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 Door (voorgenomen) stelselwijzingen en bezuinigingen binnen de 
zorg dreigen jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) en 
hun sociaal netwerk in het bijzonder geraakt te worden. Wanneer wordt 
overgegaan tot het ontwerpen van een geschikte woon werk omgeving 
voor deze doelgroep wordt meer dan ooit een creatieve aanpak vereist.
 De term LVB omvat personen met een intelligentie quotiënt (IQ) 
tussen de 50 en 70 waarbij de beperkingen voor het 18e levensjaar 
zijn ontstaan. Een IQ-score is maar een getal en zegt niets over 
de ondersteuningsbehoefte van de persoon. Ondanks dat een lage 
IQ score problemen met zich mee brengt op het gebied van sociaal 
aanpassingsvermogen redt een groot deel van de jongeren met een 
LVB zich prima. Een ander groot deel heeft te kampen met bijkomende 
problematiek. Een combinatie van een LVB met bijkomende problemen 
uit zich in (ernstige) gedragsproblemen die tot gevolg hebben dat 
(langdurige) ondersteuning noodzakelijk is.
 Jaarlijks bereiken ongeveer 6.000 jongeren met een 
verstandelijke beperking de leeftijd van 18 jaar. Ze mogen vanaf die 
dag zelf hun leven bepalen, zelfs wanneer ze voor het 18e levensjaar 
gedwongen hulp hebben ontvangen. Juist deze groep ervaart bij het 
maken van deze grote stap, door persoonlijke overschatting, vaak 
ernstige problemen en vallen in het huidige systeem tussen wal en 
schip. Het ontbreken van een geschikte woon en werk omgeving voor 
jongeren met een verstandelijke beperking die 18 jaar of ouder zijn is 
wat er voor zorgt dat de overstap van gedwongen hulp de ene dag, 
naar volledige participatie zonder hulp de volgende dag, veel te groot 
is. De jongeren hebben vaak geen werk en/of woning en vanwege hun 
handicap is het vinden van een geschikte werkplek of woning erg 
lastig. 
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 Due to changes in system reform in healthcare regulations and 
cuts within the healthcare , younger people with a mild intellectual 
disability (M.I.D.) and their social network are under threat of becoming 
the victims. If proceeded to creating a suitable environment for living 
and working for this particular group a creative approach is needed, 
more than ever.
 The term M.I.D. includes persons with an intelligence quotient 
(I.Q.) between 50 and 70 and in whom the disability emerged before the 
age of 18. An I.Q.-score on itself is just a number and says nothing 
about the needs of this person. In spite of the fact that a low 
I.Q.-score creates problems in the social adaptation capacity a large 
number of the youngsters with M.I.D. manage themselves very well. 
Another large number is being confronted with additional problems. 
A combination of M.I.D. and these additional problems causes (severe) 
problems in behavior which results in the needs for (long term) support.
 Every year approximately 6000 young people with a mild 
intellectual disability reach the age of 18. Starting this day, they may 
decide about their own lives, even when there was obligatory support 
before their 18th year of birth. This group in particular experiences, 
given in by personal overestimating, serious problems with making this 
big step. They tend to fall between two stools within the current 
system. The lack of suitable environment for living and working for 
younger people who are 18 years of age or older with M.I.D. is what 
is causing the giant leap from obligatory support one day to full 
social participation the next day. These young people often encounter 
problems finding jobs or housing because of their handicap.
 In the recent years the healthcare sector has an increasing high 
regard for the importance of rehabilitation and social integration of 
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 De zorgsector hecht zich de laatste jaren in toenemende mate  
aan het belang van rehabilitatie en maatschappelijke integratie van de 
cliënt. Vooral het kunnen bieden van een zinvolle dagbesteding en het 
inspelen op individuele behoeftes is hierbij een belangrijk aspect. Door 
een actieve benadering worden zelfstandigheid, probleem oplosbaarheid 
en het vertrouwen in eigen kunnen gestimuleerd. Zorgboerderijen 
voorzien in grote mate in de vraag naar dergelijke zorg. De zorgsector 
kan in samenwerking met zorgboerderijen zorg op maat verlenen met 
het oog op integratie en socialisatie. 
 Een zorgboerderij is een agrarisch bedrijf waar personen met 
beperkingen terecht kunnen voor dagbesteding of voor een werkplek met 
begeleiding in een natuurlijke omgeving. Ook bestaan er zorgboerderijen 
die woonruimtes aanbieden. De zorgbehoevenden ervaren een positieve 
en heilzame werking aan het werken met planten en/of dieren. Daarnaast 
prikkelt de groene omgeving alle zintuigen. Dit alles zorgt voor meer 
inzicht in hoe het leven in elkaar steekt, hoe alles samenhangt en geeft 
de personen het gevoel onderdeel te zijn van een groter geheel.
 Terwijl de vraag naar opvang en zorg juist in de stedelijke 
omgeving het grootst is bevinden de meeste zorgboerderijen zich op het 
platteland, ver van de stad. Daarnaast heeft de landbouwsector te 
maken met een groeiend tekort aan landbouwgrond. Deze combinatie van 
problemen biedt kansen voor een eenduidige oplossing. Door over te gaan 
tot transformatie en te kiezen voor een leegstaand kantoorpand als 
te transformeren object kan een woon werk omgeving in een stedelijke 
omgeving gecreëerd worden en tevens een door leegstand bedreigd 
gebouw van verval worden behoed.
 Een zorgboerderij in een kantoorpand klinkt in eerste instantie 
tegenstrijdig, zij het niet dat door het groeiende tekort aan landbouwgrond 
de laatste jaren veel onderzoek is verricht op het gebied van stedelijke 
groente teelt. Verticale en stedelijke boerderijen (ook wel vertical- of 
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the client. Especially offering an useful daytime activity and responding 
to individual needs is becoming one of the most important aspects. By 
an active approach, independency, problem solving and a higher self-
confidence are stimulated. Care farms are applying to the demand for 
this kind of care in a big way. The health care system in cooperation 
with care farms can provide in custom made care focused on integration 
and socialization. 
 A care farm is in fact an agricultural firm in which persons with 
disabilities can find daily activities or an working space with support in a 
natural environment. Care farms who provide space for living also exist. 
The needing people experience a positive and healing influence from 
working with animals and plants. Furthermore the green environment is 
awakens all senses. All this makes for better understanding how life 
works. They will experience a cohesion with nature and will give the 
person a feeling being part of a greater whole.
While the demand for living space and care in the urban areas is the 
highest, the most care farms are located on the countryside, far 
away from the city. In addition the agricultural sector is confronting 
a growing demand for arable land. This combination of problems 
provides opportunities for an unambiguous solution. By changing to 
transformation and choosing an unoccupied office building as the object 
to transform, a living and working environment in an urban surrounding 
can be created and furthermore it will save a vacant office building 
which is threatened by decay.
 Initially a care farm in an office building seems like a contradiction, 
however, in search of alternatives for the growing demands in arable 
land, over the past few years there has been a lot of research in 
the field of vegetable production. Vertical and urban farming are no 
utopia anymore and seem to be the solution for the ever growing 
food problems. Furthermore new agricultural techniques and food 
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urbanfarming genoemd) zijn geen utopie meer en lijken de oplossing te 
zijn voor het groeiende voedselprobleem. Daarnaast brengen nieuwe 
landbouwtechnieken en teeltsystemen veel voordelen met zich mee 
zoals een afname van het water en energiegebruik en een gezondere, 
grotere oogst jaarrond.
 Binnen het project wordt gezocht naar de middelen die nodig 
zijn om een voormalig belastingkantoor te Apeldoorn te transformeren 
met het oog op het creëren van een geschikte omgeving voor mensen 
met een licht verstandelijke beperking die behoefte hebben aan begeleid 
werken en wonen. Vertical farming zorgt er hierbij voor dat een 
stedelijke zorgboerderij mogelijk is welke zorgt voor werkgelegenheid 
en zelfvoorziening en voor een connectie met de stad en maatschappij.
 Het resulteert in een gebouw waar agricultuur is ingezet als 
dienend element. Niet alleen door zijn werkverschaffing en positieve 
helende werking op de mens, maar ook als metafoor en typologie voor de 
architectuur. Het geeft een weerspiegeling van het productieproces van 
groente, fruit en van visteelt. Zowel de technieken als de typologieën 
zijn gebruikt om eenheid te vormen en het gebouw architectonisch uniek 
en waardevol te maken.
 Een duurzame transformatie waarbij diverse moderne technieken 
zijn ingezet vereist een verfijnde detaillering en weloverwogen 
materiaalkeuze. Door zijn veelzijdigheid in vorm en goede duurzame 
eigenschappen is terracotta ingezet als belangrijkste en meest in het 
oog springend gevelmateriaal. De detaillering van het belangrijkste 
geveldeel laat zien dat architectuur en agricultuur in nauw verband 
kunnen samenwerken bij de vorming van een prettige woon werk 
omgeving voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking.
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production systems are bringing a lot of benefits such as a decrease 
of water usage and energy consumption and a larger, healthier harvest 
throughout the whole year.
 Within the project a search is going on for the transformation 
of a former tax office building in Apeldoorn, focusing on the creation 
of a suitable environment for people with a mild intellectual disability 
in need for a living and working environment with support. 
 Vertical farming is making an urban care farm possible which 
is providing employability, self-sufficiency as well as a connection with 
the city and society. The result is a building in which agriculture is 
deployed as an serving element. Not in the least by its employability 
and positive heeling effects on people, as well as a metaphor and 
typology for architecture. It provides a reflection on the production 
process of vegetable, fruit and fish cultivation. The techniques as well 
as the typology are used to unify and make the building architectural 
unique and valuable.
 A sustainable transformation in which several modern techniques 
are used, requires refined details and a considered choice of materials. 
Through its versatility in form and excellent sustainable qualities 
terracotta is used as an important and most eye-catching façade-
material. The details of the most important façade-element shows that 
architecture and agriculture can work together in close harmony in 
creating a pleasant work and living environment for young adults with 
a mild intellectual disability.
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1.1 INLEIDING

 In september 2013 is het atelier Sense & Care van start gegaan 
waarbinnen dit afstudeerproject tot stand is gekomen. Dit atelier omvatte 
de zoektocht naar ingrediënten om de hedendaagse gezondheidszorg 
te verbeteren door middel van architectonische ingrepen. De strenge 
wet en regelgeving speelt een grote rol bij de vorming van geschikte 
huisvesting voor zorginstellingen en zorgbehoevenden. Daarnaast 
nemen door (voorgenomen) stelselwijzigingen binnen de zorg het aantal 
verantwoordelijkheden en taken van de gemeenten toe, terwijl het budget 
wegens bezuinigingen niet evenredig mee groeit of zelfs afneemt. Dit 
vereist meer dan ooit een creatieve aanpak wanneer wordt over gegaan 
tot het ontwerpen van een gebouw voor de zorg. Het anticiperen op zowel 
individuele ervarings aspecten als zintuiglijke waarnemingen, dimensies 
en perceptie zijn hierbij van groot belang. Verder neemt door de komst 
van de Participatiewet het belang van reguliere arbeidsparticipatie door 
mensen met een beperking toe. Eén van de grootste maar relatief 
onbekende doelgroep die in aanzienlijke mate te maken krijgt met de 
veranderende regelgeving is die van jongeren en jongvolwassenen met 
een licht verstandelijke beperking (LVB). Een ontwerpingreep kan nieuwe 
inzichten bieden in de toekomstige woon en werk mogelijkheden van 
deze doelgroep. Door het implementeren van verticale landbouw binnen 
ditzelfde ontwerp wordt geanticipeerd op de behoefte van de LVB-er 
en het groeiende tekort aan geschikte landbouwgrond. Samen met de 
focus op het creëren van een zo zelfstandig mogelijke woon en werk 
omgeving, in een kantoorpand dat door leegstand met verval wordt 
bedreigd, omvat het project een drieledig doel.
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1.2 VOORONDERZOEK

