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Samen 
langer 

zorgeloos! 
Dit verslag is geschreven naar aanleiding van een afstudeerproject architectuur welke ge-
koppeld moest worden aan de zorg. In dit project is een basisschool getransformeerd tot 
kleinschalige woonaccommodatie om een mogelijkheid te bieden aan mensen die een de-

menterende partner hebben om hier samen te komen wonen.  

(Noortje Clement, augustus 2014)
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Fig. 1: Zorgcentrum Marishof te Maarheeze
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Voorwoord

Na het behalen van mijn VWO-diploma heb ik altijd erg zitten twijfelen tussen een zorggeoriënteerde studie of bouwkunde. 
Uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt en heeft de creativiteit, wat van belang is bij de opleiding architectuur, me over de 
streep getrokken. Gezien mijn nog altijd grote interesse in de zorg was het een positieve verrassing dat het afstudeeraterlier 
“Sense and Care” werd aangeboden. 

Zelf werk ik al bijna negen jaar als receptioniste cq. medewerker in de recreatiezaal/restaurant op het zorgcentrum Marishof 
in Maarheeze. (Figuur 1). Gedurende mijn dienst voorzie ik de ouderen van koffie en thee voordat de Heilige Mis begint. 
Daarnaast verzorg ik het eetpunt. Dit houdt in dat ik de tafels dek en opruim voor een vaste groep ouderen die in de zaal 
komt middageten. Voor mensen die minder valide zijn, haal ik het eten en help ze met snijden. Op deze manier ben je on-
bewust bezig met je inleven in deze mensen, maar ook hoe het gebouw zich moet aanpassen aan hen. Dit nieuwe gebouw 
van zorgcentrum Marishof is pas een aantal jaren in gebruik. Hierdoor kan ik het ontwerp goed vergelijken met het voorgaande 
zorgcentrum en zie dan ook voor- en nadelen van de nieuwe ruimtelijke vormgevingen en inrichting. Ook hoor ik de bewo-
ners zelf over hun beleving van het gebouw net zoals het personeel en de bezoekers. Wanneer je deze zowel positieve als 
negatieve kritiek goed opneemt, zijn hier veel interessante en belangrijke gegevens uit te halen. Een gebouw moet zich naar 
mijn mening aanpassen aan de gebruiker. Zij moeten zich er uiteindelijk in thuis voelen en er goed in kunnen functioneren. Het 
begrijpen van en inbeelden in een bepaalde doelgroep is dan ook van groot belang om tot goede ontwerpstrategieën te komen. 

Vooral mensen met dementie spreken mij aan en vind ik bijzonder interessant. Het zou fijn zijn om voor hen, maar zeker ook 
voor hun partners tot een nieuw concept te komen, waardoor zij langer plezierig zouden kunnen blijven samenwonen. Ook in 
mijn prive leven ken ik echtparen welke in deze situatie verkeren en daarom weet ik ook dat dit een hele zware periode is, 
met name voor de mantelzorger die in feite zijn/haar partner steeds meer kwijt raakt en tegelijkertijd ook steeds meer zorgen 
krijgt. Vandaar dat ik ervoor gekozen heb mijzelf verder te gaan verdiepen in deze twee doelgroepen: de mantelzorgers tezamen 
met hun partners.
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Fig. 2: Schetsen gedurende afstuderen
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Dankwoord

Middels deze weg wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de tot stand koming van dit afstudeerproject. 
Mijn eerste dankwoord gaat uit naar mijn drie begeleiders. 

Als eerste wil ik beginnen met Jeanne Dekkers. De directe manier van commentaar geven past bij mijn manier van werken. Wat 
niet goed is, is niet goed en er zijn altijd verbeterpunten mogelijk. Tijdens het commentaar keek je dan streng, maar met een 
lach tegelijkertijd wat ik heel plezierig aan je vond. Het was boeiend voor mij wanneer je met je pen door mijn tekeningen ging, 
omdat je er heel goed de zwakke punten uit wist te halen. Vervolgens liet je ook duidelijk je tevredenheid merken wanneer er 
opnieuw over hetgeen nagedacht was en gaf je op de goede momenten een compliment over het resultaat.  

Maarten Willems, mijn tweede hoofdbegeleider, wil ik ook persoonlijk bedanken voor de kritische blik die zeer waardevol is ge- 
weest. Je bood tijdens de begeleidingen altijd een geconcentreerd oor en wist meteen in te haken in het verhaal. Je nam ruim 
je tijd voor de begeleidingen en was altijd positief ingesteld, waardoor ik na de begeleidingen altijd weer fris aan de slag kon. 
Daarnaast was je altijd beschikbaar voor vragen, extra begeleiding, etc. Je snelle reacties via de mail heb ik enorm op prijs 
gesteld.

Ralph Brodruck, mijn extra begeleider heb ik in het begin van het afstudeertraject zelf uit gekozen. Bij Ralph heb ik voor mijn 
afstuderen een vak (vormstudie) gevolgd, waarbij ik merkte dat zijn manier van werken mij erg aansprak. Je bent heel goed 
in rake vragen stellen, waardoor je steeds weer aan het denken gezet wordt. Tijdens de begeleidingen hing er altijd een heel 
ontspannen sfeer en was er altijd tijd voor een grap. Daarnaast heb je mij heel goed geholpen bij mijn maquette keuzes voor 
mijn eindresultaat. 

Gedurende mijn afstudeerproces heb ik met vele verschillende mensen over mijn concept gesproken. Familie, mantelzorgers, per-
soneel in verzorgingstehuizen, etc. Zij allen hebben mij informatie geleverd waar ik uiteindelijk steeds verder mee ben gekomen 
en wat geleid heeft tot dit eindresultaat. 
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Fig. 3: Aanzicht vanuit Puttenstraat 
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Samenvatting Nederlands

Zeer actueel zijn de landelijke bezuinigingen in de zorg. Vanuit de overheid worden senioren gestimuleerd om zo lang mogelijk 
thuis te blijven wonen. Gezien de vergrijzing gaat de omvang van deze generatie de komende tientallen jaren sterk toenemen. 
Een gevolg van deze stijging is dat het aantal mensen met dementie ook zal gaan groeien. Dementie is namelijk een ziekte 
welke zich meestal na de leeftijd van 65 jaar openbaart. Heden ten dage woont ongeveer 70% van de mensen met dementie 
thuis en worden verzorgd door hun mantelzorger(s), familie, vrienden en soms wordt er extra ondersteuning van buitenaf in-
geschakeld (Geheugensteunpunt, z.d.). Veel mantelzorgers, welke thuis dagelijks de zorg op zich nemen voor hun partner met 
dementie, worden meegesleurd in het oneerbiedige ziekteproces. Ze raken door de toenemende zorg steeds meer aan huis ge-
bonden, waardoor hun sociale leven en contacten alsmaar kleiner wordt. De consequentie hiervan is dat de mantelzorgers sterk 
het gevaar lopen overbelast te raken. Gezien de bezuinigingen en de toenemende groep dementerenden is het zeer belangrijk 
om voorzieningen te treffen waaraan de mantelzorgers zich op kunnen trekken ter voorkoming van overbelasting. 

Een andere demografische ontwikkeling is de afname van het aantal basisschoolkinderen. Dit gegeven in combinatie met de fu-
sering van vele basisscholen resulteert in veel leegstaande basisscholen, waar een nieuwe herbestemming voor ontwikkeld moet 
worden. 

Gezien de aankomende problematiek van de toenemende aantal mensen met dementie en de daaraan gepaard gaande overbe-
lasting van mantelzorgers is er gekeken om de leegstaande basisscholen te transformeren in kleinschalige wooncomplexen waar 
deze koppels gezamenlijk kunnen wonen. Praten, kennis en ervaringen delen, afleiding en ondersteuning zijn zeer effectief om de 
mantelzorgers te ontlasten van hun zorgen waar ze normaal, het grootste gedeelte van de tijd, alleen voor staan. Basisscholen 
zouden gezien de tamelijk bescheiden omvang inzetbaar kunnen zijn voor de realisatie van kleinschalige wooncomplexen. Kinderen 
zijn een zeer kwetsbare doelgroep en het voordeel hiervan is dat deze gebouwen meestal veilig ingepast in de naburige sociale 
omgeving liggen. 

Op basis van deze bevindingen is er uiteindelijk een ontwerp tot stand gekomen welke een toekomstperspectief vormt om de 
actueel leegstaande St. Josephschool in Maarheeze te herbestemmen als een kleinschalige woonaccomodatie. Het bestaande 
gebouw is geanalyseerd, waaruit bleek dat bepaalde bestaande structuren een goede basis konden vormen voor de inpassing 
van bepaalde nieuwe functies. Een voorbeeld hiervan zijn de klaslokalen welke met een aantal ingrepen zijn getransformeerd tot 
appartementen. De eigentijdse toevoegingen aan het gebouw zorgen voor een hedendaagse uitstraling van het volledige complex. 
Alle ruimtes, welke van belang zijn voor de mensen met dementie, zijn ontworpen vanuit de persoon met dementie, wat inhoudt 
dat het gebouw van binnen naar buiten ontworpen is. In het gebouw draait het om de beleving van de dementerenden. Speciale 
ruimtes zijn voor hen ingepast en toegevoegd aan het gebouw zoals de doolgangen. Doordat er voor hen een vertrouwde en 
veilige omgeving ontstaat, waarin zij zich prettig voelen, ontstaat er indirect voor de mantelzorgers een rustigere en zorgelozere 
situatie. In het gebouw is plaats gemaakt voor verschillende gezamenlijke ruimtes waarin de dementerenden over hun volledige 
vrijheid bezitten. 
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Deze ruimtes zijn veilig afgebakend, zodat ze niet weg kunnen en zijn voorzien van voldoende keuzevrijheid en belevingen. Op 
deze manier is het voor de mantelzorgers mogelijk om op een ontspannen manier met andere mantelzorgers of familie/vrienden 
in deze ruimtes te verblijven. De belevingstuin, welke hier onderdeel van uitmaakt, zorgt ervoor dat de bewoners gestimuleerd 
worden naar buiten te treden om van de gezonde buitenlucht te genieten. 

Wanneer de mantelzorger weduw(e) wordt, bestaat de mogelijkheid om naar een appartement op de eerste verdieping te ver-
huizen en toch deel uit te blijven maken van het complex. Hierdoor blijven zij toch deel uit maken van een sociale gemeenschap, 
wat vereenzaming tegengaat, en kunnen zij indien gewenst toch hun steentje bij blijven dragen. 

Het complex is hiermee een creatie van een sociale omgeving welke veelal is gebaseerd op afleiding en samenzijn welke ten 
goede komt aan het leefgenot van de specifieke doelgroepen, als zijnde de gebruikers. 
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Samenvatting Engels

Very topical are the nationwide cuts in healthcare. By the government seniors are encouraged to continue to live at home as 
long as possible. Due to the aging population the quantity of this generation will grow strongly in the coming decades. A con-
sequence of this increase is that the number of people with dementia also will grow. Because dementia is a disease which is 
usually apparent after the age of 65 years. These days live about 70% of people with dementia at home. Carergivers, family 
and friends take care of them and sometimes there is additional support from outside. Many caregivers, which take daily care of 
their demented partner, be dragged into the irreverent disease process. By the increasing concern they increasingly stay at home. 
So their social life and contacts constantly decreases. The consequence is that carers can become overloaded. Given the cuts 
and growing group of people with dementia it is very important to make arrangements allowing caregivers to avoid overloading 
as well as possible. 

Another demographic trend is the decline in the number of primary school children. This in combination with the merging of many 
elementary schools resulting in many vacant schools for which a new use is desired. 

Given the upcoming issue of the increasing number of people with dementia and the associated attendant overload carers, there 
is looking to transform the vacant schools in to small-scale residential complexes where the couples can live together. Talking 
sharing knowledge and experiences, distractions and support are very effective for the caregivers to relieve their worries. Schools 
could be useful for the realization of small-scale residential complexes. Because children are a very vulnerable target group, 
these buildings are usually situated safely in the social environment. 

Based on these findings, there is ultimately a design established what constitutes a future perspective for the currently vacant St. 
Joseph School in Maarheeze. There is made a design to rezone it into a small residential accommodation. The existing building 
has been analyzed, which showed that certain existing structures could be useful as a good basis for the integration of certain 
new functions. An example of this are the classrooms which have been transformed into apartment by means of a number of 
interventions. Contemporary additions to the building provide a contemporary look of the entire complex. All areas, which are 
important for people with dementia, are designed from the person with dementia, which means that the building is designed from 
the inside to the outside. In the building it is about the experience of the people with dementie. Specific areas are added to the 
building for them such as the special walking corridors. Because there is created a trusted and secure environment for them, 
in which they feel comfortable, the carers are indirectly in a quiet and carefree situation. There are designed various communal 
spaces in the building in which the people who suffers dementia have their full freedom. These spaces are safely shielded, so 
they can not leave. In addition, they are equipped with sufficient freedom of choice and experiences. in this way it is possible 
for caregivers to stay in a relaxed manner with other caregivers or family/friends in these spaces. The garden which is equipped 
with different experiences, ensures that residents are encouraged to come outside to enjoy the fresh air. 
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When the caregiver will become a widow there is the possibility to move to a apartment on the first floor. As a result they 
remain part of a social community, whereby social isolation can be prevented. In addition, they can continue to make their 
contribution to the carers in this way. 

The complex is a creation of a social environment which is particularly based on distraction and togetherness. This combination 
ensures optimum living comfort for this specific target group.
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Fig. 4: St. Josephschool gezien vanuit de Stationsstraat
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Fig. 5: Beleving van de ruimte voor onze oog zintuigen

Fig. 6: Beleving van de ruimte voor onze oog zintuigen (Le Corbusier - Couvent Sainte-Marie de La Tourette)
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Mede dankzij de voorfase van het afstuderen is er een steeds sterkere bewustwording tot stand gekomen dat je iets kunt ont-
werpen met de gedachte dat dit een goede invloed op de gebruikers kan hebben, maar dat het daarbij juist van groot belang 
is om jezelf bij alles af te vragen of het in harmonie is met je zintuigen. Gedurende het M3 project zijn er zes verschillen-
de zorglocaties onderzocht op de gewaarwording van de zintuigen: zien, horen, ruiken en voelen. (Figuur 5). Al snel werd 
duidelijk dat de beleving van doelgroepen in de bezochte gebouwen in verschillende gevallen ondergeschikt zijn gemaakt aan 
de architectonische uitstraling. Het meest belangrijke voor de levensduur van een complex is de tevredenheid van de gebruiker 
welke dus bovenaan zou moeten horen te staan bij keuzemomenten. Ook werden opmerkelijke bevindingen gedaan waar men 
niet meteen bij stil zal staan. Een goed voorbeeld daarvan is dat geluid veel belangrijker en dominanter blijkt te zijn dan dat 
wij denken. Zo kan een monotome ruis op de achtergrond na verloop van tijd als zeer storend ervaren worden, terwijl een 
zacht achtergrondmuziekje onbewust een positief effect kan hebben op ons gevoel van welbevinden. Ook is het interessant 
dat het opvalt dat vaak juist de details de uiteindelijke sfeer van een ruimte bepalen. Als voorbeeld kan daglicht een ruimte 
betreden door middel van ramen en openingen. Echter hier zitten grote verschillen in. Door met deze toetreding van licht te 
spelen, kan tot speciale effecten gekomen worden die allen een specifieke sfeer aan de ruimte kunnen geven. (Figuur 6).  
Al bij al is de belangrijkste relatie van dit vervolgonderzoek tot het voortraject dat het belangrijk is alvorens te gaan ontwerpen 
goed in de doelgroep te verdiepen, zodat er geen belangrijke elementen over het hoofd gezien worden die juist averechts werken 
op de zintuigen van desbetreffende groep personen. En de algemene bewustwording dat we aan al de vijf zintuigen waarover 
we beschikken moeten denken tijdens het ontwerpproces, omdat de meestal als onderschikt benoemde zintuigen juist belangrijker 
zijn in het verwerkingsproces van de ruimte om ons heen dan men zou denken. Concluderend kan worden gezegd dat er heel 
nauwlettend omgegaan moet worden met de gewaarwording van de zintuigen van een specifieke doelgroep. 

