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1. Inleiding 

Van jongs af aan ben ik al gefascineerd van oude, historische gebouwen. 
Ze hebben een charme die nauwelijks is te verklaren. Het moet iets te 
maken hebben met het proces van veroudering, de geschiedenis die er is 
geschreven en de plaats die zulke gebouwen hebben verworven in ons col
lectieve geheugen. Ze overleven vele generaties en veranderingen in behoe
ften en moeten daarom in staat zijn om zich succesvol aan te passen aan 
nieuwe situaties. Omdat ik ook bijzonder geïnteresseerd ben in verander
lijkheid is deze opgave geboren. Het programma van de basisschool gebruik 
ik daarbij als aanleiding, omdat een hedendaagse basisschool voortdurend 
aan allerlei verander·ingen onderhevig is. Ook moet er een vertrouwde leer
omgeving aan de kinderen worden geboden. Dit vraagt van het gebouw dat 
het iets herkenbaars, iets blijvends biedt en tegelijkertijd ruimte biedt om te 
veranderen. Dat is de paradox van het permanente en het veranderlijke. 
Dit resulteert in de volgende onderzoeksvraag: 

Hoe kan een schoolontwerp voor de lange duur in veranderlijkheid 
voorzien? 

Het doel van deze opgave is het ontwikkelen van een eigen ontwerpstra
tegie voor het bouwen voor veranderlijkheid, waarbij het permanente het 
uitgangspunt is . In dit project wil ik een ontwerp realiseren waarin de ba
sisschool kan groeien en bloeien. Gehuisvest in een gebouw dat er staat 
voor de eeuwigheid en zich probleemloos kan aanpassen aan uiteenlopende 
toekomstige ontwikkelingen. 

"Something strange happens when a building ages past a human genera
tion or two. Any building older than 100 years wil/ be considered beautiful, 
no matter what. Having outlived its pertod of being out of fashion, plus 
several passing fashions since that, it is beyond fashion." 
Stewart Brand 

"Wat telt is wat beter Is, niet wat nieuw is. Bouwen is het maken van intel
ligente ruïnes, gebouwen die blijven openstaan voor nieuwe antwoorden. 
Gebouwen overleven vele generaties, leefstijlen, woonbehoeften, méér 
zelfs, ze blijven nuttig, geschikt en bruikbaar." 
bOb van Reeth 
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2. Permanent & Veranderlijk 

Bij het bouwen voor de lange duur spelen twee aspecten een belangrijke roll. 
Namelijk dat het ook op de lange termijn goed moet blijven functioneren en 
dat het voor zeer lange tijd behouden blijft. 
Een permanent gebouw moet goed kunnen blijven functioneren, nu en in de 
toekomst. Honderd jaar is echter ver weg en laat zelfs de meest bedreven 
futuroloog in het ongewisse. De sleutelwoorden voor het omgaan met het 
onvoorspelbare zijn flexibiliteit en veranderlijkheid. 
Het aspect behoud is minstens zo belangrijk. Als het gebouw niet voor de 
lange termijn behouden blijft, kan er immers geen sprake zijn van een per
manent gebouw. Dit laatste aspect blijft helaas vaak onderbelicht. 
Om behouden te blijven moeten gebruikers het gebouw ook in de toekomst 
willen blijven gebruiken en onderhouden. Daartoe moet het gebouw naast 
een zuiver functionele waarde ook eigenwaarde hebben en tijdloos zijn . Het 
moet een eigen identiteit hebben waar gebruikers zich blijvend mee kun
nen identificeren, ongeacht hoeveel gebruikers er komen en gaan, ongeacht 
de veranderingen die het ondergaat. Gebruikers zullen eerder met respect 
voor het bestaande veranderingen doorvoeren als het gebouw een sterke 
identiteit heeft en toch voldoende ruimte laat voor verandering. Zulke ver
anderingen helpen op hun beurt om het karakter van het gebouw verder te 
ontwikkelen. Immers, al dat wat tijdens deze veranderingen overeind blijft, 
wordt aangescherpt en bevestigd als zijnde karakteristiek. 
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Kader en generiek ruimte 

Kader en generieke ruimte; Bernard Leupen 

Plan Libre; Le Corbusier 
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2.1. Kader & Generieke Ruimte 

Het thema flexibiliteit kwam vanaf het begin van de vorige eeuw aan de 
orde in de westerse architectuur toen de massawoningbouw door architec
ten werd opgepakt. Enerzijds was er de minimumwoning, waarin al tijdens 
de jaren twintig en dertig werd geëxperimenteerd met onder andere schuif
wanden en opklapbare bedden om ruimten tijdens dag- en nachtsituaties 
verschillend te kunnen gebruiken. In Nederland hielden onder andere Mart 
Stam en Johannes van den Broek zich hiermee bezig. Anderzijds werden 
concepten voor open en aanpasbare leefruimtes ontwikkeld. Het 'plan libre' 
van Le Corbusier en het 'drager en de mensen' concept van John Habraken 
hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. In het kader van het laatstge
noemde concept zijn door de Stichting Architecten Research (SAR) in de 
jaren zestig en zeventig vele onderzoeken verricht naar flexibiliteit, waarin 
de nadruk lag op veranderlijkheid, indelingsvrijheid en beweegbare delen. 
Jammer is dat de aandacht voor het permanente hierin naar de achtergrond 
verdween, terwijl er met de 'drager' nog een goede aanzet werd gegeven . 
Recent heeft Bernard Leupen in 'kader en generieke ruimte' onderzoek 
gedaan naar de veranderlijke woning, daarbij uitgaande van het permanen
te. Daarvan heb ik de titel voor deze paragraaf geleend. Door het verander
lijke vanuit het permanente te benaderen opent hij nieuwe perspectieven, 
waarbij juist het blijvende centraal komt te staan. Het veranderlijke zal im
mers door de tijd achterhaald worden, terwijl het permanente tijdloos is en 
er altijd zal zijn. Leupen heeft in dat onderzoek een methodiek ontwikkeld 
om het kader en de generieke ruimte te kunnen beschrijven en kader, lagen, 
en ontkoppeling zijn daarin de belangrijkste ingrediënten. 

Kader 
Het permanente vormt het kader waarbinnen veranderingen plaats kunnen 
vinden. Zonder een kader kan er geen sprake zijn van verandering. "Vrijheid 
- en de eigenschap te kunnen veranderen is een vorm van vrijheid- zal zich 
zelf vernietigen zonder een duidelijk kader", aldus Hegel. 
Het kader is het specifieke, terwijl de ruimte daarbinnen open staat voor 
verandering. Dit is de generieke ruimte. Om te kunnen bepalen welke bouw
kundige elementen deel moeten uitmaken van het kader en welke onderdeel 
moeten zijn van de generieke ruimte, moeten deze elementen gecategori
seerd worden naar de mate van veranderlijkheid. 

Lagen 
In het verleden zijn er verschillende pogingen geweest om bouwkundige 
elementen te categoriseren . Onder andere door de Franse architect Laugier 
die in de 18e eeuw met zijn analyse van de primitieve hut de draagstruc
tuur en de beschermende laag van elkaar onderscheidde, als zijnde de twee 
basiselementen van alle architectuur. Daarop borduurde de Duitse architect 
Gottfried Semper in de 19e eeuw voort met zijn onderscheid in vier ele
menten: 'Herd', 'Erdaufwurf', 'Dach' en 'Umfriedigung'. Gekoppeld aan zijn 
'Stoffwechseltheorie' blijkt hieruit dat hij een onderverdeling maakte naar 
hoe de verschillende elementen vervaardigd werden, maar vooral naar hoe 
ze zich daarin onafhankelijk van elkaar ontwikkelen . Vervolgens maakte 
Adolf Loos aan het begin van de 20e eeuw ook het interieur los van de rest 
van het gebouw, met wat hij 'Bekleidung' noemde. 
Frank Duffy is echter de eerste die een onderverdeling maakte op basis van 
de veranderingsratio. Zijn vier lagen 'shell', 'services', 'scenery' en 'set' zijn 
vervolgens door Stewart Brand herinterpreteert en uitgebreid tot zes lagen. 
Deze zijn achtereenvolgens met een aflopende verwachte levensduur: 'site', 
'structure', 'skin', 'services', 'space plan' en 'stuff'. 
Bernard Leupen laat voor zijn onderzoek de lagen 'site' en 'stuff' weg als 
zijnde niet bouwkundige lagen. Daarnaast voegt hij nog een laag toe: 'ont
sluiting'. Dit doet hij vanwege de aanwezigheid van een uitgebreid ontslui
tingssysteem in grote (woon- )complexen. Tot deze laag behoren o.a. de 
trappen, gangen, galerijen, portieken en liften. Het aspect tijd is echter niet 
eenduidig aan deze laag te koppelen. Afhankelijk van de structuur van het 
gebouw kunnen de elementen op deze laag net zo snel veranderen als het 
ruimtelijke plan, maar ook net zo permanent zijn als de constructie. Denk 
bij het laatste bijvoorbeeld maar aan de trappenhuizen en liftschachten in 
veel grote gebouwen of aan de galerijen in flatgebouwen, de zogenaamde 
galerijflats. 
Ik wil bij het ontwerpen van het gebouw de laag van de locatie wel meene
men. Ik acht deze laag belangrijk omdat het te allen tijde randvoorwaarden 
schept voor de verdere ontwikkeling van het gebouw. Het meubilair van de 
laag 'stuff' betrek ik in de maatvoeringsanalyse, omdat het een belangrijke 
invloed heeft op de benodigde afmetingen en de mogelijke indeling van 
ruimten. Er mag namelijk niet uit het oog worden verloren dat de verander
lijke elementen belangrijk zijn bij het vaststellen van het kader. 
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Ontkoppeling 

Ontkoppeling en knip; B. Leupen 

10 



Ontkoppeling 
Een laag wordt pas een kader als het een andere laag bevrijd en onderdeel 
maakt van zijn generieke ruimte. De ingekaderde laag kan echter alleen 
maar vrij veranderen als deze onafhankelijk wordt. Daarvoor moet deze 
fysiek losgekoppeld kunnen worden van de laag die het kader vormt en mag 
het daarbij geen taken uitvoeren die aan een andere laag toebehoren. 
De situatie dat lagen echt volledig los van elkaar zijn komt vrijwel niet voor. 
Constructief en bouwkundig is dit meestal niet reëel. Daarom verdient de 
detaillering veel aandacht op de plaats waar lagen ontmoeten. De verander
lijke laag moet daar 'losgeknipt' kunnen worden van het kader. De ontkop
peling zorgt er dan voor dat het ingekaderde zich apart kan ontwikkelen. 

