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Samenvatting 

Hoe kan de verhuisdrempel verlaagd worden? 
De toenemende vergrijzing van de komende decennia stellen mij voor een grate 
uitdaging! Moderne senioren willen zelfstandig won en en zo lang mogelijk de regie 
voeren over hun eigen Ieven. Maar als er plotseling fysieke klachten optreden, is 
men genoodzaakt te verhuizen naar een woonzorgcentrum. Dit wordt nag steeds 
als negatief ervaren, want senioren vinden dat ze hun "thuis" verliezen. 
Met dit project heb ik de oplossing om deze verhuisdrempel te verlagen. De 
negatieve gedachten die men heeft bij het verlaten van de waning naar het 
woonzorgcentrum, zal met de architectuur van dit project als positief worden 
ervaren. Je neemtje eigen waning mee naar hetwoonzorgcentrum en hierdoor zal 
het"thuisgevoel" behouden blijven. 

lk heb de problemen onderzocht, waarom senioren een negatief beeld hebben bij 
het inruilen van hun "thuis" voor een kamer in een woonzorgcentrum. Hoe zijn deze 
gedachten bij senioren, die in een woonzorgcentrum won en? 
Deze resultaten heb ik vertaald naar de probleemstel ling van dit project. De 
resultaten van de onderzochte problemen zijn: Senioren willen hun "thuisgevoel" 
behouden. Senioren die omwitle van hun fysieke gezondheid reeds zijn verhuisd 
naar een woonzorgcentrum, hebben dit als positief ervaren, omdat men meer 
sociale contacten en bezigheden heeft. 

Wat verstaan senioren onder het "thuisgevoel"? Senioren vinden de omgeving en 
de eigen waning belangrijk. Maar in werkelijkheid zijn ze in hun waning eenzaam. 
Er kunnen weinig contacten worden gelegd, omdat in de buurt veel mensen 
overdag werken . Senioren gaan hierdoor voor de televisie zitten, die hen isoleert 
van sociale contacten. Mijn vraag is dan oak "Hoe kan het "thuisgevoel" behouden 
blijven, waarbij het sociale Ieven verbeterd wordt?" 

Met deze onderzoeksresultaten is een mobiele woonvorm tot stand gekomen, 
waar mijn antwerp op gebaseerd is. Deze woonvorm behoudt het "thuisgevoel" . 
Men kan op elk gewenste leeftijd in de mobiele waning, genaamd Mobihome, gaan 
wonen. Er vindt steeds vernieuwing plaats, want met deze mobiele waning kan 
men zelf de woonlocatie bepalen. Bij iedere verhuizing verandert het sociale Ieven. 
Deze vernieuwing houdt de zintuigen actief en men blijft Ianger fit. Als de 
zelfstandig wonende senioren problemen krijgen met hun fysieke gesteldheid, 
kunnen ze met de Mobihome inpluggen bij een zelf te bepalen woonzorgcentrum. 
Dit verlaagt de verhuisdrempel aanzienlijk en tevens behoudt dit het "thuisgevoel". 

Dit is niet geheel nieuw, want Archigram heeft zich in de jaren 60 met mobiele 
architectuur bezig gehouden. Verschillende architecten proberen dit nag steeds te 
realiseren. Daarom heeft Archigram mij gefascineerd. De ideeen van Archigram 
vormen dan oak de fundering van mijn project. Dit toegepast op de vergrijzing met 
de gedachte de verhuisdrempel te verlagen is nieuw. 
Omdat mijn antwerp gericht is op senioren, heb ik aandacht moeten besteden aan 
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een degelijke woonruimte met voldoende privacy om zo het gemak en het 
"thuisgevoel" te behouden. Een caravan bijvoorbeeld functioneert uitstekend als 
tijdelijke woonruimte, maar niet als definitieve woning. Verder heb ik mijn plan op 
verschillende planologische schalen uitgewerkt: 
onafhankelijk van infrastructuur, woning, groepswoning en megastructuur. 

Door de mobiliteit van de woning zijn er belemmerende factoren. Afmetingen en 
gewicht spelen een belangrijke rol. Bij het vervoer van de Mobihome heeft de 
woning dezelfde afmeting als een 30 voet container. Een hydraulisch systeem zal 
de inhoud van de Mobihome, bij het tot woonstand brengen, aanzienlijk vergroten. 

Megastructuren kunnen ontstaan op bepaalde locaties. Omdat door de groei en 
krimp gebouwen ontstaan en weer kunnen verdwijnen, moet over deze locatie 
goed worden nagedacht. Gebouwen kunnen zodanig gemaakt worden, dat deze 
na leegstand geheel of gedeeltelijk kunnen verdwijnen. Een gedeelte van het 
gebouw kan na leegstand een andere functie krijgen. lk heb twee verschillende 
locaties onderzocht en hier megastructuren voor ontworpen die kunnen dienen a is 
woonzorgcentra. 

Met dit project zie ik dus moderne senioren als de nieuwe nomaden. Door hun 
mobiele vrijheid zal hun eindbestemming niet vast staan. Ze kunnen blijven 
veranderen. Door deze verandering zal de levenslust vergroot worden, zodat 
senioren niet vastroesten en/ofvereenzamen. 
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Wat houdt vergrijzing in? 