1
Introductie | M3
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Fig. 9: Leegstand scholen 

Fig. 7: Toename ouderen door vergrijzing Fig. 8: Tabel incidentie van dementie 
per 1000 inwoners in Nederland
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1

Toename leegstand basisschoolgebouwen

Er zijn steeds minder basisscholen nodig in verband met bevolkingskrimp. In de praktijk krijgen scholen een vergoeding voor het 
aantal leerlingen/klassen dat zij hebben. Dit is een genormeerde vergoeding die dus losstaat van het aantal m2 oppervlak waar-
over de school beschikt. Bij krimp zal een school een aantal vierkante meters overhouden, waarvoor zij geen vergoeding krijgen en 
waarvan de kosten dus voor eigen rekening zullen komen. Door de krimp wordt het voor bepaalde scholen onmogelijk om te blijven 
bestaan en zullen hun deuren moeten sluiten, omdat ze niet meer rond kunnen komen (Kennisplatform Demografische Transitie, z.d.). Ook 
is een hedendaags verschijnsel van de krimp dat verschillende basisscholen met elkaar gaan fuseren tot één (nieuw) schoolgebouw 
met het resultaat dat de overige scholen leeg komen te staan (Binnenlands bestuur, 2012). Voor de komende acht jaar is er naar 
schatting een landelijke daling van 160.000 basisschoolleerlingen. Omgerekend gaat dit om een oppervlakte van ruim 620.000 m2 
dat minder nodig is, maar die wel onderhouden moet blijven. Jaarlijks zal dit onderhoud van deze leegstaande vierkante meters een 
kleine 19 miljard bedragen. Deze gegevens zijn gebaseerd op CBS-cijfers en zijn per regio verschillend (Kennisplatform Demografische 
Transitie, z.d.). Voor veel van deze basisscholen zijn in de huidige beleidsplannen nog geen herbestemmingen gevonden waardoor deze 
panden voor een lange periode leeg staan. Dit brengt onnodige kosten met zich mee. De bouwkundige en esthetische kwaliteit van 
zo’n gebouw heeft daar sterk onder te lijden wat een grote zonde is aangezien deze gebouwen voor vele mensen een historische 
en emotionele waarde heeft.  

Verwachte toename van het aantal inwoners met dementie in Nederland

Komende decennia wordt verwacht dat het aantal mensen met dementie nog sterk zal toenemen. Op heden zitten we op een lan-
delijk gemiddelde van ruim 260.000 inwoners met dementie (Alzheimer Nederland1, 2014). Dit is het gevolg van de demografische 
ontwikkelingen in ons land, waaraan de vergrijzing ten grondslag ligt (Nationaal Kompas Volksgezondheid, 2014). Dementie openbaart zich 
namelijk vooral in de hogere leeftijdscategoriën. Door de vergrijzing en de toegenomen leeftijdsverwachting van de bevolking wordt 
de bevolking steeds ouder wat gepaard gaat met een verhoogde kans op dementie. In de tabel in figuur 8 is de incidentie van 
dementie per 1000 inwoners in Nederland weergegeven. De incidentie is het aantal mensen, binnen bepaalde leeftijdsklassen, dat 
gemiddeld binnen een jaar dementie krijgt (Alzheimer Nederland2, 2014). Uit verschillende studies is gebleken dat het aantal mensen met 
dementie explosief zal gaan stijgen. Naar schatting zullen er in 2040 ruim 500.000 mensen een vorm van dementie hebben. Er 
zal zich een piek vormen rond het jaar 2055 met zo’n 690.000 mensen met dementie (Alzheimer Nederland3, 2014). 

Introductie | Relevantie
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Fig. 10: Landelijke bezuinigingen. Stimulans langer thuis wonen.
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1

Landelijke bezuinigingen omtrent ouderenzorg en daarmee gepaard gaande overbelasting mantelzorgers 

Zeer actueel op het moment zijn de landelijke bezuinigingen omtrent de ouderenzorg wat inhoud dat er vanuit de overheid gestimu-
leerd zal worden om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen door hen vaker een beroep te laten doen op familie en vrienden 
(Rijksoverheid, 2014). Deze ingreep heeft behoorlijke consequenties voor de mantelzorgers. De zorg opnemen voor je partner met 
dementie is al een zware taak en resulteert nu al vaak tot overbelasting (Alzheimer Nederland4, 2014). Juist omtrent de landelijke be-
zuinigingsingrepen om het langer thuis wonen te stimuleren, is het van belang om creatieve en vernieuwende concepten te ontwikke-
len. Het leefgenot moet hierbij hoog in het vaandel staan. Met name de taak van de mantelzorger moet niet onderschat worden. De 
sociale omgeving van een koppel waarbij bij een van hen dementie wordt geconstateerd wordt steeds kleiner, omdat de omgang met 
een persoon met dementie steeds moeilijker wordt. De dementerende verandert in de loop van de tijd in een persoon die niet meer 
overeenkomt met de persoon die het voorheen altijd geweest is. Hiermee raakt de gezonde partner dan ook zijn/haar echtgenoot 
steeds meer “kwijt”. Het leven van de partner/mantelzorger van een persoon met dementie zal na de diagnose steeds meer in het 
teken van zorgen en verzorgen komen te staan. Een veel voorkomend probleem is dat de mantelzorgers in het beginstadium niet graag 
over de ziekte en hun gevoelens praten met derden. Door de opkropping van deze gevoelens en toenemende zorg voor hun partner 
worden de werkzaamheden binnenshuis steeds zwaarder. Uiteindelijk komt er een moment dat extra hulp nodig is, omdat de mantel-
zorger uitgeput raakt. Om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen is het dan ook zeer belangrijk 
om ervoor te zorgen dat mantelzorgers zich er bewust van worden dat het belangrijk is om over hun gevoelens te praten en zo nodig 
hulp uit hun vertrouwde omgeving aan te nemen (Expertisecentrum mantelzorg, 2013). Het aantal overbelaste mantelzorgers is de afgelopen 
jaren sterk gegroeid en zal in de toekomst alleen maar verder gaan toenemen gezien de statistische vooruitzichten (Vermaas, 2011).

Introductie | Relevantie
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Koppel samen in eigen huis  Na een bepaalde tijd wordt 
het zorgen en verzorgen van 
de partner met dementie te 
zwaar voor de mantelzorger

De dementerende partner zal moeten worden 
opgenomen in een speciale woongroep of 
verpleeghuis. De mantelzorger blijft alleen 
achter in het eigen woonhuis.

Nieuw concept, waarbij koppels samen in een kleinschalig woon-
complex kunnen wonen, waardoor zij door onderlinge onder-
steuning aan elkaar langer als koppel bij elkaar kunnen blijven. 

Fig. 11: Schematisering onderzoeksvraag
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Deze actualiteiten zijn tezamen onder de loep genomen en er is gekeken of deze aan elkaar gekoppeld zouden kunnen worden. 
Om tot een concreet en realistisch onderzoek te komen is ervoor gekozen om een huidig leegstaand schoolgebouw in Maarheeze 
met de doelgroep, de personen met dementie en hun partners, als uitgangspunt te nemen. Dit heeft geleid tot de volgende 
onderzoeksvraag:

“ Wat moet er gedaan worden om de St. Joseph school in Maarheeze te transformeren in een kleinschalige 
woonaccommodatie voor koppels waarvan de mantelzorgers elkaar kunnen ondersteunen, waardoor zij langer, 
zorgelozer en met meer plezier langer samen kunnen blijven wonen met hun dementerende partners? ”

1
Introductie | Onderzoeksvraag
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Fig. 12: Wat is dementie? 
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De letterlijke vertaling van dementie is: geestelijke aftakeling (Hersenstichting, z.d.). Het is een chronische aandoening, waarbij steeds 
meer zenuwcellen in de hersenen en/of de verbindingen tussen deze zenuwcellen beschadigd raken. Het functioneren van de 
hersenen gaat hierdoor steeds verder achteruit. 

Uit de praktijk blijkt dementie gepaard te gaan met het ouderdoms proces. Maar liefst een op de vijf mensen krijgt te maken 
met een vorm van dementie. Het krijgen van deze ziekteverschijnselen onder de 65 jaar is dan ook zeldzaam te noemen. 
Heden ten dage telt Nederland zo’n 260.000 mensen met dementie (Alzheimer Nederland1, 2014). Slechts ongeveer 12.000 
mensen uit deze groep is jonger dan 65 jaar (Alzheimer Nederland1, 2014). Bij het horen van de term dementie denkt men gelijk 
aan een specifieke ziekte. In feite is dementie geen ziekte, maar is het een verzamelnaam voor tientallen verschillende her-
senaandoeningen met overeenkomende ziekteverschijnselen. Dit betekent ook dat het geen ziekte is, maar er beter gepraat kan 
worden over een syndroom. Het gaat namelijk om meerdere verschijnselen die zich tegelijkertijd bij een bepaald persoon voor-
doen. Dit is ook de reden waarom de diagnose “dementie” zo moeilijk te maken is. Normaliter wordt de diagnose dementie 
gesteld zodra er ernstige geheugenstoornissen tesamen met één specifiek duidelijk aantoonbaar ander verschijnsel aanwezig 
is. Dit andere verschijnsel kan bestaan uit: het niet meer kunnen plannen en regelen, niet goed functioneren van het taal-
begrip, voorwerpen niet meer kunnen herkennen terwijl de zintuigen wel nog goed functioneren en het niet meer uit kunnen 
voeren van meerdere handelingen tegelijkertijd. Als een zo’n verschijnsel samen met het geheugenverlies problemen ople-
vert in het dagelijkse leven van deze persoon is de kans op de diagnose van dementie zeer aannemelijk (Hersenstichting, z.d.). 

De ziekte van Alzheimer is de meest bekende vorm van dementie, omdat deze vorm bij tweederde van de gevallen voorkomt. 
Maar naast de ziekte van Alzheimer zijn er nog heel veel andere vormen te onderscheiden, waarvan vasculair dementie, fron-
totemporale dementie en dementie met lewylichaampjes de meest voorkomende zijn. Vasculaire dementie is dementie die na 
een herseninfarct kan ontstaan. Frontotemporale dementie is een vorm van dementie waarbij veranderingen in het gedrag en in 
de persoonlijkheid optreden. Bij de laatste term, dementie met lewylichaampjes kunnen ook lichamelijk verschijnselen optreden 
welke sterk gerelateerd zijn aan de ziekte van Parkinson (Martha Flora1, 2014). Helaas is dementie tot op heden een onge-
neeslijke ziekte die in de loop der tijd alleen maar kan verergeren. Voor de bijverschijnselen die kunnen optreden tijdens het 
ziekteproces, zoals angst, slaapproblemen, hallucinaties, etc., zijn wel medicijnen beschikbaar, maar de oorzaak wordt er niet 
mee weggenomen (Hersenstichting, z.d.). Het ziekteproces wat wordt doorgemaakt kan globaal worden opgedeeld in vier verschil-
lende fases. Om te beginnen met het zogenoemde voorstadium welke gemiddeld twee tot drie jaar duurt. Het vermogen om 
te plannen en regelen neemt af, het nemen van initiatieven vermindert en men kan moeilijker op woorden en namen komen. 



26



27

2
Dementie | Wat is dementie?

De persoon zelf maakt een onzekere tijd door, omdat hij/zij zelf ook merkt dat er iets mis gaat met het eigen geheu-
gen. Vervolgens belandt men in het beginstadium, waarbij het plannen en regelen steeds moeilijker wordt en het geheugen 
hard achteruit gaat. Ook kunnen er gedrags- en karakterveranderingen optreden, waardoor een persoon niet meer zichzelf 
is. In het middenstadium wordt men steeds meer afhankelijk, doordat er hulp nodig is bij de dagelijkse handelingen zoals: 
aan- en uitkleden, wassen, incontinentie, etc. In de fase wordt het moeilijk om deel te nemen aan gesprekken en er treedt 
verlies op van oriëntatie en tijd, waardoor ook het dag- en nachtritme verstoord kan raken. In het laatste stadium, waarin 
men spreekt van zeer ernstige dementie, zal het spraakvermogen steeds verder afnemen en zal de dementeren steeds 
meer hulp nodig hebben, doordat allerlei dagelijkse handelingen niet meer zelfstandig uitgevoerd kunnen worden (Martha Flo-
ra2, 2014). De gemiddelde levensverwachting na vaststelling van de diagnose dementie is acht jaar (Trimbos Instituut, 2010).         
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Fig. 13: Ontwikkelde ontwerptools voor mensen met dementie
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Richting en overzicht geven
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Aan de hand van grondig literatuuronderzoek zijn verschillende ontwerpmethoden tot stand gekomen, welke bij kunnen dragen 
aan een prettig woon- en leefklimaat voor mensen met dementie. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat deze mensen 
zo goed mogelijk gestuurd en begeleid worden om hun dagelijkse handelingen zo goed en lang mogelijk uit te kunnen blijven 
voeren. De belangrijkste ontwerpmethoden waarmee rekening gehouden dient te worden tijdens een ontwerp voor deze doelgroep 
zijn: 

- Richting en overzicht geven. In overzichtelijke ruimtes zijn onverwachte gebeurtenissen vrijwel uitgesloten. Dankzij een 
goed overzicht krijgt de dementerende een duidelijke indruk wat hij of zij in deze ruimte kan ondernemen. Doordat het eigen 
oriëntatievermogen sterk afneemt heeft dit een positieve werking op het gevoel van zelfvertrouwen en veiligheid (Interieur en 
dementie, 2014)(Nillesen, 2013). 

- Betrokkenheid laten voelen. Door in het ontwerp rekening te houden met interacties tussen verschillende bewoners en 
gemeenschappelijke plekken te creëren wordt het gevoel van eigenwaarde van deze doelgroep sterk verhoogd. Sociale interactie 
is cruciaal om het gevoel van eenzaamheid, vaak ontstaan door onbegrip uit hun nabije omgeving, tegen te gaan (Kommer, 
2004) (De zorggroep, 2013).

- Zelfstandigheid stimuleren. Door voorzieningen aan te brengen die ervoor kunnen zorgen dat de dementerenden zelf 
langer hun dagelijkse handelingen kunnen uitvoeren wordt de zelfredzaamheid bevorderd wat resulteert in een verhoogd zelfver-
trouwen (Nillesen, 2013)(Kommer, 2004).

- Geleiding. Doordat mensen met dementie vaak geneigd zijn om dicht langs wanden af te lopen, omdat zij op zoek zijn 
naar houvast en veiligheid, kan geleiding ervoor zorgen dat zij door het volgen van bepaalde elementen van plaats a naar b 
begeleid worden. Op deze manier hoeven zijzelf niet na te denken en de keuze te maken waar zij heen moeten/willen, omdat 
dit feitelijk al voor hun bepaald is. De geleiding geeft hun letterlijk en figuurlijk steun wat wederom de zelfredzaamheid en het 
zelfvertrouwen ten goede komt (Nillesen, 2013)(Vilans,2008).