Veranderlijkheid 
Bernard Leupen maakt daarnaast ook een onderverdeling in verschillende 
vormen van veranderlijkheid. 

Polyvalent: Hierbij is meervouctig gebruik mogelijk, zonder dat er een fysieke 
verandering plaatsvindt, hooguit de verplaatsing van schuifwanden of meu
bilair. Het fysieke is dus permanent. 
Uitbreiding: Bij deze vorm van verandering vindt er een fysieke verandering 
plaats buiten het bestaande volume van het gebouw door toevoeging. 
Aanpassing: Bij deze vorm van veranderlijkheid vindt een fysieke verander
ing plaats binnen het volume van het gebouw. Hierbij gaat het met name 
om de veranderingen van indeling of in het installatiesysteem. 

Omdat het in deze opgave gaat om een permanent gebouw, wil ik vooraf 
geen bepaalde levensduur aan de verschillende lagen koppelen. In plaats 
daarvan is het geschikter om lagen te koppelen aan het type veranderlijk
heid waarin ze moeten voorzien. Ik maak daanbij gebruik van de onderver
deling in de volgende bouwkundige lagen: locatie, ontsluiting, structuur, 
huid, installaties en ruimtelijke indeling(§ 5.3.). 

11 
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2.2. Ruimtelijke Organisatie 

Ruimtelijke organisatie is belangrijk om consistente veranderingen mogelijk 
te maken. Het helpt om orde aan te brengen in een gebouw, zowel in het 
permanente als in het veranderlijke . Deze organisatie is een soort onderleg
ger, waarop het kader en de generieke ruimte ontworpen worden. 

Organisatieprincipes 
Het principe waarmee de ruimtes ten opzichte van elkaar worden geor
ganiseerd, ordent verschillende delen of ruimtes ten opzichte van elkaar 
en bepaald daarmee in belangrijke mate het karakter van het geheel. Het 
legt in grote lijnen de mogelijkheden vast met betrekking tot de ruimtelij
ke samenhang en de ontsluiting. Het belangrijkste is dat het ook al impli
ciet aangeeft welke veranderingen in de toekomst plaats kunnen vinden en 
welke niet. Voor de basisprincipes maak ik gebruik van de onderverdeling 
die Francis D.K. Ching maakt in 'Architecture: Form, Space and Order'. De 
centrale organisatie, de lineaire organisatie, de radiale organisatie, de clus
tervormige organisatie en de rastervormige organisatie. 
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Ruimtetypen & Zones 
Net zoals het organisatieprinoipe het gebouw als geheel ordent, zal een zon
ering van ruimtes orde brengen in de ruimtelijke indeling. De SAR heeft in 
1965 een methodiek ontworpen waarmee een verband kan worden gelegd 
tussen die ruimtelijke verdeling van de woning en de vorm van de woon
structuur. Deze methodiek kan echter ook toegepast worden op andersoor
tige gebouwen. 
Ruimten kunnen naar de mate waarin normalisatie van afmeting dan wel 
van indeling onderverdeeld worden in drie soorten. De eerste soort wordt 
gevormd door de algemene verblijfsruimtes, zoals een woonruimte. Deze 
soort is niet te normaliseren naar afmeting, noch indeling. 
De specifieke verblijfsruimtes vormen de tweede soort. Deze ruimten heb
ben een zodanige functie waardoor het mogelijk is de afmetingen te nor
maliseren, maar de indeling niet. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de 
slaapkamer, de keuken of de werkkamer. Bij een schoolgebouw valt bijvoor
beeld het klaslokaal hieronder. Ruimtes van deze soort worden volgens de 
SAR methodiek ondergebracht in de a-zone. 
De derde soort wordt gevormd door de gebruiksruimten. Dit zijn ruimten die 
door de aard van hun functie te normaliseren zijn naar afmeting en indeling, 
zoals het berghok of de toiletgroep. Ruimtes van deze soort worden volgens 
de SAR methodiek ondergebracht in de 13-zone. 
Er wordt dus een onderscheid gemaalkt tussen ruimten waar het om het ver
blijf zelf dliaait en ruimten die er enkel zijn omdat er bepaalde voorzieningen 
zijn ondergebracht. Tussen de mogelijkheid tot normalisatie en dit onder
scheid bestaat een rechtstreeks verband, dus de toepassingsmogelijkheid 
beperkt zich niet enkel tot woningen. 
Door de zones van verschillende functies zo te ontwerpen dat ze elkaar 
overlappen, wordt de vrijheid gecreëerd om zowel de ruimtelijke indeling 
aan te passen als van functie te veranderen. Zo kan er bij de zonering vooraf 
al rekening worden gehouden met bijvoorbeeld een functie als basisschool 
en als woning. 

Maatvoeringssysteem 
Om de huisvesting van verschillende functies te faciliteren, is afstem
ming van maatvoering nodig. Bij verschillende functies horen verschillende 
ruimten met verschillende afmetingen. Door deze in kaart te brengen, zijn 
overeenkomsten te achterhalen. Met deze informatie en het principe van 
zonering kunnen vervolgens indel 1ingsvarianten van de verschillende fun
cties(§ 6.6.) getekend worden. 
Door triall & error geven de indelingsvarianten inzicht in de plaatsen waar 
scheidingswanden moeten kunnen komen. Hieruit kunnen vervolgens de 
posities van gevelopeningen worden afgeleid. Samen met de zonering kan 
zo een helder maatvoeringssysteem worden vastgesteld. 
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3. Locatie 

De enige houvast voor een eeuwig gebouw is de locatie. Tijden veranderen, 
functies veranderen, de omgeving verandert, alleen de locatie blijft. Omdat 
het gebouw op een plek wordt gebouwd waar het ook in de toekomst zal 
blijven staan is het belangrijk dat het gebouw er past. Het moet passen in 
zijn huidige en toekomstige omgeving. 
Om een juiste locatie te vinden voor het gebouw, za l gekeken moeten worden 
hoe het dorp en zijn directe omgeving zich in de toekomst zullen ontwikke
len. De ontwikkelingen in het verleden kunnen daarbij belangrijke inzichten 
verschaffen over patronen in de veranderingen en constanten. Op basis van 
deze inzichten en de ontwikkelingen die nu staan te gebeuren kunnen dan 
reële toekomstscenario's worden opgesteld voor het dorp. Aan de hand van 
deze scenario's kan vervolgens een keuze voor de locatie worden gemaakt. 
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3.1. Geschiedenis Herkenbosch 

Herkenbosch is van oorsprong eenvroeg-germaansenederzetting (ca. 1000 
n.Chr.). Hier werd de voorjaarsgodin 'Herke' in het bos vereerd. Doordat in 
de wijde omgeving hout uit dit van oorsprong bosrijke gebied werd gebruikt 
als bouwhout en brandhout, is in de loop der eeuwen vrijwel het gehele bos 
verdwenen. 
Het uitgestrekte gebied ten noordenoosten van het dorp kenmerkte zich 
tot halverwege de negentiende eeuw vooral door zijn woeste gronden met 
uitgestrekte heidevelden en heidevennen. Dit gebied staat tegenwoordig 
bekend als het Nationaal Park De 'Meinweg en werd door de omringende 
dorpen gemeenschappelijk beheerd. Mein (Keltisch: 'gemeyne') betekent 
gemeenschappelijk. Het dorp zelf bestond rond deze tijd uit lintbebouwing, 
aan de rand van het beekdal van de rivier de Roer, en het autonoom gelegen 
kasteel Daelenbroeck, waarvan het vroegste deel dateert uit het begin van 
de veertiende eeuw. De agrarische gronden waren nabij het dorp geconcen
treerd en dan vooral in het vruchtbare RoerdaL 

Eind negentiende eeuw vond grootschalig ontginning van de woeste gron
den plaats. Daarbij werden enkele vennen drooggelegd en opgeofferd voor 
de aanleg van de IJzeren Rijn (1878-1879), twee kilometer ten noorden 
van het dorp. Deze spoorlijn, die het Belgische Antwerpen verbond met 
het Duitse Mönchengladbach en het achterliggende Rurgebied, vormde een 
belangrijke scheiding in de latere ontwikkeling van het zuidelijke en noorde
lijke deel. Op deze spoorlijn kreeg Herkenbosch een eigen station, waarbij 
aan de zuidzijde van het spoor zich allerlei nieuwe bedrijvigheid ontwikkel
de, o.a. een muskus- en reukwarenfabriek. In 1926 richtte de eigenaar van 
deze fabriek elders in het dorp een alcoholfabriek op, waar nu de verffabriek 
Akzo Nobel is gevestigd. 

In het kader van werkverschaffing werden rond de dertiger jaren van de 
vorige eeuw grote ontginningsbossen aangelegd, bedoeld voor stuthout in 
de mijnbouw, waardoor het Meinweggebied opnieuw sterk veranderde. Deze 
bossen bestaan voornamelijk uit grove dennen, die opvallend regelmatig 
zijn aangeplant. De huidige verdeling tussen landbouwgronden, heide en 
bos is toentertijd ontstaan. 

Na de tweede wereldoorlog werd het spoor alleen nog voor goederenvervoer 
ingezet, totdat ook dat uiteindelijk begin jaren negentig werd stilgelegd. 
Aanvankelijk zouden in het Meinweggebied de Beatrixmijnen geëxploiteerd 
gaan worden, maar dit werd begin zestiger jaren stopgezet. Dat heeft ertoe 
geleid dat het industrieterrein van Roermond ten noorden van Herkenbosch 
werd aangelegd. Dit industrieterrein groeit nog steeds en heeft recentelijk 
een nieuwe impuls gekregen door de aanleg van de autosnelweg A73. Er is 
ook sprake van hernieuwde ingebruikname van de IJzeren Rij n, maar het 
traject zal dan hoogstwaarschijnlijk en stuk noordelijker komen. 
Rond al deze bedrijvigheid groeide het dorp gestaag. Het dorp ontwikkelde 
zich langs een radiale structuur, op basis van de oude verbindingswegen 
met de buurdorpen en de landwegen die naar het Meinweggebied leidden. 
Tussen deze radiale wegen werden buurten planmatig opgezet. 
Tussen de IJzeren Rijn en de dorpskern van Herkenbosch ontwikkelde het 
gebied zich sterk op het vlak van recreatie in het groen. Hier liggen onder 
andere een recreatiepark, een bungalowpark, het bezoekerscentrum van 
het nationaal park, tennisbanen en manege en hier worden allerlei acti
viteiten georganiseerd op het gebied van wandelen, fietsen en paardrijden. 
Sinds januari 2007 is het permanent wonen op het bungalowpark gelegali
seerd, waardoor het bungalowpark een nieuwe woonlocatie is geworden, in 
het buitengebied. 

