logeren en eten.
Overeenkomsten gewoon huis. 

Dat heb je sowieso al veel meer als dat je hebt in vergelijking met een instelling, daar is het allemaal 
veel sterieler 

Gezamelijke woonkamer.
Open keuken.
Meerdere sanitaire eenheden. 

Elke kamer heeft hier een douche en toilet, en beneden hebben we dan ook twee toiletten, een 
dames en een heren toilet. 

Eventueel ruimte voor ontvangst familie
Eventueel buiten woongroep, mogelijkheid samenwonen partners. 

Dat weet ik dus niet, ik weet niet hoe dat in andere locaties gaat, kijk de partner zou ook kunnnen 
zeggen, ik haal hem naar huis, ik weet in Budel hebben ze verpleeghuis, waar ik het net over had, die 
hebben dan een verpleeghuis, waar de partner in zit, en de ander zit dan in de opvang. 

Toegankelijk, ook bij uitbraak ziekte.

Zorg:

1 of 2 zorgverleners buiten de boer en/of boerin. 

Voor deze doelgroep, hebben we twee fulltimers en dan hebben we nog een meisje dat komt 
poetsen. En dan hebben we vrijwilligers, maar als die er niet zouden zijn, moet het toch gewoon door 
kunnen gaan.
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Geen apart programma op gebied van welzijn. 

Je hebt wel een programma, maar dat is niet standaard.

Bewoners eigen keuze in dagprogramma
Actieve houding i.p.v. afwachtende en zorgende taken
ZZP 4 ZZP5 en ZZP7
Voldoen eisen WTZi

Boerderij:

Toegang tot erf, personeel, ouderen, familie, leveranciers, artsen, paramedici en 
uitvaartdiensten.
Afsluitbaar bij uitbraak MKZ, varkenspest of Q-koorts.
Vermijden dwalen (afsluiten, moestuin, bushokje, dwaalsysteem d.m.v. telefoon).
Erf en stallen toegankelijk (zitgelegenheid versterkt dit).
Eenvoudig te bedienen hekwerk en rolstoel opstapjes.
Breder aanbod (moestuin, kippenhok, extra dieren (rustig dierras))

Overige eisen/functies:

Terras, uitzicht landschap
Eventueel winkel/theehuis/restaurant/kinderboerderij etc. 

We hebben een karretje waar we dan wat groenten verkopen uit de moestuin. Als je echt een winkeltje 
wil beginnen, moet je ook een vergunning hebben, die kun je niet zomaar beginnen. En dan moet je 
daar ook iemand voor in dienst nemen, maar voor die drie kroppen sla is dat natuurlijk niet rendabel.
Je hebt er wel bij die zoiets doen, waarbij dan bijvoorbeeld gehandicapten in de bediening staan en 
dat soort dingen. Bij dementerende is dat wel een stuk lastiger, want als er iemand iets besteld zijn 
ze dat dan al gelijk vergeten.
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