2
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- Belevingsplekken opnemen. Door het veel voorkomende verschijnsel van loopdrang kan er door middel van bepaalde 
plekken, waar men iets kan beleven, ervoor zorgen dat de dementerende even de pas op de plaats neemt en stopt met lopen. 
Het geeft hun de rust die ze nodig hebben, omdat het alsmaar lopen tot uitputting kan leiden. Voor andere personen die juist 
gebrek aan beweging hebben kunnen deze plekken juist voor prikkels zorgen, waardoor zij gestimuleerd worden om in beweging 
te blijven. Deze prikkels kunnen alle zintuigen ineens omvatten, maar er kan ook gekozen worden om de zintuigen afzonder-
lijk te prikkelen. Op deze manier kan bijvoorbeeld een nadrukkelijke  focus gelegd worden op de tastzin. Het is daardoor heel 
duidelijk dat de plek hun uitnodigt hetgeen er staat aan te raken. Deze zintuiglijke prikkels geeft hen afleiding en gaat hierdoor 
verveling tegen, waardoor deze mensen op beide manieren zowel fysiek als mentaal tot rust kunnen komen (Nillesen, 2013)
(De zorggroep,2013).

- Buitenruimten toegankelijk maken. Doordat zijzelf over de keuzevrijheid beschikken om naar buiten te treden wordt de 
grens hier naar toe zeer laagdrempelig gemaakt. Het verblijven in de buitenlucht geeft hen rust, meer lichamelijke beweging en 
meer besef van tijd en oriëntatie (Nillesen, 2013) (Moderne dementiezorg, z.d.).

- Herkenbaarheid en huiselijkheid. Herkenbaarheid zorgt indirect voor duidelijkheid. Aangezien de herinneringen van 
vroeger voor hen nog het meeste intact zijn ervaren zij huiselijkheid zoals zij het toen gewend waren. Door op deze oude si-
tuatie in te spelen in het nieuwe ontwerp wordt voor hen een huiselijke omgeving gecreëerd. Door met herkenbare elementen, 
maar ook materialen te werken, wordt er duidelijkheid geschept en het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid vergroot (Nillesen, 
2013) (Interieur en dementie, 2014) (Omgevingspsycholoog, 2014). 

2
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Eindhoven

Weert

Maarheeze

Grenslijn: Noord-Brabant | Limburg

Grenslijn: Nederland | België 

Fig. 14: Situatiekaart; ligging van Maarheeze
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Maarheeze maakt deel uit van de gemeente Cranendonck dat in het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant ligt. Vanwege 
deze zuidelijke ligging is de afstand tot de Belgische grens zeer minimaal. (Figuur 14). Het is een middelgroot dorp met on-
geveer 5248 inwoners gelegen aan de snelweg A2, tussen de steden Eindhoven en Weert in (Gemeente Cranendonck, z.d.). 
Door deze directe ligging aan de snelweg ligt het dorp Maarheeze zeer strategisch opgesteld. Sinds 2010 is Maarheeze opnieuw 
voorzien van een treinstation. Lijnbussen rijden door het dorp en hebben ook een halte op het station, waardoor het openbaar 
vervoer zeer goed functioneert in en rondom het dorp. 
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Fig. 15: Situatiekaart; voorzieningen Maarheeze 1:500
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De St. Josephschool is zeer centraal gelegen in het dorp en hierdoor liggen verschillende faciliteiten op loopafstand. Zeker voor 
deze doelgroep, die mogelijk niet meer goed ter been is, is dit een groot voordeel. Zoals in figuur 15 te zien valt, bevindt zich 
in de Smits van Oyenlaan het centrum wat op 200 meter afstand ligt. Het is een centrum zoals we gewend zijn in vele dorpen: 
vele primaire winkelvoorzieningen, zoals supermarkten, zijn aanwezig.

Op nagenoeg gelijke afstand ligt de nieuwe grote basisschool van Maarheeze. Rondom deze school ligt een mooi groen aangelegd 
wandelgebied. Door het groene karakter van dit gebied heerst hier rust en kalmte, wat een fijne uitvalbasis kan zijn voor de 
nieuwe doelgroep in de St. Josephschool. Al wandelend komt men uit bij het gemeenschapshuis de Smeltkroes. (Figuur 15). 
Men kan hier naar de bibliotheek om rustig een boekje te lezen of even te genieten van een kunstexpositie in de centrale hal. 
Drie grote gymzalen geven de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende sportprogramma’s. In de middagen en avonden 
worden er volop evenementen georganiseerd in de grote zaal zoals: cabaret, toneelstukken, zang, maar ook speciale ouderen-
voorstellingen. De Smeltkroes is daarnaast de algemene uitvalbasis voor de algemene activiteiten en feesten uit het dorp zoals 
carnaval, sinterklaas, verkiezingen etc.   
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Fig.16: Ontsluitingswegen rondom St. Josephschool
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Wanneer er meer wordt ingezoomd op de projectlocatie dan valt te zien dat de St. Josephschool is omringd door drie straten: 
de Stationsstraat, Sterkselseweg en de Oude Boom. De Stationsstraat en Sterkselseweg zijn twee grote ontsluitingswegen in het 
dorp. (Figuur 16). Zoals de namen al doen vermoeden leidt de Sterkselseweg naar het aangrenzende dorp Sterksel en de 
Stationsstraat naar het spoor waar in het verleden een station stond. Deze twee straten worden middels het kleine straatje “Oude 
Boom” aan elkaar verbonden. Hierdoor ligt het schoolcomplex op een door straten afgebakend eigen stukje grond. 

Stationsstraat en Sterkselse weg

De oude boom
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Fig. 17: Morfologische ontwikkelingen van de St. Josephschool
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Het huidige complex is in het verleden in verschillende fases opgebouwd. In 1919 is de eerste steen van het daad-
werkelijke schoolgebouw gelegd. Drie klaslokalen werden evenwijdig aan de Stationstraat omhoog getrokken met een grote 
open ruimte tussen de straat en het gebouw in. Rond de jaren 30 is het woonhuis aan deze locatie toegevoegd. In 1957 
was er vraag naar extra klaslokalen en werd er een nieuwe vleugel bestaande uit drie klaslokalen, haaks op de bestaande, 
evenwijdig aan de Sterkselseweg bijgebouwd. Een korte periode daarna rond het jaar 1966 was er wederom vraag naar 
uitbreiding. De bestaande eerst gebouwde vleugel wordt met twee klaslokalen verlengd, waardoor deze vleugel uiteinde-
lijk uit vijf klaslokalen bestond. In deze periode werden ook extra ruimtes, zoals toiletten en spreekruimten, aangebouwd aan 
de zijde van het achterliggende straatje: de Oude Boom. De laatste toevoegingen werder gedaan rond het jaar 1976. De 
gymzaal werd tussen de eerst gebouwde vleugel en het bestaande woonhuis ingebouwd. Om de drie vleugels uiteindelijk 
aan elkaar te koppelen werd er ook nog een tussenstuk gebouwd in het midden van deze drie vleugels, waardoor het ge-
hele gebouw van binnenuit ontsloten kon worden. Wegens de situering van de vleugels ten op zichte van elkaar zijn er twee 
pleinen gecreëerd: een groot plein gelegen aan de Stationstraat met als begrenzingen de hoofdvleugel en de gymzaal en 
aan de achterzijde een kleiner plein begrensd door de Oude Boom en de twee vleugels met de klaslokalen. (Figuur 17).  
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Figuur 18: Foto aanduidingen Figuur 19: Foto 1

Figuur 20: Foto 2 Figuur 21: Foto 3
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Figuur 22: Foto 4 Figuur 23: Foto 5

Figuur 24: Foto 6 Figuur 25: Foto 7
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Figuur 26: Gevel details
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Vanwege de morfologie van het gebouw ontstaan zoals eerder gezegd twee pleinen. Een groot plein is gecreëerd aan de Sta-
tionstraat vanwege de terugliggende hoofdvleugel wat een mooie rustige inpassing geeft in het dorpse straatbeeld. Op deze manier 
is een veilig plein verwezenlijkt aan een drukke hoofdstraat in het dorp. De afstand van de straat tot aan de hoge raampartijen 
in de gevels zorgen samen voor een statige uitstraling richting de Stationsstraat. (Figuur 20).

Het jaren 30 woonhuis beschikt duidelijk nog over zijn eigentijdse karakter. De donkere bakstenen tezamen met de typische details 
uit die tijd, zoals de ronde boogdeur met kleine glas in lood ramen er rond omheen, de houten raamkozijnen met daarboven de 
ambachtelijk uitgevoerde hanenkamrollagen en de raamverdelingen met bovenin glas in lood. (Figuur 19).  

Opmerkelijk aan het gebouw zijn de verschillende materialiseringen van de gevels. Het oude woonhuis is uitgevoerd in een donkere 
baksteen. Bij vleugel 2 is ook het orginele metselwerk nog intact net zoals de tussenbouw welke weer in een net afwijkende 
steen is uitgevoerd. Vleugel1 en de gymvleugel zijn beide wit geschilderd. We hebben hier te maken met vijf verschillende ge-
veluitvoeringen wat een bepaalde mate van onrust tot stand brengt. Daarbij komt ook nog het oranje dak wat daarentegen wel 
op ieder gebouwdeel op dezelfde wijze is doorgelegd.

De school beschikt over een aantal specifieke architectonische elementen. De betonnen lijsten rondom de ramen zorgen ervoor 
dat de ramen opvallen in het gevelvlak. Kenmerkend zijn ook de doorstekende kopgevels welke zijn afgewerkt met zinken dek-
lijsten. Bij alle drie de vleugels is boven in een van de kopgevels een kenmerkend rond raampje opgenomen. Opvallend is dat 
de hoofdvleugel over meerdere details beschikt dan de andere twee vleugels. In deze eerst gebouwde vleugel is namelijk boven 
in de gevel een versiering in het metselwerk aangebracht. Ook de uitgetimmerde dakgoot is sierlijk vormgegeven met in het zicht 
liggende klosjes eronder. Deze houten bakgoot is wel ook terug te vinden in de gymvleugel. (Figuur 26).

Heel duidelijk zichtbaar is de oriëntatie van de gebouwen middels de grote raampartijen op de hoofdstraten. De uitstraling van 
het gebouw aan de Oude Boom zijde, het achterliggende straatje, is erg besloten. Het is in groot contrast met de rest van het 
complex, mede door de later toegevoegde toiletblokken en andere ruimten, en daardoor kan er duidelijk gesproken worden van 
de achterkant van het complex. (Figuren 22 en 23).
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Figuur 27: Gedeeltes van het gebouw welke gesloopt dienen te worden
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In figuur 17 is duidelijk weergegeven dat het schoolcomplex in verschillende fases is opgebouwd. Deze fases zijn verspreid over 
tientallen jaren. Dit is ook duidelijk te zien wanneer men het complex met kritische ogen bekijkt. De eerste en tweede gebouwde 
vleugel lijken zeer sterk op elkaar, maar vertonen ook grote verschillen. De dakgoothoogte en de nok stroken niet met elkaar. 
Daarnaast hebben de ramen duidelijke overeenkomsten zoals raamverdeling en de betonnen kaders er rondom heen. Echter, de 
exacte maten en verhoudingen wijken af. Ook wanneer de derde vleugel, de gymvleugel, wordt vergeleken met de overige twee 
vleugels zijn dezelfde afwijkingen op te merken. (Figuren 20 en 24).

Zoals op de foto’s van het complex duidelijk zichtbaar is, zijn aan de Oude Boom alleen maar achterkanten gelegen. De 
klaslokalen zijn allen op de hoofdstraten georiënteerd. Deze achtergevels zijn amper voorzien van ramen die uitkijken op dit kleine 
achterplein. Dit heeft uiteraard te maken met de later toegevoegde bouwdelen zoals de toiletblokken, vergaderruimten, bergingen, 
cv ruimte, etc. Aangezien dit geen algemene verblijfruimten zijn, zijn zij amper tot niet voorzien van ramen. 

Bij het in 1976 aangebouwde koppelstuk tussen de drie vleugels in is voornamelijk naar functionaliteit gekeken. De esthetische 
waarde van dit bouwwerk is zeer laag. Te zien valt dat er wel een poging is gedaan om de raamindelingen terug te laten 
komen, maar de typische betonnen rand is hier niet meer terug te vinden. De multiplex gevelinvullingen boven de ramen komen 
uit het niets tevoorschijn. Nergens anders is in de gevels multiplex toegepast, waardoor dit een goedkope uitstraling teweegbrengt. 
Voor de plint is weinig extra moeite gedaan. bij de overige gebouwen heeft de plint een afwijkende kleur, wat toch weer voor 
een kleinschaliger en sfeervoller aanzicht zorgt. De plint in dit nieuwe gedeelte is in dezelfde kleur metselwerk doorgetrokken, 
waardoor met al het voorgenoemde tezamen er een eentonig en oninteressant beeld is ontstaan. 

De garage welke in dezelfde periode is aangebouwd is zo gepositioneerd dat het de achtergevel van het oude jaren 30 woonhuis 
wegdrukt. Deze belende bebouwing zorgt ervoor dat de achtergevel aan het zicht wordt onttrokken. (Figuur 25).

Met deze argumenten is er tot het besluit gekomen deze gedeeltes van het complex te slopen, zoals afgebeeld staat in figuur 
27. Door het slopen blijven de vier hoofdvolumes over, waardoor er een gebouwensemble ontstaat wat het uitgangspunt vormt 
voor het nieuwe ontwerp. De plattegrond die hierdoor overblijft is te zien in figuur 28.

Project informatie | Waardestelling St. Josephschool
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Figuur 28: Uitgangspunt ontwerp
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Fig. 29: Gevelsteen in de kopgevel van de voormalige gymzaal 
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Indeling complex: 
 - Minimaal zes maximaal tien mensen met dementie in het complex (Nilessen, 2013).
 - Aanleunwoningen voor weduwen. Wanneer de partner met dementie komt te overlijden moeten de mantelzorgers de  
 mogelijkheid hebben om in het complex te blijven wonen. Daarentegen moet de persoon met dementie een nieuwe   
 locatie zoeken wanneer de mantelzorger zelf hulpbehoevend wordt of komt te overlijden, omdat anders de    
 overige mantelzorgers zich hierover moeten ontfermen wat ten koste gaat van hun eigen ontspanning. 
 