Nadat de Meinweg in 1990 de status van nationaal park heeft verkregen is 
ook natuurontwikkeling een belangrijk thema geworden. Vanuit de overheid 
ligt er met het gebiedsplan Roerdal - Herkenbosch een forse natuurclaim 
van zo'n 600 ha. Ter vergelijking, het huidige nationaal park is 1600 ha 
groot en de landbouwgronden rondom Herkenbosch nemen zo'n 1000 ha 
voor hun rekening. Aangezien er ook nog veel gezonde, toekomstgerichte 
landbouwbedrijven in het gebied liggen is het nog de vraag in hoeverre dit 
gerealiseerd kan worden, maar de intenties zijn duidelijk. De bedoeling is 
dat dit plan in grote delen voor 2016 uitgevoerd wordt. 

Afbeeldingen Links 
1 de huidige kerk heeft nog een gotisch koor uit de 13e eeuw 
2 de voorburcht van kasteel Daelenbroek stamt uit de 18e eeuw 
3 stationsgebouw van Herkenbosch, gerealiseerd in 1879 
4 muskus en reukwarenfabriek aan het spoor 
5 bezoekerscentrum Nationaal Park de Meinweg 
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Scenario wonen 

• Bebouwing 

D Industrie 

D Recreatie 

• Bos 

0 Nieuwe natuur 

• Lommerrijke Bebouwing 

- Lint Bebouwing 

0 Natuur Recreatie 

Historisch Lint 

'A Gekozen lokatie 
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3.2. Omgevingsscenario's 

Herkenbosch en zijn directe omgeving hebben in de laatste eeuw een 
grote transformatie ondergaan. Industrie, natuur, recreatie en het dorp zelf 
hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt die honderd jaar geleden 
niemand had kunnen voorspellen. We kunnen echter wel zien dat wegen en 
natuurlijke elementen in belangrijke mate ontwikkelingen hebben aange
stuurd, of juist tegen gehouden. Dit zijn als het ware de constanten in het 
geheel. De mate waarin de industrie, het dorp en de natuur en recreatie zich 
zullen ontwikkelen in de komende eeuw zijn variabel. Daarvoor heb ik de 
volgende verschillende scenario's opgesteld. 

Wonen 
Het dorp groeit verder als een toevluchtsoord voor mensen die willen 
ontsnappen aan de heetlek van de stad en in een rustige, groene omgeving 
willen wonen. Zowel dicht bij het werk, als dicht bij recreatievoorzieningen 
en bovendien met de mogelijkheid om ruim te wonen. Deze omgeving is 
ideaal voor jonge gezinnen, maar ook voor senioren die van hun oude dag 
willen genieten. Woningen zullen vooral aan de noordzijde van het dorp 
ontwikkeld worden. In het zuiden wordt het dorp immers begrensd door 
het Roerdal en aan de westkant ligt een open gebied met waardevolle land
bouwgrond dat er bovendien voor zorgt dat de dorpen Melick en Herken
bosch niet aan elkaar groeien. 

Industrie 
De A73 genereert veel nieuwe bedrijvigheid, bij Roermond en ook bij 
Herkenbosch. Door een hernieuwde ingebruikname van de IJzeren Rijn kan 
dit zelfs nog versterkt worden. Het industrieterrein heeft meer ruimte nodig 
en groeit daardoor nog meer naar Herkenbosch toe. Akzo Nobel wordt daar
bij verhuisd naar dit nieuwe bedrijventerrein, zodat industrie en het wonen 
beter geconcentreerd en gescheiden worden. De leefbaarheid in het dorp 
wordt daardoor verbeterd en gezondheidsrisico's voor omwonenden worden 
zo weggenomen. 

Natuur & Recreatie 
De natuurontwikkeling zal volgens het gebiedsplan vooral tussen het 
Nationaal Park De Meinweg en het Roerdal en in het Roerdal zelf gereali
seerd worden. Het totale oppervlak aan natuur wordt daarmee aanzienlijk 
vergroot en dat betekent dat er nog meer mogelijkheden voor recreatie 
ontstaan. Meer toeristen en vooral dagjesmensen kunnen naar het gebied 
getrokken worden, terwijl de belasting op kwetsbare natuurgebieden beter 
verdeeld kan worden. Daar waar mogelijk kunnen fiets-, wandel- en ruiter
routes uitgebreid en aangelegd worden . Vakantieparken, horeca en andere 
recreatievoorzieningen krijgen een flinke impuls. Vooral het gebied tussen 
het dorp en de IJzeren Rijn zullen daarbij nog meer tot ontwikkeling komen, 
aangezien de meeste overige natuur slechts geschikt is voor extensieve 
recreatie. De link tussen de natuur rondom Herkenbosch en het historische 
dorp is echter snel gelegd en dus zullen ook hier de horecavoorzieningen 
opbloeien. 
De landbouw komt door deze natuurontwikkeling onder druk te staan, dus 
is het belangrijk dat het gebied aan de westzijde van het dorp hiervoor open 
blijft. 

In de werkelijke toekomst kunnen ontwikkelingen van verschillende sce
nario's naast elkaar en door elkaar plaatsvinden en zal dus eerder een 
mengvorm van de verschillende scenario's zijn . 

Afbeeldingen Links 
1,2 lommerrijk en kleinschalig wonen 
3 fabrieksterrein van Akzo Nobel 
4.5 natuur en recreatie 
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Bereikbaarheid 
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3.3. Locatiekeuze 

Op basis van de vooraf beschreven scenario's heb ik gekozen voor de lo
catie van het voormalige sportpark. Deze locatie ligt op een rustige plek 
aan de rand van het dorp, in de nabijheid van woningen en is goed bereik
baar vanuit zowel1 het dorp als de omgeving. Door zijn decentrale ligging 
voorkomt het verkeersproblemen bij het aan- en uitgaan van de school, 
omdat niet al het schoolgaande verkeer door het dorpscentrum hoeft te ko
men. Daarnaast ligt het dicht bij allerlei recreatieve voorzieningen, waar de 
school, en vooral ook de buitenschoolse opvang, gebruik van kan maken bij 
allerlei activiteiten. De locatie ligt ook in de nabijheid van mogelijke toekom
stige ontwikkelingen, waardoor de school in de toekomst niet geïsoleerd zal 
komen te liggen, ook met het oog op een eventuele functieverandering. Zo 
is de rustige .locatie, dichtbij recreatie en op minder dan een kilometer van 
de dorpskern, ook ideaal voor met name seniorenwoningen. 

Karakteristieken Locatie 
De gekozen locatie ligt binnen de dorpsgrenzen, in een lommerrijke om
geving. Het groen dat hier het dorp binnendringt, is een uitloper van het 
omvangrijke bosgebied waar het nationaal park de Meinweg deel van uit 
maakt. Dus op deze plek ontmoeten natuur en gebouwde omgeving elkaar. 
De drie voormalige sportvelden zijn binnen de structuur goed herkenbaar 
als open plekken die omzoomd zijn door aangeplante eiken en beuken, 
welke wel zo'n twaalf tot vijftien meter hoog zijn. De riante huizen en bun
galows achter het voormalige sportpark liggen op een landduin in een bos 
van hoofdzakelijk grove dennen, met daarin een grote diversiteit in door de 
bewoners zelf aangeplante bomen en struiken. De dorpszijde wordt geken
merkt door een dichtere bebouwing, bestaande uit twee onder een kap en 
vrijstaande woningen. 

Bereikbaarheid 
Voor de basisschool heb ik gekozen voor het middelste van deze drie velden. 
Dit grenst aan een bestaand speelpleintje, dat dan zowel door de buurt 
als door de school gebruikt kan worden. De plek ligt aan een secundaire 
ontsluitingsweg, tussen twee radiale wegen in. Daardoor is de plek goed 
bereikbaar, zonder dat het aan een drukke weg ligt. Verder is er voldoende 
ruimte om eigen parkeergelegenheden te maken en ook het openbaar ver
voer is op enkele minuten lopen bereikbaar. 
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Hofboerderij Mengvorm 
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3.4. Karakteristieke Bebouwing 

Veel inheemse gebouwen hebben de kwaliteit om tolerant om te springen 
met veranderingen. Zo ook de karakteristieke boerderijen in het dorp. In 
en rond het dorp komen twee verschillende hoofdtypen boerderijen voor, 
namelijk de Zuid-Limburgse hofboerderij en de langgevelboerderij. Vele 
boerderijen in Herkenbosch zijn echter een mengvorm van beide typen. 