De baby boom van na de oorlog begint parten te spelen in de huidige maatschappij. 
Door de steeds verbeterde medische ontwikkelingen blijven senioren Ianger vitaal, 
wat het probleem oak nag versterkt. Er wordt gemeld dat de vergrijzing enige 
economische schade aanricht. Het Centraal Plan bureau meldt zelfs dat tegenover 
elke gepensioneerde nu nag vier werkenden staan; in 2040 zijn dater nag maar 
twee en een half. Het CBS schrijft in het persbericht van de bevolkingsprognose 
van 2006-2050 (CBS Persbericht PB06-117) het volgende: 'De vergrijzing bereikt 
over ruim dertig jaar haar hoogtepunt. Tussen nu en 2038 zal het aantal 65-
plussers toenemen van 2,4 naar 4,3 miljoen. Een kwart van de 17 miljoen 
Nederlanders is dan 65 jaar of ouder. Het a an tal ouderen groeit vooral sterk door 
de naoorlogse geboortego/f.' Verder neemt de levensverwachting van de 
Nederlandse bevolking sterk toe. In datzelfde persbericht van het CBS wordt dit 
oak toegelicht: 'De levensverwachting neemt sterkertoe dan eerderverwacht. Het 
verwachte maximumaantal65-plussers in 2038 is 200 duizend hogerdan volgens 
de vorige prognose Bij mannen stijgt de levensverwachting van 77, 6 jaar in 2006 
naar 81,5jaar in 2050. Bij vrouwen loopt de levensverwachting op van 81,7 naar 
84, 2 jaar. Meer men sen zul/en dus de pensioenleeftijd bereiken en bovendien 
zullen gepensioneerden Ianger Ieven. ' Dit houdt in dat de grijze druk verdubbelt, 
lees het persbericht: 'De grijze druk, de verhouding tussen 65-plussers en 
potentitHe beroepsbevolking (20- tot 65-jarigen), neemt sterker toe dan het 
aandeel65-plussers. Want niet aileen neemt het aantal 65-plussers toe, ook daalt 
de potentiele beroepsbevolking met 1 miljoen. De grijze druk stijgt tussen nu en 
2038 van 23 naar47 procent.' 
Het tegendeel is oak weer bewezen. 
Oudere mensen zijn fysiek in betere 
toestand, dus zijn ze minder ziek op 
oudere leeftijd. Oat betekent dat deze 
mensen makkelijk Ianger kunnen 
werken. De kranten staan er val van. 
De politiek is al bezig met oplossingen 
te zoeken om het begrotingstekort van 
de vergrijzing te verhelpen. Er zijn al 
verschillende punten in de politiek 
aangehaald, zoals werken tot 67 jaar, 
of zelfs gepensioneerden mee te Iaten 
betalen aan het pensioen. De 
vergrijzing neemt ook 
werkgelegenheid met zich mee. 
Omdat de levensverwachting hoger 
wordt en de balans tussen werkenden 
en gepensioneerden verandert, zal de 
werkgelegenheid in deze sector sterk 
toenemen. 

Zalm: Hogere AOW-Ieeftijd reele 
optie om vergrijzing op te vangen 
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Een ongeluk trekt vee/ publiek aan. 
Mensen die een gebrek aan sociale 
communicatie hebben, zullen hier heen 
gaan en een gesprek voeren met de 
mede-omstaanders. 

De woonwensen van de h uidige senioren 

Door systemen zoals thuiszorg, mantelzorg en Domotica maakt het mogelijk 
ouderen Ianger zelfstandig te Iaten wonen. In de waning waar ze bijna hun hele 
Ieven hebben gewoond, kunnen ze blijven wonen. Enkele interviews met senioren 
verteld dat ze zich thuis voelen in hun waning en dat ze bang zijn dit te verliezen 
wanneer ze naar een woonzorgcentrum verhuizen. Het is een feit dat 13% van 
senioren aan depressiviteit leiden. Dit komt onder andere door het missen van 
sociale contacten. Het is bewezen, dat in een woonzorgcentrum in verhouding 
minder men sen depressief zijn. Depressiviteit wordt in een woonzorgcentra eerder 
herkend. Dit leidt dan tot de probleemstelling van mijn project, want mijn grate 
vraag is, wat het thuisgevoel van senioren is en waarom zijn ze bang dit te 
verliezen wanneer ze naar een woonzorgcentrum moeten verhuizen. 

Maar wat is dan het probleem van senioren? Uit een interview met verschillende 
senioren is gebleken dat aile senioren die nog zelfstandig wonen er niet aan 
denken om naar een woonzorgcentrum te verhuizen. Omdat deze mensen al 
jaren in dezelfde waning wonen, willen ze niet weg. Ze willen de verhuizing naar 
een woonzorgcentrum zolang mogelijk voor zich uit schuiven. Maar waarom doen 
ze dat? Hebben ze angst om te verhuizen, of zijn ze bang het thuisgevoel te 
verliezen. Zien ze er tegenop om geconfronteerd te worden met andere senioren in 
het woonzorgcentrum? In de toekomst zal de verhuizing nog moelijker worden, 
omdat ze nog Ianger op zichzelf wonen en meer angst hebben het thuisgevoel te 
verliezen. 
Wat is dat thuisgevoel van de ondervraagden? Ze zappen de hele dag van Jake 
and the Fatman naar As the World Turns. Is dit het thuisgevoel? 

Nee, dit is een gebrek aan sociale communicatie en roestje vast in je 
eigen omgeving. De zintuigen worden niet meer geprikkeld om iets 
anders te ondernemen. Wei merk je, dat als er een ongeluk gebeurd 
op straat, deze mensen als eerste naar buiten komen en een gesprek 
beginnen. Deze mensen zijn verlegen om een praatje. Door steeds 
nieuwe dingen te ondernemen worden onze zintuigen extra 
geprikkeld. A Is er een nieuwe bewoner in een woonzorgcentrum komt, 
worden bij het eerstvolgende theekransje aile zintuigen op de proef 
gesteld. Men willuisteren naar aile nieuwtjes, kijken wat voor kleren ze 
aan hebben, de thee proeven, ruiken welke parfum men op heeft, en 
voelen aan het permanentje en ga zo maar door. Als de drempel van 
het verhuizen minder hoog is, komt men sneller in een nieuwe 
omgeving waar men opnieuw geprikkeld wordt. 
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Waarom is er angst om te verhuizen of waarom ziet men er tegenop is moeilijk te 
zeggen. Waarschijnlijk heeft het woonzorgcentrum een dusdanig negatief beeld 
gekregen dat steeds negatiever wordt naarmate je Ianger zelfstandig blijft wonen. 
Het verhuizen stelt men steeds uit en daardoor komt men in een negatieve spiraal. 
De doelstelling van mijn project is met behulp van architectuur de verhuisdrempel 
te verlagen, waarbij de laatste stap vanwege de gezondheid te verhuizen naar een 
woonzorgcentrum te minimaliseren. Dit kan aileen I door op jongere leeftijd hier op 
te anticiperen. 
Als we kijken naar onze levensloop, zien we, dat we verzorgd worden en moeten 
verzorgen. Daardoor zijn erverschillende redenen om te verhuizen. 
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Wanneer komt de ingreep tot zijn recht? Dan moeten we kijken wanneer er wordt 
verhuisd in onze maatschappij. Er zijn verschlilende redenen om te verhuizen, 
namelijk, men gaat zelfstandig of samenwonen, de gezinssituatie verandert, of de 
gezondheid laat het niet meer toe om in dezelfde waning te blijven. Hier zien we 
een tabelletje van het CBS. Wat opvalt is, dat de tweede verhuispiek, verandering 
van gezinssituatie, uitblijft. Waarom? Is de angst er al ingeslopen? Hier wil ik 
proberen in te grijpen en de grafiek te manipuleren. Hier zie je duidelijk dat de 
toekomstige bewoner verhuizen blijft en de drempel om te verhuizen verlaagd 
wordt. 