Gemeenschappelijke gedeelte: 
 - Centrale entree
 - Ontsluitingsgangen van appartementen inclusief belevingsplekken
 - Gezamenlijke leefruimte inclusief keuken welke gekoppeld is aan een zelfstandige doolgang
 - Kantoor en praktijkruimte
 - Services 
 - Logeervoorzieningen voor familie en vrienden
 - Parkeervoorzieningen

Prive gedeeltes: 
 - Eigen badkamer
 - Woonkamer
 - Keuken
 - Slaapkamer
 - Toilet
 - Berging
 - Een relatie met buiten 
 
Tuin: 
 - Belevingsplekken
 - Zitplekken 
 - Kleinschalige dieren
 - Goede toegankelijkheid
 
Dagopvang
 - Ruimte voor minimaal acht mensen met dementie
 - Relatie met de tuin

4
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Figuur 24: Zitgelegenheden

Figuur 25: Toegankelijkheid

Figuur 25: Overzicht

Figuur 30: Tuinconcept; Toevoegingen t.b.v. gebruiksvriendelijkheid
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Zoals algemeen bekend is, is buitenlucht erg gezond voor de mens. Mensen worden rustig van de natuur en ze kun-
nen even loskomen uit hun dagelijkse ritme. Wanneer men bijvoorbeeld een drukke of stressvolle dag heeft gehad, 
blijkt het even buiten zijn een heilzame werking te kunnen uitoefenen. Aan het einde van de middag zijn veel mensen vaak 
geestelijk uitgeput, waardoor zij het liefste hun rust gaan zoeken binnenshuis op de bank. Echter, het is veel gezonder 
om naar buiten te stappen om te sporten, een stuk te gaan wandelen aangezien we lichamelijk nog hartstikke fit zijn op 

dat moment. Het buiten zijn geeft ons weer nieuwe energie (Mens en gezondheid, 2013). Dit is uiteraard ook zeer belang-
rijk voor de mantelzorgers waar dag in dag uit een hoge druk op komt te liggen. Ze kunnen er letterlijk even uit. Aange-
zien de tuin zoals zojuist medegedeeld een heilzame werking moet bieden aan de mantelzorgers is het ook van groot belang 
dat de mensen met dementie hier volledig zelfstandig en veilig rond kunnen dolen, zodat zijzelf bevrijd zijn van hun zorgen.  
Voor de mensen met dementie heeft een tuin een grote toegevoegde waarde. Wanneer zij worden omgeven met groen en natuur 
kan dit een heilzame en ontspannende werking hebben. De natuur kan dementerenden helpen bij hun bewustwording van tijd 
en de wereld om hun heen. Wanneer er sneeuw ligt is het duidelijk winterseizoen en wanneer er volop tulpen in bloei staan 
spreken we van lente (Moderne dementiezorg, z.d.) Door middel van een direct nabijgelegen tuin kan de drempel hier naar toe heel 
laag gelegd worden. Hierdoor zullen zij meer in aanraking komen met de buitenlucht en draagt dit in sterke mate bij aan een 
actievere dagbesteding (Nillesen, 2013). Deze actievere dagbesteding heeft als gevolg dat deze mensen meer afleiding hebben 
en levenslustiger blijven. Om ervoor te zorgen dat deze tuin ook daadwerkelijk met plezier gebruikt wordt door de doelgroep is 
het van belang om de tuin aantrekkelijk en bruikbaar te maken. In de tuin moet wat te zien en te beleven zijn op een har-
monische en rustige wijze, omdat te veel prikkels juist averechts werken en ze onrustig maakt. Om ervoor te zorgen dat zij 
niet toegeven aan hun loopdrang is het belangrijk om verschillende zitgelegenheden verspreid over te tuin aan te leggen. Deze 
zitplekken moeten goed toegankelijk zijn wat inhoudt dat de paden die worden aangelegd goed beloopbaar moeten zijn, zowel 
met als zonder rollator/rolstoel. Daarnaast houdt deze toegankelijkheid ook in dat deze doelgroep indien gewenst moet kunnen 
deelnemen aan het tuinieren. Gedacht kan worden aan verhoogde tafels waar zij aan kunnen staan of waar de rolstoel onder 
gereden kan worden, zodat zij ook kunnen helpen met bijvoorbeeld het kweken van kruiden. Deze aanpassingen zorgen ervoor 
dat deze mensen zelfstandig aan de slag kunnen in de tuin wat ten goede komt aan hun zelfredzaamheid en hun gevoel van 
eigenwaarde. Door de tuin overzichtelijk te houden wordt het veilig en vertrouwd gevoel versterkt (Innovatiekring dementie, 2004) 

Bepaalde groenvoorzieningen kunnen natuurlijk ook binnenshuis worden toegepast, zoals planten, bloemen en kruiden, wat ook 
hier een positief gevoel stimuleert. Naast deze groen elementen hebben dieren vaak een positieve werking op mensen met 
dementie. Door bepaalde dieren, welke weinig onderhoud vergen, aan de tuin toe te voegen kan het gevoel van huiselijkheid 
en vertrouwen vergroot worden. Het aanraken, verzorgen en alleen al het bekijken ervan kan een goede en plezierige afleiding 
zijn. Het contact met deze dieren heeft een zeer positief effect op de sociale interactie en het gedrag (De zorgboog1, 2009).  

4
Programma | Tuin
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Figuur 31: Sloop secundaire gebouwgedeeltes Figuur 32: Ontwerpsuitgangspunt bestaande gebouw

Figuur 33: Ophoging vleugels met voormalige klaslokalen Figuur 34: Toevoeging van erkers/balkons
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5
Ruimtelijke aanpassingen 

Na het slopen van de later toegevoegde gebouwdelen blijven de vier hoofdvolumes van het gebouw over, waardoor er als ont-
werpuitgangspunt weer een heldere structuur ontstaat. Dit is driedimensionaal weergegeven in de figuren 31 en 32.

Ten grondslag aan het nieuwe ontwerp hebben de ontwerpuitgangspunten voor mensen met dementie en het programma van 
eisen gelegen. Ook is er rekening gehouden met de toekomstbestendigheid van het complex door het met nieuwe ingrepen en 
aanpassingen terug te brengen in de hedendaagse architectuur. 

Zoals in figuur 33 zichtbaar is, wordt er door de twee bouwvolumes, waarin zich de voormalige klaslokalen bevonden, in hoogte 
aan te passen een volwaardige eerste verdieping tot stand gebracht. 

De voormalige klaslokalen verlenen zich als een goed overneembare structuur voor de appartementen. Door deze appartementen 
aan de gangzijde uit te breiden en erkers aan de straatzijdes te plaatsen worden er appartementen met een vloeroppervlakte 
van +/- 75 m2 gecreëerd. (Figuur 34).
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Figuur 35: Verlenging van twee vleugels ter creëring van een hoofden-
tree en ontsluiting van de eerste verdieping 

Figuur 36: Toevoeging van doolgangen voor de mensen met dementie

Figuur 37: Plaatsing van een dagopvang
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5
Ruimtelijke aanpassingen

Om er voor te zorgen dat op de eerste verdieping de drie vleugels ook aan elkaar gekoppeld worden, waardoor de verdiepings-
vloer ook vloeiend over alle drie de gebouwdelen doorloopt, is ervoor gekozen om de vleugel van de voormalige gymzaal op een 
sobere wijze te verlengen richting de twee woonvleugels. Op deze manier zal deze verlenging functioneren als het koppelstuk 
van de drie vleugels en daarom is ook de keuze gemaakt om hier het centrale hart, zoals de entrees en stijgpunten te situeren.   
Deze verlenging van het bouwvolume wordt op gelijke wijze toegepast ter plaatse van de kleine vleugel. Deze vleugel wordt verlengd richting 
het oude woonhuis, waardoor hier de centrale entree ontstaat. Door deze twee verlengingen op dezelfde manier uit te voeren krijgen deze 
twee volumes een relatie met elkaar wat ervoor zorgt dat het gebouwensemble helder van structuur blijft zoals weergegeven in figuur 35.

Na studie gedaan te hebben naar mensen met dementie is gebleken dat zij vaak doolgedrag vanaf een bepaalde fase in hun 
ziekteproces vertonen. Obstakels en onoverzichtelijke hoeken zijn hiervoor onwenselijk. In figuur... valt te zien dat er twee bochtige 
volumes aan het gebouw zijn toegevoegd. (Figuur 36). Deze zijn geheel ontworpen vanuit het oogpunt van de dementerenden 
om ze het dolen mogelijk te maken op een veilige manier wat ze rust zal bieden en daardoor indirect ook de mantelzorger. 

Op de laatste schematische afbeelding is nog een volume aan de zijde van het grote plein toegevoegd. (Figuur 37). Hier is plaats 
gemaakt voor een dagopvang, waar gedurende een aantal middagen/dagen per week de mensen met dementie kunnen vertoeven. 
In de periodes dat zij hier worden opgevangen zijn de mantelzorgers even verlost van hun zorgen en dit geeft ze tijd voor ontspanning. 
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Ontsluitingsgang appartementen
met belevingsplekken 

Begane grond 8 appartementen voor koppels. 
Eerste verdieping 8 appartementen voor weduwen

Dagopvang 

Afgeschermde tuin

Gezamenlijke ruimteServicewoning

Doolgang incl. patio

Openbare 
hoofdentree

Figuur 38: Schematische weergave van de functies binnen het kleinschalige wooncomplex
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6
Plattegronden

Zoals in figuur 38 zichtbaar is zijn er op de begane grond acht appartementen gerealiseerd. Meer informatie hierover volgt in 
het hoofdstuk ‘Wonen’. Deze appartementen zijn voorzien van een eigen ingang aan de noordzijde van het complex. De toe-
voeging van de golvende gang is speciaal ontworpen voor de mantelzorgers en hun dementerende partners. Dit zal verder op 
in het verslag bij het hoofdstuk ‘recreëren’ verder toegelicht worden. Ook de hoofdentree, gelegen aan de westzijde, komt op 
deze ontsluitingsgang van de appartementen uit. Daarnaast vindt hier de ontsluiting, middels lift of trap, naar de eerste verdieping 
plaats. Bij binnenkomst van het gebouw via de hoofdentree zijn de kolommen bewust zo gesitueerd dat zij de bezoeker/bewoner 
naar het gemeenschappelijke gebied leiden. Deze ruimtes bevinden zich achter de gesloten deur. Deze scheiding is gemaakt 
om ervoor te zorgen dat de dementerenden in de gemeenschappelijke ruimtes zelfstandig rond kunnen lopen zonder het gevaar 
dat ze het complex onbedoeld kunnen verlaten. Dit is natuurlijk van belang voor de mantelzorger welke zo op een ontspannen 
manier samen met de dementerende partner in het gebouw kan vertoeven. 

In het gemeenschappelijke gedeelte op de begane grond bevinden zich de gemeenschappelijke ruimte, services en de zelfstandige 
doolgang voor de mensen met dementie. Vanuit de gemeenschappelijke ruimte is er toegang tot de patio en belevingstuin welke 
ook geheel veilig afgebakend zijn van de omliggende omgeving. Over deze ruimtes wordt dieper ingegaan in de hoofdstukken 
‘Dolen’, ‘Recreëren’ en ‘services’. (Figuur 39). 

Op de eerste verdieping is de indeling vrijwel identiek aan de begane grond. (Figuur 40). Hier is plaats gemaakt voor acht 
aanleunappartementen. Deze bieden de mantelzorgers de mogelijkheid om, na het overlijden of overplaatsing van hun dementeren-
de partner, in het complex te blijven wonen. Deze appartementen worden ontsloten middels een galerij welke onderdeel uitmaakt 
van een riante daktuin. Bij aankomst op de eerste verdieping is de ruimte ingericht als een ontmoetingsruimte. Er is plaats om 
te zitten en te biljarten en er kan naar buiten gekeken worden. Door de oriëntatie van de trap en lift op de gemeenschappelijke 
ruimte, welke boven die van de begane grond ligt, wordt er gestimuleerd om gezamelijk de tijd door te brengen. Meer uitgebreide 
informatie over deze verdieping is te vinden in het hoofdstuk ‘Aanleunen’. 
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6
Plattegrond | Begane grond

Figuur 39: Plattegrond Begane grond 1:500
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6
Plattegronden | Eerste verdieping

Figuur 40: Plattegrond Eerste verdieping 1:500



60
Figuur 41: Appartement begane grond 1:100

Appartement koppel
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7

De appartementen van de koppels zijn geheel ontworpen vanuit het perspectief van de dementerende. Bij het ontwerpen van 
deze persoonlijke leefruimtes zijn alle ontwerptools benut:

 - Richting en overzicht geven
 - Betrokkenheid laten voelen
 - Zelfstandigheid stimuleren
 - Geleiding
 - Belevingsplekken opnemen
 - Buitenruimten toegankelijk maken
 - Herkenbaarheid en huiselijkheid

Een goede harmonische toepassing van deze tools dragen in aanzienlijke mate bij aan een prettige leefomgeving. Alle ont-
werpbeslissingen liggen dan ook ten grondslag aan deze uitgangspunten. (Figuur 41).  Het doel is om de persoon met dementie 
rustig te houden en hem te beschermen tegen onverwachte en plotselinge verrassingen. Een dementerende kan verward raken 
wanneer iets voor hem/haar onduidelijk is. Dit kan leiden tot gedragsproblemen. Angst, onrust maar ook agressief gedrag komen 
vaak voor. (Alzheimer Nederland5, z.d.). Het is van groot belang om deze stemmingswisselingen zo goed mogelijk te vermijden 
in het belang van de dementerende zelf, maar zeker ook van de mantelzorger. Zo ontstaat er meer rust in het gezinsleven en 
dit komt ten goede aan het leefgenot wat ze hierdoor langer samen volhouden.

De ontsluitingsgang van de appartementen is op zo’n manier ontworpen dat de mensen met dementie middels de wand naar de 
appartementen geleid worden. (Figuur 42). Zoals in hoofdstuk twee is uitgelegd zijn mensen met dementie geneigd om dicht 
langs de wanden af te lopen, omdat het hen steun en veiligheid biedt. Daarom is ervoor gekozen om zogenaamde “geleidings-
muren” te ontwerpen. Bij benadering van een appartement in deze gang buigt de muur zich in een gelijkmatige bocht af richting 
de voordeur van desbetreffende appartement. Hierdoor ontstaat er voor de entrees van de appartementen een nis. De voordeur 
staat hier schuin gesitueerd, waardoor men recht voor de voordeur uitkomt. Deze voordeuren worden voorzien van een lijst waar 
foto’s in geplaatst kunnen worden van het desbetreffende koppel wat in het appartement woont. Daarnaast is er in het nisje ruimte 
voor het plaatsen van persoonlijke spullen en accessoires wat bij de dementerende herinneringen zal oproepen. (Figuur 43). Het 
is aangetoond dat  herkenningspunten een positieve werking hebben op de oriëntatie van mensen met dementie (Aedez-Actiz, 
2012). Wanneer de dementerende samen met zijn partner zijn eigen voordeur nadert zal er sprake zijn van herkenning en 
dit geeft deze persoon vertrouwen en daarmee rust. Op deze manier kunnen zij rustig samen hun eigen appartement betreden. 

Realisatie | Wonen
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Fig. 42: Geleidingswand welke de persoon met dementie vanuit de ontsluitingsgang het appartement in geleid
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Het appartement passerende valt het op dat de afbuigende muur uit de gang in het appartement doorgetrokken is. Op deze 
manier wordt de dementerende verder zijn woning ingeleid. (Figuur 42). De muur vormt in het midden een klein zitplekje, waar 
de kapstok zich bevindt. Door de prominente aanwezigheid van de jassen in het midden van de leefruimte wordt de persoon 
met dementie aangespoord om de veilig afgebakende tuin te betreden. Het kleine zitplekje bevindt zich in het midden, waarvanuit 
een volledig overzicht over de primaire leefgedeeltes van het appartement is (Ideon, z.d.). (Figuur 45). De geleidingsmuur 
loopt nog verder door tot aan de erker met een eigen prive tuintje. De vijf appartementen in de lange vleugel hebben via dit 
prive tuintje ook directe toegang tot de grote gemeenschappelijke tuin. Het kleine persoonlijke voortuintje zorgt voor een barrière 
tussen prive en openbaar en geeft daarmee een mate van privacy, waardoor de directe inkijk wordt weggenomen. De erker is 
voorzien van vensterbanken op een traditionele hoogte van +/- 50 cm zoals van vroeger uit bekend is. Op deze vensterbanken 
is plaats voor persoonlijke spullen, zodat de serre naar eigen gewenste sfeer ingericht kan worden. De vensterbank zorgt er 
ook voor dat het duidelijk is dat de serredeur toegang tot buiten geeft en de ramen alleen uitzicht bieden (Rommel/Declerq, 
1998). De erkerdeur is volledig uit glas vervaardigd, zodat zij hierdoor zicht hebben op de prachtige wandeltuin en verlangen 
hebben om deze te bewandelen. Dankzij de erker wordt het directe daglicht in de woonkamer en keuken geweerd. Direct zonlicht 
kan mensen met dementie verblinden en moet daardoor ook zo goed mogelijk vermeden worden (Ruimte voor zorg, 2005). 