De hofboerderij 
De Zuid-Limburgse hofboerderij komt in Nederland voor op de rijkere gron
den in de Zuid-Limburgse heuvels en in de Maasvallei, tot aan Roermond. 
Over de landsgrenzen heen kent dit boerderijtype echter een groot versprei
dingsgebied in België, Duitsland en tot ver in Frankrijk. 
De kracht van dit type ligt in het organiserend vermogen van het hof. Het 
hof ontsluit de verschillende delen, het maakt uitbreiding rondom mogelijk 
en het maakt een duidelijk onderscheid tussen binnen en buitenzijde. De 
karakteristieke carrévorm, de geslotenheid van de buitengevels en de extra 
grote overstekken aan de hofzijde zijn de resultanten hiervan. De binnen
plaats had bovendien een functie als werkplaats en als mestvaalt. 
Doordat de meeste boerderijen van dit type geleidelijk zijn ontstaan door 
uitbreidingen rond deze binnenplaats, zijn vele nooit verder gekomen dan 
een L- of U-vormige organisatie. Ze hebben door de aaneenschakeling van 
verschillende volumes vaak een grillig karakter, wat samen met vakwerk
gevels een pittoreske uitstraling geeft. De vakwerkgevel komt in beperkte 
mate ook in Herkenbosch voor, maar hier is al relatief vroeg (begin 17e 
eeuw) overgestapt naar de toepassing van baksteen door de schaarste van 
hout in de omgeving met daartegenover de nabijheid van de Maas. De ge
bouwen rond het hof hebben van oorsprong één beuk en een spits zadeldak 
voor de opslag van graan . De grote overstek aan de hofzijde is er voor een 
droge bereikbaarheid van de verschiUende delen, omdat deze alleen via de 
open binnenplaats met elkaar in contact staan . 
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Langgevelboerderij 
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De langgevelboerderij 
De langgevelboerderij is een boerderijtype dat is ontstaan op de arme zand
gronden in Oost-Brabant en Noord-Limburg. Door zijn relatief kleine omvang 
en door zijn kenmerkende eenvoud is het type in de 18e en 19e eeuw door 
de arme boeren in deze gebieden veelvuldig toegepast. De langgevelboer
derij kent zijn oorsprong in het alom bekende hallehuis, maar heeft daarbij 
een ontwikkeling doorgemaakt van een breed driebeukig type, met lage 
zijgevels en ontsluitingen in de kopgevels, naar een langgerekt eenbeu
kig type, met openingen in hoge zijgevels. De grootte van de boerderij 
werd bepaald door het aantal gebintvakken. Door de gevels van metselwerk 
dragend uit te voeren, heeft het gebint later plaatsgemaakt voor de moer
balk. De indeHng in zowel de breedte als in de lengte is daarbij in principe 
vrij. Het woon- en bedrijfsgedeelte bevinden zich onder één dak en worden 
enkel gescheiden door een brandmuur. De openingen in de zijgevels maak
ten een efficiëntere bedrijfsvoering mogelijk, door een korte verbinding van 
verschillende delen buitenom en de mogelijkheid om de beperkte ruimtes 
beter te benutten. 
Ook de toegepaste materialen en detaillering zijn eenvoudig en sober. Het 
dak werd uitgevoerd met overstekken en werd aanvankelijk bedekt met 
het lichte en in de omgeving te vinden stro. De onderste rand werd daarna 
het eerst vervangen door dakpannen, omdat het dak aan de onderkant het 
meest gevoelig is voor lekkages en omdat de zwaardere dakpannen hier 
de minste gevolgen hebben voor de constructie. De latere daken werden 
compleet met pannen bedekt, met een zwaardere constructie tot gevolg . 
De openingen in de bakstenen gevels zijn relatief klein, zeker de raampjes 
in het bedrijfsgedeelte. De ramen in het woongedeelte zijn groter, hebben 
vaak een andere detaillering en zijn oorspronkelijk in een afwijkende kleur 
geschilderd. Voor het metselwerk werd in Herkenbosch nog tot ver in de 
19e eeuw de veldbrandsteen gebruikt. De veldbrandsteen is een typisch 
Limburgse baksteen, welke vervaardigd werd uit Maasklei. Deze baksteen 
heeft een bruinrode kleur, is relatief groot en heeft een onregelmatig vorm. 
Onderlangs het metselwerk werd de plint vaak afgestreken met cement
mortel, als bescherming tegen opspattend water. 

Door zijn eenvoudige, bescheiden vorm tolereert de langgevelboerderij toe
voegingen en kleine uitbreidingen. Bij de verbouwing van deze boerderijen 
tot woningen, zien we bijvoorbeeld vaak dat er dakkapellen worden ge
plaatst, waardoor ook in de nieuwe functie de ruimte onder het dak nuttig 
gebruikt kan worden. Door veelvuldige navolging van deze uitbreiding is de 
dakkapel nu zelfs een karakteristiek element geworden. 'A fix becomes a 
feature'. Echter levert het gebouw wel in aan de oorspronkelijke soberheid. 

Afbeeldingen Links 
1 t/m 5 Om de zolderruimte bewoonbaar te maken, zijn er bij veel 

boerderijen dakkapellen geplaats 

29 



School begon onder een boom, met een leraar die niet wist dat hij leraar was en leerlingen die niet wisten dat ze leerlingen waren. .. 



4. Basisschool 

4.1. Geschiedenis Basisonderwijs 

Het Nederlandse onderwijs zoals wij dat kennen vindt zijn oorsprong rond 
1800. De schoolwet die in 1806 vooral door de inspanningen van van der 
Palm tot stand kwam had het doel om meer kinderen naar de lagere school 
te laten gaan en het onderwijs te moderniseren door onder andere het 
hoofdelijk onderwijs door klassikaal onderwijs te vervangen, waarbij de 
klassikale onderwijsvorm is overgenomen van de Latijnse scholen. Scholen 
werden in allerlei soorten vertrekken gehuisvest waar aan één klas geza
menlijk les kon worden gegeven . In de loop van de eerste helft van de 
negentiende eeuw vonden er ontwikkelingen plaats waarbij de klassen naar 
leeftijd werden opgesplitst in drieën, maar nog steeds in één langwerpig 
vertrek naast elkaar werden ondergebracht. 

Van hygiëne had men nauwelijks nog weet. De ruimten waarin de school 
was gehuisvest waren vaak tochtig, koud en vochtig en er zaten vele kin
deren bij elkaar. Vervuilde lucht werd als de belangrijkste veroorzaker van 
ziekten gezien waardoor er maatregelen als het twee keer per week poetsen 
van het vertrek en het naar huis sturen van kinderen die niet 'schoon' waren 
gewoon waren. 
De voorzieningen als lesmateriaal en schoolborden waren over het alge
meen slecht. Wel was er aandacht voor schoolbanken, voorzien van rugleu
ning, aangepast aan de grootte van de leerling en schuine tafelbladen, al 
waren deze slechts in een beperkt aantal scholen terug te vinden. 
Scholen werden als pedagogisch-didactische instellingen gezien, al kwam 
het in de praktijk vooral neer op het laatste. Het pedagogische vond enkel 
zijn neerslag in strenge discipline, waarbij kinderen met de handen boven 
tafel, streng geordend en zover mogelijk van de buurman af moesten zitten 
in verband met spieken. 

In de tweede helft van de negentiende eeuw komen ontwikkelingen op gang 
richting scholen met meerdere vertrekken . Volgens een artikel van H. Sou
man uit 1871 zouden scholen verschillende vertrekken moeten hebben per 
leeftijdsgroep tussen 6 en 14 jaar, met maximaal 50 leerlingen per klas en 
voor iedere klas een leraar. 
Volgens een memorie van toelichting op de schoolwet van 1857 zou er geen 
les mogen worden gegeven in lokalen die nadelig zijn voor de gezondheid. 
Daarin worden de ligging en het terrein van de school, de nabijheid van 
woningen, de hoogte van de ruimte, de plaatsing van ramen en deuren, 
luchtverversing en verlichting als factoren benoemd die van invloed zijn. 
Vele scholen schoten daarin echter nog tekort . 
Deugden als "braafheid, opregtheid, eerlijkheid, vriendelijkheid, beleefd
heid" werden nog steeds belangrijk geacht . De veranderingen in het onder
wijs waren dan ook vooral didactisch van aard. Naast het lezen, schrijven en 
rekenen werden ook aardrijkskunde, geschiedenis en kennis van de natuur 
aan het lesprogramma toegevoegd, waarbij de beginselen van het lezen 
en 'aanschouwingsonderwijs' in de aanvangsklassen werd onderwezen, rek
enen en sch,rijven in de middelste klassen en taalonderwijs, aardrijkskunde, 
natuurkennis en andere algemene kennis en ontwikkeling in de hoogste 
klassen. Het werd van belang gevonden dat kinderen niet met leerstof over
stelpt werden, omdat dat zou lelden tot 'volslagen geestverbijstering op 
latere leeftijd'. 
In een rapport dat in 1879 verscheen werd aandacht besteed aan de hygiëne 
van het schoolkind (Uchtontwerp, gezondheid), hygiëne van het onderw,ijs 
(geestelijke inspanning van het kind) en de noodzaak van speelplaats en 
schooltuin. Het laatste zou vooral opvoedkundig belangrijk zijn, het zou 
namelijk leiden tot arbeidzaamheid, oplettendheid, zin voor goede orde en 
oog voor schoonheid . 

Rond de eeuwwisseling vond er een explosieve groei van scholen plaats, 
grotendeels als gevolg van het invoeren van de leerplicht in 1901. Deze 
groei kwam echter niet ten goede aan de kwaliteit van de scholen, verreweg 
de meeste presteerden ver onder de maat, ondanks het gematigde bouw
besluit van 1883 . 
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School te Utrecht, Janskerkhof, 
1886 

J. Duiker, derde ambachtsschool te 
Scheveningen, Zwaardstraat, 1931 
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School te Utrecht, Hieronymusplantsoen, 
1902 

A. van der Linden, lagere school te Elspeet, 
1954 

School te Amsterdam, Nieuwendam, 
1926 

OMA I Kingma en Roorda, IJ-Plein school 
te Amsterdam, 1984-1992 



In 1920 werd het 6 klassige lager onderwijs ingevoerd. Vakken als lezen, 
schrijven, rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde, kennis van de 
natuur, zingen, tekenen, gymnastiek en nuttige handwerken (voor meisjes) 
behoorden toen tot het onderwijspakket. De schoolbanken stonden bij deze 
lessen gewoonlijk in rijen opgesteld, netjes geordend in de ruimte. Maar 
ook het werken in groepjes met een lossere opstelling van de tafels werd 
langzaam aan gebruikelijker, zodat kinderen hun sociale vaardigheden 
beter kunnen ontwikkelen en er een kans ontstond voor gedifferentieerder 
onderwijs . In 1928 werd een maximum gesteld van SS leerlingen per klas, 
daartegenover werden vanaf toen scholen met meer dan 400 leerlingen 
toegestaan . Vanwege bezuinigingen moesten klaslokalen straf geordend 
worden, waarmee weerstand werd geboden aan vernieuwingsscholen. De 
school was een luisterschool, waarin kinderen passief aan het onderwijs 
deelnamen. 

Sinds 198S maken Engels, zelfredzaamheid, expressieactiviteiten, zintuig
lijke opvoeding en maatschappelijke verhoudingen onderdeel uit van het la
gere onderwijs. De nadruk ligt daarbij nog steeds op kennis en vaardigheden. 
De klas is vervangen door de groep, waarbij het aantal leerlingen per groep 
is teruggedrongen naar dertig. In zo'n groep wordt gebruik gemaakt van 
verschillende opstellingen, zoals de examenopstelling, de klassikale opstel
ling, de groepsopstelling en de hoefijzeropstelling. Daarnaast zien we in 
scholen de gemeenschapsruimte verschijnen. Zo'n centrale ruimte kan een 
centrifugale functie hebben, waarin de schooldag gezamenlijk wordt aan
gevangen, waarna de kinderen naar de klassen uitwaaieren. Daarnaast zijn 
er gemeenschapsruimten die juist een centripetale functie hebben, waar 
kinderen de gelegenheid wordt geboden om de stof te verwerken, nadat 
ze in de klaslokalen instructies hebben gekregen. Een voorbeeld van zo'n 
centripetale gemeenschapsruimte is de schoolzaal, waar kinderen gebruik 
kunnen maken van boeken, documenten en andere media. 