 Het vooronderzoek dat gezamenlijk door de studenten binnen 
het atelier is uitgevoerd is grofweg onder te verdelen in twee delen. 
Het eerste deel omvat een overzicht van de geschiedenis van de zorg in 
Nederland. Hierbij wordt gericht op drie vormen zorg zijnde ziekenhuizen, 
psychiatrische inrichtingen en ouderenzorg. Binnen verschillende 
tijdperken worden de belangrijkste ontwikkelingen uiteengezet om een 
beeld te krijgen van de verschillen in zorg tussen het verleden en heden. 
Waar voornamelijk politici en religie voor vooroorlogse veranderingen 
binnen het zorgklimaat hebben gezorgd, is ontwikkeling op technologisch 
vlak de voornaamste reden van naoorlogse veranderingen. De focus op 
sociale gelijkheid en mensgerichte behandelingen is aan te wijzen als 
de belangrijkste factor die veranderingen teweeg heeft gebracht in de 
laatste jaren (fig. 1.).
 Veranderingen in de kijk op zorg en de toename van het 
aantal beschikbare technieken hebben ervoor gezorgd dat nieuwe 
bouwtypologieën ontwikkeld werden om patiënten te behandelen en 
huisvesten. In de jaren 70 leidt dit tot het afstoten van de institutionele 
modellen en begint men met het creëren van een gebouw als stad. 
Hedendaagse zieken- en verzorgingstehuizen zijn hiervan een duidelijk 
voorbeeld. Een ruim opgezette ontsluiting en de begane grond vol 
publieke functies wordt de standaard. Binnen de psychiatrische zorg 
was juist een andere trend waar te nemen. Het betrekken van het 
gebouw en zijn gebruiker in een zo normaal mogelijke (sociale) omgeving 
om re-integratie te stimuleren wordt gezien als de ideale methode om 
bij te dragen aan een succesvolle behandeling.
 De laatste jaren is er veel veranderd binnen het zorgklimaat. 
De zorg wordt steeds meer patiëntgericht en de medische technologie 
ontwikkeld zich in sneltreinvaart. Dit leidt tot grote diversificatie van 
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Gescheiden van de maatschappij
Kerk speelt belangrijke rol
Gesloten en afgezonderde behandelingen

Licht en lucht als medicijn
Behandeling wordt meer humaan

Grote toename in zorgbehoefte
Explosieve toename nieuwbouw
Ontwikkeling nieuwe ideeën en concepten

Gebouw als stad
De-institutionalisering
Zorg als onderdeel van de maatschappij

Private zorg, overheid trekt zich deels terug uit sociale domein 
Patiëntgerichte behandeling
Zorggebouwen met diverse functies en diversificatie van patiënten

Toename in zorgbehoefte
Groot verschil tussen arm en rijk
Ouderenzorg blijft achter
Opmars technologische ontwikkelingen

middeleeuwen
400-1400

Verlichting
~1800

naoorlogs
~1945

nieuwe 
stedelijkheid
1970-1980

patiënt gericht
2000-heden

vooroorlogs
~1900

Fig . 1. Chronologisch overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen binnen het zorgklimaat in Nederland
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Fig . 2. Diagram zintuiglijke waarneming

de patiënten. Het aanbod van zorg wordt steeds meer gespecialiseerd 
waardoor het onmogelijk is de verschillende zorggebouwen in één algemene 
typologie te vatten. Voor het tweede deel van het vooronderzoek is 
daarom overgegaan tot het bestuderen van enkele case studies in 
Nederland en België. Naast programmatische analyses worden de case 
studies onderzocht op de zintuiglijke waarneming die ze bij een bezoeker 
creëren. Om een zo eenduidig mogelijk beeld van de verschillende case 
studies te verkrijgen en een onderlinge vergelijking mogelijk te maken 
is gekozen de volgende vijf ruimtes te onderzoeken; 
-entree
-gang
-individuele ruimte 
-gezamenlijke ruimte
-gezamenlijke buitenruimte
Elke ruimte is door minimaal drie studenten getoetst op de mate van 
zintuiglijke prikkeling, weergegeven in een diagram (fig. 2.), en de 
aspecten die daaraan bijdragen. 
 Het resultaat van het case studie onderzoek vormt niet een 
eenduidige conclusie maar een ‘design tool’ (fig. 3.). Een middel om eenvoudig 
inzicht te krijgen in een breed scala architectonische elementen die elk 
voor een zintuiglijke prikkeling kunnen zorgen of simpelweg zorgen voor 
een verhoogd comfort bij een specifieke doelgroep. Afhankelijk van het 
gewenste resultaat van de architect kan een middel worden ingezet 
wat eerder door de studenten en de gebruikers van de individuele case 
studies als prettig is ervaren.
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Fig . 3. Collage van de design tool
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 De uiteindelijke ontwerpopgave van dit afstudeerproject is niet 
enkel tot stand gekomen naar aanleiding van bevindingen binnen het 
groepsproces en als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen maar 
ook uit persoonlijke interesses. Interesses die gedurende de studie zijn 
gegroeid of plots uit onverwachte hoek tot stand zijn gekomen. Eén van 
die interesses is ‘duurzaamheid en materiaalgebruik’. Gezien de grote 
druk op onze natuur, mede door de drang naar consumptie en rijkdom 
speelt duurzaamheid een steeds grotere rol in ons leven. Niet alleen in 
de dagelijkse consumptie maar ook in de bouw. Al tijdens de bachelor-
opleiding is de interesse in meer dan de traditionele bouwmaterialen 
gegroeid. Een externe minor bij de studie Industrial Design was de 
uitgelezen kans om eens op een andere schaal naar ontwerpen en 
materiaalgebruik te kijken. Ook een stageperiode bij een bureau wat 
zich volledig heeft toegespitst op duurzaam en ecologisch bouwen gaf 
veel inzicht in het enorme scala aan milieubewuste ontwerpbeslissingen. 
Van winning tot toepassing worden de materialen bekeken en getoetst. 
Onlosmakelijk met duurzaamheid verbonden zijn transformaties van 
bestaande bouwwerken. Door zorgvuldig te hergebruiken kan de impact 
op de natuur aanzienlijk worden beperkt.
 Een tweede belangrijke interesse kwam spontaner tot stand. Op 
aanwijzen van een studente orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen werd de noodzaak van passende zorg voor jongeren met een 
licht verstandelijke beperking aangekaart. Een aangrijpende documentaire 
over een jongvolwassene met een licht verstandelijke beperking heeft 
de interesse in deze doelgroep versterkt en ervoor gezorgd dat de 
definitieve ontwerpopgave kon worden geformuleerd.

De vraag die gedurende het ontwerpproces centraal staat luidt:

ONTWERPOPGAVE1.3
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Hoe kan een duurzame transformatie van een kantoorpand 
bijdragen aan een geschikte omgeving voor mensen met een Licht 
Verstandelijke Beperking, die behoefte hebben aan begeleid werken 
en wonen, waarbij vertical farming zorgt voor werkgelegenheid en 
zelfvoorziening en voor een connectie met de maatschappij?
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[1] Didden, R. 2005. p. 3

[2] Didden, R. 2005. p. 4

[3] Zoon, N. 2012. p. 1

 Vanwege (voorgenomen) stelselwijzigingen in de jeugdzorg, de 
AWBZ, Passend Onderwijs en de Wet Werken naar Vermogen neemt 
het aantal verantwoordelijkheden en taken van de gemeenten toe 
terwijl het budget wegens nieuwe bezuinigingen niet evenredig mee 
groeit of zelfs afneemt. Daarnaast krijgen gemeenten te maken met 
een steeds grotere diversiteit aan doelgroepen. Ondanks dat er op 
het gebied van hulpverlening vooruitgang is geboekt (o.a. diagnostiek 
en wetenschappelijk onderzoek) worden naar verwachting jongeren 
met een licht verstandelijke beperking (LVB) en hun sociaal netwerk 
in het bijzonder door de stelselwijzigingen en bezuinigingen geraakt. 
Meerdere van de nieuwe maatregelen zullen op hen effect hebben 
en het hulpverleningsaanbod is niet altijd adequaat genoeg om deze 
doelgroep te kunnen helpen.[1]

2.1.1 Kenmerken van een licht verstandelijke beperking
 De term ‘Licht Verstandelijk Beperkt’ omvat volgens de DSM-IV-TR                                                                       
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders; American 
Psychiatric Association, 2000) personen met een intelligentie quotiënt 
(IQ) tussen de 50 en 70 waarbij de beperkingen voor het 18e levensjaar 
zijn ontstaan.[2] In Nederland wordt door de VOBC (Vereniging voor 
Orthopedagogische Behandelcentra) gepleit de nadruk te leggen op de 
mate van ondersteuningsbehoefte van de betreffende persoon. Hierdoor 
worden ook jongeren met een hoger IQ (tussen de 70 en 85) tot de 
groep licht verstandelijk beperkten gerekend wanneer zij beperkingen 
ervaren in hun sociaal aanpassingsvermogen.[3]

 Een IQ score is slechts een getal. Dit getal geeft niet aan in welke 
mate de jongere zich staande weet te houden in de maatschappij en of hij 

2.1 JONGVOLWASSENEN MET EEN LICHT 
VERSTANDELIJKE BEPERKING
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problemen ervaart in het dagelijkse functioneren.[4] Ondanks dat dit laag 
IQ zorgt voor problemen op het gebied van sociaal aanpassingsvermogen 
redt een groot deel van de jongeren met een LVB zich prima. Een ander 
groot deel heeft echter veel ondersteuning en begeleiding nodig. De mate 
van behoefte aan ondersteuning is van veel factoren afhankelijk. Denk 
hierbij aan factoren als leefomgeving, bijkomende problematiek zoals 
leerproblemen of psychiatrische problematiek.[3] Een combinatie van een 
LVB met bijkomende problemen uit zich in (ernstige) gedragsproblemen 
die tot gevolg hebben dat (langdurige) ondersteuning noodzakelijk is. 
Het Landelijk Kenniscentrum LVB hanteert het model van Moonen en 
Versteeg (fig. 4.) waarin de problemen van jongeren met een LVB is 
samengevat.[5]

LVG-specifieke
kenmerken:

Bijkomende 
problematiek

Komen tot 
uiting in:

LEERPROBLEMEN

PSYCHIATRISCHE 
STOORNIS

MEDISCH-
ORGANISCHE 
PROBLEMEN

PROBLEMEN IN 
GEZIN EN SOCIALE 

CONTEXT

INTELLIGENTIE
IQ 50 - 85

BEPERKT SOCIAAL 
AANPASSINGS-

VERMOGEN

ERNSTIGE 
GEDRAGS-
PROBLEMEN

En leiden tot:
CHRONICITEIT / LANGDURIGE BEHOEFTE AAN ONDERSTEUNING

Fig. 4. Model landelijk kenniscentrum LVB

[4] Stichting koraal groep, Stichting 
Lunet zorg & stichting Prisma. 
2012. p. 8 

[5] Regioplan. p. 11  
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[6] Wit, de N., Moonen, X. & 
Douma, J. 2011.

[7]  Stichting Koraal Groep  et al. 
2012. p. 11.

 Een LVB heeft geen zichtbare effecten op het uiterlijk vertoon 
van een persoon. Samen met het vaak goed ontwikkelde verbale 
vermogen worden jongeren met een LVB stelselmatig overschat wat 
leidt tot moeilijkheden in sociale situaties. Naast deze belangrijkste 
kenmerken van een verstandelijke beperking; lage IQ-score en een 
beperkt sociaal aanpasbaar vermogen, beschrijven De Wit, Moonen & 
Douma (2011) meer specifieke kenmerken door ze onder te verdelen in 
de volgende categorieën: cognitief, sociaal, emotioneel, persoonlijkheid, 
medisch en context.[6] Het document ‘Maatschappelijke participatie van 
jongeren met een licht verstandelijke beperking’ (Stichting Koraal Groep, 
et al., 2012) geeft een overzichtelijk beeld van de kenmerken per 
categorie en vat de beschrijving van De Wit, Moonen & Douma als volgt 
samen:[7]

Cognitief:
-Beperkt denkvermogen; moeite met abstract denken en moeite te 
reflecteren en om zich te verplaatsen in een ander.
-Ervaringen worden niet vanzelf gegeneraliseerd; men leert het 
best door het concreet te ervaren, door voorbeelden, uitleg en 
herhaling.
-Beperkt inzicht; minder gevoelig voor details, geen hoofd- en 
bijzaken kunnen onderscheiden, moeite met rangschikken, groeperen 
en categoriseren.
-Beperkte focus; een beperkte beleving van tijd, waarbij het hier 
en nu belangrijk is en er weinig focus is op de toekomst.
-Slecht tijdsbesef; men denkt in het hier en nu, het is moeilijk om 
te denken in termen van gisteren, over drie weken, laat staan 
over volgend jaar.
-Beperkt logisch redeneren; moeilijk om te begrijpen dat bepaalde 
gedragingen bepaalde consequenties zullen hebben. 
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Sociaal:
-Moeite om sociale situaties op de juiste manier in te schatten; 
-Non-verbale communicatie ontgaat hen vaak (toon van de stem, 
gezichtsuitdrukking en dergelijke). 
-Sociale codes zijn vaak niet gekend en in een aantal gevallen 
bestaat de neiging om gedrag te kopiëren.
-Iets moeilijk in perspectief kunnen plaatsen.
-Beperkt aanpassingsvermogen.
-Moeite met sociale vaardigheden.
-Loyaliteit ten opzichte van belangrijke anderen is groot.
-Beperking is vaak niet zichtbaar; de jongeren komen capabel over 
en worden daardoor aangesproken op “hoger” niveau, waardoor 
de gedragsproblemen kunnen verergeren.
-Communicatieve beperkingen; moeite met het begrijpen van taal 
en begrippen zowel receptief als expressief.

Emotioneel:
-Wens om sociaal geaccepteerd te zijn.
-Problemen met agressieregulatie.
-Vaak emotionele- en gedragsproblemen.
-Humor wordt slecht begrepen en kan boosheid oproepen.