Fig 1. Tabel wanneer en wie er verzorgd 
wordt in de verschillende levensfasen. 
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Fig 2. Mobiliteit van de bevolking 
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Fig 3. Manipulatie van de mobiliteit 

Nomaden hebben geen verlwisdrempel, 
omdat zij steeds rondtrekken tussen 
verschillende locaties. 

Analyse 

Hoe zit het met de senioren tegenwoordig? Senioren willen meestal zo lang 
mogelijk in hun huidige waning blijven. Ze willen het "thuisgevoel" niet kwijt raken. 
Tegenwoordig zijn er zeer mooie oplossingen om de waning zolang mogelijk toe
en doorgankelijk te Iaten zijn zoals bijvoorbeeld Domotica. De senioren gebruiken 
na verloop van tijd aileen de benedenverdieping, waardoor de bovenverdieping 
niet meer benut wordt. Verder wonen ze in normale wijken waar de meeste 
mensen werken en overdag zijn ze aileen. Hierdoor zullen de senioren langzaam 
vereenzamen. In figuur 2 is goed te zien wanneer de mensen over het algemeen 
verhuizen. Wat opvalt is dat er 3 verhuispieken zijn, namelijk bij de geboorte, 
tussen 20 en 30 jaar en na 75 jaar. De piek tussen 20 en 30 jaar heeft als reden dat 
iemand zelfstandig gaat wonen. Oat kan bijvoorbeeld een starterswoning zijn. Na 
gezinsuitbreiding verhuizen ze naar een grotere waning. Dit verklaart ook meteen 
de piek bij de geboorte. De kinderen verhuizen met de ouders mee. De piek na 75 
jaar is meestal een verplichte verhuizing, omwille van gezondheidsproblemen, 
naar een zorginstelling. Deze verhuizing wordt het meest als negatief ervaren. 
Dit is terug te vinden in de levensfasen waarin de mens zich bevindt. 

In de tabel (figuur 1) is te zien hoe deze Ieven sioop ongeveer in elkaar zit. Als kind 
word je door je ouders verzorgd. Als student vindt je dit niet meer belangrijk en 
zorg je voor jezelf. Na de studie sticht je zelf een gezin. Als die kinderen gaan 
studeren, begint de verzorging voor je ouders en daarna wordt jezelf verzorgd 
door de kinderen. Het probleem hier is, dat senioren, nadat de kinderen het huis 
uit zijn, blijven wonen in een huis dat veel te groat is. Uiteindelijk moeten ze 
vanwege slechte fysieke gesteldheid noodgedwongen de waning verlaten. 
Een mooie optie is, om het verhuizen bij verandering van de gezinssituatie te 
promoten. Dit Ievert een interessante grafiek op, dat de verhuisdrempel 
aanzienlijk verlaagd, om naar een zorginstelling te gaan. 

Met dit project wil ik hierop inspringen en voor de senioren, waar de kinderen het 
huis van verlaten, een mobiele waning aanbieden, genaamd Mobihome. Het doe I 

dat ik met dit project wil bereiken, is de verlaging van de 
verhuisdrempel naar een zorginstelling. 
In figuur 3 kunt u zien, hoe het verloop van de mobiliteit er zou 
moeten gaan uitzien in de toekomst, om de verhuisdrempel te 
verlagen. 

Eigenlijk is de verhuisdrempel nog steeds de belemmerende 
factor. Voor mensen die heel vaak in hun Ieven zijn verhuisd, 
vinden dit geen probleem en weten zich goed aan te passen aan 

=-=.::.-~-.. de omgeving. Nomaden, bijvoorbeeld bl ijven hun hele Ieven 
lang verhuizen en nemen telkens hun hele huisraad mee. Ze 
maken steeds opnieuw kennis met nieuwe omgevingen. Als er 
dus een mobiel huis wordt ontworpen, dat het verhuizen net als 
bij een nomade erg makkelijk maakt, wordt de verhuisdrempel 
verlaagd. Je gaat ergens heen, bevalt het niet, sta je de 
volgende dag weer ergens anders met je waning. Zo zal de stap 
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om naar een zorginstelling te gaan niet zwaar vallen. Als je vanwege je gezondheid 
in een zorginstelling terecht komt, zal dit nieuwe positieve prikkels geven. 

Actief bezig blijven bevordert ook de fysieke gesteldheid van de mensen. Neem 
bijvoorbeeld iemand die de hele dag achter de televisie Jake and the Fatman zit te 
kijken. Deze persoon zal fysiek en maatschappelijk belemmerd worden. Een 
persoon die iedere dag de stad ingaat, naar McDonalds of naar het kroegje op de 
hoek, blijft iedere dag in beweging. Tot het moment dat het niet meer gaat. Het is 
bewezen, als er in de zorginstelling bijvoorbeeld een verbouwing plaats vindt, 
iedereen dit volgt en de sterfgevallen deze peri ode lager zijn. Dus de behoefte naar 
iets vernieuwends bestaat. 
De zoektocht naar het begin van de vereenzaming is begonnen. Wanneer begint 
de vereenzaming? Hoe grijpt men in? Op het moment dat de kinderen het huis 
verlaten en men besluit in de waning te blijven, is er nog niets aan de hand. 
Wanneer de fysieke gesteldheid achteruit gaat, de bovenverdieping niet meer 
gebruikt wordt, blijft men toch in de waning . Want de angst naar een Zorginstelling 
te gaan wordt steeds groter. Eigenlijk zou het mogelijk moeten zijn op jongere 
leeftijd proef te draaien. Misschien wei op verschillende locaties, voor men de 
vertrouwde waning verlaat. Het zal mooi zijn als je je eigen woning kan meenemen 
naar een zorginstelling. Heb je behoefte aan privacy, kan je je terug trekken in je 
eigen waning, waar je vertrouwde spullen staan en waar men zich op zijn gemak 
voelt. 