De klas werd in de scholenbouwgeschiedenis van Nederland steeds gezien 
als een voorwaarde voor een pedagogisch-didactisch instituut, maar werd 
vooral didactisch van aard, vooral vanwege de overbelasting van de leraar. 
Het langdurige verzet tegen dit klassikale onderwijs waarin te weinig ruimte 
was voor de pedagogische taak van de school, heeft geleid tot het losse 
klassenverband van tegenwoordig . De klas als functionele eenheid houdt 
zich na twee eeuwen scholenbouw in Nederland nog steeds overeind, echter 
de rol ervan is totaal getransformeerd. 
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Didactisch > 
Didactisch - Pedagogisch 
1 Klassikaal 
2 Vrij klassenverband 
3 Gemeenschapsruimte 
4 Ontmoetingsplekken 

Verbreding 
1 Lokaal 
2 +Gymzaal 
3 + Kinderdagopvang 
4 + Wijkvoorzieningen 

Klaslokaal blijft basis 
1 Negentiende eeuw 
2 Twintigste eeuw 
3 Hedendaags 

Gezondheid blijft thema 
1 Schone lucht 
2 Daglicht 
3 Hygiene 
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Sinds de laatste eeuwwisseling zien we een sterke opkomst van de 'brede 
school'. De eerste 'brede scholen' werden halverwege de jaren negentig 
geopend in de grote steden, waar complexe maatschappelijke problemen 
hebben geleid tot een 'verbrede' functie van de school. Zo lopen veel k in
deren ontwikkelingsachterstand op, omdat de ouders niet betrokken zijn 
bij het leerproces en te weinig gebruik maken van instanties die bedoel.d 
zijn voor het gezond opgroeien van het kind. Dit heeft vaak een diepere 
maatschappelijke oorzaak, bijvoorbeeld omdat de ouder de Nederlandse 
taal niet machtig is of vanwege een andere cultuur. Met de 'brede school' 
wordt getracht hiervoor een oplossing te bieden door het bij elkaar bren
gen van instellingen die zich met het opgroeiende kind bezighouden, door 
ouderparticipatie, opvoedingsondersteuning, voor- en naschoolse opvang, 
etcetera. 

Ook in kleinere plaatsen, waar die maatschappelijke problemen niet aan 
de orde zijn, dringt de 'verbreding ' van scholen door. Soms enkel organi
satorisch, maar vaak ook in de vorm van huisvesting. In het laatste geval 
worden aan elkaar gerelateerde functies zoals de school zelf, kinderopvang, 
schoolarts en dergelijke bij elkaar ondergebracht. Daardoor kan er directer 
over de ontwikkeling van het kind gecommuniceerd worden en wordt er de 
kinderen een compleet dagprogramma geboden, wat een uitkomst is voor 
de werkende ouder. Daarnaast vindt zogenaamde verbreding plaats door 
het dubbelgebruik van ruimten. Zoals lokalen die in de avonduren als ver
gaderruimte gebruikt worden en een gymzaal waarvan de school overdag 
gebruik maakt en de plaatselijke sportverenigingen 's avonds. 

Conclusies 
• verschuiving van didactisch naar didactisch pedagogisch 
• verschuivingen in het leerlingenaantal per onderwijsgroep 
• verbreding van scholen 
• klaslokaal blijft de basis 
• gezondheid blijft een belangrijk thema 
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4.2. Programma 

De hedendaagse basisschool heeft een divers programma, bestaande uit 
klaslokalen, groepswerkplekken, gemeenschappelijke ruimte, mediatheek, 
gymzaal, handvaardigheidslokaal, buitenschoolse opvang en dienende 
ruimten. Verder is er een schoolplein nodig, met voor de jongste kinderen 
een eigen plek en een overdekte fietsenstalling. 

De basis van een school wordt nog steeds gevormd door de klaslokalen. De 
klaslokalen hebben bij voorkeur een vierkante plattegrond, met een opper
vlakte van minimaal 50 m 2 en worden tweezijdig belicht. De verschillende 
leeftijdsgroepen stellen daarnaast specifieke eisen aan de lesomgeving. 

Onderbouw 
In de onderbouw staat het leren samenleven, werken en spelen in de ei
gen groep centraal. Vertaald naar het programma betekent dit een eigen 
buitenruimte, garderobe, toiletgroep en een aparte speelruimte. Doordat 
spelende kinderen luidruchtig kunnen zijn, is goede geluidsabsorptie in de 
lokalen nodig. 

Middenbouw 
In de middenbouw leren kinderen lezen, schrijven en rekenen. Dit vereist 
onder andere goede daglichtregeling door middel van zonwering. Daarnaast 
leren ze om samen te werken buiten de eigen groep. Toiletgroepen en gar
derobe kunnen daarom gedeeld worden. De groepswerkplekken kunnen ook 
door andere leerlingen worden gebruikt. 

Bovenbouw 
De bovenbouw heeft geen eigen toiletten nodig, maar kan gebruik maken 
van de pauzetoiletten. Voor de bovenbouw zijn grote groepswerkplekken 
nodig, waar tevens computerles kan worden gegeven. Deze kunnen door 
enkele klassen gedeeld worden. Een goede daglichtregeling is vereist in 
verband met concentratie en het werken achter een beeldscherm. 

Gemeenschappelijke Ruimte 
De gemeenschappelijke ruimte is het sociale hart van de school, waar geza
menlijke activiteiten worden georganiseerd, maar waar kinderen elkaar ook 
op een informele manier kunnen ontmoeten. 

Mediatheek 
De mediatheek is het kenniscentrum van de school. Verschi llende me
diabronnen kunnen ter plekke geraadpleegd worden. Er moeten dus ook 
leesplekken en (computer)werkplekken worden ingericht. Om de medi
atheek openbaar toegankelijk te maken is bovendien een servicebalie nod ig 
en een eigen ontsluiting(§ 4.3.). 

Gymzaal 
De gymzaal moet ook gebruikt kunnen worden door locale verenigingen als 
trainingsaccommodatie (§ 4.3.). Voor een multifunctionele zaal zijn afme
tingen van 12 bij 21 meter, met een vrije hoogte van 5 meter vereist. Daar
naast zijn er aparte kleedlokalen voor j ongens en meisj es nod ig met eigen 
douches en toilet. Het geheel moet afzonderl ij k kunnen worden ontsloten . 

Handvaardigheidslokaal 
Dit is een apart lokaal dat speciaal is ingericht om handvaardigheden te 

ontwikkelen en creativiteit te stimuleren. Voorzien van grote werktafels, 
materialenkast en gereedschappen. Door ontsluiting van dit lokaal vanu it 
de buitenschoolse opvang mogelijk te maken, kan dit lokaal als extra activ
iteitenruimte dienen. 

Buitenschoolse Opvang 
De buitenschoolse Opvang dient om kinderen voor-, tussen- en na school
tijd op te vangen. Het 'heeft daarom een eigen ontsluiting nod ig, met ei
gen voorzieningen als toilet, garderobe en kantoorruimte om zelfstandig te 
kunnen fu nctioneren. Er zijn ruimten nodig om te kunnen spelen, in stilte 
huiswerk te kunnen maken en er moet een mogelijkheid zijn om samen te 
kunnen eten. Bovendien is er voor de jongsten van 4-8 jaar een eigen speel
plaats nodig van voldoende grootte, waarop direct toezicht is. 
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4.3. Functiescenario's 

In hoofdstuk 2 'Permanent en Veranderlijk' heb ik al beschreven dat er een 
kader nodig is om te kunnen veranderen. Echter, om een duidelijk kader te 
kunnen vormen moet inzichtelijk zijn wat er allemaal moet kunnen veran
deren. Daartoe is scenarioplanning een bruikbaar instrument, aangezien 
we de toekomst niet kunnen voorspellen. In dit hoofdstuk heb ik enkele 
denkbare scenario's opgesteld die belangrijke veranderingen in het gebouw 
in gang kunnen zetten. Ik heb deze scenario's geformuleerd aan de hand 
van ontwikkelingen die in en om het gebouw mogelijk staan te gebeuren, 
voor zover er nu zicht op is, en geëxtrapoleerd uit veranderingen uit het 
verleden. De verschillende scenario's hebben elk een eigen thema. Deze 
kunnen dan ook naast elkaar en door elkaar plaatsvinden. De toekomst van 
een gebouw zal zich namelijk nooit in één scenario laten vangen, maar zal 
een complex product zijn van allerlei veranderingen die er zullen plaats
vinden. Door die mogelijke veranderingen uit te splitsen naar en toe te 
schrijven aan verschillende scenario's wil ik inzichtelijk maken waar de ver
anderingen in het gebouw plaats moeten kunnen vinden en wat juist de 
constante factoren zijn. 

Verbreding 
Naar verwachting zal het leerlingen in tien jaar tijd met 20% afnemen, als 
gevolg van de vergrijzing in Herkenbosch. Daar staat echter tegenover dat 
het aantal gezinnen met tweeverdieners gestaag toeneemt, waardoor de 
behoefte aan buitenschoolse opvang snel zal groeien. Deze groei zal intern 
in de vrijkomende klaslokalen opgevangen moeten kunnen worden. Boven
dien kan in de trend van de verbreding van scholen de behoefte ontstaan om 
functies als kinderdagopvang, schoolarts en dergelijke bij de school onder te 
brengen, waardoor het gebouw moet kunnen uitbreiden. 
Een andere trend is dat ruimtes, in het kader van verbreding, dubbel ge
bruikt worden. Bijvoorbeeld de gymzaal die gebruikt wordt door locale ver
enigingen, klaslokalen waar buiten schooluren ouderonderwijs wordt ge
geven en een bibliotheek die openbaar toegankelijk is. Aparte ontsluitingen, 
los van de school, zijn dan noodzakelijk. 