Vanuit de erker is dus overzicht over de tuin, maar ook over de keuken en woonkamer. (Figuur 44). Achter de zojuist ver-
noemde geleidingswand en de geleidingswand aan de keukenzijde zitten de secundaire functies van het appartement “verstopt”. 
Het zijn de functies waar de dementerende overdag of zonder begeleiding eigenlijk niet hoeft te komen. Aan de keukenzijde 
geleidt de geleidingsmuur de dementerende naar het toilet. Deze deur is wit wat contrasteert met de houten wand. Het is nameli-
jk belangrijk dat deze makkelijk en snel gevonden kan worden (Thuis wonen met dementie, z.d.). Deze staat dus in directe 
verbinding met het primaire leefgedeelte ter stimulering van de zelfredzaamheid (Anders zorgen, 2013). Wel is het toilet net 
om de hoek ontworpen om ongewenste geuren in het leefgedeelte toch zo goed mogelijk te voorkomen. Verder zit er achter 
deze geleidingsmuur een berging/bijkeuken. Door de deur van deze ruimte open te zetten wordt het visueel contact tussen de 
dementerende en de mantelzorger niet verbroken, waardoor de persoon met dementie zich niet eenzaam en onveilig kan gaan 
voelen (Wonen Limburg, z.d.).

Achter de geleidingswand, welke is doorgezet vanuit de ontsluitingsgang van de appartementen, liggen de andere secundaire 
functies. (Figuur 45). Namelijk de slaapkamer, badkamer en bijkamer. (Figuur 42). Door een sterke lus in de geleidingsmuur 
te maken tussen de slaapkamer en badkamer in worden deze twee ruimtes van elkaar gescheiden terwijl zij toch in open relatie 
met elkaar staan. Ook hier heeft deze ingreep ook nog als functie het stimuleren van de zelfredzaamheid. Wanneer de demen-
terende ‘s nachts wakker wordt en naar het toilet moet zal deze via de geleidingsmuur precies bij het toilet uitkomen. Ook voor 
de mantelzorger heeft dit het voordeel om ongestoord door te kunnen slapen, omdat de dementerende zichzelf op deze manier 
goed kan redden. 

7
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Fig. 43: Persoonlijke nis t.p.v. entree van het appartement
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Fig. 44: Zicht vanuit prive tuin op appartement met geleidingsmuren



66

secundaire functies

zichtlijnen

Figuur 45: Overzicht in het appartement en de aanduiding van de secundaire functies 1:100
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Vanuit de slaapkamer is er een directe relatie met de tuin, zodat de dementerende wanneer hij/zij een slechte dag heeft en veel 
in bed ligt een mooi uitzicht naar de buitenruimte heeft (Vilans, 2008). Boven het raam is het balkon van het bovenliggende 
appartement doorgetrokken, zodat ook in de slaapkamer het directe zonlicht voor een groot gedeelte geweerd wordt. 

Ook in de badkamer is gedacht aan de specifieke doelgroep. Er is gekeken naar voldoende loopruimte en het bad is uitgevoerd 
als inloopbad, zodat de dementerende indien nodig gemakkelijker in en uit bad geholpen kan worden. Het badkamermeubilair 
is zo uitgevoerd dat het voor de dementerende duidelijk is waar hij moet zijn. De handdoeken liggen in een open kast en de 
benodigdheden die hij/zij dagelijks nodig heeft kunnen achter deurtjes met glas geplaatst worden, zodat zij zichtbaar blijven. 
Benodigdheden waarvan het niet gewenst is dat de dementerende hier gebruik van maakt kunnen achter greeploze kastelementen 
geplaatst worden die in het zelfde materiaal als de kast uitgevoerd zijn en daardoor visueel wegvallen in het meubel en daardoor 
geen aandacht trekken (Alzheimer Nederland6, 2014)(Interieur en dementie, 2014). 

Vanuit de badkamer is er ook toegang naar de bijkamer die in open verbinding met de hoofdslaapkamer staat. Wanneer de 
dementerende ‘s nachts onrustig wordt kan het door de mantelzorgers als prettig ervaren worden om zich te verplaatsen naar de 
aangrenzende kamer, zodat zij toch van hun nachtrust kunnen genieten die zij nodig hebben (LHV, 2011). 

Het is belangrijk om te veel deuren te vermijden het geeft de persoon met dementie te veel keuze mogelijkheden, waardoor ze 
het niet meer zullen begrijpen. (Omgevingspsycholoog, 2014). Daarom is er in dit ontwerp voor gekozen om de deuren waar zij 
alleen overdag in principe niets te zoeken hebben in het zelfde materiaal vervaardigd als de geleidingswand, zodat deze deuren 
visueel wegvallen. (Figuur 46). Uiteraard mag de toiletdeur wel gezien worden, omdat dit de zelfredzaamheid juist bevordert. 
Vandaar hier de keuze voor een witte deur die wel duidelijk in het oog springt. 

Ruimtelijk kan er over de voormalige klaslokalen gezegd worden dat zij over een hoogte beschikte van 3,6 meter. Dit is geen 
typische hoogte maat voor woningen. Daarom is de keuze gemaakt om het plafond te verlagen tot 2,8m. De loze ruimte tussen 
deze vloeren kan gebruikt worden om de vloer goed te isoleren tegen contact- en luchtgeluiden afkomstig van de bovenverdieping. 
Er kan verwarring optreden wanneer mensen met dementie, zonder dat zij iets waarnemen, geluiden horen die voor hen niet 
plaatsbaar zijn (Nelissen, 2013). Andersom kan de dementerende zelf ook op bepaalde momenten probleemgedrag vertonen, 
waardoor hij/zij gaat schreeuwen, roepen, zingen, schoppen, etc. Door deze geluidsisolatie zullen de bovenliggende appartementen 
hier geen hinder van ondervinden (De zorgboog2, z.d.). Daarnaast is er in deze loze ruimte plaats voor installaties etc. Meer 
diepgang omtrent het bouwtechnisch ontwerp van deze appartementen is verderop in het verslag te vinden onder het hoofdstuk: 
doorsneden.

7
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Figuur 46: Wegvallende deuren in geleidingswand
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De keuzes voor de materialen in het appartement hebben te maken met dezelfde ontwerptools als in het begin van dit hoofdstuk 
aangegeven. De vloeren worden met hout bekleed, omdat de bruine kleur een warme en vertrouwde uitstraling geeft aan de 
appartementen. Ook de geleidingsmuur wordt met verticale houten latten bedekt. Hout is een materiaal wat door zijn aangename 
oppervlakte temperatuur graag aangeraakt wordt wat vanzelfsprekend een belangrijke eigenschap moet zijn van de geleidingsmuur. 
Echter is het van belang om een goed contrast tussen vloer en wanden te maken, zodat het verschil tussen deze ruimtelijke 
elementen duidelijk zichtbaar is voor de mensen met dementie. Daarom wordt de vloer in donker bamboeparket vervaardigd. De 
keuze voor bamboeparket heeft te maken met de wens om de vloer door te laten lopen in de erker, maar ook in het tuinpaadje 
richting de gemeenschappelijke tuin. Aangezien dit pad buiten ligt en voorkomen moet worden dat het glad en mossig wordt bij 
regenachtige weerstoestanden, is bamboe een goed alternatief. Bamboe wordt eerder stroever wanneer het vochtig is wat gunstig 
is voor deze doelgroep welke mogelijk niet meer goed ter been zijn en een verhoogd valgevaar hebben. De hardheid van dit 
materiaal is bijna tweemaal zo hard als eikenhout, waardoor het uitstekend tegen een stootje kan (Bamboo XL, 2012). Het 
bamboeparket wordt in de richting van de ontsluitingsgang naar de tuin toegelegd, omdat deze richting een gevoel van richting 
naar de tuin geeft. Ook heeft dit te maken met technische redenen, omdat je parket altijd met de richting van het licht mee legt.
Hierdoor vallen ongelijkheden minder op. De geleidingsmuren worden vervaardigd in lichte houten planken wat in contrast staat 
met de donkere bamboe parket vloer. (Figuur 44). De vloeren in de appartementen worden voorzien van vloerverwarming 
om het verblijf in de appartementen aangenaam te maken. De planken worden verticaal geplaatst met de gedachte de de-
menterende juist af te remmen in plaats van door te laten lopen. In deze verticaal gepositioneerde houten elementen kunnnen 
deuren met behulp van inwendige scharnieren onopvallend worden weggewerkt in de geleidingswand (Rommel/Declerq, 1998).  

7
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Figuur 47: Zelfstandig te gebruiken doolgang 1:150 
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Net zoals bij de appartementen is ook bij het ontwerp van de doolgebieden rekening gehouden met de ontwerptools van pag. 
21. In deze ruimte is de aanwezigheid van alle zeven de tools cruciaal: 

 - Richting en overzicht geven
 - Betrokkenheid laten voelen
 - Zelfstandigheid stimuleren
 - Geleiding
 - Belevingsplekken opnemen
 - Buitenruimten toegankelijk maken
 - Herkenbaarheid en huiselijkheid

Een veel voorkomend verschijnsel bij mensen met dementie is dat zij dooldrang krijgen. Er heerst een onrust in hun lichaam, 
waardoor iets in hun hoofd hun vertelt dat zij moeten gaan lopen (Mens en gezondheid2, 2011). Het gevaar hiervan is dat ze 
maar blijven lopen en onderweg geen rust nemen. Door deze uitputting van het lichaam wordt ook het gevaar op vallen alsmaar 
groter (Nillesen, 2013). Het bekende spreekwoord is hier dan ook op zijn plaats: “ze blijven lopen tot ze er bij neer vallen”. 
Het is van belang om deze mensen wel de mogelijkheid te geven om te lopen door bewegingsruimte te creëren. Het lopen kan 
namelijk ook als zeer positief bekeken worden, omdat de ouderen op deze manier in beweging blijven en het geeft hen rust. 
Wel moet er gezocht worden naar een goede balans tussen het lopen en rusten. Aangezien zij hier zelf niet toe in staat zijn 
kan er gekeken worden of de compositie en inrichting van deze ruimtes hen hierbij kan helpen. 

In dit ontwerp is er voor gekozen om een loopcircuit aan te leggen. (Figuur 47). Zo bestaat de mogelijkheid om door te 
blijven lopen. Deze doolgang kan dan ook geheel ontworpen worden op de behoeften en benodigdheden voor de de-
menterende doelgroep, zodat zij hier zelfstandig kunnen verblijven. Bij gebrek aan prikkels zullen ze al snel geneigd 
zijn om rond te blijven lopen, daarom is het van belang om zogenaamde belevingsplekken in deze ruimte op te 
nemen. Deze plekken roepen zintuigelijke prikkels op, waardoor er nieuwsgierigheid of verleiding ontstaat om naar deze 
plek toe te gaan. Daarbij is het belangrijk niet te veel prikkels in een keer te geven, omdat dit weer tot verwarring leidt. 
De prikkels die gegeven worden moeten helder en duidelijk zijn, zodat zij begrijpen wat ze ermee kunnen doen (Vilans, 
2008). Een bank of stoel geeft een duidelijk gebaar om te komen zitten en een raam om door te komen kijken. 

Om aan te sluiten op het tuinconcept is er als uitgangspunt een rondgang rondom een (toegankelijke) patio genomen. De patio 
is voorzien van een terras met daarom heen een rondgaand pad. Langs dit pad is een volière gesitueerd waar de bewoners de 
vogels kunnen voeren. (Figuur 48). Op het terras kan men genieten van het zicht op de vogels en het horen van hun zang. 
Ook van binnenuit de rondgang zijn de rondfladderende vogels goed zichtbaar en zorgen voor vermaak (Ouderenpsychiatrie, z.d.). 
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Figuur 48: Zicht op patio welke ten midden van zelfstandig te gebruiken doolgang gesitueerd ligt



73
Figuur 49: Doolgang met geïntegreerde rust- en belevingsplekken
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Figuur 50: Zicht op patio vanuit een geïntegreerde zitplek in de doolgang gelegen aan de Sterkselse weg
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De rondgang is geheel georiënteerd op deze patio middels een rustige ronde gevel welke is opgezet in een kolommen struc-
tuur ingevuld met ramen. Middels deze ramen is er op elke plek in de doolgang interactie met en zicht op de patio. Tussen 
deze kolommen zijn vensterbanken ontworpen op traditionele hoogte zoals voor hen bekend is vanuit hun verleden. De uit hout 
vervaardigde raamkozijnen liggen verdiept tussen de kolommen zodat er op de vensterbanken ruimte is voor het plaatsen van 
spullen of kunnen ze gebruikt worden als zitplekken. Ook aan de bovenzijde loopt de gevel tussen de kolommen door wat de 
looprichting van de doolgang versterkt. (Figuur 48).

Om de gang vrij te houden van obstakels, wat gevaarlijk is voor valgevaar, zijn alle belevingsplekken in de wanden geïntegreerd 
(Vilans, 2008). (Figuur 49). In de gekromde wand t.p.v. de Sterkselseweg zijn drie bloemramen ontworpen. Zij zijn allen 
in een andere hoek gepositioneerd, zodat er door ieder raam een ander uitzicht aanwezig is. Door de opwekking van deze 
verschillende prikkels per raam raakt de persoon met dementie minder snel verveeld aan zijn uitkijk. Door de diepte van deze 
ramen is het ook mogelijk om hier bepaalde spullen neer te zetten. In een bepaalde fase van het ziekteproces komt het vaak 
voor dat deze mensen continu bezig zijn met het oppakken, meenemen en verplaatsen van spullen (Mens en gezondheid3, 
2007). Naast deze bloemramen en vensterbanken zijn er om deze reden ook schappen in de buitenste wand ondergebracht 
welke kunnen fungeren als boekenrekken en wegzet planken.

Om ervoor te zorgen dat deze mensen ook voldoende rust nemen bestaan verscheidende geïntegreerde belevingsplekken in de 
wand uit banken. Zoals eerder vermeld heeft deze opname in de wand te maken met het voorkomen van obstakels, maar het 
heeft ook een belangrijke andere reden. Voor deze doelgroep is het moeilijk om geluiden afkomstig van achter te plaatsen en 
wekken daardoor stress op (Nillesen, 2013). Door deze situering zitten zij met de rug tegen de wand en hebben zij overzicht 
over de ruimte om hen heen en de patio. (Figuur 50). 