Persoonlijkheid:
-Gewetensontwikkeling is zwak.
-Laag zelfbeeld, met soms hoog aspiratieniveau.
-Egocentrische beleving.
-Zwakke impulscontrole.

Medisch:
-Drie á vier maal grotere kans op een psychiatrische stoornis.
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-Vaak sprake van meervoudige problematiek; naast de verstandelijke 
beperking hebben deze jongeren vaak te maken met ADHD, autisme, 
depressieve en angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en
antisociaal gedrag.
-Er is relatief meer sprake van specifieke medisch-organische 
aandoeningen. Deze aandoeningen vormen op hun beurt weer een 
belangrijke aanleiding tot de ontwikkeling van gedragsproblemen.

Context:
-Vaak moeilijkheden in de opvoedingssituatie; vaak sprake van 
transgenerationale overdracht van problemen.
-Komen vaak uit gezinnen met een zwakke sociaaleconomische 
positie, gekenmerkt door bijvoorbeeld verslaving, financiële 
problemen, mishandeling en misbruik, psychiatrische problematiek. 
-Moeite om zich in het dagelijks leven in praktische zin staande 
te houden; moeite met primaire taken zoals persoonlijke hygiëne, 
op tijd opstaan, een dagindeling hanteren et cetera.
-Moeite met complexere situaties zoals verkeersdeelname en het 
aangaan en onderhouden van sociale relaties.
-Zijn vaak zorgmijdend, ze hebben sterk de neiging te ontkennen 
dat ze beperkingen hebben.
-Strafbare feiten worden vaker en sneller ontdekt 
(oververtegenwoordiging in justitiële inrichtingen).
-Hoger risico om problemen met het gebruik van alcohol en drugs 
te ontwikkelen.

 Jongeren met een LVB hebben veelal te kampen met meerdere 
factoren die het dagelijks leven negatief beïnvloeden. Dit maakt de 
problemen complex. Een licht verstandelijke beperking leidt in de praktijk 
vaak tot alles behalve lichte problematiek.
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 ±439.000 kinderen en jongeren (5-18 jaar) met een IQ tussen 50 en 85

2.1.2 Feiten en cijfers

I 50<85

Bij ±250.000 kinderen en jongeren is er sprake van bijkomende problemen
en is vaker en meer professionele ondersteuning nodig

Circa 40.000 kinderen en jongeren kampen met ernstige, meervoudige 
problematiek waarbij gespecialiseerde zorg noodzakelijk is

Er zijn meer mannen dan vrouwen met een verstandelijke beperking, de verhouding is 
ongeveer 1,5 : 1 

Slechts 14.000 kinderen en jongeren hebben een zorgindicatie vanwege een lichte 
verstandelijke beperking en gerelateerde problematiek

Ondanks dat betrouwbare gegevens niet ruimschoots voorhanden zijn bestaat er consensus 
over het gegeven dat lvb-jeugdigen binnen het justitiële systeem zijn oververtegenwoordigd

Bron cijfers:  Diepenhorst, M.C. & M. Hollander., 2011
  Stoll, J., Bruinsma, W. & Konijn, C. (2004)

Jaarlijks bereiken ongeveer 6.000 jongeren met een verstandelijke beperking de leeftijd 
van 18 jaar. Ze mogen vanaf die dag zelf hun leven bepalen, zelfs wanneer ze voor het 
18e levensjaar gedwongen hulp hebben ontvangen

18+
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[8] Zoon, N. 2012. p. 1

2.1.3 Aanpak
 De hulpverlening bij jongeren met een licht verstandelijke 
beperking verloopt vaak moeizaam. Door late signalering en inadequate 
behandeling krijgen veel jongeren niet de zorg waar ze behoefte aan 
hebben met alle gevolgen op latere leeftijd van dien. Daarnaast blijkt uit 
het onderzoeksrapport trendanalyse verstandelijk gehandicaptenzorg 
van TNO (2011) dat een toename van het aantal licht verstandelijk 
gehandicapten en zwakbegaafden in de gehandicaptenzorg te verwachten 
is. De steeds hogere eisen die de maatschappij aan individuen stelt 
wordt aangewezen als de voornaamste oorzaak van deze toename. 
 De verwachte trend binnen de gehandicaptenzorg heeft er toe 
geleidt dat de belangstelling voor de behandeling van lvb-jeugdigen 
sterk is toegenomen. De constatering van het onjuist aansluiten van het 
zorgaanbod heeft er de afgelopen jaren toe geleidt dat zorginstellingen en 
wetenschappers zich toegelegd hebben op het ontwikkelen en aanpassen 
van interventies aan de specifieke kenmerken en problematiek van lvb-
jeugdigen.[8] De focus ligt bij nieuwe behandelmethoden op vroegtijdige 
signalering van problemen en het stellen van een juiste diagnostiek. 
Vanwege de verbale kwaliteiten worden jongeren en kinderen met een 
lvb vaak overschat wat leidt tot een onjuiste behandeling. Een individuele 
gedragsanalyse voorafgaand aan een behandeling kan bijdragen aan de 
effectiviteit van de behandeling. 
 Ontwikkelingen binnen de zorg hebben er toe geleid dat kinderen 
en jongeren tot 18 jaar steeds vaker een geschikte behandeling krijgen. 
In sommige gevallen is deze behandeling gedwongen. Vanaf het moment 
dat jongeren met een licht verstandelijke beperking 18 jaar oud worden 
mogen ze volledig over hun eigen leven beslissen. Zelfs wanneer ze 
daarvoor problemen hadden en gedwongen hulp kregen. De gedwongen 
hulpverlening is verplicht zich, indien de jongere dit wenst, terug te 
trekken. 
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 Juist deze jongeren overschatten hun mogelijkheden en vermijden 
vaak zorg. Binnen enkele jaren doen ze vaak opnieuw een beroep op de 
hulpverlening met problemen als schulden, werkeloosheid en psychische 
klachten.[9] Het ontbreken van een geschikte woon en werk omgeving 
voor jongeren met een verstandelijke beperking die 18 jaar of ouder zijn 
is wat er voor zorgt dat de overstap van gedwongen hulp de ene dag, 
naar volledige participatie zonder hulp de volgende dag, veel te groot 
maakt. De jongeren hebben vaak geen werk en vanwege hun handicap 
is het vinden van een geschikte werkplek erg lastig. Het is namelijk 
van uitermate groot belang dat er een goede match bestaat tussen de 
jongere enerzijds en de werkgever en de werkzaamheden anderzijds. De 
praktijk leert dat reguliere werkgevers vaak niet beschikken over de 
tijd en kennis om deze werkplek te creëren en om voldoende begeleiding 
te bieden.[10]

 Dit project focust zich op het ontwerpen en ontwikkelen van een 
woon werk omgeving voor jongeren  en jongvolwassenen met een licht 
verstandelijke beperking van 18 jaar en ouder. Een plek waar interactie, 
communicatie, stimulatie en sociale cohesie centraal staan zonder een 
beperking van hun vrijheid op te leggen.  

Fig. 5. Poster LVB-symposium 'Haal eruit wat er in zit', 
Nederlands Jeugd Instituut. 2013

[9]  Berge, vd M.,  2014. [video]

[10] Regioplan. p. VIII  



Fig . 6. agricultuur,.schockaert. 2014

VERTICALE LANDBOUW2.2

[11] Oskam, I., Lange, K. 
& Thissen, P. 2013. p. 9 

[12] Steel, C. 2008 
[web]. 

[13] Despommier, D. 
2011. p. 76, bijlage.

[14] Despommier, D. 
2011. p. 76, bijlage.

 De wereldwijde trend van bevolkingsgroei en verstedelijking 
leidt onherroepelijk tot een toenemende vraag naar voedsel in de 
stad. Daarnaast is er een trend waar te nemen dat de vraag naar 
lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel toeneemt.[11] Een mogelijke 
oplossing voor beide trends is het produceren van voedsel in de stad, 
ook wel stadslandbouw (urban farming) genoemd. Stadslandbouw kent 
verschillende vormen en één daarvan is verticale landbouw (vertical 
farming). Hierbij vindt er groente en fruitteelt plaats in hoogbouw in de 
stad. Ook vis en vee teelt is mogelijk in hoogbouw.

2.2.1 Voordelen en noodzaak
 Van de gestaag toenemende wereldbevolking woont meer dan 
50% (van de West-Europese bevolking 75%) in de stad. Een stad 
waar voldoende eten is, is verlangen nummer 1 van de stadsbewoner. 
Dit klinkt vanzelfsprekend maar een stad als Londen heeft nu al 
meer Landbouwgrond nodig dan er in het gehele Verenigd Koninkrijk 
voorhanden is.[12] Natuurlijk is niet elke plek op de wereld zo dicht bevolkt 
als Londen. Toch dreigt een tekort aan landbouwgrond zich sneller aan 
te doen dan de meeste mensen verwachten. Volgens experts op het 
gebied van populatiegroei zullen er de komende 40 á 50 jaar een kleine 
3 miljard extra medemensen op aarde leven. Extra landbouwgrond ter 
grootte van Brazilië zal nodig zijn om al deze mensen te kunnen voeden 
indien de huidige manier van voedsel verbouwen wordt doorgezet.[13] 
Deze grond is niet beschikbaar wat verandering onvermijdelijk maakt. 
 Naast de stijgende vraag naar landbouwgrond is ook de groeiende 
behoefte aan zoet water, energie, meststoffen, pesticiden en herbiciden, 
alle noodzakelijk voor huidige (traditionele) landbouw, problematisch.[14]

Door deze schaarste van grondstoffen en fossiele energie, en de 
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toenemende milieuregelgeving zal de noodzaak over te gaan op nieuwe 
methoden alsmaar toenemen.[15] 

 Noodzaak is de moeder van de uitvinding, blijkt ook op het gebied 
van landbouw. In maart 2014 is in Scranton, Pennsylvania de grootste 
‘indoor vertical farm’ geopend. Door stapeling is in een voormalig 
warenhuis van 3,25 hectare een kleine 90.000 hectare ‘landbouwgrond’ 
gerealiseerd. De rekken hebben een capaciteit van 17 miljoen planten.[16]
 Behalve de noodzaak, zijn ook de vele voordelen van verticale 
landbouw een reden om over te gaan op nieuwe moderne technieken. 
Enkele voordelen op een rij:

Nauwelijks locatie gebonden:
-Een ‘indoor farm’ kan bijna overal geplaatst worden. De ‘National 
Science Foundation’ heeft zijn eigen hydroponic (H. 2.2.2 Technieken) 
boerderij op de Noordpool.
-De onderneming Zero Carbon Food verbouwd groenten in ondergrondse 
tunnels van Londen.
-Diverse daken, ook in Nederland, worden gebruikt voor stadslandbouw 
initiatieven.
-Groenten verbouwen dicht bij de eindgebruiker zorgt voor korte 
transport tijden. Dit verhoogd de versheid van het eindproduct en 
verminderd uitstoot als gevolg van transport aanzienlijk.

Aanzienlijk minder grondstoffen nodig:
-Door gebruik te maken van nieuwe technieken als aeroponics (H. 
2.2.2 Technieken) wordt 85 tot 90% water bespaard.
-Het gebruikte water is rijk aan voedingsstoffen en kan goed 
gebruikt worden om vissen in te kweken.
-Aarde is overbodig. De wortels hangen in een herbruikbaar 
teeltmedium.

[15] Despommier, D. 
2011. p. 95

[16] Marks, P. 2014.
[web]
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Aanzienlijk minder gevoelig voor invloeden van buiten:
-Doordat de invloed van het weer wordt beperkt of zelfs uitgesloten 
kunnen veel seizoensgebonden gewassen jaarrond gekweekt worden.
-Pesticiden en herbiciden zijn niet of nauwelijks meer nodig wat 
maakt dat gewassen gezonder zijn voor de gebruiker.

Sterke afname van de kosten:
-Doordat veel nieuwe technieken op de markt zijn gekomen worden 
hoge kosten steeds meer vermeden. Toepassing op grote schaal 
zorgt voor verdere afname van de kosten.
-Aanschafprijs van LED verlichting is tussen 2010 en 2012 met 24% 
afgenomen en is naar verwachting in 2020 gehalveerd.[17]

-Stijgende brandstofprijzen zorgen voor toenemende vraag naar 
productie dicht bij de eindgebruiker.