Wonen 
Door de vergrijzing is de huisvesting van seniorenappartementen in het 
gebouw een reëel alternatief. Volgens de Regionale Woonvisie is er grote 
behoefte aan zulke woningen in de komende jaren . De groene omgeving 
van de school is een ideale plek voor zulke appartementen, zeker door zijn 
ligging tussen de dorpskern en de recreatieve voorzieningen. Wandelen, 
fietsen en paardrijden in de natuur. Golfen, tennissen, bowlen bij de locale 
sportverenigingen. Het kan er allemaal. Eventuele overcapaciteit binnen de 
basisschool kan dus door de verhuur van de ruimten als seniorenapparte
menten ingevuld worden . Mocht de basisschool om welke reden dan ook het 
gebouw ontgroeien, dan kan een volledige herbestemming als appartemen
tencomplex voor senioren, met allerlei gemeenschappelijke voorzieningen, 
een reële optie zijn. 
Daarnaast moeten ook andere typen woningen mogelijk zijn met het oog op 
de lange termijn. Bijvoorbeeld toekomstbestendige woningen, die passen 
namelijk mooi bij het thema van het eeuwige gebouw. 
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5. Concept 
================================================~~----------------

5.1. Straat 

De straat staat symbool voor gemeenschap, geschiedenis en verandering. 
De straat is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, letterlijk tegen het lijf 
lopen. Het is een plek waar zowel het opgaan in de anonimiteit als individu
ele herkenning plaatsvindt, een plek om te zien en om gezien te worden. Het 
is een setting voor activiteiten die mensen bij elkaar brengen, zoals leven, 
spelen, werken, tijd verdrijven of er gewoonweg zijn . Bovendien vindt in de 
straat de overgang van publieke naar private ruimte plaats, ze verzorgt de 
toegankelijkheid van de gebouwen die eraan gelegen zijn. Etalages vormen 
daarbij een semiopenbare buffer. 
Daarnaast zijn straten continu aan allerlei veranderingen onderhevig . De 
functie van de straat verandert voortdurend, waarbij verschillende functies 
goed naast elkaar kunnen bestaan. Er bewegen zich voortdurend andere 
mensen door de straat, terwi,jl weer anderen een tijdje blijven zitten of 
rondhangen. Iedere gebruiker laat zijn sporen na en iedereen die er komt of 
er is geweest, heeft er zijn eigen herinneringen aan, welke samen het col
lectieve geheugen van de straat vormen. 

Het concept van een straat sluit dan ook prima aan bij de huidige ontwik
kelingen binnen de scholenbouw en bij het thema om voor de lange duur 
(honderd jaar) te ontwerpen. Een straat is naar mijn mening in staat om 
veranderingen in onderwijsopvattingen en omvang van de school goed op 
te kunnen vangen. Ook de fluctuaties die daarbij optreden in de verhoud
ingen tussen de educatieve en opvoedkundige rol van een school en de 
grootte van de leerlingengroep vallen daaronder. De heldere scheiding tus
sen gemeenschappelijke ruimte en privé maakt zowel didactische als peda
gogische onderwijsvormen mogelijk. De bufferzone ertussen is ideaal om er 
studieruimtes in te maken die zowel bij de gemeenschappelijke 'straat' kun
nen worden betrokken als bij het klaslokaal. De straat zelf is een informele 
ontmoetingsplek waar kinderen hun sociale vaardigheden kunnen oefenen 
en kan tevens gebruikt worden als speelruimte voor de jongste kinderen. 

Belangrijke aspecten voor een straat 
• Definitie 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Verticale geleding 
Diversiteit 
Plekken, o.a. om te zitten 
Veel deuren en etalages 
Heldere einden 
Details 
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5. 2. Strategie 

De veranderingsstrategie komt voort uit het concept van de straat. De 
straat heeft de eigenschappen van een lineair organisatieprincipe, waar
door op een heldere en eenvoudige manier uitbreiding en (gedeeltelijke) 
functieverandering mogelijk zijn. Als voorwaarde geldt dat de school zolang 
mogelijk als een geheel binnen het gebouw kan functioneren. 

Functieverandering begint daarom op de verdieping. Net als de functiegele
ding in een winkelstraat waar de winkels zich op de begane grond bevinden 
en woningen op de verdiepingen . Door aan de ene zijde te beginnen met 
de functieverandering en aan de andere zijde uitbreidingsmogelijkheden te 
creëren blijven beiden onafhankelijk van elkaar. De kantoorruimte van de 
school vormt daarbij een buffer tussen de nieuwe functie en de school zelf. 
Analoog aan de snelle verandering van kantooromgevingen zal deze functie 
het vaakst een nieuwe plek krijgen in het gebouw. 
De voorzieningen bij de school zijn geconcentreerd rond het binnenplein, 
met uitzondering van de gymzaal. Aangezien verder het maatvoeringssys
teem overal gelijk is, kunnen voorzieningen ook elders in het gebouw gerea
liseerd worden, mocht dit wenselijk zijn. 
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5.3. Kaders van Verandering 

Zoals aangegeven in § 2.1. wil ik de daarbenoemde lagen onderverdelen 
naar de mate waarin ze veranderlijk moeten zijn. 

De locatie is blijvend. De plek waar het gebouw komt moet geschikt zijn 
voor de huisvesting van een basisschool, maar ook voor eventuele andere 
functies. Daartoe moet deze laag als het ware polyvalent zijn. 
Door de schaal van het gebouw en de beoogde veranderingsstrategie (§ 
5.2.) is de ontsluiting en compartimentering zeer belangrijk. Deze kan 
blijvend zijn en moet daartoe wel polyvalent zijn. 
Omdat het gebouw moet kunnen groeien, moet de structuur uitbreidbaar 
zijn, evenals de huid van het gebouw. De locatie en ontsluiting zijn het 
kader voor deze uitbreidbaarheid . 
De ruimtelijke indeUng en installaties hebben een hogere veranderingsgraad. 
Indeling van binnenwanden moet aangepast kunnen worden en installatie
systemen moeten aangepast of vervangen kunnen worden . Het kader voor 
deze aanpasbaarheld wordt gevormd door de overige lagen . 
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5.4. Veroudering 

Een gebouw met een beoogde levensduur van meer dan honderd jaar krijgt 
gegarandeerd te maken met veroudering. Veroudering moet daarom een 
essentieel onderdeel uitmaken van het ontwerp. Materiaalkeuze en detail
lering zijn dus uiterst belangrijk. Bovendien speelt bij de materiaalkeuze 
mee of het past bij de plek waar het gebouw komt. Hier volgen de belang
rijkste materialen die ik wil toepassen in het ontwerp. 

Baksteen 
Baksteen is een zeer fraai verouderend materiaal dat al vele eeuwen wordt 
toegepast in onder andere West-Europa. 'Vervuiling' zorgt ervoor dat een 
soort patina na verloop van tijd over het metselwerk ontstaat. 
In Limburg treft men vaak de karakteristieke ruwe en grote veldbrand steen 
aan, met zijn roodbruin genuanceerde kleur door het gebruik van lokale 
Maasklei. De baksteen die ik wil toepassen wordt geproduceerd in het nabij 
gelegen Buggenurn aan de oevers van de Maas. Dit is een ruwe handvorm 
baksteen, analoog aan de veldbrandsteen, maar dan in een zwarte kleur, 
welke op een mooie, sobere manier past bij de overige materialen en de 
natuurlijke omgeving(§ 6.4.). 

Belgisch Hardsteen 
Deze natuursteen wordt gewonnen in de naburige Ardennen en wordt in 
Limburg veel toegepast, onder andere als dorpels, vloertegels en traptreden . 
Deze don)<ere natuursteen verkl'eurd door ultraviolet licht, wat mooie kleur
nuances oplevert . De steensoort is weliswaar slijtvast, maar met de vele 
jaren worden fraai uitgesleten traptreden zichtbaar. 

Lariks 
Lariks is een naaldhout soort die inheems is in Midden-Europa . Door zijn 
hoge gehalte aan hars heeft het een lange levensduur van zo'n 120 jaar bij 
een beschutte toepassing buiten. Bij een juiste toepassing vergrijst het fraai 
onder invloed van ultraviolet licht. Lariks kan bovendien constructief worden 
toegepast, al dan niet gelamineerd. 

Beton 
Beton kan in vele vormen en materiaalsamenstellingen voorkomen. Doordat 
het de vorm van zijn bekisting aanneemt, is naast de vorm en samenstelling 
vooral de textuur van de bekisting van belang voor de uiterlijke verschij
ning. Daarom worden lariks planken gebruikt, waardoor er een relatie ont
staat tussen het robuuste beton en het lichte hout. Voor de samenstelling 
van het beton wordt de voorkeur gegeven aan zand, grind uit groeves uit de 
regio en mergel uit Zuid-Limburg als basis voor het cement. 
Beton is in buitentoepassing gevoelig voor algengroei, vooral op horizontale 
en hellende vlakken. Op ruwe, verticale vlakken kan het echter ook mooie 
trekstreken opleveren, vooral in contrast met horizontale bekistingplanken. 

Zink 
Door de maatregelen tegen zure regen in de afgelopen decennia, is de 
verwachte levensduur van zink bij toepassing op lichtheUende daken flink 
gestegen tot zeventig a tachtig jaar. De verwachting is dat dit in de nabije 
toekomst nog verder op za lopen, er zijn immers daken bekend van meer 
dan tweehonderd jaar oud. Door het zink geprepatineerd toe te passen 
wordt de bescherming verhoogd en wordt bovendien een gelijkmatigere 
veroudering verkregen. 
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6. Ontwerp 

De voorafgaande analyses (hoofdstukken 2, 3, 4) vormen een gefundamen
teerde basis, welke door middel van de concepten (hoofdstuk 5) zijn ver
taald naar een hedendaags, maar tijdloos ontwerp. Een ontwerp dat nu en 
in de toekomst qua uitstraling en functionaliteit zal passen in 'de footprint 
van de locatie'. 
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6.1. Locatie 

Door de groene omzoming van de voormalige sportvelden te openen naar 
het dorp, wordt een overgang geschapen, waar de boomstroken als groene 
vingers in de gebouwde omgeving grijpen. Bebouwing en groen ontmoeten 
elkaar, terwijl de drie 'kamers' van het voormalige sportpark herkenbaar 
blijven . 
Het gebouw met fietsenstalling ligt als een ensemble van boerderijen en 
schuren jn de middelste groene kamer. Het gebouw zelf wordt daarbij ver
enigd door een centraal dak. 
Een binnenstraat in het gebouw verbindt het buurtplein met het door groen 
omgeven schoolplein. Door de open constructie van de fietsenstalling en 
onder de gymzaal zijn beide pleinen ook visueel met elkaar verbonden. 
In verband met verkeersveiligheid wordt de weg tussen het gebouw en het 
buurtplein autovrij gemaakt, wat tevens de belevingswaarde van het buurt
plein verhoogd. Parkeergelegenheden zijn aan de rand van het buurtplein 
en de groene omkadering gesitueerd. 
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6.2. Ontsluiting 