Vereenzaming 



In Australie bestaat een groepering die 
SKI-people heten. Deze senioren 
verbrassen de erfenis van hun kinderen 
door o.a. te reizen. SKI staat voor 
, Spending the Kids Inheritance". 

15 
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Wanneer is het Ieven niet meer aangenaam? 

Op het moment dat aile zintuigen uitgeschakeld zijn is het Ieven niet meer prettig. 
Daarom zijn de zintuigen van een mens heilig. Door steeds vernieuwende dingen 
te doen, worden onze zintuigen extra geprikkeld, zoals eerder beschreven. 
Als de verhuisdrempel minder hoog is, is het makkelijker om in verschillende 
omgevingen, verschillende prikkels te ontvangen. 
Als men als een nomade rondtrekt, hebben de zintuigen geen kans om vast te 
roesten. De televisie waar ieder half uur dezelfde reclame op komt, wordt dan 
vervangen door afwisseling van de omgeving en mensen en blijft men met 
vernieuwende dingen bezig. 

Het probleem is, dat men misschien geen echtthuisgevoel meer krijgt. Hierbij wil ik 
het thuisgevoel verplaatsen naar de nieuwe locatie. Dit kan door een mobiele 
module te introduceren waarbij je in je eigen waning kan blijven. Deze module wil ik 
MOBIHOMES noemen. Zo een antwerp bestaat al, namelijk de camper/caravan. 
Hiermee ga je naar verschillende locaties om een nieuwe omgeving te ontdekken. 
Een echt vakantiegevoel dus. De Mobihomes kunnen overal neergezet worden, 
waarbij het thuisgevoel gewaarborgd blijft. Zo kan je ervoor kiezen om te won en in 
de duinen, centrum, bos, bergen etc. Als het niet meer bevalt op een locatie kan je 
vertrekken naar een andere locatie. Als je een bepaalde leeftijd bereikt hebt, 
waarbij je niet meer plaatsgebonden bent, kun je er zelfs voor kiezen om de 
zomerperiode in Nederland te blijven en in de winterperiode bijvoorbeeld naar 
Spanje te vertrekken. 

Wanneer moet men gaan kiezen voor Mobihomes? lk heb verteld dat ik een 
verhuispiek wil accentueren bij een veranderde gezinssituatie. In de toekomst kan 
men er over den ken, om op jonge leeftijd een Mobihome aan te schaffen. Zo kan je 
langzaam wennen a an het zelfstandig won en en jezelf makkelijk los koppelen van 
de ouderlijke Mobihome. Zo kan je de Mobihome meenemen als je gaat studeren 
en op het tu-terrein in verschillende frames plaatsen. Met deze Mobihomes is er 
ook geen tekort meer aan studentenkamers. Naderhand kun je je Mobihome 
uitbreiden voor je gezin. 

Het wordt makkelijker, als je fysiek niet meer in staat bent om zelfstandig te blijven 
wonen. Zo zullen clusters ontstaan waar je de Mobihome kan inpluggen als 
aanleunwoning. Je bent niet plaatsgebonden, je kunt ten aile tijden ervoor kiezen 
om op een andere locatie in te pluggen, als het je niet bevalt. Als de fysieke 
gesteldheid dusdanig verslechtert en je intensieve zorg nodig hebt, zullen er 
verschillende structuren ontstaan, waarbij je makkelijk je Mobihome kan 
inpluggen. De drempel is nu dusdanig verlaagd, waardoor je zelf bepaald waar je 
wilt zijn en toch steeds je eigen thuisgevoel bij je hebt. 

Een caravan is een goed voorbeeld van 
een mobiele woonvoorziening. 



Willen mensen wei nomaden worden? 

Het huidige probleem zit in het werk dat een verhuizing meebrengt. led ere keer de 
ikea-kast weer in en uit elkaar schroeven, de nieuwe woning weer opknappen, 
schoonmaken en inrichten. Op deze manier kost het veel tijd en arbeid. Het is 
eenvoudiger om met de caravan naar Zwitserland te gaan, is het daar slecht weer, 
kan men doorreizen naar de Costa Brava en op de terugweg in Duitsland nog een 
familiebezoek afleggen. 
Dit is eenvoudiger, omdat je bij de caravan de pootjes omhoog draait, achter de 
auto hangt en 5 uur later 400 km verderop zit. Je hebt je hele huisraad bij je. Slecht 
weer, en een slechte camping maken niks meer uit. Als we in een caravan gaan 
wonen, zou het verhuisprobleem opgelost zijn. Uiteraard, heeft een caravan niet 
dezelfde luxe als een woning, 
Veel architecten hebben zich gericht op mobiele architectuur. Zij willen hun 
projecten differentieren van de caravan. Met de diversiteit die tussen de projecten 
bestaat, zijn deze vaak onmogelijk voor senioren. Mijn afstudeerproject is echter 
gericht op senioren, dit is geheel nieuw. Een studie naar diverse projecten laat mij 
zien wat er op gebied van mobiele architectuur mogelijk is. Archigram fascineert 
mij het meest, omdatArchigram het fundament is van mobiele architectuur. 

Pushbutton House; door Adam Kalkin. 
Dhr. Kalkin laat zien, dat meer met een 
zeecontainer mogelijk is, door de wanden 
flexibel te maken. 

Links: Polar Lab; doorS. Heisinger, 
M. Kehr, E. Schling en S. Spindler. 
Door de doordachte indeling is a lies 
aanwezig. Verder is het gebouw 
onafhankelijk van de omgeving en 
infrastructuur. 