Door de rondgang door de achtergevel van het bestaande woonhuis en de gemeenschappelijke ruimte te trekken ontstaan hier 
twee extra belevingszones. Deze diversiteit in de rondgang is van belang ter voorkoming van herhaling wat resulteert in eento-
nigheid en uiteindelijk zijn aantrekkingskrachten daardoor zal verliezen. Het gedeelte van de gang welke door het woonhuis heen 
loopt wordt in oorspronkelijke stijl gelaten. Dat houdt in dat de kozijnen met de daarin opgenomen glas in lood bovenraampjes 
worden behouden, zodat hier de oorspronkelijke en voor veel bewoners een herkenbare sfeer blijft hangen (Kommer, 2004). 
Bij de overgang van de doolgang ter plaatse van het woonhuis naar de gemeenschappelijke ruimte, komt men midden in de 
gemeenschappelijke ruimte uit. Hier is bewust voor gekozen om de dementerenden te stimuleren om deze gemeenschappelijke 
ruimte te betreden. Zij kunnen door deze ruimte in te lopen helpen met de afwas, het koken, het dekken van tafel, spelletjes 
spelen, de grote tuin inlopen etc. Door ze in deze dagelijkse activiteiten te blijven betrekken blijven ze actief, fit en leven-
slustig (Nelissen, 2013). Op deze manier voelen zij zich ook daadwerkelijk betrokken bij de overige bewoners. Het gevoel 
van betrokkenheid is voor een persoon met dementie zeer bevorderlijk, omdat ze hierdoor het gevoel krijgen dat ze meetellen. 
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Figuur 51: Accentuering van doolgang d.m.v. vloer en verlaagd plafond t.p.v. gemeenschappelijke ruimte
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De patio is uitsluitend toegankelijk vanuit de gemeenschappelijke ruimte wederom met de reden om ze zoveel mogelijk te betrek-
ken in deze gezamenlijke ruimte. De overgang van de doolgang naar de gemeenschappelijke ruimte is laagdrempelig ontworpen, 
maar laat de daadwerkelijke keuze aan de dementerenden. Als de dementerende iets gedwongen wordt, ontstaat er weerstand. 
Zij moeten zelf kunnen beslissen waar en met wie ze zich willen bevinden (Vilans, 2008). Wanneer de dementerende de 
keuze maakt de doolgang te vervolgen dan is deze gang middels kolommen met daar tussen in geplaatst zitgelegenheden en 
planten bakken afgesloten van de gemeenschappelijke ruimte. Hierdoor blijft er een open relatie tussen deze twee gebieden. 

Aan de hand van verscheidende architectonische elementen is de doolgang duidelijk herkenbaar gemaakt. Zo is ter plaat-
se van de doolgang het plafond in de gemeenschappelijke ruimte verlaagd om het gevoel van richting te accentueren. 
Ook de vloer in de doolgang is anders gematerialiseerd dan de ruimtes er omheen. (Figuur 51). Vanwege het feit dat 
de dementerenden hier zelfstandig kunnen ronddolen is het belangrijk dat de kans op vallen zo klein mogelijk gemaakt 
wordt, daarom zijn er ook geen obstakels in het pad te vinden. De gang is daarbij ook riant opgezet, zodat de demen-
terenden indien ze van tegengestelde richting komen, elkaar makkelijk kunnen passeren. Omdat de kans op vallen niet 
weggenomen kan worden is er gekozen voor een zacht vloermateriaal; vloerbedekking. Deze keuze heeft nog meer voor-
delen. Vanuit de persoon met dementie gezien is het ongewenst dat een vloer glimt of glad is (Windesheim, 2012).  

Als laatste is er met vloerbedekking een goed contrast tussen de wanden en vloeren gerealiseerd wat duidelijkheid schept 
(Omgevingspsycholoog, 2014). Door de vloerbedekking in een O-vorm te leggen wordt de richting van de rondgang extra 
geaccentueerd. Aan de onderzijde zijn de wanden voorzien van een opliggende witte plint, welke sterk afsteekt tegen de vloer 
en de wand. Deze plint zijn zij gewend van vroeger en voelt dus vertrouwd. (Figuur 49). Tegenwoordig zijn er voldoende 
vloerbedekkingen te verkrijgen welke zeer rolstoel en rollator vriendelijk zijn en daarbij goed te onderhouden zijn. Daarnaast zijn 
er ook verschillende technologiën beschikbaar als: vermindering van fijnstofconcentratie in de lucht, speciale dementiegerichte 
patronen, etc. (Desso Airmaster, z.d.). Een bijkomend voordeel is de absorptie van galm en onrustige bijgeluiden die voor een 
groot gedeelte geabsorbeerd worden wat de rust bevordert. 
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Figuur 52: Gezamenlijke ruimtes welke afgeschermd zijn van de omliggende omgeving

Gesloten deur
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Op verschillende plekken en manieren is binnen en buiten het complex ruimte gemaakt om te recreëren. Net zoals bij de ca-
tegorie dolen komen hier alle ontwerptools aan bod:

 - Richting en overzicht geven
 - Betrokkenheid laten voelen
 - Zelfstandigheid stimuleren
 - Geleiding
 - Belevingsplekken opnemen
 - Buitenruimten toegankelijk maken
 - Herkenbaarheid en huiselijkheid

Deze gemeenschappelijke recreatieve gedeeltes van het complex zijn uiterst belangrijk voor de ontlasting van de mantelzorgers. 
In deze gebieden komen zij elkaar tegen en kunnen zij samen hun tijd doorbrengen. (Figuur 52). Omdat alle mantelzorgers in 
het complex in dezelfde situatie verkeren kunnen zij steun, ervaringen en kennis uitwisselen. Ze weten van elkaar waar ze het 
over hebben en kunnen zich daardoor goed in de ander inleven (Tena, z.d.). Wanneer iemand graag een avondje uit wil kan 
er aan een andere mantelzorger gevraagd worden om voor een bepaalde tijd de partner met dementie in de gaten te houden. 
Doordat zij samen onder een dak wonen is er altijd iemand aanwezig om aan te spreken of indien noodzakelijk om als hulp in te 
schakelen. De gemeenschappelijke ruimtes zijn zo ontworpen dat de mantelzorgers gestimuleerd worden om elkaar op te zoeken. 

Een belangrijke ruimte is de gemeenschappelijke woonkamer/keuken. Indien gewenst kunnen de bewoners van het complex hier 
samen bepaalde activiteiten ondernemen. Er kan hier samen gekookt worden, televisie gekeken worden, gelezen en gepraat 
worden etc. Deze ruimte staat, zoals eerder vermeld bij het hoofdstuk dolen, in open relatie met de zelfstandig te gebruiken 
doolgang voor de mensen met dementie. De reden hiervan is om ze zo goed mogelijk bij de gezamenlijke activiteiten te betrek-
ken. Dankzij deze compositie kan de mantelzorger op een zorgeloze manier in deze gezamenlijke ruimte plaatsnemen, omdat de 
dementerende partner zich in dit gedeelte van het complex ook veilig en zonder gevaren kan voortbewegen. Een groot bijkomend 
voordeel van de open relatie tussen de doolgang en de gezamenlijke ruimte is dat de mantelzorger de dementerende tussendoor 
in de gaten kan houden waar hij/zij zich bevindt en mee bezig is. Deze gezamenlijke ruimte is ook weer ontworpen vanuit het 
perspectief van de mensen met dementie. Wanneer zij via de doolgang de gemeenschappelijke ruimte betreden dan zullen zij 
op bepaalde tijden door de geur afkomstig uit de keuken, de ruimte ingelokt worden. Ze worden nieuwsgierig en lekker gemaakt 
en daarom is de keuken ook achterin de ruimte gesitueerd. Een andere grote aandachtstrekker zijn de grote raampartijen welke 
sterk op de gemeenschappelijke tuin geconcentreerd zijn. De binnenste vier raampartijen geven toegang tot de tuin. De buitenste 
twee raampartijen zijn bewust dicht gelaten, waardoor op deze manier aan weerszijden een rustige zitgelegenheid gecreërd kan 
worden. Net zoals in de erkers en in de doolgang zijn deze twee raampartijen voorzien van een vensterbank om spullen op te 
plaatsen en welke duidelijk uitstraalt dat hier geen toegang naar buiten mogelijk is. 
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Figuur 53: Afgeschermde belevingstuin
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Gezien de leeftijd van de dementerenden, maar ook hun mantelzorgers, is de kans groot dat hun fysieke vermogen afneemt. 
Daarom is het pad vanuit de centrale entree/appartementen tot aan het eind van de gezamenlijke ruimte vrij gehouden. Dit pad 
is vormgegeven als een brede route met aan weerszijde verschillende voorzieningen. Wanneer zij vanuit de centrale entree/ 
appartementen richting de gezamenlijke ruimte lopen is er een tussenportaal, waar zich de toiletten bevinden en waar ruimte is 
voor het stallen van scootmobielen, rollators en andere spullen. Deze gang loopt evenwijdig aan de loopgang. Zij zijn van elkaar 
gescheiden middels kolommen welke doorlopen vanuit de gezamenlijke ruimte en daartussen in zijn belevingsplekken gecreëerd als 
zitgelegenheden en bloembakken. Hierdoor wordt ervoor gezorgd dat de dementerenden niet geneigd zijn om gebruik te maken 
van de deur die naar de appartementen en centrale entree leidt. Deze deur is voor hen niet toegankelijk omdat zij hier uit het 
zicht van de mantelzorgers zijn en omdat zij anders zonder toezicht het complex kunnen verlaten. (Figuur 52). Een doorgang is 
open gelaten tussen deze twee evenwijdige gangen voor het geval dat de dementerende toch voor deze gesloten deur komt te 
staan. Hij of zij heeft geen bevoegdheid om deze deur te gebruiken wat stemmingswisselingen kan veroorzaken zoals: boosheid, 
eenzaamheid, etc. (Rommel/Declercq, 1998). Door de opening naar de doorgang kan de dementerende toch zijn pad vervolgen 
en zal dankzij de belevinsplekken waar hij/zij langs loopt deze gebeurtenis weer snel vergeten zijn. 

Vanuit het tussenportaal gezien heerst er een duidelijk overzicht in de gemeenschappelijke ruimte. Rechts achterin de keuken, 
rechts de doolgang, links verschillende zitplekken. (Figuur 51). Deze zitplekken zijn zo geordend dat er ruimte is om in kleine, 
maar ook in grotere gezelschappen samen te zitten. Daarnaast zijn sommige zitplekken actief en andere passief ontworpen. De 
vaste banken in het midden van de ruimte zijn zo gesitueerd dat hier kleine knusse zitplekken ontstaan. Aan de achterzijde kunnen 
deze meubels gebruikt worden als boekenrekken etc. Zij zijn bewust laag gehouden, zodat men hier overheen kan kijken, zodat 
het overzicht over de gehele ruimte niet verstoord wordt. Duidelijk aanwezig zijn ook de kolommen. Deze zijn gekopieerd van de 
kolommenstructuur tussen de grote raampartijen aan de tuinzijde. De kolommen laten de grote ruimte kleinschaliger aanvoelen. 
Aangezien groen een goede invloed heeft op mensen met dementie is ervoor gekozen om het groen ook binnen terug te laten 
komen (Moderne dementiezorg, z.d.). Tussen de kolommen is het mogelijk om plantenbakken te plaatsen. Hier kunnen bloemen 
in gezet worden, maar ook kan er gekozen worden om er een kruidentuintje van te maken, waar ook de mensen met dementie 
een steentje aan bij kunnen dragen. Ook kan er in de plaats van deze plantenbakken lage kasten of banken geplaatst worden. 
Zij kunnen dan fungeren als afscheidingen tussen verschillende zitplekken wat de kleinschaligheid wederom tegemoet komt. 

Net zoals bij de appartementen is er als materialisatie gekozen voor bamboe vloerplanken welke in de richting van het licht ge-
legd zullen worden. Dit is in de richting van de gemeenschappelijke ruimte naar de tuin. Op deze manier kan de vloer namelijk 
doorgelegd worden in het buiten terras wat de buitenruimte sterker bij de binnenruimte betrekt en waardoor hij ook eerder gebruikt 
zal worden. Bamboe wordt in tegenstelling tot veel andere houtsoorten ruwer wanneer het nat wordt, waardoor kans op uitglijden 
minimaal is (Bamboo XL, 2012). Door te kiezen voor donkere bamboe vloer elementen zullen zij afsteken van de licht houten 
wanden, waardoor het verschil tussen vloeren en wanden zeer helder blijft voor de mensen met dementie. 
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Figuur 54: Plattegrond ontsluitingsgang van de appartementen 1:100 
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Wanneer een koppel zich samen in hun appartement bevindt en de persoon met dementie wordt onrustig dan bestaat voor hen 
de mogelijkheid om samen een wandeling door de gang, waaraan het appartement ligt, te maken. (Figuur 54). Deze gang is 
speciaal hiervoor ontworpen. Een wand waarin zich de voordeuren naar de appartementen bevinden is recht gehouden wegens 
het verschaffen van overzicht. (Figuur 55). De andere wand is juist zo vormgegeven dat deze de dementerende geleidt naar 
de verschillende belevingsplekken die in deze golvende wand zijn opgenomen. Het gaat hier over een drietal grote, door de 
mantelzorgers tezamen, zelf in te richten belevingsplekken. Samen kunnen zij hier meubilair en accessoires in plaatsen, waarvan 
zij gezamenlijk denken dat dit een goede en rustgevende werking heeft op hun partners. Dit kunnen spulletjes zijn van vroeger 
zoals kasten, stoelen, etc. maar ook planten, schilderijen, enz. In tegenstelling tot de zelfstandige doolgang kunnen hier wel breek-
bare en zorgvuldig te gebruiken materialen toegepast worden aangezien hier altijd een mantelzorger bij is die alles in de gaten 
kan houden en indien nodig in kan grijpen. Daarnaast zijn er in deze golvende wand, net zoals bij de doolgang, geïntegreerde 
banken en kasten opgenomen. Op deze manier wordt ook hier de vloer vrij gehouden van obstakels. Ook de vloerbedekking en 
de afwerking van de binnenwanden middels verticale houten latten gebeurt op gelijke wijze. Voor deze verticaliteit is gekozen 
wegens het idee dat de mensen met dementie niet aangespoord moeten blijven om door te lopen, wat de horziontale latten 
zouden doen suggereren. De bloemramen zijn op een speelse manier aan de gang toegevoegd, welke allen belevingsplekken op 
zich zijn. Zij zijn alle in een andere richting georiënteerd, zodat ieder raam een ander zicht op het buitenterrein biedt. Doordat 
deze ramen zijn uitgevoerd als zogenaamde bloemramen is het mogelijk om hier spullen te plaatsen, waardoor de mensen met 
dementie op hun manier hun fantasie kwijt kunnen met het verplaatsen van objecten. (Figuur 56 en 57). 