 Bovengenoemde voordelen zijn in lijn met de richtlijn voor 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de Rijksoverheid. Deze 
stelt dat er aandacht moet zijn voor ‘People’, ‘Planet’ en ‘Profit’. 
Oftewel de 3 P’s. Deze benadering levert langetermijnwinst op voor 
ondernemers en maatschappij en sluit goed aan bij de gedachten achter 
stadslandbouw. Het zorgt voor een duurzame voedselketen voor de 
wereldbevolking (People), hergebruik van ruimte en een duurzaam 
productieproces voor de planeet (Planet) en voor een eerlijkere kosten-
batenverdeling over de totale keten voor de economie (Profit).[18] 

2.2.2 Technieken
 Diverse oorzaken zorgen ervoor dat de landbouwsector continu 
genoodzaakt is tot innovatie over te gaan. Verschillende technieken 
hebben er toe bijgedragen dat er efficiënter omgegaan wordt met 
beschikbaar land en er voor gezorgd dat de opbrengsten groter, 

[17] Kerslake, N. 2014. [web]

[18] Oskam, I., Lange, K. & Thissen, P. 
2013. p. 9 
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duurzamer en gezonder zijn geworden. Eén van de oudste en bekendste 
techniek is die van de glastuinbouw. Glastuinbouw is een landbouwmethode 
waarbij gewassen in een beschermde atmosfeer worden gekweekt. 
Zoals de naam doet vermoeden zorgt een glazen barrière voor de 
scheiding tussen de oncontroleerbare buitenlucht en een controleerbare 
binnenlucht. Naast glas worden ook kunststoffen of andere transparante 
materialen gebruikt om wanden en daken te creëren die zorgen voor de 
scheiding met de buitenlucht. Het transparante omhulsel laat zonlicht 
door, wat essentieel is voor de groei van gewassen en houdt daarnaast 
de warmte vast. Bovendien houdt het insecten en andere natuurlijke 
vijanden van de gewassen op afstand. 
 Tegenwoordig worden veel technieken uit de glastuinbouw 
samen met nieuwe teelttechnieken toegepast in vertical farms. Een 
vaste definitie voor verticale landbouw bestaat niet. In de praktijk 
verstaat men onder verticale landbouw naast complete gebouwen voor 
voedselproductie ook kleinschaligere productie zoals meerlaagsteelt in 
een klimaatkast, op een verdieping in een (bestaand) gebouw of in een 
kas.[19] 

[19] Oskam, I., Lange, K. & Thissen, P. 
2013. p. 14 

Fig. 7. Gerecyclede plastic flessen 
als zelfgemaakte vertical farm,.
Rosenbaum. 2013
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[20] Oskam, I., Lange, K. & Thissen, 
P. 2013. p. 27

 Ondanks de aanzienlijke schaalverschillen zal er in alle gevallen 
voldaan moeten worden aan de volgende zes voorwaarden om een 
gewas zich optimaal te laten ontwikkelen:[20] 

-Er dient een gewas aanwezig te zijn om voedsel aan te laten   
groeien.
- Om de plant te ondersteunen dient er een geschikt teeltmedium 
aanwezig te zijn. Bovendien maakt het teeltmedium toevoeging van 
water en voedingstoffen mogelijk.
-Er moet fotosynthese plaats kunnen vinden. Verder moet er zich 
respiratie en transpiratie in de plant kunnen voltrekken.
-Er moeten voldoende en in de juiste verhouding water en nutriënten 
aanwezig zijn.
-De luchttemperatuur, luchtvochtigheid en de samenstelling van de 
lucht dienen voor de plant geschikt te zijn. Oftewel, een geschikt 
klimaat is noodzakelijk.
-De plant moet voldoende afweer hebben tegen schadelijke organismen.

 Om aan bovenstaande voorwaarden te kunnen voldoen, in het 
geval van binnenlandbouw, zijn technieken ontwikkeld die elk één of 
meerdere taken op zich nemen. Gecombineerd vormen ze verschillende 
teeltsystemen. De belangrijkste teeltsystemen zijn hydroponics, 
aeroponics en aquaponics.
 Binnen dit afstudeerproject worden deze moderne teeltsystemen 
toegepast om als voorbeeld te kunnen fungeren en de omgeving kennis 
te laten maken met de mogelijke toepassingen en de daarbij horende 
voordelen, maar meer nog wordt het ingezet om te dienen bij het 
creëren van een aangename woon werk omgeving voor jongeren  en 
jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking van 18 jaar en 
ouder. 
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  Hydroponics (hydroponisch kweken) is een teelt methode 
waarbij de wortels van het betreffende gewas zich niet in aarde 
bevinden maar in het water hangen. De plant wordt op zijn plaats 
gehouden door een teeltmedium als turf, kleikorrels of kokosvezels. De 
wortels ontnemen de benodigde voedingstoffen, mineralen en zuurstof 
direct uit het water. Omdat de optimale groeicondities nauwkeurig te 
regelen zijn kunnen hoge opbrengsten behaald worden. Bovendien komen 
afvalstoffen en kunstmest niet in het grondwater terecht. 

  Aquaponics is een kweekmethode waarbij aquacultuur 
op een symbiotische wijze wordt gecombineerd met hydrocultuur. De 
afvalstoffen welke vrij komen bij het kweken van vissen of andere 
waterdieren dienen, nadat bacteriën in het hydroponics-gedeelte ze 
hebben afgebroken tot nitraten en nitrieten, als voedingstof voor de 
gewassen. Het water uit het hydrocultuur systeem circuleert vervolgens 
weer door naar de kweekbakken met waterdieren. Dit systeem vereist 
visvoer als enige input.

 Aeroponics is een teeltsysteem waarbij geen teeltmedium nodig 
is. De plant wordt door een speciale pot of bak op zijn plaats gehouden  
en de wortels hangen in de lucht. Een zogenoemde spray nozzle doseert 
het water, de voedingstoffen en de mineralen nauwkeurig en sprayt deze 
als een mist in de ruimte waarin zich de wortels bevinden. De wortels 
kunnen vrij groeien en hebben bij dit systeem altijd de beschikking 
over voldoende zuurstof. Bovendien kan er door gebruik te maken van 
aeroponics veel water worden bespaard. Ook hier wordt voorkomen dat 
afvalstoffen en kunstmest met het grondwater mengen.

luchtpomppomp

tray

Fig . 7. hydroponics

spray nozzle

mist

Fig . 8. Aeroponics

luchtpomp

bacteriën

pomp

tray

Fig . 9. Aquaponics
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[21] Geurs, K., Koster, H., Visser, G., 
2013. 

2.3 LEEGSTAND IN DE KANTORENMARKT

 Tot enkele jaren geleden was de kantorenmarkt in Nederland 
gebaseerd op een hoge vraag. Investeerders en ontwikkelaars konden 
kantoren laten bouwen zonder dat alle ruimte verhuurd was, omdat de 
huurders toch wel zouden komen. Er werden hele kantoorgebieden uit de 
grond gestampt, op ‘zichtlocaties’ langs snelwegen. Iedereen in de markt 
profiteerde hiervan. Investeren in vastgoed werd gezien als een veilige, 
renderende belegging. De investeerders kregen een goed rendement, 
ontwikkelaars ontvingen huurinkomsten, gemeentes verkochten 
bouwkavels, en huurders kregen een mooi nieuw kantoor. Dit had als gevolg 
dat niet de echte vraag van bedrijven leidend was in de ontwikkelingen op de 
kantorenmarkt maar de financiële prikkels voor de faciliterende partijen.
 
2.3.1 Situatie
 Door de huidige economische crisis zijn bedrijven gekrompen. 
De vraag naar kantoorruimte is gekelderd. Uit onderzoek blijkt dat 
aan het begin van 2013 het leegstandspercentage een recordhoogte 
van 15% heeft bereikt, met regionale uitschieters tot boven de 
30%[21]. Dit komt overeen met 7 miljoen vierkante meter kantoorruimte 
zonder gebruiker, en het ziet er niet naar uit dat dit snel minder zal 
worden. Allereerst zijn er nog genoeg bedrijven die eigenlijk in een 
te ruime jas zitten. Door de crisis zijn er arbeidsplaatsen verdwenen, 
maar het huurcontract loopt door. Wanneer het aantal werknemers 
weer toeneemt, zal deze lege ruimte eerst weer gevuld worden. 
Daarnaast is er een verandering gaande in de manier van werken. De 
moderne mens wil steeds minder vaak werken op een bedrijventerrein. 

Fig. 11. Te huur bord op leegstaand 
kantoorgebouw,. ANP. 2013
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2.3.2 Aanpak
 Nederland heeft de hoogste kantoorleegstand van Europa. 
Amsterdam heeft met 18% het hoogste leegstandspercentage van 
Nederland.[22] Terwijl in de grootste Nederlandse steden de 
kantoorleegstand blijft toenemen staan de steden voor grote 
uitdagingen op het gebied van studentenwoningen, zorgvoorzieningen 
en huisvesting. In een dichtbevolkt land als Nederland wordt ruimte 
steeds schaarser en moet er gezocht worden naar creatieve 
oplossingen met de beschikbare ruimte om te gaan.  Daarnaast is 
er behoefte aan andere functies. Het eerder beschreven groeiende 
tekort aan geschikte landbouwgrond is hiervan een voorbeeld. Deze 
discrepantie tussen vraag en aanbod zorgt voor problemen op beide 
markten. Door gebruik te maken van het overschot in de bestaande 
voorraad kunnen twee problemen in één klap worden opgelost. 
 Verschuivingen in vraag en aanbod zijn van alle tijden. Na 
de Tweede Wereldoorlog raakte met de verschuiving naar een 
diensteneconomie een grote hoeveelheid fabrieken en werkplaatsen in 
ongebruik. Pas sinds het eind van de 20e eeuw zijn we de waarde gaan 
inzien van deze leegstaande panden, en tegenwoordig is herbestemming 
van industrieel erfgoed erg gewild. De leegstaande kantoren van nu zijn 
het industrieel erfgoed van morgen. Door nu al in te spelen op deze 
verandering kunnen we de periode van langdurige leegstand voor zijn.
 Door binnen dit project te kiezen voor de transformatie van een 
leegstaand kantoorpand wordt een voorbeeld gecreëerd voor toekomstige 
transformatieprojecten. Bovendien wordt zo op een duurzame wijze 
gebruik gemaakt van dat wat ons al gegeven is.

[22] Geurs, K., Koster, H., Visser, G., 
2013. 
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[23] Driest, P., 1997. p. 11

[24] Driest, P., 1997. p. 12

[25] Vercruyssen, C., 2008. p. 50

3.1 ZORGBOERDERIJ 2.0

 De zorgsector hecht zich de laatste jaren in toenemende mate  
aan het belang van rehabilitatie van de cliënt. Vooral het kunnen 
bieden van een zinvolle dagbesteding en het inspelen op individuele 
behoefte is hierbij een belangrijk aspect. Door een actieve benadering 
worden zelfstandigheid, probleem oplosbaarheid en het vertrouwen 
in eigen kunnen gestimuleerd. Boeren zorgden er begin vorige eeuw 
voor dat armen en daklozen op de boerderij een kans kregen. Ze 
konden er terecht voor kost en inwoning in ruil voor een helpende  
hand. Intensivering binnen de landbouwsector en de komst van nieuwe 
ingewikkelde machines zorgden er voor dat in de jaren 50 het aantal 
‘sociale’ boerderijen terug liep.[23]

 In de jaren 90 had de vermindering van landbouwsubsidies en 
de verlaging van de prijzen van agrarische producten een toename van 
het aantal boeren dat in financiële problemen verkeerden tot gevolg. 
Het ministerie antwoordde met een actief verniewingsbeleid waarin 
de zorgboerderij een belangrijke positie veroverde. De aandacht werd 
binnen dit beleid gelegd op taakverbreding. Boeren gingen zich meer 
bezig houden met niet-agrarische taken als recreatie op de boerderij 
en toerisme.[24] Voor zowel de landbouwsector als de zorgsector zorgde 
de zorgboerderij voor een positieve impuls. De zorgsector kan op deze 
manier zorg op maat verlenen met het oog op integratie en socialisatie 
terwijl ook de boeren op hun manier bijdragen.[25]

 Terwijl de vraag naar opvang en zorg juist in de stedelijke 
omgeving het grootst is bevinden de meeste zorgboerderijen zich op het 
platteland, ver van de stad. Daarnaast heeft de landbouwsector te 
maken met een groeiend tekort aan landbouwgrond. Deze combinatie 
van problemen biedt kansen voor een eenduidige oplossing. De term 
zorgboerderij 2.0 wordt hiervoor in dit project geïntroduceerd. Het 
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project richt zich namelijk zoals eerder beschreven op het ontwerpen 
en ontwikkelen van een woon werk omgeving voor jongeren  en 
jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking. Hierin vormt 
de agrarische sector net als bij een traditionele zorgboerderij voor 
de werkverschaffing. Om antwoord te kunnen geven op de vraag naar 
opvang en zorg binnen de stedelijke omgeving en op de vraag naar 
bruikbare ruimte voor het verbouwen van gewassen wordt verticale 
landbouw ingezet. Op deze manier ontstaat er binnen dit project een 
gebouw met de kenmerken van een traditionele zorgboerderij maar met 
gebruik van moderne landbouwtechnieken.

Tekort aan passende zorg, werk 
en dagbesteding voor jongeren 
en jongvolwassenen met een 
LVB van 18 jaar en ouder.

Tekort aan landbouwgrond met 
de oppervlakte van Brazilië in 
het jaar 2050 bij continuering 
van huidige landbouwmethode.