Rechts: Silva Spider ; 
door Jurgen Amann en Thomas Wenig. 

Deze studenten tonen aan, dat iedere 
hoek van onze planeet bebouwd kan 

worden. 
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Archigram is in de jaren 60 bezig geweest met verschillende mobiele projecten, 
waaronder: Capsules, Plug-in City en Walking City. Het was destijds moeilijk te 
bepalen, welke fase van het werk het definitieve project vormde. Tijdens de hele 
periode werd het project verbeterd tot uiteindelijk het project niet overeen stemde. 
Het project was een verzameling van verschillende ideeen en wilde onbekende 
steden vervangen. Omdat de conservatieve mens destijds geen heil in het plan 
zag, is dit nooit van de grand gekomen. Het was wei positief, dat er aan de 
mobiliteit van de capsules werd gedacht. Het laat de mensen zelf bepalen wat ze 
willen en het brengt dynamiek in een stad. Dit is de grondslag van mijn project maar 
dan gericht op senioren. De projecten van Archigram, zijn in verschillende schalen 
opgebouwd . Deze schalen, heb ik vertaald naar de verschillende woonvormen, die 
de senioren kunnen kiezen (pag. 23-24). De dynamiek dieArchigram in zijn steden 
verwerkt, komt duidelijk in mijn afstudeerproject terug, in de vorm van groei en 
krimp. Walking City gaat nog een stap verder. Hier worden complete steden met 
arbeiders, verplaats naar een andere plek. Bij mijn afstudeerproject wordt dit 
toegepast als de krimp toeslaat. Mijn afstudeerproject kan dusdanig krimpen, dat 
er geen littekens in het landschap achterblijven. 

Cover Archigram 



Project Capsules. 
In de compacte rnimte is alles aanwezig. 
De capsules kunnen in een gebouw 
lngeplugd worden. 

Project Plug-in City. 
Let op de verschillende kranen, op het dak 
van de strncturen. Dit houdt de dynamiek 
in de stad. 

Project Walking City. 
Complete steden kunnen zich op iedere 
locatie nestelen. Ze zijn totaal 
onafhankelijk van de infrastrnctuur. 



22 

De verschillende scha/en, waarin de 
Mobihome zich kan verplaatsen. 
Naarrnate de zorgvraag toeneemt, wordt 
de Mobihome gep/aatst, in een schaa/, 
waar deze zorg aanwezig is. 

Als caravan functioneerl de Mobihome 
vrijstaand, losgekoppeld van aile 
infrastructuur. Hierdoor kan de Mobihome 
in een wil/ekeurige omgeving geplaatst 
worden. Door de Mobihome te koppelen 
aan een infrastructuur, wordt deze 
voorzien van water en aanges/oten op de 
riolering. Door verschil/ende Mobihomes 
te klusteren, ontstaan er groepswoningen, 
waar de senioren e/kaar steunen. Als de 
senioren, door hun fysieke gesteldheid 
niet meer in staat zijn om voor zichzelf te 
zorgen, bestaat de moge/ijkheid de 
Mobihome in te pluggen in een 
woonzorgcentrum. 

waning I mobihome 

infrastructu u r 

medebewoners 

--) verandering van schaal 

schematisch 

nu 

mobihome 

caravan 
mobihome 

.... _ 
-------------------·· 



waning 
mobihome op infrastructuur 

.... ,, , .. , .. 
.... .... .... -------...... 

groepswoning 
mobihome geclusterd in 
groepen 



Omdat ik de huidige omgeving niet wil aantasten , maar gebruiken, is het 
eenvoudiger de Mobihomes te introduceren. Mensen kunnen zelf gaan bepalen 
waar ze willen wonen. De Mobihome brengt wei bepaalde eisen met zich mee. Zo 
zal ik altijd enkele toetsingsvragen blijven behouden. 

Keuzes 

Door de vrijheid van de mobiele woonvoorziening kunnen senioren verschillende 
keuzes maken. Zo zal er een programma worden opgesteld waar senioren keuzes 
kunnen maken wat betreft de omgeving, woonvorm en zorgvoorziening. Bij een 
omgeving kan men denken aan verschillende mogelijkheden namelijk: bos, dorp, 
stad, berg, strand en water. Zo zal er een woonplan ontstaan, dat men als zorg 
behoevende in een appartementcomplex op het strand een uitzicht over zee heeft. 
Men blijft steeds in de eigen woning, waarbij men er ook voor kan kiezen, als men 
uitgekeken is op de omgeving en ingeplug kan worden op een andere locaties. 

Deze keuzes worden door middel van een programma ~~~~~·~--:=:.,;.·===~======-----~~::._:-~· 
simpel te bepalen . Als senioren interesse hebben in een 
nieuwe woonvorm kunnen ze makkelijk via een 
programma een keuze maken, waarna alles automatisch 
wordt geregeld. Door de eenvoud van dit programma, is 
snel bepaald, waar deze senioren op dat moment interesse 
in hebben, zoals de bepaling van het woonkarakter, 
omgeving, wensen en zorg. Nadat hun keuze gemaakt is, 
wordt door een instelling gezorgd dat alles geregeld wordt. 

1 Een dergelijk systeem vergt een intensieve organisatie, dat 
a lies zo goed mogelijk verloopt. 

De verschillende keuzemogelijkheden van dit programma 
zijn : 
• Zorg: is men zelfstandig of heeft men zorg nodig? 
• Woonomgeving: dorp, stad, bos, berg, strand en water. 
• Woonvorm: camping (vrij van alles) , woning, hof/wijk, appartement van het 

geheel (zorginstelling, megastructuur) 
• Plaats 



Door deze keuzes wordt de plaats, omgeving, behoefte aan zorg bepaald en kan 
verhuisd worden. Omdat dit zo makkelijk gaat, blijven senioren mobieler en 
wennen ze aan het veranderen van de omgeving. Doordat er continu verandering 
is, zal op een later tijdstip, wanneer senioren zorg nodig hebben en normaal 
gesproken verhuizen naar een woonzorgcentrum, deze stap te nemen om met de 
Mobihome naar een structuur te verhuizen met intensieve zorg, makkelijker zijn . 
Als deze senioren een bepaalde woonlocatie niet meer bevalt, kunnen ze door 
middel van dit programma naar een andere woonlocatie. Door de continue 
mobiliteit, die senioren nu meemaken, roes ten ze niet vast, blijven ze sociaal actief 
en Ianger fit. 