In de plaats van een wandeling door de gang te maken hebben de mantelzorgers ook de mogelijkheid om met hun partner 
een wandeling door de gezamenlijke tuin te maken waarin een wandelronde is aangelegd welke langs verschillende belevings-
plekken leidt. (Figuur 53). Er kan gezeten en een drankje genuttigd worden op het terras, theehuisje of andere zitgelegen-
heden. Als afleiding en als toevoeging van een spelelement is er een jeu de boulesbaan aangelegd. Wanneer dit te moeilijk is 
voor de mensen met dementie is het voor hen ook al leuk om mee te kijken wat hier gebeurt. Tuinieren is ook een moge-
lijkheid. Verhoogde tafels en goed toegankelijke paden zorgen ervoor dat ook de mindervalide personen de mogelijkheid hiertoe hebben 
(Bureau Fonkel, z.d.). Een ander wandeldoel in de tuin kunnen de dieren zijn. De volière, maar ook de kleinschalige huisdieren, zoals 
kippen, eenden, konijnen, zijn voor vele een lust om naar te kijken en een genot om te verzorgen. Dit grote aanbod aan mogelijk-
heden zorgt voor iedere dementerende wel voor aantrekkelijke prikkels en geeft hen daarmee de bedoelde aandacht en afleiding. De 
mantelzorgers kunnen hier ook samen ontspannen verblijven aangezien de tuin een afgesloten terrein is en de dementerende partners 
het complex niet kan verlaten. De vijf appartementen in de hoofdvleugel hebben direct toegang tot deze tuin vanuit de serre middels 
het kleine prive tuintje van hun appartement. De overige drie appartementen kunnen via de gezamenlijk ruimte deze tuin betreden.  
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Figuur 55: Overzicht over appartementen in de ontsluitingsgang gewaarborgd gebleven door een wand recht te houden
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Figuur 56: Door de mantelzorgers tezamen zelf in te richten belevingsplekken uitgerust met bloemramen
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Figuur 57: Geïntegreerde banken in geleidingswand
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Figuur 58: Dagopvang ter ontlasting van de mantelzorgers1:200
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Als laatste is er in deze tuin plaats gemaakt voor een dagopvang. (Figuur 58). Deze is bewust los gekoppeld van het complex, 
zodat de mantelzorgers, gedurende de periode dat de dementerende partner daar verblijft, de zorgtaken echt even aan een ander 
over kunnen laten. Deze vorm van respijtzorg biedt de mantelzorgers de mogelijkheid te ontspannen en te genieten van hun 
vrije tijd. De dagopvang is opgenomen in de ommuring van het complex welke uit baksteen vervaardigd is. Om te zorgen voor 
een aansluiting en eenheid met het gehele complex is er voor dezelfde baksteen type gekozen als die van de plint van de drie 
gebouwvleugels. De schoon metselwerk gevel sluit vervolgens weer aan op het dorpse straatprofiel. De tuinzijde van het gebouw 
is uitgevoerd in verticale houten latten met daarin verwerkt vele transparante delen. Deze transparante delen geven een sterke 
interactie met de tuin wat weer aansluit op het tuinconcept. Toegang tot deze belevingstuin is mogelijk vanuit de dagopvang. Door 
de lus in de plattegrond wordt een passief en actief gedeelte van de opvang gecreëerd en is er vanuit de keuken overzicht over 
de gehele ruimte. De golvende gevel zorgt weer voor de geleiding van de mensen met dementie van de ene naar de andere 
functie in de ruimte. De schuifwand tussen het verblijfsgedeelte en de hal met toiletten en garderobe maakt het mogelijk deze 
twee ruimtes visueel te scheiden. Hierdoor hebben de mensen met dementie gedurende het verblijf niet de drang om zich buiten 
het complex te begeven aangezien de deur er visueel voor hen niet is en dit dus niet tot de mogelijkheden behoort.
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Figuur 59: Plattegrond aanleunappartement eerste verdieping 1:100
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Bij de aanleunwoningen zijn geen mensen met dementie betrokken. Hierbij zijn de ontwerptools dus niet van belang en is er 
gekeken naar de wensen van een gemiddelde weduwnaar om tot een goed leefbaar ontwerp te komen. 

Wanneer de persoon met dementie zodanig hulpbehoevend wordt dat wonen op deze locatie voor hem/haar niet meer mogelijk 
is of komt te overlijden, dan bestaat er voor de mantelzorger de mogelijkheid om te verhuizen naar een aanleunwoning op de 
eerste verdieping. (Figuur 59). Op deze eerste verdieping is de structuur van de begane grond overgenomen, waardoor ook 
hier plaats is voor acht aanleunappartementen. De mantelzorger komt hierdoor voor de keuze te staan of hij/zij in zijn inmiddels 
vertrouwde omgeving wil blijven wonen. Aangezien de mantelzorger een sociale band heeft opgebouwd met de overige koppels in 
het complex is het niet ondenkbaar dat hij/zij graag deel wil blijven uit maken van dit complex. Het appartement op de begane 
grond komt hierdoor vrij, waardoor er plaats wordt gemaakt voor een nieuw koppel om in deze kleinschalige woonaccomodatie 
te komen wonen. 
Door de situering van de aanleunwoningen op de eerste verdieping zijn zij losgekoppeld van de mensen met dementie, waardoor 
zijzelf kunnen kiezen wanneer ze graag een handje mee helpen op de begane grond. De weduwnaren hebben op deze manier 
toch hun eigen privacy. Ook voor hun is er in de voormalige gymzaal een gezamenlijke ruimte ontworpen, waar zij gezamenlijk 
kunnen koken, biljarten, kletsen, spelletjes spelen, etc. Dankzij de grote glaspui aan de tuinzijde hebben zij vanuit hier ook prima 
zicht op de gezamenlijke tuin. (Figuur 61). Een groot probleem waar steeds meer oudere weduwnaren mee te maken krijgen is 
eenzaamheid (Eenzaam, z.d.). Zij kunnen gebruik maken van de in het vorige hoofdstuk benoemde gemeenschappelijke ruimtes 
op de begane grond. Daarnaast maakt het gebouw op de eerste verdieping verschillende uitnodigingen om met andere samen de 
tijd door te brengen. Een belangrijke collectieve ruimte is de galerij welke boven ontsluitingsgang van de begane grond gesitueerd 
is. De golvende buitenwand is op de eerste verdieping opgetrokken als balustrade. Deze zeer riant opgezette gemeenschappelijke 
daktuin biedt de mogelijkheid om zitplekken en groenvoorzieningen te creëren in de rondingen, welke door de belevingsplekken 
op de begane grond tot stand zijn gekomen. In de opslagruimte kunnen zij meubels, potten, tuingereedschap en andere spullen 
opslaan welke zij op bepaalde gewenste momenten kunnen gebruiken. Gezien de vaak verminderde fysieke toestand van deze 
groep mensen is het, wanneer men met de trap/lift op de eerste verdieping aankomt, mogelijk om droog via de aangebrachte 
galerij met kolomstructuur naar het appartement te lopen. (Figuur 60). 

De eenpersoonsappartementen op de eerste verdieping zijn op een eenvoudige wijze uitgevoerd. De achterliggende gedachte 
hiervan is de stimulans om gebruik te maken van de gemeenschappelijke ruimtes in het gebouw ter voorkoming van eenzaam-
heid.  Bij binnenkomst stapt men in een halletje voorzien van een toilet en garderobe. Door het pad rechtdoor te vervolgen komt 
men in de gecombineerde keuken/woonkamer uit met daarin opgenomen in een vaste provisiekast. Via de kamer heeft men 
toegang tot de slaapkamer met daaraan vast de badkamer en wasvoorzieningen. Zowel de leefruimte als de slaapkamer staan 
in contact met het riante balkon welke een prettige zitgelegenheid biedt. (Figuur 59). Ook dit grote balkon heeft net zoals de 
groot uitgevoerde daktuin aan de andere zijde te maken met het buiten-, tuinconcept. Het is de bedoeling dat deze ruimtes de 
bewoners naar buiten lokken, de frisse lucht in.  
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Figuur 60: Riante daktuin voorzien van een galerij
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Figuur 61: Gemeenschappelijke ruimte met zicht op belevingstuin d.m.v. vide
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Figuur 62: Jaren 30 woonhuis welke is getransformeerd in een servicewoning
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7
Realisatie | Services

De services in het gebouw zijn in aparte ruimtes gerangschikt, waar de dementerende zelf geen toegang toe heeft. Hierbij zijn 
de ontwerptools dus niet van belang en is er puur naar de functies gekeken.

Gezien het chronische ziektebeeld van de mensen met dementie zullen zij vaker hulp van buitenaf nodig hebben. Dit kan een 
huisarts zijn, fysiotherapeut, maar ook een psycholoog etc. Aangezien het vaak gewenst is om tijdens deze bezoeken even af te 
kunnen zonderen is er een praktijkruimte in het jaren 30 woonhuis ondergebracht. (Figuur 62). Deze praktijkruimte is gekoppeld 
aan een behandelkamer, zodat directe behandeling of kleine onderzoeken ook tot de mogelijkheden behoren. De begane grond 
van de woning is vanuit de zelfstandige doolgang ter plaatse van de achtergevel van de woning toegankelijk gemaakt. Deze 
deur is indezelfde materialisering als de wand vervaardigd, zodat de mensen met dementie niet verleidt raken om deze deur te 
gebruiken (Rommel/Declerq, 1998). De hulpverleners van buitenaf kunnen gebruik maken van de intact gelaten voordeur of 
kunnen gebruik maken van de hoofdentree van het complex. Op de begane grond van dit oude woonhuis is daarnaast ook ruimte 
gemaakt voor een kantoor, welke voor alle mantelzorgers uit het complex toegankelijk is. (Figuur 63). 

Op de eerste verdieping zijn de slaapkamers en badkamer behouden gebleven. (Figuur 64). Dit geeft familie en vrienden de 
mogelijkheid om bij een bezoek in het complex te overnachten. Daarbij kunnen koppels welke overwegen om in het complex te 
willen gaan wonen hier voor een bepaalde tijd proefwonen. Zij kunnen slapen in een van deze slaapkamers en gedurende de rest 
van de dag in overleg gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimten in het complex en deelnemen aan het gezamenlijke 
programma. De jaren 30 woning is aan de hand van deze ingrepen volledig omgezet tot een servicepunt van het wooncomplex.  



96
Figuur 63: Serviceswoning begane grond 1:100
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Figuur 64: Serviceswoning eerste verdieping 1:100

7
Realisatie | Services
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Figuur 65: Overzicht totale wooncomplex
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Gevels en materialisatie
8

De huidige jaren dertig woning wordt vrijwel geheel in orginele staat gelaten. Aangezien het in dit plan als servicepunt zal gaan 
dienen blijft het een op zichzelf staand gebouw. Twee van de drie vleugels zijn in de huidige situatie wit geschilderd en de 
laatst gebouwde vleugel aan de Sterkselse weg is uitgevoerd in schoon metselwerk. Om te voorkomen dat deze vleugels tezamen 
met het oude woonhuis en de nieuw te bouwen bouwgedeeltes een te druk geheel worden is er besloten om deze bestaande 
drie vleugels op gelijke wijze te cementeren. Dit is een bekende techniek die ook in de 18e eeuw vaak werd toegepast bij 
boerderijen ter bescherming van de bakstenen (Gevel reiniging specialist, 2014). Op deze manier kunnen onzuiverheden en 
aanpassingen in de gevels worden weggenomen en ontstaat er één geheel in de verschijningsvorm van deze drie vleugels. Door 
deze al een paar eeuwen toegepaste techniek zal deze aanpassing aan het gebouw vertrouwd aanvoelen voor de mensen met 
dementie. De roodbruine kleur sluit aan op het kleurpalet van het oude woonhuis wat wederom resulteert in een rustiger aanzicht 
van bestaande geheel. De nieuwe gebouwdelen welke aan het gebouw worden toegevoegd, worden allen in licht hout uitgevoerd, 
zodat deze sterk contrasteren met de bestaande gedeeltes. Deze nieuwe gebouwdeeltes worden op een hedendaagse en sobere 
manier gedetailleerd wat ervoor zorgt dat het geheel een vernieuwende uitstraling krijgt en het complex wordt teruggebracht in 
de hedendaagse architectuur. De keuze voor hout heeft daarnaast te maken met het tuinconcept van het complex. Het complex 
is sterk op buiten gericht om de bewoners te stimuleren om de frisse lucht op te zoeken. (Figuur 66).  

De houten golvende gevels vallen duidelijk op. Deze golvende gevel, met de daarin opgenomen willekeurig gesitueerde en 
georiënteerde bloemramen, vertellen de voorbijgangers dat hier een verhaal achter zit. Aan de buitenzijde valt dit verder niet af 
te lezen. Dit heeft te maken met het feit dat het gebouw geheel vanuit de persoon met dementie ontworpen is. Dat houdt in 
dat de binnenzijde prioriteit had gedurende het ontwerpproces. Vanuit deze gestelde uitgangspunten is de buitenzijde hier uitein-
delijk in meegenomen, waardoor deze nieuwe toevoegingen aan het gebouw ook op een harmonische wijze aan het bestaande 
complex zijn toegevoegd.

De hoofdentree, welke een verlenging is van de kleine woonvleugel, gaat de interactie aan met de verlenging van de voormalige 
gymzaal. (Figuur 67). Tussen de voormalige gymzaal en de houten verlenging, t.b.v. de ontsluitingskern van het gebouw, is 
ter plaatse van de kopgevel een glazen onderbreking gemaakt in het dakvlak. Op deze manier wordt er met respect omgegaan 
met deze oude kopgevel, waar door het glas overdag strijklicht op zal vallen. Hierdoor wordt deze kopgevel van binnenuit 
geaccentueerd. Bij de verlenging van de kleine woonvleugel is hier niet voor gekozen, omdat dit gebouwgedeelte eerst wordt 
opgemetseld t.b.v. creatie van een volwaardige eerste verdieping. Na deze ophoging is er geen sprake meer van de originele 
kopgevel, waardoor deze geen speciale waarde meer heeft. De nieuwe houten kopgevel aan de noordzijde geeft een accent aan 
de achteringang welke bedoeld is voor de bewoners zelf.

Het bestaande gebouwcomplex bestaat, zoals eerder al vermeld, uit veel verschillende architectonische elementen. Vandaar dat 
er nauwkeurig om is gegaan met de toevoegingen en er voor gekozen is om all verlengingen van de vleugels, de doolgangen 
en erkers in hetzelfde hout te vervaardigen. 
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Metselwerk: bestaand woonhuis
 - Jaren 30 karakter behouden,  
 herkenbare stijl en geeft een  
 kleinschalig karakter aan het  
 complex

Slampen/cementeren: 3 bestaande vleugels
 - creëren van eenheid
 - onzuiverheden metselwerk   
 kunnen worden weggenomen
 - vertrouwde techniek uit 18 eeuw

Hout: alle nieuwbouw
 - Sluit aan bij tuinconcept
 - Brengt het gebouw terug  
 in de hedendaagse architectuur

Oranje daken: bestaande gebouwen
 - Behouden wegens dominante en        
 herkenbare uitstraling van het complex

Figuur 66: Schematische weergave van de toegepaste materialisatie van het kleinschalig wooncomplex
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Gevels en materialisatie
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Door eenheid te creëren in de twee woonvleugels ontstaat er een eenduidig aanzicht met de erkers/balkons aan de voorzijde 
en de golvende houten gevel met daktuin aan de achterzijde. 

Door de erkers door te trekken tot verdiepingshoogte ontstaat er voor de eenpersoons appartementen een riant balkon. Deze 
samensmelting van twee functies in één architectonisch volume zorgt voor een harmonieuze inpassing in het gevelaanzicht. Door 
de transparante uitvoering zijn deze ruimtes sterk op buiten gericht. De houten borstwering en constructie in samenwerking met 
de transparantie geeft de gevelaanzichten extra allure. 

Door het hout door te voeren in alle andere aanpassingen aan het gehele complex is het gelukt om een samenhangend ge-
heel te ontwikkelen. De combinatie van de oranje en houten daken geven een spel tussen tussen het oude vertrouwde en het 
nieuwe. Hiermee behoudt het complex zijn karakteristieke, vertrouwde karakter van vroeger, maar heeft het een hedendaagse 
nieuwe wending verkregen. 
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Figuur 67: Westgevel
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Gevels en materialisatie

Figuur 68: Zuidgevel
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Figuur 69: Oostgevel
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Gevels en materialisatie

Figuur 70: Noordgevel
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Figuur 71: Profieldoorsnede DD
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Doorsneden en details
9

De doorsnede DD’ toont een profieldoorsnede. (Figuur 71). Hier wordt de aansluiting tussen het gebouw aan de straat getoond 
met daarin opgenomen de belevingstuin. De tuin functioneert hier als buffer tussen het prive gedeelte van het complex en het 
openbare buiten gebied. Door de situering van deze tuin aan de hoofdstraat is er een passende en gemoedelijke inpassing van 
deze doelgroep in de dorpse omgeving gemaakt. 