Tekort aan nieuwe gebruikers voor 
groot aantal leegstaande kantoorpanden 
welke met verval worden bedreigd.

Zorgboerderij  2.0

Fig. 12. Drieledig deficit met zorgboerderij 2.0 als ontwerp uitgangspunt.
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3.1.1 Zorg
 Een zorgboerderij is dus een agrarisch bedrijf waar personen 
met beperkingen terecht kunnen voor dagbesteding of voor een 
werkplek met begeleiding in een natuurlijke omgeving. Ook bestaan er 
zorgboerderijen waar de personen met een beperking zowel wonen als 
werken. De zorgbehoevenden ervaren een positieve en heilzame werking 
van het werken met planten en/of dieren. De type werkzaamheden 
en soorten en mate van zorg verschillen sterk per zorgboerderij 
en is afhankelijk van de doelgroep. In dit project gaat het om licht 
verstandelijk beperkten die als zorgbehoefte voornamelijk structuur 
en stimulering nodig hebben. Het doel is door middel van dagbesteding 
individuele doelen te bereiken die in samenwerking met behandelaars 
zijn opgesteld. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van interesses, 
tot rust komen, vooruit denken, persoonlijke ontwikkeling bevorderen 
en sociale contacten opbouwen. Verder heeft het als doel reguliere 
arbeidsparticipatie mogelijk te maken door middel van arbeidstraining.
  Vanwege de sterke drang naar zelfstandigheid en overschatting 
van het eigen kunnen wordt er gefocust op datgene waartoe 
de zorgbehoevenden zelf in staat zijn. Daar waar nodig wordt op 
gezette tijden bijgesprongen door een vast contactpersoon die zowel 
begeleidt in het bereiken van eerder opgestelde werk doelstellingen als 
ondersteuning biedt bij persoonlijke taken op het gebied van financiën, 
planning en huishoudelijke taken. Doordat de zorg die komt kijken bij 
zowel wonen als bij werken integraal wordt aangepakt, wordt er meer 
rust en duidelijkheid gevormd en wordt onnodige stress voorkomen. 
 Het algemene beginsel van werken op een zorgboerderij is 
mensen te laten leren door zelf te ervaren. Door zelf te ervaren 
worden kennis en vaardigheden op een prettigere manier opgedaan en 
bovendien beter onthouden. Een zorgboerderij gaat hierin dus een stap 
verder dan een traditionele zorginstelling waar geen beroep wordt 
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gedaan op eigen competenties. Ook is er bij de werkzaamheden ruimte 
voor fouten en wordt er getracht te leren van elke misstap. Men wordt 
bijna vanzelf en intuïtief aangesproken op zijn eigen mogelijkheden 
waarbij niet de tekorten maar de mogelijkheden van elk individu centraal 
staan.[26]

3.1.2 Werken
 Binnen het gebouw krijgen de bewoners de keuze in welke sector 
ze willen werken. Deze keuze wordt gemaakt in samenwerking met de 
begeleiders zodat elk persoon dat werk kan doen waar hij of zij zich 

[26] Vercruyssen, C., 2008. p. 53

De zorgboerderij beoogt de 
ontplooiing van de hele persoon. 
Afhankelijk van de cliënt omvat 
het (een combinatie van) de 
volgende doelen:

-educatie
-dagbesteding
-arbeidsmarktintegratie
-training van sociale   
vaardigheden
-recreatie
-therapie
-opvang
-nazorg
-preventie
-maatschappelijke   
 integratie

[5] Vercruyssen, C., 2008. p. 54
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prettig bij voelt. Binnen het gebouw kan gekozen worden te werken ‘op 
de boerderij’. Dit houdt in dat er wordt gezorgd voor de groei en oogst 
van gewassen. Ook kan er gewerkt worden in de biologische winkel waar 
na de oogst het groente en fruit verkocht wordt, of in de keuken waar 
de oogst wordt verwerkt in salades en andere lunchgerechten. Ook 
werken in de bediening van het lunchcafé waar de gerechten worden 
geserveerd is een mogelijke beroepskeuze.
 Bij de werkzaamheden worden de cliënten ondersteund, 
gestimuleerd en gemotiveerd. Daarnaast is het belangrijk dat ze serieus 
worden genomen wat betekent dat er op gelet wordt dat ze het werk 
op de juiste manier uitvoeren zonder de kantjes er van af te lopen. 
Bovendien wordt er op toegezien dat ze gemaakte afspraken nakomen. 
Er worden normale maatschappelijk aanvaardbare eisen gesteld aan de 
kwaliteit die ze leveren. Hierbij is het belangrijk dat de persoon meer 
wordt aangesproken als medewerker dan als cliënt. 
 Het werken met planten en de bijbehorende oogst heeft een 
positieve werking op de medewerkers in alle beroepsgroepen binnen het 
gebouw. De planten hebben een vast ritme van zaaien, verzorgen en 
oogsten. Dit stimuleert plannen en vooruitkijken. Men leert anticiperen 
op de voorraad van een bepaald product. De boeren  moeten zorgen dat 
er op het juiste moment een juiste hoeveelheid aanvoer van voeding is  
terwijl de medewerkers van het lunchcafé leren anticiperen op het feit 
dat sommige producten niet het gehele jaar beschikbaar zijn. 
 Er moet veel nauwkeurig werk gedaan worden. Er wordt gewerkt 
met producten die als voedsel de eindgebruiker bereiken. Dit brengt een 
gevoel van verantwoordelijkheid met zich mee en geeft de medewerkers 
het gevoel dat ze nuttig en belangrijk werk verrichten. Daarnaast kun 
je bij het werken met planten veel leren van de parallellen met eigen 
levensprocessen. Het is een proces van groei en een kringloop waar elke 
stap een eigen gevolg heeft. Bijvoorbeeld afgestorven plantenresten 



40

die worden ingezet als voeding voor nieuw leven vormen een mooie 
parallel met rottigheid in je leven die je moet verteren om iets nieuws 
en moois te laten ontstaan.[27] 
 Daarnaast prikkelt de groene omgeving alle zintuigen. De geuren 
en kleuren van de planten die gedurende de groei veranderen, het 
werken met de handen en als eindproduct een bord verse groenten en 
of fruit. Dit alles zorgt voor meer inzicht in hoe het leven in elkaar 
steekt en hoe alles samenhangt.

3.1.3 Wonen
 Naast werkgelegenheid zal het gebouw ook voorzien in woonruimte 
voor 32 jongvolwassenen met een LVB. De appartementen worden 
ontworpen op een manier dat de bewoner een zo normaal mogelijke 
woonomgeving ervaart. Uitgangspunt in het woongedeelte is de sociale 
cohesie op een ongedwongen manier te stimuleren en tevens ruimte te 
bieden om als individu terug te trekken. De 32 woningen, waarvan 18 
rolstoelvriendelijk, krijgen een eigen badkamer, keuken, woonkamer en 
slaapkamer. Bovendien heeft elk bewoner de beschikking over een eigen 
loggia. De loggia’s zijn voorzien van een balustrade met aeroponics 
systeem waarmee de bewoner zelf kan experimenteren met de teelt van 
groenten en fruit. Elke bewoner is verantwoordelijk voor het onderhoud 
aan het eigen appartement. Daar waar nodig zal ondersteuning worden 
geboden. 
 Naast de privéruimtes wordt het woongedeelte van het gebouw 
voorzien van enkele gezamenlijke ruimtes. Hier kan men samen koken en 
eten, een film kijken of gewoon samen ontspannen. 
 Het woongedeelte staat op zichzelf. Toch zijn er altijd begeleiders 
in de buurt. Hierdoor krijgen de bewoners het gevoel van zelfstandigheid  
in een vertrouwde en veilige omgeving.

[27] Vercruyssen, C., 2008. p. 57
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3.2 PROGRAMMA

 Het gebouwontwerp in dit project heeft als hoofddoel het 
vormen van een woon werkomgeving voor jongvolwassenen met een 
licht verstandelijke beperking. De ruimtes die hiervoor nodig zijn zijn in 
grote lijnen onder te verdelen in de volgende 4 categorieën:

Zorg (rood):
-Om de juiste zorg te kunnen bieden zijn diverse ruimtes nodig. 
Naast kantoren voor de begeleiders bieden enkele flex-werkplekken 
de ruimte om bijvoorbeeld een behandelplan op te stellen of om 
ontwikkeling te documenteren. 
-Behandelruimtes bieden een rustige omgeving waar individuele 
gesprekken tussen cliënt en begeleider plaats kunnen vinden. Tevens 
bieden deze ruimtes de mogelijkheid tot behandeling  en het geven 
van educatie in groepsverband.
-Er is ruimte voor dagbehandeling van externe cliënten.

Werken (groen):
-Verticale landbouw is de belangrijkste werkverschaffer binnen het 
gebouw. Het groen zal overal in het gebouw de zintuigen prikkelen. 
Bewoners zullen werkzaam zijn op de ‘boerderij’ en zorg dragen 
voor het zaaien, de verzorging en de oogst van de gewassen. In een 
speciale bergruimte kunnen gereedschappen worden opgeborgen.
-Om omwonenden en passanten de mogelijkheid te geven van het 
gebouw te proeven is er een restaurant waar de oogst wordt 
verwerkt in diverse lunchgerechten. Zowel de keuken als de bediening 
wordt gerund door de bewoners.
-Ook de werknemers van de biologische winkel zijn cliënten woonachtig 
in het gebouw. Ze verkopen de in het gebouw gekweekte gewassen 
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zodat men ze ook thuis in het eten kan verwerken. De biologische 
winkel en het restaurant zorgen voor een connectie met de stad.

Wonen (blauw):
-Het gebouw is voorzien van 18 rolstoelvriendelijke en 14 reguliere 
appartementen. Elk appartement heeft naast een woonkamer een 
slaapkamer, keuken en badkamer.
-Iedere bewoner heeft de beschikking over een eigen loggia voorzien 
van aeroponics systeem. Hierdoor krijgt iedere bewoner een 
‘moestuin’ en wordt in de gelegenheid gesteld zelf met het kweken 
van gewassen te experimenteren. 
-Alle appartementen beschikken over een eigen bergruimte welke 
zich in het souterrain van het gebouw bevinden.

Ontspannen (geel):
-De belangrijkste functie binnen de categorie ontspannen is de 
gelegenheid tot sporten. De sportvoorzieningen in het gebouw zijn 
voorzien van eenvoudige aanpassingen waardoor reguliere sport 
voor alle LVB’ers toegankelijk wordt. Mensen met een LVB zijn vaak 
snel geprikkeld en geïrriteerd. Sporten helpt bij het controleren van 
dergelijke emoties. Verder leren ze door te sporten mee te doen, 
ontwikkelen ze teamgeest en discipline en leren ze voor zichzelf op te 
komen.[28] De sportvoorzieningen betreffen een gymzaal met diverse 
attributen en een fitnesszaal. De sportgelegenheid kan op gezette 
tijden ook gebruikt worden door leerlingen van de naastgelegen 
basisschool of door andere verenigingen.
-Overal in het gebouw zijn ontmoetingsruimtes ontworpen om de 
sociale cohesie maximaal te stimuleren.
-De gedeelde keuken en eetkamer bieden de mogelijkheid 
samen maaltijden te bereiden en te nuttigen. 

[28] Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport., 2013. p. 13
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Apeldoorn

3.3

 In de stad is de vraag naar geschikte zorg groter dan buiten 
de stad. Bovendien is het van belang dat bij het kiezen van een 
geschikte locatie voor verticale landbouw op zoek te gaan naar een 
locatie waarbij de afstand tot de eindgebruik van de oogst wordt 
beperkt. Nog een criterium voor een bruikbare locatie is een geschikt 
en leegstaand kantoorpand. Veel leegstaande kantoorpanden bevinden 
zich op bedrijventerreinen en bevinden zich dus niet in een aangename 
woonomgeving.

3.3.1 Apeldoorn
 Een geschikt kantoorpand werd gevonden, en wel in Apeldoorn. 
Apeldoorn is met meer dan 157.000 inwoners de 12e grootste stad van 
Nederland. Toch is Apeldoorn in tegenstelling tot de andere grote 
steden in Nederland verrassend anders. Het is een stad die veel 
ruimte en rust biedt en heeft een uitgestrekte bosrijke omgeving. 
Het straatbeeld wordt gekenmerkt door de grote hoeveelheid groen. 
Apeldoorn vormt het hart van natuurgebied de Veluwe.

LOCATIE
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3.3.2 Belastingkantoor J.F. Kennedylaan 2
 Met name na de tweede wereldoorlog maakte Apeldoorn een 
enorm groei- en ontwikkelingsproces door. Apeldoorn werd aangewezen 
als zogeheten ‘tweede schrijftafel van het land' om de dichtslibbende 
randstad te ontlasten. Het Walterboscomplex aan de John F. Kennedylaan 
is een direct gevolg van deze ontwikkeling.[29] Het nu leegstaande 
belastingkantoor werd in 1962 als eerste van een serie kantoorpanden 
gebouwd en is ontworpen door architect Piet Zanstra, bekend van 
werken als het Maupoleum en parkeergarage Europarking te Amsterdam.
 Het negenlaags kantoorgebouw van de Rijksbelastingdienst 
is gelegen in Apeldoorn-West en ligt in een groen opgezette (woon) 
omgeving met onder meer het Sprengenpark aan de overzijde en 
natuurgebied de Veluwe aan de westzijde.