Men leidt nu een actief Ieven waarbij de zintuigen dus alert blijven. Men roest niet 
vast achter de televisie. Met de continue veranderingen blijven senioren actief 
bezig en dit betekent een prettiger Ieven dan voorheen. Als de kinderen het huis uit 
gaan is het geen probleem Nederland te verlaten, waarbij men met De Mobihome 
ook naar vakantiedorpen kan gaan, bijvoorbeeld naar Hongarije om ingeplugd te 
worden. Komt u in de vut? Geen probleem, om de winter in Spanje door te brengen 
en zomer's in Nederland te blijven. Als u hulp nodig heeft, zoekt u een 
seniorendorp waar u zorg kan krijgen. U wordt met uw Mobihome ingeplugd in een 
woonzorgcentrum. 

Dit is een utopie, maar ik wil hierin toch de waarheid zoeken voor mijn afstuderen. 
Het laatste gedeelte van de clustering wil ik gaan ontwerpen tot een kloppend plan. 
Dit wordt dan de seniorenhuisvesting van de toekomst, waar de verhuisdrempel 
zodanig wordt verlaagd dat gepensioneerden zelf kunnen bepalen, wat ze will en in 
de woonomgeving om een blijvend vakantiegevoel te houden. Want dit gevoel 
houdt de mensen actief omdat het steeds vernieuwend is. Als men uitgekeken is 
wordt de Mobihome verplaatst naar een andere locatie. Er zijn specifieke 
interesses bij verschillende personen, dat het mogelijk maakt diverse interesses/ 
thema's te ontwerpen. 

Er zullen door dit systeem ook verschillende structuren/megastructuren ontstaan 
die divers van elkaar zijn. In deze megastructuren zit ook een groot verloop. Het 
moet kunnen groeien en krimpen. Omdat de woonbehoefte nooit hetzelfde is, kan 
voor een bepaalde plaats veel interesse zijn, zodat het gebouw flink groeit. Als de 
interesse op een bepaalde plaats afneemt kan een gebouw krimpen of geheel 
verdwijnen. Bij het ontwerp van zo'n megastructuur moet hier rekening mee 
gehouden worden. 





antwerp 
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Ontwerp megastructuur 

Vorm 

Op de verschillende locaties komen verschillende ontwerpen tot stand. Zo 
wordt de vorm van het gebouw bepaald door verschillende 
omstandigheden, zoals: omgeving, functie, belemmeringen en Iicht. 

Zo kan je je voorstellen dat een gebouw gericht kan worden naar de 
omgeving waar het in staat. Als er bij een dal een mooi uitzicht is, dan zal er 
ook een richting aan het gebouw gegeven worden, die de kijkrichting over 
het dal (uitzicht) bepaald. Het kan zijn dat het gebouw, het centrum van de 
omgeving is. Dan zal de richting van het gebouw, van binnen naar buiten 
en in aile richtingen even interessant zijn. De verschillende omgevingen 
zullen typerend zijn voor de vormen, die het gebouw gaat aannemen. Dit 
heeft betrekking op de verschillende richtingen die het gebouw gaat 
krijgen. Vanuit de omgeving kan naar het gebouw gekeken worden. Het 
gebouw kan verschillende punten in de omgeving accentueren, die interessantzijn 
of juist verbloemen. 

Het gebouw zal een bepaalde functie in de omgeving krijgen, dat het gebouw moet 
versterken. Interessante of gemiste kansen van de omgeving geven een extra 
dimensie aan het gebouw. Zo kan bijvoorbeeld in een bos een functie als 
wildobservatie dienst doen. Form follows function. Deze functies brengen een 
bepaalde vorm mee, dat het gebouw aanneemt. 

Natuurlijk heb je op de locatie, waar het gebouw, komt niet altijd de mogelijkheid 
een gebouw dusdanig te positioneren, zonder dat belemmeringen dienst uitmaken 
voor de vorm. Men kan aile belemmeringen opruimen voor de bouw, omdat het om 
een tijdelijk gebouw gaat, wil men de omgeving niet te zeer aantasten. Het doel om 
geen littekens in de omgeving achter te Iaten, zal dan ook een belangrijke opgave 
zijn bij het antwerp van de vorm van het gebouw. Zo kan het gebouw zich in een 
bos gaan vormen om oude bomen. 

De levensduur van het gebouw is gekoppeld aan de vergrijzing. Als naderhand de 
vergrijzing sterk afneemt, zal er krimp ontstaan. Het gebouw moet verdwijnen 
zonder een Iitteken op de bestaande infrastructuur achter te Iaten. Om de 
bestaande infrastructuur zo min mogelijk aan te tasten, wordt er gekozen voor een 
kleine footprint. Verder wordt de draagconstructie het verticale transport in het 
gebouw. Het gebouw kan naar boven uitgebreid worden bij massale toestroom. Er 
moet wei gedacht worden aan de wensen van de senioren. Men heeft keuzes 
gemaakt hoe te willen Ieven en uiteraard moet hieraan voldaan worden. Om de 
mensen te Iaten genieten van de omgeving, is het belangrijk dat ze uitzicht blijven 
houden. Verder zal het gebouw transparant moeten blijven, zodat op de bestaande 
infrastructuur een interessant schaduwspel ontstaat en niet zal wegvallen onder 
een donkere schaduwvlek. 

voorbee/d megastructuur 



Omdat er veelvuldige beweging in het gebouw ontstaat door het komen en gaan 
van woningen, zal in het antwerp een duidelijke kraan/draagconstructie 
waarneembaar zijn. Door de permanente kraan geeft dit het gebouw oak een extra 
dimensie van transformatie. 

Op langere termijn als krimp ontstaat, kan het gebouw langzaam weer verdwijnen. 
Het mooie is, dat punten die een meerwaarde geven aan een locatie kunnen 
blijven bestaan als een overblijfsel dat de vergane glorie weerspiegeld. 