In doorsnede CC’, welke door de woonvleugel heen genomen is, is duidelijk de configuratie van de twee boven elkaar lig-
gende appartementen met hun verschillende ontsluitingen te zien. Zoals eerder vermeld in het hoofdstuk ‘wonen’ is het plafond 
van de appartementen verlaagd. Deze ruimte kan efficiënt gebruikt worden voor installaties en wering van contactgeluiden. Ter 
voorkoming van contactgeluid is het plafond van het appartement op de begane grond zwevend uitgevoerd. In deze doorsnede 
is ook duidelijk te zien dat de golvende wand van de ontsluitingsgang op de begane grond als balustrade op de eerste ver-
dieping functioneert. Wegens de riante daktuin die hier ontstaat zijn er langs deze gebogen balustrade vaste bloembakken en 
zitgelegenheden opgenomen.  

In het algemeen kan gezegd worden dat alle nieuwe aanbouwen in houtskeletbouw worden uitgevoerd. Met uitzondering op de 
ophoging van de bestaande vleugels, omdat dit onder de bestaande bouw valt. Aangezien houtskeletbouw relatief licht van gewicht 
is kan worden volstaan met een fundering met een vorstrand. Het voordeel van deze fundering is dat het in een keer doorgestort 
kan worden. Omdat de verlengingen van de twee evenwijdig aan elkaar liggende vleugels over twee verdiepingen beschikken, en 
daarmee veel meer gewicht met zich mee brengen, is hier gekozen voor een traditionele fundering op staal. 

Om de hoofddraagconstructie en fundatie minimaal te houden wordt er gebruik gemaakt van Lignatur vloer- en dakelementen 
Deze elementen zijn relatief licht van gewicht (Groot, 2014). Daarnaast sluit deze houten constructie aan op het bestaande in 
hout uitgevoerde bouwwijze, maar met een hedendaagse toepassing. Met deze elementen zijn grote overspanningen mogelijk tot 
15 meter. Daarnaast kunnen zij voorzien worden van geïntegreerde isolatie, leidingen, kabels, etc. Ook bieden deze elementen 
een brandwerendheid tot 90 minuten. 

Als laatste zijn in doorsnede van figuur 74, de zelfstandig te gebruiken doolgang, de technische, mar ook architectonische in-
grepen m.b.t. de dementerenden aangeduid. Functionele aanpassingen die gemaakt zijn ten behoeve van het valgevaar, zoals 
bijvoorbeeld de geïntegreerde rust- en belevingsplekken, maar ook esthetische aanpassingen, zoals bijvoorbeeld de houten raam-
kozijnen en opliggende plinten, die zorgen voor herkenbaarheid en vertrouwdheid. Deze en andere elementen zijn in voorgaande 
hoofdstukken verschillende momenten aan bod gekomen.  
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Figuur 72: Profieldoorsnede AA
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Figuur 73: Profieldoorsnede BB
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Figuur 74: Doorsnede ter plaatse van doolgang 1:50

GEVELOPBOUW
-Houten gevel afwerking
-Waterkerende folie
-Houten regelwerk
-Isolatie tussen HSB
-Dampremmende folie
-houten regelwerk
-Houten binnenwand afwerking

DAKOPBOUW
-Bitumineuze dakbedekking
-Isolatie
-Underlayment
-Houten balk laag 
-Houten regelwerk
-Gipsplaten
-Stucwerk

VLOEROPBOUW
-Verdicht zandpakket
-Waterkerende folie
-Isolatie
-Beton vloer
-Cement dekvloer
-Vloerbedekking
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Figuur 75: Doorsnede ter plaatse van verlenging gezamelijk ruimte 1:50

GEVELOPBOUW
-Houten gevel afwerking
-Waterkerende folie
-Houten regelwerk
-Isolatie tussen HSB
-Dampremmende folie
-houten regelwerk
-Houten binnenwand afwerking

DAKOPBOUW
-Houten dakbekleding
-Waterkerende laag
-Lignatur dakelementen
-Houten spanten

VLOEROPBOUW
-Verdicht zandpakket
-Waterkerende folie
-Isolatie
-Beton vloer
-Cement dekvloer
-Vloerbedekking/Bamboeparket delen

VLOEROPBOUW VERDIEPING
-Bamboeparket delen
-Cement dekvloer
-Lignatur vloerelementen
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Figuur 76: Doorsnede CC ter plaatse van appartementen 1:100
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Figuur 77: Aanzicht op hoofdentree vanuit Stationsstraat
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Dit onderzoek is aan de hand van literatuuronderzoek tot stand gekomen, waaruit uiteindelijk de volgende onderzoeksvraag is ontstaan: 

Gedurende het vervolgproces is er getracht een antwoord te geven op deze vraag door middel van een ontwerp. Alvorens te 
gaan ontwerpen is er eerst literatuur onderzoek gedaan naar het ziektebeeld van mensen met dementie, hun gewaarwording en 
beleving van een ruimte en de gevolgen die dit met zich mee brengen met betrekking tot hun gemoedstoestand/leefgenot. Door 
sterk in te spelen op deze gevoelens van de dementerenden en voor hen een omgeving te creëren, waarin zij zich prettig voelen, 
is dit inherent aan meer rust en ontspanning voor de mantelzorgers.

Na bundeling van alle informatie zijn er zeven belangrijke ontwerptools opgesteld, welke van belang zijn bij het ontwerpen van 
een prettige omgeving voor dementerenden: 

 - Richting en overzicht geven
 - Betrokkenheid laten voelen
 - Zelfstandigheid stimuleren
 - Geleiding
 - Belevingsplekken opnemen
 - Buitenruimten toegankelijk maken
 - Herkenbaarheid en huiselijkheid

De hoofdvraag kan opgesplitst worden in meerdere deelvragen, namelijk: Is de St. Joseph school om te bouwen tot een klein-
schalige woonlocatie voor deze doelgroep? Is het mogelijk voor de mantelzorgers om samen met hun dementerende partner in 
de St. Josephschool te wonen? Is er rekening gehouden met extra ontspanning voor de mantelzorgers? Is het complex veilig en 
prettig ontworpen voor de mensen met dementie? Deze vragen zullen in de volgende alinea’s achtereenvolgens teruggekoppeld 
worden aan het uiteindelijke ontwerp om te zien of al deze facetten aanwezig zijn.

“ Wat moet er gedaan worden om de St. Joseph school in Maarheeze te transformeren in een kleinschalige 
woonaccommodatie voor koppels waarvan de mantelzorgers elkaar kunnen ondersteunen, waardoor zij langer, 
zorgelozer en met meer plezier langer samen kunnen blijven wonen met hun dementerende partners? ”
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Is de St. Joseph school om te bouwen tot een kleinschalige woonlocatie voor deze doelgroep?

De structuur van de school verleent zich uitermate goed voor een kleinschalige woonlocatie. Uit het onderzoek is namelijk ge-
bleken dat een groepsgrootte voor afdelingen met dementie het best werkzaam zijn bij een groepsgrootte tussen de zes tot tien 
bewoners. De acht klaslokalen zijn getransformeerd tot appartementen, wat hier dus uitstekend bij aansluit. Het is belangrijk dat de 
bewoners zich hier even samen terug kunnen trekken en als zij behoefte aan gezelschap hebben bestaat er de mogelijkheid om 
gebruik te maken van de gezamenlijke ruimtes. Deze zijn ruimschoots aanwezig in het gebouw ter stimulans van het benutten van 
elkaars hulp, ervaring, kennis, steun en voor afleiding wat de zorg voor de mantelzorger draagzamer en meer ontspannen maakt.

Is het mogelijk voor de mantelzorgers om samen met hun dementerende partner in de St. Josephschool te wonen?

Na een bepaalde periode wanneer de dementie verder begint te vorderen is het voor de mantelzorger bijna onmogelijk om nog 
samen thuis te blijven wonen. De zorg wordt te zwaar en de mantelzorger leidt een steeds eenzamer leven, omdat alles in 
teken staat van verzorgen van de dementerende partner. Praten en wisselen van ervaringen en kennis is heel belangrijk voor het 
verwerkingsproces van de mantelzorgers. Door in de St. Josephschool te gaan wonen wordt het communiceren met derden zeer 
laagdrempelig gemaakt. Allen verkeren zij in dezelfde situatie en in de loop van de tijd bouwen ze een vertrouwensband op. De 
aanwezigheid van de weduwes op de eerste verdieping geeft een uitvalsmogelijkheid indien gewenst of nodig om extra hulp in 
te schakelen. Daarnaast hebben zij de mogelijkheid om zich als koppel terug te trekken in het eigen appartement, waardoor zij 
geheel vrij zijn van verplichtingen ten opzichte van de overige bewoners. 

Is er rekening gehouden met extra ontspanning voor de mantelzorgers?

Voor de mantelzorgers is het met name belangrijk dat de architectuur hen bijstaat in het nemen en verkrijgen van ontspanning. 
In de herbestemming van de St. Josephschool is hier op verschillende manieren op ingespeeld. Ten eerste is er een dagopvang 
op de locatie aangelegd, waardoor de mantelzorgers gedurende deze uren/middagen/dagen hun eigen gang kunnen gaan. De 
gezamenlijke ruimte binnen en buiten zijn geheel veilig afgebakend van de omliggende omgeving, waardoor hier de kans op het 
ongewenst verlaten van het complex door de dementerenden vrijwel nihil is. Gekoppeld aan deze gezamenlijke ruimtes zijn een 
zelfstandige rondgang en belevingsplekken, waardoor er genoeg interessante prikkels aan de dementerenden worden aangedragen. 
Zeer belangrijk ook is de ontsluitingsgang van de appartementen. Deze is bedoeld om als wandelgang te gebruiken wanneer de 
partner met dementie onrustig wordt. De mantelzorgers kunnen hier samen belevingsplekken inrichten met persoonlijke spullen. 
De dementerenden zullen afgeleid worden door de prikkels die zij hier ontvangen, waardoor ze weer rustiger worden. Samen met 
hun mantelzorger kunnen ze op ontdekkingstocht door deze speciaal op hun ontworpen gang. 
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Is het complex veilig en prettig ontworpen voor de mensen met dementie?

Het complex is compleet vanuit het perspectief van mensen met dementie ontworpen, waardoor er steeds opnieuw sprake is 
geweest van terugkoppelingen van het ontwerp naar de doelgroep. Een breed scala aan mogelijkheden is opgenomen in het 
complex voor de mensen met dementie. Een eigen prive plek hebben ze in hun eigen appartement. De ontsluitingsgang, welke 
gekoppeld is aan het appartement biedt de mogelijkheid om samen met hun partner een wandeling te maken langs verschillende 
belevingsplekken. In het afgesloten gedeelte bezitten zij over hun gehele vrijheid, waardoor ze zelfstandig gebruik kunnen maken 
van de doolgang voorzien van belevingsplekken, patio, gemeenschappelijke ruimte en de belevingstuin. Deze ruimtes zijn veilig 
afschermd van de straten en het dorp, zodat zij niet onbedoeld het complex kunnen verlaten. Dankzij de composities, inrichtingen, 
gebruik en afwerking van materialen, toepassing van subtiele prikkels zijn de ruimtes zonder gevaar ontworpen en bieden zij de 
persoon met dementie een optimaal leefcomfort.

Concluderend kan er gezegd worden dat het duidelijk is dat alle facetten ruimschoots in het complex aan bod komen wat re-
sulteert in een zeer goed doordacht gebouwcomplex. Wanneer de doelgroep zich open stelt voor dit nieuwe concept kan het 
hun een groot wooncomfort opleveren. Voor de personen met dementie is het prettig dat zij hun gang kunnen gaan, vrijwel 
zonder belemmeringen. Omdat het gebouw op hun is ingericht is alles stootvast, prikkelend, sturend, etc. uitgevoerd. Voor de 
mantelzorgers biedt dit tezamen met de samenkoppeling met de overige mantelzorgers en de dagopvang een aanzienlijke steun, 
waardoor overbelasting beter voorkomen kan worden. 

Het concept wat ontwikkeld is in de St. Josephschool is flexibel door te voeren in menig andere basisschool gebouwen. Het biedt 
daarmee een realistisch toekomstperspectief voor deze toenemende vorm van leegstaande schoolgebouwen.
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Figuur 78: Schets gedurende het ontwerpproces
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Reflectie

Het afstudeeratelier ‘Sense and Care’ is sterk gericht op het inspelen aan de hand van architectuur op de beleving van een 
specifieke doelgroep. Zelf merk ik dat ik hier veel van geleerd heb, omdat je normaal gesproken deze diepte in een project niet 
bereikt. Door in te spelen op de beleving is een goede verdieping in de doelgroep van essentieel belang. Doordat het gebouw 
vanuit het perspectief van de dementerenden ontworpen is, is er het gehele project een zo’n goed mogelijke inleving gewaar-
borgd gebleven. 

Het afstudeerproject was vrij afwisselend, doordat je steeds verder op detail inzoomt. Met name bij de uitwerking van de specifiek 
op de doelgroep gerichte ruimtes werd de toepassing van de ontwerptools belangrijk. Als ik terugkijk op het eindresultaat vind ik 
het bijzonder wat de opgestelde ontwerptools teweeg hebben gebracht in het ontwerp. Na het maken van de 1:33 maquettes 
werd dit nog beter zichtbaar. Deze maquettes heb ik als zeer waardevol ervaren, omdat zij door hun detailleringsniveau echt een 
sfeerimpressie van de ruimte nabootsen. 

Het herbestemmen van het schoolgebouw heeft tot nieuwe inzichten geleid omtrent het analyseren van een bestaande ge-
bouwstructuur. Hier heb ik geleerd om uit een bestaande structuur een basis te herleiden, welke als uitgangspunt kan dienen 
voor de transformatie van een bestaande gebouwstructuur in een nieuwe, passende bij de nieuwe functie. Voor de inpas-
sing van een nieuwe functie zijn ook aanvullende aanpassingen aan het gebouw nodig. Deze moeten aan de gehele uitstraling 
en functionering van het gebouw getoetst worden. Hiervan zijn de doolgangen bij de St. Josephschool een goed voorbeeld.  

Zeer tevreden ben ik over het uiteindelijke ontwerp van de doolgangen. De belevingsplekken geven de benodigde prikkels, maar 
door het doortrekken van de houten materialisatie blijft er na de inrichting van de ruimtes nog steeds een bepaalde rust aan-
wezig. Te veel prikkels tegelijk leiden namelijk tot verwarring en onrust. Dit is een van de vele bevindingen die terug te vinden 
zijn in het project. Ik heb geleerd dat het zeer belangrijk is om op deze beleving van de ruimtes vanuit het perspectief van de 
doelgroep zelf in te spelen. Zij zijn namelijk de uiteindelijke gebruikers van het gebouw en moeten hier leven. Vandaar dat het 
belangrijk is dat zij hier een zo’n groot mogelijk leefgenot zullen krijgen.

Het afstudeerproject heeft aangetoond dat architectuur een grote bijdrage kan leveren aan het belevingsniveau voor bepaalde 
zorggroepen. Architectuur kan inspelen op de beleving, maar daarbij ook op de veiligheid en functionaliteit. Daarnaast bevestigt 
dit afstudeerproject mijn affiniteit met de zorg tezamen met mijn creatieve interesse. 
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