John F. Kennedylaan 2, de locatie van het voormalig 
belastingkantoor. Het gebouw vormt binnen dit 
project het te transformeren object.

Natuurgebied de Veluwen bevindt zich op een 
steenworp afstand van de projectlocatie. Het is 
het grootste natuurgebied van Nederland.

Direct naast het object ligt het recentelijk 
gerenoveerde Walterboscomplex. Het bestaat uit 
6 kantoortorens en een plintgebouw.

In het noorden aan de overzijde van de weg 
bevindt zich de Protestant Christelijke Basisschool 
De Korenaar.

Het Veluws College Walterbosch bevindt zich enkele 
meters verderop ten oosten van de projectlocatie.

[29] Nijhof, W., 2003. p. 81

Fig. 14. Apeldoorn

Fig. 15. Zuid-west beeld van voormalig belastingkantoor 
aan de J.F. Kennedylaan,.Apeldoorn in beeld. 1960-1975 

(ommezijde)
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Fig. 16. Voormalig belastingkantoor 
gezien vanuit J.F. Kennedylaan,.

Apeldoorn in beeld. 1960-1975 
(ommezijde)

 In de jaren zestig en zeventig werden tal van (semi-)publieke 
gebouwen gebouwd volgens het zogenoemde ‘breedvoetmodel’. Het 
principe dat over kwam uit Amerika vormt ook voor het belastingkantoor 
aan de J.F. Kennedylaan 2 het uitgangspunt. Het lage volume waarin zich 
publieke functies bevinden gaat over in de hoog oprijzende kantoortoren. 
Door op een dergelijke manier te bouwen werd geanticipeerd op mogelijke 
toekomstige uitbreidingen. De bouw van een nieuwe toren is mogelijk 
zonder daartoe de interne organisatie te hoeven aanpassen. 
 De vormgeving van het gebouw is karakteristiek voor het 
functionalisme. Het verticale en horizontale lijnenspel bepalen het 
beeld. De massiviteit van het functionalisme is door Zanstra verzacht 
door de kolommen van de begane grond in het zicht te laten. Bovendien 
versterkt dit de sokkelfunctie van het bouwdeel ten opzichte van de 
toren.[30]

 De gevels van zowel de toren als de laagbouw zijn platen in 
sierbeton die het betonskelet omkleden. Hierin zijn op enkele plaatsen 
markante vensterreeksen opgenomen die het gebouw karakteriseren. 
Een ander in het oog springend element is de metselwerk lifttoren. De 
op de zuidgevel geplaatste schacht staat centraal op de doorlopende 
as van het gebouw en steekt door de laagbouw. Bij binnenkomst via 
de centrale toegangstrap is de doorgezette materialisatie van de 
liftschacht direct zichtbaar. Ook aan de achterkant van het gebouw 
wordt de verticale strook van licht sierbeton van de lifttoren herhaald 
ter plaatse van de buitenzijde van het noodtrappenhuis. 
 De aanpassingen en wijzigingen die het gebouw in de loop van de 
tijd onderging zijn vooral beperkt gebleven tot interieurafwerking. Ook 
enkele originele stalen ramen zijn vervangen.[31]

[30] Monumenten adviesbureau., 
2008. p. 4

[31] Monumenten adviesbureau., 
2008. p. 5
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Piet Zanstra

Nationaliteit  Nederlands
Geboortedatum 7 augustus 1905, Leeuwarden
Overlijdensdatum 23 mei 2003, Amsterdam

Belangrijke gebouwen
  Maupoleum (Amsterdam)
  Caransa Hotel (Amsterdam)
  Europarking (Amsterdam)
Belangrijke projecten 
  Atelierwoningen Zomerdijkstraat 
  (Amsterdam)

Prijzen H.P. Berlageprijs

Fig 17. Piet Zanstra,. Archined. 2003
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Fig 18. Een greep uit de grote hoeveelheid beschikbare originele bouwtekeningen

Noordgevel Oostgevel

Zuidgevel Westgevel
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Plattegrond 1e verdieping Plattegrond 4e en 5e verdieping

Doorsnede B-B Doorsnede E-E
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25m 30m 4,5m 5m 10m 2,5m
1,5m

7m2,5m
2,5m

2,5m
2,5m

 Het gebouw heeft een zuidelijke oriëntatie. Vanwege de breedte 
van de J.F. Kennedylaan met aanliggende fietspaden en de aanwezigheid 
van een ruime parkeerplaats aan de overzijde van de weg ondervindt 
het gebouw geen hinder van omliggende bouwwerken met betrekking tot 
schaduwval. Enkel een bomenrij belemmert de inval van direct zonlicht 
in de laagbouw. 
 

Fig. 19. Straatprofiel J.F. Kennedylaan 2
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21-06-2014 21-12-2014

 10.30 uur 7.00 uur

 12.30 uur 11.00 uur

 14.30 uur 15.00 uur

 16.30 uur 19.00 uur

Fig. 20. Schaduwval J.F. Kennedylaan 2

Fig. 21. Fotocollage projectlocatie (ommezijde)
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4  ARCHITECTONISCHEINGREEP
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 Het gebouw kenmerkt zich in zijn huidige situatie door een 
sterke scheiding tussen de binnen en buitenwereld. Hierdoor vormen 
de contextuele relaties geen samenspel met de interne relaties en is 
de transitie van buiten naar binnen hard. Wanneer men kijkt naar de 
positie van het gebouw in zijn stedelijke context zal de belangrijke 
stedenbouwkundige waarde door de betekenis als een sterk in het 
oog vallend focuspunt op het kruispunt van de J.F. Kennedylaan met 
de Staringlaan, de Sprengenweg en de Henri Dunantlaan merkbaar zijn. 
Daarnaast is het gebouw de enige van een serie belastingkantoren dat 
zich ten oosten van de Waltersingel bevindt. Het vormt hierdoor een op 
zichzelf staand element binnen de stedenbouwkundige context.
 De interne relaties worden gekenmerkt door de typologie van 
het breedvoetmodel. Een sterke scheiding tussen privé en openbaar 
maken de organisatie binnen het gebouw duidelijk en overzichtelijk. 

4.1.1 Contextuele relatie
 De J.F. Kennedylaan kan aangemerkt worden als drukke 
verbindingsweg tussen het Walterboschcomplex en het stadscentrum. 
Dit zorgt voor een drukke stroom aan weggebruikers die in de ochtend 
naar hun werk gaan en resulteert in een even grote stroom in de 
namiddag wanneer zij huiswaarts keren. Ook de middelbare school en 
het fietstoerisme in de richting van de Veluwe volgen dit ritme. 
 De ingang van het gebouw in de huidige situatie bevindt zich aan 
de zuidzijde en staat haaks op de J.F. Kennedylaan. Verborgen en haast 
onwaarneembaar maakt de ingang kenbaar nooit bedoelt te zijn voor het 
grote publiek. 
 De nieuwe functie vereist een ingang met een openbaar karakter. 
Vooral het huiswaarts kerende (fiets)verkeer is interessant en vormt 

ORGANISATIE4.1
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Fig. 22. Plaats van de ingang in zijn 
huidige situatie

Fig. 23. Plaats van de ingang in zijn 
nieuwe situatie

het publiek waarop het lunchcafé zich zal richten. Een nieuwe ingang op 
de zuid-westzijde is prominenter. Bovendien zorgt de knik in de straat 
voor een directe zichtlijn op de entree zone van het gebouw.
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 De begane grond van het gebouw in de huidige situatie bevindt 
zich op 1 meter 70 boven maaiveld. Het gesloten karakter van de plint 
en de afstand die de plint vormt tot de openbare weg zorgen er voor 
dat er niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van de voordelen 
die het verhoogde peil niveau met zich mee kan brengen. In de huidige 
situatie was dit niet nodig. In de nieuwe situatie wordt het verhoogde 
peil dankbaar ingezet om betere zichtlijnen vanaf de J.F. Kennedylaan 
te creëren. Zelfs zicht beperkende factoren als auto's of planten 
blokkeren de zichtlijnen niet. 
 Een zachte overgang van het niveau verschil door middel van een 
luie trap met nevenfuncties vormt ook fysiek contact tussen peilniveau 
en de openbare weg. Het openbare karakter wordt hiermee duidelijk 
zichtbaar.

 Het gebouw bevindt zich op de kop van een bouwblok waardoor 
het driezijdig omsloten wordt door straten en kruispunten. Een tactische 
snede door het centrum van het gebouw daar waar hoog en laagbouw 
samensmelten zorgt naast een duidelijke scheiding tussen openbaar 
en privé (H. 4.1.2 Interne relaties) ook voor openheid en alzijdige 
bereikbaarheid. 

Fig. 24. Schematische weergave van 
de snede
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Fig. 25. Verhoogd peil zorgt voor 
beter zicht

Fig. 26. Doorgang vormt openheid en 
alzijdige bereikbaarheid
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Fig . 1.
[1] Schrijver, jaar. p. 12
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Fig. 27. Impressie vernieuwde entreezone vanaf J.F. Kennedylaan

Fig. 28. Maquette foto van de brede toegangstrap
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 Een luie trap over de volledige breedte van de laagbouw 
benadrukt de entreezone. Bovendien ontstaan er twee zichtlijnen met 
elk hun eigen karakter. Bij betreding van het gebouw zal de bezoeker 
beide achtereenvolgens waarnemen en ervaart hiermee de sequentie 
van functies binnen het gebouw.
 Als eerste ziet men het terras en de biologische winkel. 
Vervolgens worden de aquaponicstorens (H4.2.2 landbouwprincipes) 
waarneembaar welke de verticale relatie tussen de niveaus versterken. 
Tot slot  levert deze lijn de volledige doorkijk met zicht op de groente 
teelt.

Fig. 29. Doorsnede met opwaartse zichtlijn
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Fig . 1.
[1] Schrijver, jaar. p. 12
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 Wanneer men verder het gebouw betreedt wordt de doorgang 
volledig waarneembaar. De entreezone in zijn hoedanigheid als scheiding 
tussen het private en openbare domein doet zich aan. Een doorkijk door 
het hele gebouw is het resultaat. 
 In tegenstelling tot de vorige buigt deze zichtlijn af naar beneden 
waardoor het eigen karakter wordt versterkt. De vloeiende bewegingen 
door het gebouw vervagen de grens tussen binnen en buiten en geven 
het geheel een meer open karakter.

Fig. 30. Isometrische doorsnede met neerwaartse zichtlijn
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4.1.2 Interne relaties
 Vanwege het ontwerp als breedvoetmodel heeft het gebouw 
altijd een sterke scheiding tussen privé en openbaar gehad. Ook nu 
zal deze scheiding blijven bestaan waardoor de woningen op zichzelf 
staan en geen hinder ondervinden van de openbare ruimtes als de 
sportzaal of het restaurant. Op de plek waar hoog en laagbouw, privé 
en openbaar, elkaar raken wordt een snede gemaakt. Hierdoor ontstaat 
één enkele entreezone en worden toch twee verschillende en individueel 
controleerbare toegangen gevormd. 

 Vanwege de positieve heilzame werking van werken in het 
groen en de aangename zintuiglijke invloeden die planten op de mens 
hebben  wordt er getracht de verticale landbouw in het gehele gebouw 
door te voeren en deze in te zetten als verbindend element tussen 
de twee duidelijk in functie verschillende volumes. Ondanks dat de 
verticale boerderij overal waarneembaar is, zowel in de private als 
in de publieke ruimte, zal deze enkel en alleen voor de bewoners en 
begeleiders toegankelijk zijn. Zo blijft deze controleerbaar en wordt 
een scheiding tussen werk en recreatie gemaakt. Dat de boerderij niet 
fysiek toegankelijk is, wil niet zeggen dat deze zijn positieve invloed op 
de openbare ruimtes verliest. De scheiding van verdiepingen maakt de 
boerderij wellicht niet toegankelijk, maar vanwege de vide’s is deze wel 
overal te zien en te ruiken. In het restaurant of de biologische winkel  
is deze zelfs te proeven. De positieve zintuiglijke prikkeling van het 
groen blijft aanwezig zonder daadwerkelijk fysiek contact te hebben.
 

PRIVATE 
WOONGEBOUW

PUBLIEKE 
RUIMTE

VERTICALE LANDBOUW

Fig. 31. Relatieschema private versus publieke domein
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Fig. 32. Snede als centrale entreezone

Fig. 33. Private woongebouw, 
entreezone en publieke ruimte

Fig. 34. Verticale landbouw als 
verbindend element
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Fig . 1.
[1] Schrijver, jaar. p. 12
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 De scheiding tussen beide bouwdelen vindt niet alleen plaats op 
peil niveau. Ook op de eerste verdieping worden beide bouwdelen fysiek 
losgekoppeld. De ‘loopbrug’ creëert een harde transitie tussen privé en 
werk voor de bewoners en zorgt tevens voor meer licht en openheid in 
de entreezone. 