Ieder deel van het gebouw heeft een eigen ontsluiting door m lddel van een 
systeem van straten, trappen en galerijen. De ontsluiting van de verschil
lende delen kan verschui,ven met de functies . Op deze manier kan het ont
sluitingssysteem, inclusief trappen en liften, permanent zijn. 
De straten, trappen en galerijen worden afgewerkt met Belgisch hardsteen, 
dat door het gebruik inslijt en zo mooie sporen van veroudering achterlaat. 
De leuningen in de gallerijen en trappen zijn van hout, wat naast een fraaie 
veroudering op nog eens prettig aanvoelt(§ 6 .7 .). 
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6.3. Structuur 

Draagstructuur 
De hoofddraagconstructie is de ruggengraat van het gebouw. Het moet de 
standvastigheid ervan uitstralen en daarom wordt het vervaardigd uit ter 
plaatse gestort beton . Het is opgebouwd uit een dragende gevel en dwars
wanden over de breedte van de bufferzone. Tussen deze dwarswanden 
overspant een massieve vloer. De dwarswanden zijn paarsgewijs uitgevoerd 
met daartussen een opening voor verticale leidingdoorvoer, waardoor deze 
functioneren als schachten. 
Analoog aan de lichte dakconstructies van traditionele boerderüen, heb ik 
gekozen voor een kapconstructie van gelamineerde lariks spanten, welke 
aan de ene zijde door middel van stalen schoenen zijn verankerd in de be
tonnen gevel en aan de andere zijde worden opgelegd op een gelamineerde 
ligger, welke overspant tussen de betonnen schachten(§ 6.7.). 

Ruimtelijke Structuur 
Volgens Allen Jacobs onthullen fraaie straten als de via dei Guibonnari te 
Rome zich niet vol ledig in een oogopslag en hebben ze verrassende plekken 
zoals en klein plein . Ook hebben ze een vernauwing, waar personen dichter 
bij elkaar komen. 
Daartoe heb ik de mediatheek teruggezet, zodat er een binnenplein ont
staat. Daarnaast heb ik de gymzaal naar binnen geschoven om een ver
nauwing te creëren en het zicht op het schoolplein te ontnemen, totdat de 
gymzaal is gepasseerd . Voor een fraaie beëindiging is de uiterste trap ver
breed tot een tribune, waardoor hier een mooie verzamelplek ontstaat die 
tevens kan dienen als theater. 

Begane Grond 
1 Lokaal onderbouw 
2 Lokaal middenbouw 
3 Werkplek 
4 Mediatheek 
5 Bibliothecaris 
6 Studieplek 
7 Buitenschoolse opvang 
8 Groepsruimte 
9 Kantoor 
10 Keuken 
11 Berging 
12 Miva 
13 Toilet 
14 Kleedlokaal 
15 Douches 
16 Congiërge 
17 Garderobe 
18 Fietsenstalling 
19 Binnenplein 
20 Schoolplein 

Verdieping 
1 Lokaal bovenbouw 
2 Handvaardigheidslokaal 
3 Gymzaal 
4 Materialen 
5 Werkplek 
6 Lerarenkamer 
7 Directeur 
8 Administratie 
9 Archief 
10 Galerij 
11 Overdekte buitenruimte 
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Zuidwest Gevel 

Noordoost Gevel 

Zuidoost Gevel 

Noordwest Gevel 
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6.4. Huid 

Gevels en daken vormen de huid van het gebouw. Ze bieden bescherming 
tegen weersinvloeden, verzorgen de daglichttoetreding, de mate van trans
parantie tussen binnen en buiten en bepalen grotendeel de uitstraling van 
het gebouw. 

Gevel 
Het gebouw moet in zijn omgeving passen, nu en in de toekomst. Daarom 
heb ik gekozen voor een ruwe, zwarte handvorm baksteen en fraai ver
grijzend lariks als gevelbekleding. Sober en robuust, zodat het op een he
dendaagse manier aansluiting vindt bij de karakteristieke bebouwing van 
het dorp terwijl het ook in ieder jaargetijde mooi in de natuurlijke omgeving 
past. Niet alleen bij zonneschijn en lentegroen, maar vooral ook bij het vaak 
druilerige Nederlandse weer en winterse omstandigheden. Omdat het lariks 
ook op schaduwzijden wordt toegepast moet het behandeld worden met 
olympic stain om een gelijkmatige vergrijzing te krijgen. 

Het verschillend materiaal gebruik is analoog aan de mogelijkheid tot func
tiescheiding per verdieping. Het koppelt het dak los van de robuuste bak
steen en benadrukt zo de lichtheid van de opbouw. 
De repetitie van de gevelopeningen reflecteert het maatvoeringssysteem en 
maakt de gevel functieneutraaL Op de begane grond beginnen de openin
gen op vloerniveau om de buitenruimte toegankelijk te maken. Op de ver
dieping gaan de openingen door tot aan het plafond,zodat het dak visueel 
doorloopt van binnen naar buiten. 

Dak 
Hellende daken met grote overstekken zorgen voor de directe afvoer van 
neerslag naar de bodem rondom, zonder tussenkomst van hemelwateraf
voeren. Daarnaast bieden ze beschutting aan de lariks gevelbekleding en 
weren ze direct zonlicht. 
De lichte, houten daken worden bekleedt met geprepatineerd zink(§ 5.4.). 
Het antracietkleurige patina sluit mooi aan bij het donkere metselwerk en 
het vergrijzende lariks, waardoor het gebouw zich als een sober geheel in 
zijn natuurlijke omgeving voegt. 
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Maatvoering 
De zichtzijde van een houten schroot is gelijk aan de dikte van de baksteen 
en door open spleten van 10 mm ontstaat er een gelijke maatvoering aan de 
lagenmaat van het metselwerk. Waar het metselwerk van dikke handvorm 
bakstenen robuust en massief is, oogt de open houten gevelbekleding van 
smalle houten schroten juist licht. 
Ook de gevelopeningen hebben een modulaire maat. In het metselwerk is 
de hoogte 27M, gelijk aan 36 lagen, in de houten bekleding 21M, gelijk aan 
28 schroten. Door de dilataties in het metselwerk midden boven de gevel
openingen uit te voeren, wordt het gevelvlak niet door verticaal doorgaande 
lijnen opgedeeld. 
Een staand verband sluit prima aan bij de modulaire opbouw van de gevel. 
Door de afwisseling van koppenlaag en strekkenlaag wordt de horizontale 
opbouw van de gevel benadrukt en doordat zowel de koppen als de strek
ken daarbij recht boven elkaar liggen wordt er ook in verticale zin regelmaat 
verkregen, waardoor de repeterende, verticale gevelopeningen mooi tot hun 
recht komen. Daarnaast kies ik voor verdiept voegwerk dat de stenen naar 
voren laat komen, een door daarbij gebruik te maken van de doorstrijk
methode wordt bovendien kwalitatief hoogwaardig voegwerk verkregen . 

Maatvoering Metselwerk 
Dik formaat: 207mm x 98mm x 65mm 
Stootvoeg = 207mm - 2 x 98mm = llmm 
Lintvoeg = 10mm 
Lagenmaat = 65mm + 10mm = 75mm 
4 Lagen = 4 x 75mm = 3M 
Koppenmaat 98mm + llmm = 109mm 
11 x 119mm = 12M 
11 koppen = S1f2 strekken = 4 strekken + 2 x driekiezoor 

Maatvoering Lariks Gevelbekleding 
Zichtzijde schoot = 65mm 
Horizontale opening = 10mm 
4 schroten inclusief openinqen = 4 x ( 65mm + 10mm) = 3M 
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6.5. Installaties 

Verdringingsventilatie 
Verdringingsventilatie is uitermate geschikt voor scholen. Schone lucht 
wordt bij een temperatuur van 18-19 oe op lage snelheid ( < 0,2 mjs) op 
vloerniveau toegevoerd. Deze verwarmt en stijgt op langs personen en an
dere bronnen en neemt zo de vervuilde lucht mee zonder zich te vermengen 
met de schone lucht. Het is hygiënischer, stiller döor de lage luchtsnelheden 
en energiezuinig door hoge temperatuur koeling. 
In het gebouw wordt de schone lucht mechanisch aangevoerd via de 
schachten aan de noordwest zijde en vervolgens via de luchtbehandeling
skast toegevoerd naar de lokalen. Via overstroomvoorzieningen dicht bij het 
plafond (§ 6.6.) komt de lucht in de centrale 'straat'. De helling van de dak
en is daarbij functioneel voor de doorstroming van warme lucht. Uiteindelijk 
wordt deze lucht afgezogen aan de zuidoost zijde. Via een twincoil unit vindt 
warmteterugwinning plaats naar de luchtbehandelingskast. 
In de klaslokalen worden hoekdiffusers toegepast, die een vrij ruimtege
bruik toelaten. Bij functieverandering naar wonen neemt de benodigde 
ventilatiecapaciteit met ongeveer tweederde af. De juiste plek voor de 
luchttoevoer zal daarbij ook veranderen. Door zonering, toepassing van in
stallatievloeren (infra+) en flexibele leidingen, kan het ventilatiesysteem 
eenvoudig aangepast worden. 

Vloerverwarming 
Vloerverwarming is goed te combineren met verdringingsventilatie doordat 
het helpt de schone lucht gelijkmatig op te warmen. Het is een lage tem
peratuur verwarmingssysteem en daardoor energiezuinig . Het is ideaal voor 
zowel spelende kinderen als toepassing in woningen. 
De vloerverwarming is opgedeeld in verschillende circuits die door middel 
van elektronische kleppen op elkaar aangesloten kunnen worden. Zo is een 
grote indelingsvrijheid mogelijk. 

Bodemopslag 
Voor een duurzame verwarming en koeling wordt gebruik gemaakt van 
bodemopslag, welke is aangesloten op zowel de luchtbehandelingskast als 
het vloerverwarmingssysteem. 

Daglicht 
Direct daglicht bij een hoogstaande zon wordt door de grote overstekken 
geweerd. Daglichttoetreding wordt daarnaast gereguleerd door middel van 
brede houten lamellen die elektronisch aangestuurd worden. Individuele 
regeling is mogelijk. 