Als ik deze ontwerpstrategie bijvoorbeeld op een bas toe pas, dan kan je een vorm 
aan de megastructuur toe kennen, zeals het uitziet als de schets op de vorige 
pagina. Omdat je als jager uitzicht wilt houden over het bas, is de vorm van het 
gebouw een boomhut. Boven de bomen beginnen de woningen, die een prachtig 
uitzicht geven over het bas. Doordat men wilt genieten, zowel van dichtbij en veraf, 
loopt het gebouw taps naar beneden toe. Hierdoor wordt het uitzicht van de waning 
niet belemmerd door de onderliggende waning. Het gebouwwordt opgezet als een 
omgekeerde prisma, zodat de schuine glaswand het uitzicht naar beneden toe 
versterkt. Verder wordt er een observatieplatform als functie toegevoegd. Hier 
kunnen bewoners en wandelaars het bas mooi observeren. 

Uitwerking 2/ocaties 

lk heb mij verdiept tijdens mijn afstuderen in meerdere locaties. Twee locaties heb 
ik uitgezocht die niets met elkaar gemeen hebben en een totaal ander beeld 
vormen. De keuze is gevallen op een stad en het strand. 
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winkelstad 



Links: luchtfoto locatie Stad: Eindhoven 

Om een goede locatie te vinden ben ik op zoek gegaan naar een stad en een plek 
in de stad waar ouderen graag willen wonen. De keuze is gevallen op Eindhoven. 
Een stad met dorpse ingredienten die veel ouderen aanspreken om er te wonen. 
De stad heeft alles te bieden wat er van een stad verlangd kan worden. Voor de 
verbindingen zijn er een station, goede ontsluiting door de wegen en het vliegveld. 
Verder zijn erwinkelcentra en veel uitgaansgelegenheden in de stad. 
lk ben op zoek gegaan naar een geschikte locatie voor senioren. Rekening 
houdend met de wensen van senioren heb ik gezocht naar een plek waar het 
project een meerwaarde voor de stad kan betekenen. 
De wen sen van senioren die in een stad willen won en zijn: 
mobiliteit, bereikbaarheid en winkelcentrum. 
Om het gevoel van het stedelijk voordeel goed te Iaten overkomen, moet het 
project zich op een plek vestigen waar aile ingredienten aanwezig zijn . 

Keuze 

lk heb gekozen voor het stationsplein. Het voordeel van deze plek is dat aile 
voorzieningen dichtbij zijn. Het stadsleven raast hier met grate snelheid langs het 
gebouw. Via het station worden dagelijks duizenden mensen vervoerd van 
studenten tot dag-toeristen. Verder begint hier de binnenstad van Eindhoven. waar 
mensen hun inkopen gaan doen. 's Avonds is er volop vertier in de verschillende 
restaurants, de bioscoop en het concertgebouw de Effenaar. Het stadsleven is op 
deze plekzeer aantrekkelijk. 

Voor senioren zijn hier aile stadse 
voorzieningen binnen handbereik, 
zeals de bank, het winkelcentrum, 
restaurants, de markt, het station en 
veel meer. Mensen die hier hun 
woonverb l ijf kiezen k u nnen 
gemakkelijk van deze voorzieningen 
gebruik maken. 
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meerwaarde 

lk heb geprobeerd om op deze plek het 
gebouw een meerwaarde te geven. Het 
probleem op deze plek, is de drukke 
Stationsweg. Deze wordt gekruist door 
de drukke loop route van de reizigers naar 
de binnenstad. Hier probeer ik om met dit 
gebouw een oplossing aan te bieden, dat 
het lange wachten bij de oversteekplaats 
vermijdt. 

On twerp 

Om het stadsgevoel van Eindhoven te 
benadrukken wil ik ook aile kanten van de 
stad Iaten zien . Daarom heeft het gebouw 
een ronde structuur gekregen. Vanuit het 
gebouw worden aile richtingen van de 
stad benadrukt. De ronde structuur geeft 
in het gebouw een beschermd gevoel 
naar buiten toe , maar door de 
transparantie laat het gebouw ook het 
gevoel van het stedelijke binnen. 

Om de problematiek van het stationsplein 
en de verschillende snelheden tussen 
mens en verkeer op te vangen, is er aan 
het gebouw een loopbrug toegevoegd. 
Deze loopbrug maakt de oversteek 
mogelijk voor de bewoners en de passanten van het station naar de binnenstad. 

Het verticaal transport bevindt zich in de massieve opvallende betonnen 
kolommen die de aandacht van iedere voorbijganger trekt. Deze zijn rood 
geschilderd om de jonge allure van de stad te versterken. De plateaus waar de 
woningen op staan zijn opgelegd in de betonnen kolommen en hangen tevens nog 
aan de draagconstructie van de kraan. 

Nadekrimp 

Als door middel van krimp, het gebouw leeg komt te staan, kan het gebouw 
verdwijnen op de loopbrug na. Door de meerwaarde, die deze loopbrug aan de 
stad brengt, kan deze nog goed functioneren als verbindingsweg voor de 
passanten . 

Luchtfoto: locatie en de verschillende 
routes; rood, de voetgangers en blauw, 

het snelle verl<eer 



impressie Eindhoven 

33 



68000 

_j 65000 

,j 59000 

~ 53000 
J 

4 47000 
_:,_ 

" _35000 

, __2_9_QOO 
' 

,, 23000 
\ 

t-11000 

l 5QOO 

0.000 

gevels 
34 

Schaal: 1 :SOC 



35 



\ 

1\1//,~ 
'( / 

' ' 
', '\ . / 

/ ' ' ' . '\ 

\ ' , _ '"\ "'-, ' 
. \, ~' '""''\ ·,, 

. "'-' ' '""' ', ' ' ·, .,"' ""' 

~-- 0 '. "" ', '\ / 
~ ""' ', 



'-

' c) 1 

'- / 
.1 ~·~ 

'-

/ -:-
"'<"I 

'-
) / 

/ 
'-

'-
' I .I /' 

'- / - / 
/ '- / 

'- / 

/ cV 
)C) \ 

~ - / 
/ / .,., 

/ 

'--" I / 

' /I r / 

' , ..;. 
/ ' I I I 

' 
..... ~ 

I '- I "I >< 
~ 

/ I ' · l. / ~ 

'- / 
I I -.._. 