 Ook op het dak van de laagbouw is de scheiding tussen de twee 
bouwdelen voelbaar. De dakrand van de laagbouw vouwt zich met enige 
offset letterlijk om het volume van de hoogbouw.

Fig. 35. Impressie entreezone
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 De doorsnede geeft een duidelijk beeld van de samensmelting 
tussen hoog en laagbouw en de rol die de nieuwe entreezone daarin 
vervult. De grote raampartij in de voormalige liftschacht accentueert 
met lichtval de hoofdentree in de ietwat donkere entreezone. 

Fig. 36. Doorsnede over hoog en laagbouw
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 De inkijkplattegrond geeft 
een beeld van de functies die zich 
op de begane grond bevinden. De 
vides welke ruimte maken voor de 
aquaponicstorens zijn een logisch 
gevolg van looplijnen van gebruikers. 
Een vloeiende routing ontstaat als 
een uitgeslepen afsnijd pad (ook 
wel olifantenpaadje genoemd) in een 
grasveld.

Fig. 37. olifantenpaadje

Fig. 38. isometriche exploded view van de verdiepingen
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Gymzaal

Keuken en buffet restaurant
Toiletgroep

Biologische winkel

Terras

Rolstoelvriendelijke appartementen

Nachtverblijf begeleiders

Gezamenlijke keuken en 
eetkamer bewoners

Entree openbare ruimtes

Hoofdentree woningen

Fig. 39. Begane grond
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 In het souterrain bevinden de 
functies die weinig daglicht vereisen. 
Bovendien is dit de verdieping waar 
visteelt plaatsvindt in de visbakken 
waarin de auquaponicstorens 
uitmonden. 

Fig. 40. isometriche exploded view van de verdiepingen
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Gymzaal

Kleedkamer heren
Kleedkamer dames

Viskweek bakken

Technische installaties 
t.b.v. visteelt

Privé bergingen Installatieruimte woongebouw

Fitnessruimte

Berging sportattributen

Kleedkamer instructeur

Fig. 41. Souterrain
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 Op de eerste verdieping 
zijn diverse ruimtes voor de 
medewerkers. Omdat een groot 
deel van de medewerkers maar in 
beperkte mate gebruik zal hoeven 
maken van hun bureau zijn er naast 
afgesloten kantoren ook flex-
werkplekken. Privacy gevoelige 
zaken kunnen afgehandeld en 
opgeborgen worden in de gesloten 
kantoorruimte.

Fig. 42. isometriche exploded view van de verdiepingen
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Gezamenlijke woonkamer

Hydroponics, plaats voor 
meer dan 1600 planten

Flex-werkplekken

Rolstoelvriendelijke appartementen

Groepsbehandeling

Gesloten kantoren en 
behandelruimtes

Bergruimte werkgereedschap

Fig. 43. Eerste verdieping
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 Agricultuur dient het gebouw. Niet alleen door zijn 
werkverschaffing en helende werking op de mens, maar ook als metafoor 
en typologie voor de architectuur. Het geeft een weerspiegeling van 
het productieproces van groente, fruit en van visteelt. Zowel de 
technieken als de typologieën zijn gebruikt om eenheid te vormen. Op 
diverse schaalniveaus komt een bij die functie passend element uit de 
agricultuur terug. De helende werking van het groen is ingezet om de 
zintuigen te prikkelen en een prettig binnen klimaat te realiseren en 
het gebouw ook voor de omgeving aantrekkelijk te maken.

4.2.1 Zien, ruiken, voelen, proeven
 Een omgeving die een beroep doet op alle zintuigen is in de 
dagelijkse omgeving vaak niet meer vanzelfsprekend. Daarom wordt een 
groene omgeving door veel mensen als belangrijk en prettig ervaren. 
Mensen woonachtig op een zorgboerderij ervaren de geuren, kleuren en 
de veranderingen die de planten doormaken gedurende de groeiperiode 
en voelen zich een onderdeel van een groter geheel.[32]

 Het groen kan ook een positieve werking hebben op de bezoekers 
van het gebouw. Door de prikkeling van de zintuigen ervaart men het 
gebouw intenser en blijft het langer in het geheugen. Het zorgt voor 
een positieve beleving en wordt op die manier ingezet als middel om 
het gebouw inclusief de cliënten te verbinden met Apeldoorn en haar 
inwoners.

 

4.2 AGRICULTUUR IN DIALOOG MET ARCHITECTUUR

[32] Vercruyssen, C., 2008. p. 57
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Fig. 44. Zien, ruiken, voelen, proeven.
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4.2.2 Landbouwprincipes
 Diverse traditionele en moderne landbouwmethodes zijn 
onderzocht en er is gezocht naar een bruikbare en passende invulling 
in het voormalig kantoorpand. Soms als bijna letterlijk uitgevoerd, soms 
slechts als inspiratiebron. De landbouwmethode die het tot in het 
uiteindelijke ontwerp hebben gered, op welke manier dan ook zijn in het 
volgende hoofdstuk beschreven en gevisualiseerd.  

Glastuinbouw
 Zoals eerder beschreven heeft verbouwen in een afgesloten 
ruimte zoals een kas veel voordelen. Een beheersbaar klimaat en 
het feit dat de gewassen zijn beschermt tegen de meeste natuurlijke  
vijanden zijn hiervan slechts twee voorbeelden. Waar in de traditionele 
glastuinbouw zoals het woord al doet vermoeden gebruik wordt 
gemaakt van een glazen bouwwerk om de gewassen te beschermen, 
zal in dit project gebruik worden gemaakt van een deel van de eerste 
verdieping van de laagbouw. Hierbij zorgen naast de vloer en het 
dak, de grote raampartijen voor de scheiding tussen het binnen en 
buitenklimaat. De ramen in de gevel en de daklichten laten zonlicht de 
ruimte binnentreden. Daarnaast zal er gebruik worden gemaakt van 
kunstmatige LED verlichting om de productie van de gewassen een 
extra stimulans te geven. Gestapelde hydroponics kweektafels in de 
beschermde omgeving garanderen oogst jaarrond en bieden plaats aan 
ruim 1650 planten.

Fig. 45. Impressie eerste verdieping
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Fig. 46. Doorsnede eerste verdieping

 De grote raampartijen rondom de ruimte garanderen een zekere 
hoeveelheid lichtinval. Dit zal echter niet voldoende zijn om een goede 
oogst te garanderen. Daklichten zijn op enkele plaatsen toegevoegd om 
voor extra zonlicht in het midden van de ruimte te zorgen. Daarnaast 
is de hoogte van de bestaande dakconstructie ingezet voor diverse 
installaties als LED verlichting. Een verlaagd lattenplafond verbergt 
de systemen terwijl het voldoende licht door laat en zorgt voor een 
uitdagend en prikkelend lichtspel.
 Op sommige plekken is de hoogte van de dakconstructie ingezet 
voor verdiepte groenten kweekbakken. Zo ontstaat op het dak een spel 
van onderling in hoogte verschillende plantenbakken, afgewisseld met 
dakramen en meubels.
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Volkstuin
 In de achttiende eeuw trokken veel mensen door de industrialisering 
naar de stad. Bijproduct van deze trek is de volkstuin. Deze tuintjes 
werden aan fabrieksarbeiders met een schamel loon verhuurd. Zo waren 
ze in staat hun eigen groenten en fruit te telen en zo geld te besparen.  
Een volkstuin is een stukje grond waarom men groente en fruit teelt. 
Het actief bezig zijn met schoffel en schep en de strijd aan gaan met 
het onkruid wordt gezien als een activiteit waardoor men tot rust komt. 
Het levert een werkplek op die rust, sereniteit en ontspanning met zich 
meebrengt. [33]

 Op het dak van de laagbouw wordt een tweede maaiveld 
gecreëerd. Hier zal de typologie en het karakter van de volkstuin 
worden toegepast om aangenaam werk in de buitenlucht te verschaffen. 
Bovendien leren de bewoners welke invloeden het weer en andere 
natuurlijke vijanden van de planten zoals insecten hebben en hoe ze 
daarmee om kunnen gaan. 
 De hoogte van de dakcontructie wordt ook hier benut. Zoals 
beschreven wordt op enkele plekken de constructiehoogte ingezet 
voor verdiepte groenten kweekbakken zodat een spel van onderling 
in hoogte verschillende plantenbakken, afgewisseld met dakramen en 
meubels ontstaat. 
 Een pergola met meubels in dezelfde uitstraling versmelten met 
de opbouw voor de dak toegang. Een schaduwrijke groene zitplaats voor 
pauze in de buitenlucht is het resultaat.

[33] Beek, K., 2011. [web]
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Fig. 48. Volkstuin

Fig. 47. Volkstuin
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Fig. 49. Maquettefoto van de volkstuin op het dak
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Fig. 50. Maquettefoto van de volkstuin op het dak
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Moestuin
 Een moestuin is een stukje grond waar gewassen worden 
gekweekt voor eigen gebruik. Elke bewoner krijgt een loggia waarin 
de balkonbalustrade tevens als privé moestuin fungeert. Niet een 
stukje grond maar een aeroponics systeem fungeert als medium waarin 
gewassen kunnen groeien. De moestuin geeft de cliënten de mogelijkheid 
zelf met de kweek van gewassen te experimenteren. Zo leren ze door 
zelf te doen wat wel en niet goed is voor de planten. Bovendien bouwen 
ze hiermee verantwoordelijkheidsgevoel op. De oogst is voor eigen 
gebruik en vormt zo een directe beloning voor het verrichte werk.
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Fig. 51. Impressie van één van de loggia's 
in gesloten en geopende stand
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Aquaponics
 Verticale landbouw komt 
overal in het gebouw terug. In 
de laagbouw is een speciale vorm 
van verticale landbouw toegepast. 
De zogenaamde aquaponicstorens 
vormen het verticaal verbindend 
element tussen de verdiepingen 
van de laagbouw. Aquaponics is een 
teeltsysteem waarbij aquacultuur, 
ofwel het kweken van waterdieren 
zoals vissen gecombineerd wordt 
met hydrocultuur (het kweken van 
planten in water).
 De hoogte van de 
dakconstructie wordt ook hier 
benut. Het verlaagd plafond is op 
een dergelijke manier ontworpen 
dat er ruimte gecreëerd wordt voor 
installaties als LED verlichting. 
Bovendien zorgen ook hier de 
tactisch geplaatste dakramen voor 
lichtval, ditmaal op de torens. 
Deze accentueren de torens en 
versterken daarmee de verbinding 
tussen de verdiepingen en zorgen 
voor een beter groei klimaat voor 
de gewassen. De torens monden uit 
in de visteelt bakken gelegen in het 
souterrain. 

Fig. 52. Isometrie van de aquaponicstorens, de visteelt bakken en het dak.
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 De entree in zijn 
oorspronkelijke staat vormde de 
start van een as door het centrum 
van het gebouw. De twee muren 
haaks op gevel van de laagbouw zijn 
gepositioneerd in het verlengde van 
de voormalige liftschacht. Omdat 
de trap die deel uit maakte van 
de ingang overbodig is geworden 
komt er ruimte voor een doorkijk in 
het gebouw die refereert naar de 
oorspronkelijke situatie. 
 Een glasvlak geeft de 
passant een inkijk welke alle 
essentiële onderdelen van het 
gebouw verklapt. Zowel de bakken 
voor de visteelt, de aquaponics 
torens in hun volledige lengte, de 
hoofdentree welke toegang geeft 
tot de openbare ruimte en de entree 
van het woongedeelte worden hier 
onthuld zonder daadwerkelijk het 
gebouw te betreden.

Fig. 53. Maquettefoto van de voormalig entree
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Rijstvelden
 Omdat ook in de gevel verticale landbouw plaatsvindt is het 
ontwerpen als landschap het uitgangspunt geweest voor het ontwerp 
van de gevel. Als inspiratiebron heeft de typologie van de chinese 
rijstvelden gefungeerd. Deze vorm van landbouw kan gezien worden als 
de eerste vorm van verticale landbouw. De terrassen die in vrijwel heel 
Azië voorkomen zorgen er voor dat op steile bergen en heuvels, door 
slimme stapeling, toch landbouw plaats kan vinden. Een mooi en vloeiend 
lijnenspel, ontstaan uit functionalisme, is het resultaat.   
 Door de specifieke eisen die aan het telen van rijst worden 
gesteld, onderscheiden rijstvelden zich van andere teeltmethodes. Rijst 
groeit in het water wat maakt dat een goede waterhuishouding zeer 
belangrijk is. De aanleg van rijstvelden gebeurt al jaren volgens dezelfde 
methode. Ze worden opgebouwd in terrasvorm zodat er niveauverschillen 
ontstaan. Deze zorgen voor een uitstekende irrigatie doordat het water 
zich over de verschillende niveaus verspreidt. De rijstvelden vormen 
een belangrijke inspiratiebron voor het ontwerp van de gevel.