Domotica 
De installatievloeren, samen met het binnenwandsysteem (§ 6.6.) maken 
de installatie van domotica in bijvoorbeeld seniorenwoningen mogelijk. Ook 
elektronica voor geavanceerde lesmethoden, kan in de toekomst eenvoudig 
worden aangelegd. 
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6.6. Ruimtelijke Indeling 

Indelingsvarianten 
De leerlingen van de Olilderbouw (§ 4.2.) hebben bij het klaslokaal een ei
gen toilet en aparte speelruimte aan de straatzijde. Het klaslokaal wordt via 
een 'zijstraat' indirect ontsloten, wat een gevoel van geborgenheid creëert. 
In deze zijstraat bevindt zich ook de garderobe. Het lokaal staat in directe 
verbinding met een eigen buitenruimte(§ 6.3.). 

De lokalen van de middenbouw (§ 4.2.) worden paarsgewijs ontsloten via 
een gezamenlijke 'zijstraat', waardoor de sociale kring niet langer beperkt 
blijft tot de eigen klas. De garderobe wordt gedeeld, net als het jongens- en 
meisjestoilet. Bij de lokalen bevinden zich groepswerkplekken, die ook door 
andere leerlingen gebruikt kunnen worden. 

De bovenbouw(§ 4.2.) ontsluit de lokalen via een galerij op de verdieping. 
Langs deze galerij zijn er werkplekken ingericht, waar iedere leerling gebruik 
van kan maken. Grote groepswerkplekken, voor onder andere computerles, 
worden gedeeld door twee lokalen en zijn vanuit de galerij toegankelijk. De 
garderobekastjes bevinden zich in de galerij. 

Het seniorenappartement (§ 4.3.) is ontworpen volgens de eisen van 
Woonkeur, het voormalige SeniorenlabeL Ruimteafmetingen en doorgangen 
zijn afgestemd op rolstoeltoegankelijkheid. Een Miva douche met toilet is 
voorzien, net als een apart gastentoilet. Naast een woon- en eetkamer is 
er een keuken, tweepersoons slaapkamer, voldoende berging en een eigen 
buitenruimte. 

Voor de toekomstbestendige woning (§ 4.3.) gelden zwaardere eisen om 
te voldoen aan Woonkeur. Naast twee ruime slaapkamers is er ook nog een 
multifunctionele kamer die onder andere dienst kan doen als studeerkam
er, hobbykamer of eventuele derde slaapkamer. Ook moet een slaapkamer 
apart kunnen worden ontsloten, met de mogelijkheid van een eigen douche 
en toilet. Daardoor kan een volwassen kind deels zelfstandig naast zijn oud
ers wonen. 
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Binnenwandsysteem 
Het Binnenwandsysteem is voor de lange duur ontworpen, terwijl de indeling 
eenvoudig aangepast kan worden. De elementen zijn daarom remontabel, 
zodat ze op een andere plek in het gebouw opnieuw ingezet kunnen worden. 
Omdat dit systeem fraai moet kunnen verouderen heb ik een houten sys
teem ontworpen in plaats van de gebruikelijke meta len systemen. Voor de 
samenhang is ook hier gekozen voor lariks. Door de systeemopbouw van 
twee lagen met spouw volgens het massa-veer-massa principe, wordt een 
hoge luchtgeluidwering gecreëerd. De spouw is daarnaast ruim genoeg ge
maakt voor leidingen tot llOmm 0 (o.a. toilet) . Door toepassing van zowel 
dichte als geheel of gedeeltelijk transparante panelen, kan het systeem 
op vele manieren worden ingezet. Voor de dichte panelen wordt vezelce
mentplaat gebruikt, waardoor deze ook toegepast kunnen worden in natte 
ruimten. Tevens kunnen deze panelen worden gebruikt om zware voorwer
pen met behulp van achterhout op te hangen, bijvoorbeeld wastafels. Met 
panelen van brandwerend glas, al dan niet geëmailleerd, kan tevens een 
brandwerendheid van 60 minuten worden gehaald. 

Omwille van de verdringingsventilatie zijn er overstroomvoorzieningen in 
het systeem opgenomen. Hun forse afmetingen zijn afgeleid van de beno
digde ventilatiecapaciteit en de maximale luchtsnelheid voor zulke voor
zieningen. Deze is op 0,83 m/s gesteld om tocht te voorkomen. De directe 
geluidsgolven die worden doorgelaten, worden tot een minimum beperkt 
door de positie direct onder het plafond en de bekleding met akoestisch 
materiaal. 

Technische Eisen 
• Rementabel 
• Luchtgeluidwering : 40 dB(A) 
• Brandwerendheid : 60 min 
• Leidingdoorvoer: tot llOmm 0 
• Toepasbaar in natte ruimten 
• Overstroomvoorziening 
• Slag & stootvast 
• Maatvast 

Uitvoering, links 
1 Stellatten aanbrengen 
2 Profiel in sparing plaatsen 
3 Profiel verticaal stellen en vastzetten met hoekanker 
4 Onderregel bevestigen 
5 Suskast aanbrengen 
6 Paneel plaatsen en vastzetten aan bovenzijde 
7 Verticale deklat aanbrengen 
8 Stappen 2 t/m 7 herhalen 
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Verticale Details 
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1 Stellat 
2 Deklat 
3 Profiel 
4 Deur 
5 Deurkozijn 
6 Gelaagd glas 

Luchtspouw 150 mm 
Gelaagd glas 

7 Gipsplaat 
Luchtspouw 30 mm 
Minerale wol 120 mm 
Geëmailleerd glas 

8 Multiplex gefineerd 15 mm 
Minerale wol 30 mm 
Multiplex gefineerd 15 mm 

9 Veer 
10 Overstroomvoorziening 

met akoestische bekleding 
11 Vezelcementplaat 
12 Achterhout 
13 Stellat 
14 Vloerafwerking 
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6. 7. Detaillering 
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1 Aangelaste stalen neus 
2 Hardstenen tegels 20 mm, verlijmd 

Ter plaatse gestort beton 
3 Toplaag sierbeton 30 mm, gepolijst 

Beton met vloerverwarming 70 mm 
Lewis vloerplaat 
Geluidsantkoppeling 15 mm 
Infra+ vloer 270 mm 
Luchtspouw 70 mm 
Glaswol 70 mm 
Geperforeerde gipsplaat 12,5 mm 



Detail 2 
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1 Ter plaatse gestort beton 180 mm 
Isolatie 120 mm 
Spouw 30 mm 
Baksteen antraciet 98 mm, 
staand verband 

2 Foamglas 
3 Parketvloer 12 mm verlijmd 

Multiplex 18 mm 
Drukvaste isolatieplaat 70 mm 
Geluidsantkoppeling 15 mm 
Infra+ vloer 270 mm 
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Detail 3 
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1 HR++ glas 
2 Hardhouten handrail, 

op verbronsd staal 
3 Hardhouten kozijnen 
4 Hardstenen dorpel 



Detail 4 
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1 Geprepatineerd zinken felsbanen 8° 
Waterkerende laag 
Multiplex 18 mm 
Isolatie 170 mm 
Dampremmende laag 
Luchtspouww 25 mm 
Geperforeerde gipsplaat 12,5 mm, 
tweezijdig gelamineerd 

2 Houten lamellen met electramotor 
3 Geprepatineerd zinken kap 

73 



7. Tot Besluit 

7 .1. Terugkoppeling 

Tijdens het afstuderen heb ik mijn ontwerpstrategie voor de lange duur 
kunnen ontwikkelen. Het is een sequentiële strategie, doordat ik scenario's 
afleidt uit ontwikkelingen in het verleden en heden. Op basis van deze sce
nario's worden bouwkundige lagen onderverdeeld in de wijze waarop ze 
veranderlijk moeten zijn. Het ontwerp wordt gebaseerd op het huidige pro
gramma en de benodigde veranderlijkheden. De analyse van ruimtebehoef
ten van diverse functies leidt vervolgens tot het maatvoeringssysteem. 
De locatie is in mijn strategie erg belangrijk. Deze biedt randvoorwaarden 
voor het functioneren van het gebouw en is blijvend. Daarom moet een ge
bouw zowel qua functionaliteit als uitstraling in zijn omgeving passen . Het 
programma is de aanleiding om te bouwen en is daarom het vertrekpunt 
om het permanente te creëren en het veranderlijke te faciliteren. Bij de 
uitwerking van het ontwerp speelt bovendien de wijze van veroudering een 
be angrijke rol. 

Het resultaat is een fraai verouderend, tijdloos gebouw, ontworpen als ba
sisschool, open voor toekomstige veranderingen en thuis op zijn plek . 

7. 2. Zelfreflectie 

Aan het begin van het proces ben ik lang zoekende geweest naar waar ik 
me echt in wilde verdiepen tijdens het afstuderen. Ik ben tijdens mijn studie 
voortdurend breed geïnteresseerd geweest, maar wat mij vooral aantrok 
was het waarmaken van architectuur en het detail. Vandaar ook de keuze 
voor bouwtechniek. Ook de integrale benadering sprak me zeer aan . Echter 
door mijn fascinatie voor oude gebouwen en tegelijkertijd de veranderlijk
heid, is deze opgave ontstaan. 
Tijdens het proces heb ik me voortdurend de tijd genomen om over mijn 
standpunten na te denken en waar nodig bij te stellen. Vooral in het begin 
heb ik me verdiept in verschillende benaderingen en ben ik open blijven 
staan voor uiteenlopende meningen en inzichten. Daaruit heb ik gaandeweg 
mijn eigen visie ontwikkeld, waar ik tijdens het ontwerptraject op een eigen 
manier mee om ben gesprongen. 
De keerzijde van het lange en open proces is dat het naast doordachte 
afwegingen en de benodigde diepgang ook ruimte biedt voor randzaken. 
Daarnaast heeft het me het belang van het goed documenteren duidelijk 
gemaakt. 
In de toekomst wil ik mijn visie en ontwerpstrategie die ik heb ontwikkeld 
verder verfijnen . De open benadering van dit project zal eenmalig blijven . 
In het vervolg wil ik weer doelgerichter te werk gaan, aangezien ik nu een 
stevige basis heb. Het plannen, documenteren en goed bijhouden van mijn 
portfolio zijn daarbij belangrijke instrumenten. Samen met de strategie zul
len ze het kader vormen voor toekomstige projecten. 
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