 

Fig. 54. Rijstveld Fig. 55. Rijstveld
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Fig. 56. Collage van ontwerpschetsen
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 Om plaats te maken voor een nieuwe gevel is de oude gevel 
verwijderd. De nieuwe gevel is op een afstand van de bestaande vloer 
geplaatst om extra ruimte te creëren zonder de bestaande kenmerkende 
vorm te verliezen. De nieuwe gevel kent diverse detailniveaus. Van een 
afstand zorgt het zwarte lijnenspel, afgeleid van het lijnenspel van de 
rijstvelden, voor verfijning. De zwarte banden geven het gebouw een 
stoer en uitgesproken karakter en maakt de gevel leesbaar. De banden, 
welke uitgevoerd zijn in terracotta, vouwen open op een dergelijke 
wijze dat diverse functies en ruimtes ontstaan. Tevens markeren ze 
de balustrade van de loggia’s en vormen ze vides in de gezamenlijke 
ruimte. De balustrade en de vide zijn voorzien van een hydroponics 
systeem. Bij hydroponics systemen worden planten gekweekt op water 
wat een parallel vormt met de Chinese rijstvelden waar ook water 
wordt ingezet om planten in te kweken. 
 De invulling van de zwarte banden zorgt voor verfijning op 
een kleinere schaal. De verticaal geplaatste terracotta delen zijn 
uitgevoerd in vier verschillende aardetinten om het natuurlijke karakter 
te versterken. De gekleurde delen komen op een speelse manier terug 
in de gevel van de laagbouw waarin ze incidenteel zijn aangebracht 
tussen de verder in het wit uitgevoerde terracotta delen.

Fig. 57. Impressie van de gevel en privé loggia's Fig. 58 t/m 61. Aanzichten (ommezijde)
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Fig . 1.
[1] Schrijver, jaar. p. 12

 Zuidgevel 1:333
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 Westgevel 1:333
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Noordgevel 1:333



102

 Oostgevel 1:333
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Fig . 1.
[1] Schrijver, jaar. p. 12

4.2.3 Wonen en samenleven
 Elke verdieping telt vier appartementen. Twee zijn 
rolstoelvriendelijk, twee zijn regulier. Bij de zoektocht naar de ideale 
plattegrond stond de zelfstandigheid van de bewoners voorop. Jongeren 
met een LVB die net 18 zijn geworden hebben een enorme drang naar 
een zelfstandig bestaan. De appartementen zijn op een dergelijke manier 
ingedeeld dat zij volledig voor zichzelf kunnen zorgen. Toch bestaat er 
een mate van sociale controle door de toegang van elk appartement op 
een centrale ruimte uit te laten komen. De per verdieping gespiegelde 
vide zorgt ervoor dat de centrale ruimtes zowel fysiek als visueel 
worden verbonden. Op die manier wordt over meerdere lagen eenheid en 
controle gecreëerd en sociale cohesie gestimuleerd.
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Fig. 62. Plattegrond appartementen 
verdieping twee t/m acht 
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 De verdiepingen twee tot en 
met acht hebben allen een gelijke 
plattegrond. Enkel de vide is per 
verdieping gespiegeld. 

Fig. 63. isometriche exploded view van de verdiepingen
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Woonkamer

Loggia

Bergruimte/
washok

Slaapkamer

Hal met bezoekerstoilet

Badkamer met 
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Hal met toilet
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Woonkamer

Lift

Gezamenlijke ruimte

Fig. 64. Verdieping twee t/m acht
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Van liftschacht tot ontmoetingsplek.
 De voormalige liftschacht krijgt in het nieuwe plan een nieuwe 
functie. Nog steeds verbind de op het zuiden gelegen liftschacht 
verdiepingen maar nu op een kleinere schaal. De nieuw geplaatste 
vloeren zijn ten opzichte van de verdiepingen in split-level uitgevoerd. 
Zo komt de bewoner voor een keuze tussen twee verdiepingen te 
staan wanneer deze op weg is naar een gezamenlijke ruimte. Hierdoor 
worden meerdere verdiepingen met elkaar verbonden en sociale cohesie 
gestimuleerd.
 De ruimtes die door de toevoeging van nieuwe vloeren ontstaan, 
zijn erg licht door de grote raampartijen en bieden een mooi en wijds 
uitzicht over Apeldoorn. De geleding van de kozijnen versterkt het 
verticale karakter en refereert naar de verticale strook van licht 
sierbeton van de lifttoren in zijn oorspronkelijke staat.

Fig. 65. Impressie van de voormalig liftschacht
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4.2.4 De gevel tot in detail
 Het isometrische fragment uit de gevel toont een deel van de 
logia waarvan de appartementen zijn voorzien. Het geeft weer hoe 
de zwarte in terracotta uitgevoerde gevelbanden samenwerken met 
de verticaal geplaatste terracotta elementen. Verder verhuld het de 
functies die zich achter de zwarte banden verbinden. Het hydroponics 
systeem vervuld naast het bieden van ruimte voor de teelt van 
gewassen een functie als balustrade. Verder markeert de zwarte band 
de verdiepingsvloer en de bovenkant van de te openen balkonbeglazing. 
 De in enkel glas uitgevoerde balkonbeglazing zorgt er voor dat 
er een grotere periode gebruik gemaakt kan worden van de loggia. In 
de winter zorgt deze voor opwarming door de toetreding van zonlicht 
afkomstig van de laagstaande winterzon. In de zomer kan deze geopend 
worden en vormt de vloer samen met de smal uitgevoerde zwarte 
strook een zonwering om de directe zonnestralen van de hoogstaande 
zomerzon te weren.
 Om het duurzame karakter van de loggia te versterken en de 
bewoner nog meer het gevoel te geven zich in een buitenruimte te 
begeven is de loggia alzijdig bekleed met bamboe vloer en geveldelen. 

Fig. 66. Isometrisch fragment uit de gevel
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Terracotta
 Terracotta (Italiaans: “gebakken aarde”, afkomstig van het 
Latijnse woord terra cotta) is een materiaal dat vooral bekend staat als 
toepassing bij bloempotten. Het is een poreus aardewerk van roodbakkende 
klei en is een zeer duurzaam, natuurlijk materiaal. Vanwege zijn hoge 
maatnauwkeurigheid en ontwerpflexibiliteit is terracotta uitermate 
geschikt als gevelmateriaal, in het bijzonder bij ontwerpopgaven waar 
zeer specifieke eisen als rondingen en curves een rol spelen. Terracotta 
heeft een grote massa en hoog warmteaccumulerend vermogen wat 
bijdraagt aan een verbeterde temperatuurhuishouding van het gebouw.
 Daarnaast kan terracotta volledig worden gerecycled in 
verschillende stadia van het productieproces, waardoor afval tijdens de 
productie wordt voorkomen. Het toegepaste materiaal is aan het einde 
van zijn levensfase ook volledig te scheiden en recyclebaar.
 Terracotta heeft een grote variëteit aan afwerkingen. Praktisch 
elke gewenste kleur en oppervlaktestructuur is mogelijk. In het ontwerp 
van de gevel zijn in de hoogbouw vier verschillende aardetinten 
toegepast. De laagbouw is voorzien van witte terracotta geveldelen. De 
zwarte banden zijn uitgevoerd in terracotta delen die voorzien zijn van 
een geglazuurde afwerking.

Fig. 67. Terrart baguette geveldelen
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Fig. 68. Collage van kleuren en afwerkingen van terracotta 
gevelelementen toegepast in het ontwerp.
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 Het dakdetail toont het begin van de waterkringloop door 
het gebouw. Een sedum dak vangt het regenwater op en filtert het 
waarna het in het waterreservoir wordt opgeslagen totdat het gebruikt 
kan worden in de hydroponicssystemen. De opbouw van de voormalige 
liftschacht is gebruikt voor een filtersysteem. Tevens worden hier 
voedingstoffen aan het water toegevoegd wanneer nodig.
 Het detail laat verder zien hoe de nieuwe gevel met enige 
afstand van de bestaande betonvloer/dak is bevestigd. Daarnaast is 
de tweede huid façade ter plaatsen van de eerste loggia te zien.

Fig. 69. Detail 1
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 Het detail toont de loggia met tweede huid façade zoals 
uitgevoerd op alle verdiepingen. De T-profielen zijn bevestigd aan IPE 
profielen welke op hun beurt zijn bevestigd aan de bestaande betonvloer. 
De tweede huid is bevestigd tussen deze t-profielen.Daar waar zich 
geen loggia bevindt gelden de t-profielen als bevestigingspunt voor de 
terracotta geveldelen.
 Ook het hydroponics systeem is aan de t-profielen bevestigd. 
Vanwege het aluminium zetstuk zijn de kunststof bakken eenvoudig te 
verwijderen om schoonmaak en/of onderhoud mogelijk te maken..
 De loggia is alom bekleed met bamboe planken.

Fig. 70. Detail 2
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 Om het hoogteverschil in de vloer op peilniveau tussen de 
laagbouw en hoogbouw op te heven zijn argexkorrels gebruikt. Verder 
is een betonelement ingezet ter plaatse van het soutterain om de lijn 
van de gevel door te laten lopen en een mooie plint te creëren.

Fig. 71. Detail 3
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 Het geïsoleerde betonelement wordt geplaatst op een 
strookfundering. In het souterrain bevinden zich functies als bergingen 
en installatieruimtes. De aanwezige kurk isolatielaag zal dus volstaan 
als isolatielaag.

Fig. 72. Detail 4
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5  CONCLUSIE ENREFLECTIE
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 Dit ontwerp vormt het programmatisch en architectonische 
antwoord op de ontwerpopgave:

 Hoe kan een duurzame transformatie van een kantoorpand 
bijdragen aan een geschikte omgeving voor mensen met een Licht 
Verstandelijke Beperking, die behoefte hebben aan begeleid werken 
en wonen, waarbij vertical farming zorgt voor werkgelegenheid en 
zelfvoorziening en voor een connectie met de maatschappij.

 Alvorens over te gaan op ontwerpingrepen is gezocht naar 
bekende methodes op het gebied van zorgverlening, gebouwtransformatie 
en landbouw om als springplank te kunnen fungeren en tevens als een 
grote bron aan inspiratie voor het project te dienen. Het ontwerp is 
gebaseerd op de belangrijkste thema’s afkomstig van zorgboerderijen. 
De rol die de natuur speelt bij het creëren van een prettig woon werk 
klimaat en de helende werking van het groen op de cliënten vormen de 
belangrijkste ingrediënten in het gebouwontwerp. De rol die de landbouw 
heeft gespeeld in het ontwerp gaat verder dan enkel programmatisch 
en speelt ook architectonisch een belangrijke rol. Daarnaast zijn de 
specifieke behoeftes van jongvolwassenen met een licht verstandelijke 
beperking leidraad geweest bij het maken van ontwerpbeslissingen wat 
heeft geresulteerd in een gebouw waarin niet alleen de focus ligt op het 
verlenen van zorg in het heden, maar ook op het bieden van een basis 
voor maatschappelijke participatie en socialisatie in het vervolg van het 
leven van de licht verstandelijk beperkte. Ook het openbare karakter 
van het gebouw welke wordt ingegeven door vertical farming dragen 
daar aan bij. Het toevoegen van een biologische winkel en restaurant 
waar de oogst uit het gebouw wordt verkocht en geserveerd vormt een 
logisch antwoord op de vraag naar een connectie met de stad. Hiermee 
formuleert dit ontwerp een passend antwoord op de ontwerpopgave. 
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 Naast het kunnen antwoorden op de ontwerpopgave bracht het 
project ook enkele persoonlijke doelstellingen met zich mee. De eerste 
doelstelling, welke tevens de keuze voor het atelier heeft geleid, is als 
volgt te formuleren: Het tot in detail uitwerken van een architectonisch 
en programmatisch probleem. Een project waarin de focus meer ligt op 
het creëren van een eindproduct dan op het vormen van een theoretisch 
of historisch onderzoek. Daarnaast vormde het kunnen overbrengen 
van de plannen door middel van tekstuele toelichting aangevuld met 
visualisaties en maquettes als één van de belangrijkste doelstellingen.

 Terugkijkend op het afgelopen jaar durf ik te zeggen dat ik aan 
mijn doelstellingen heb voldaan. Ik ben zeer tevreden over de manier 
hoe mijn toelichting en visualisaties het project tot leven brengen. Ook 
de manier waarop ik ontwerpbeslissingen heb genomen gedurende het 
project zorgen voor tevredenheid. Natuurlijk was niet elke beslissing 
juist of de beste, maar ook verkeerde beslissingen hebben op een 
positieve manier bijgedragen aan het eindresultaat. De opgedane kennis 
en kwaliteiten inzetten in de praktijk vormen een nieuwe doelstelling 
voor mijn toekomstige carrière als architect.
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I tell my students: 
you must put into your work 

first effort, 
second love, 

and third suffering.

Glenn Murcutt (1936~)
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