,X, > ' '-
/ '- · ., ..j !-.... 

/ 

' / 
/ 

'-
/ 1 '-/ 

/ I Q) \ 
/ / / 

/ / 
/ / 

' / 

~·· f\ I 
/ _, / 

/ / 

' / "' -
/ I \.,'J ,' 

/ 

' / '· / / 

/ 
~· 1./) I 

/ I - / 
/ r / 

/ l. / L_ 
/ / 

1 I I 2\ I J \ Lj I \ 

1 Plattegrond Schaal: 1:500 
/ / / 

I h=7000+p 
37 



I 
OJ 

r 

38 

/ 

f " / 

\ 
\ Schaal: 1:100 



impressie Eindhoven 

39 



40 



-,.--·· 0 0 
s r c .q 

s 
c 

' . 
locatie Zeeland 

Contrast duinen en stormvloedkering 

Strand: Zeeland, Westenschouwen 

Wat verwacht men van een goede strandlocatie? Voor het strandgevoel is het 
essentieel dat men uitzicht op zee heeft. De zilte Iucht versterkt het gevoel van het 
strand. Door de vele mensen die op het strand zijn, wordt het vakantiegevoel 
versterkt. Bij een strand horen natuurlijk ook strandtenten, waar men iets kan 
nuttigen. lk ben op zoek gegaan naar een geschikte locatie waar deze 
ingredienten aanwezig zijn . Verder weten we dat Nederland een waterland is en 
jarenlang tegen water gevochten heeft. Zo zijn er de natuurlijke stormbrekers zoals 
de duinen en de waterkering, die de Nederlanders ontwikkeld hebben. Daar zijn wij 
Nederlanders natuurlijk trots op. Dit natuurgebied, dat mooi in contrast staat met 
de hi-tech waterkering gaf me een locatie dat me erg aansprak. 

Keuze 

Het strand bij Westenschouwen, bij de monding van de Oosterschelde in de 
Noordzee, geeft een mooi contrast tussen natuur en techniek. Westenschouwen 
met zijn mooie brede stranden, met een geweldig natuurgebied, geeft een mooi 
uitzicht op onze Nederlandse trots, De Deltawerken, Neeltje Jans. Op deze plek 
komen veel recreanten. Bij Westenschouwen vindt men de toegang tot een 
kilometers lang strand, dat aileen te voet te bereiken is. Westenschouwen heeft 
hier een goede bereikbaarheid met voldoende parkeervoorzieningen en mooie 
horecagelegenheden. 

De senioren kunnen hier genieten van het strand met veel publiek en veel natuur. 
De wandel routes door de duinen zijn oneindig lang en gevuld met een rijke flora en 
fauna . Verder zijn er mooie strandtentjes en is er veel recreatie in de buurt 
aanwezig. 
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Meerwaarde 

Om van het uitzicht over zee te genieten 
kan men op deze plek aileen boven op de 
dijk, op een bankje gaan zitten. Het 
gebouw wordt een groat uitkijkplateau , 
om zo oak van het uitzicht te kunnen 
genieten en de zilte Iucht optimaal te 
kunnen ruiken en proeven. 

On twerp 

Omdat op deze locatie, het uitzicht over 
zee belangrijk is, krijgt het gebouw een 
bepaalde richting. Door het gebouw een 
lineaire vorm te geven zal voor iedere 
bewoner het uitzicht gewaarborgd zijn . 
Het platform is toegankelijk voor 
iedereen. Vanaf de al bestaande dijk is 
de toegang tot het grate platform. Welke 
als verblijfplaats kan dienen. Vanaf het 
platform heeft men toegang tot het 
gebouw of het strand, door mid del van de 
verticale kolommen. Deze kolommen 
hebben een ingewikkelde 
betonconstructie met een dynamisch 
uiterlijk. In deze kolommen zit oak het 
verticale transport naar de verschillende 
lag en van het gebouw. Door de complexe 
structuur van de kolommen lijkt het 
gebouw in beweging te zijn , dat oak 
versterkt wordt door de steeds 
wisselende samenstelling van de 
woningen. Door deze lineaire structuur ontstaat een zeer transparant gebouw 
dat zeer interessante schaduwspellen oplevert. Tot slot is een overduidelijke 
kraanconstructie op het gebouw geplaatst, dat tevens de vloerdekken van de 
onderliggende lagen draagt. 

Groei en krimp 

Door de losse kolommen , kan het gebouw zich in lineaire richting uitbreiden, 
om aan de gewenste bezetting te kunnen voldoen. Na de krimp kunnen de 
kolommen zo weer verdwijnen. Het platform biedt na de krimp een mooie 
verblijfplaats op het strand, 

Luchtfoto: locatie, waarbij het uitzicht over 
zee met de rode pijl is aangegeven 
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Op deze rendering is goed te zien hoe het 
lineaire gebouw transparant is. Het steeds 
veranderende schaduwspel geeft een mooi 
re/iefop he! zand. 
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Links een heremietkreeft en onder een slak. 
Deze dieren nemen hun huis avera/ mee, 
voor de gewenste bescherming die deze 
dieren nodig hebben. 

Woning; Mobihome 

Omdat de waning geen uitstraling van een tijdelijk woonverblijf moet krijgen, is er 
over het antwerp goed nagedacht. Een caravan is een ideaal voorbeeld van een 
mobiele waning. Een caravan bestaat in allerlei soorten, vormen en maten. Een 
groat nadeel van de caravan is dat het niet aan de eisen voldoet van een 
permanent woonverblijf. In verband met gewichtsbesparing zijn Iichte materialen 
gebruikt die vaak minder van kwaliteit zijn . Bij permanent gebruik komen er al snel 
slijtsporen van intensieve bewoning. Omdat de Mobihome een langere levensduur 
heeft, is deze beter geschikt voor intensief gebruik en bewoning. Verder valt het de 
beperkte ruimte voor senioren niet mee in een caravan. Als je slecht ter been bent 
is de hoge opstap en het smalle deurtje problematisch. Bovendien zijn de typische 
caravan kenmerken zoals de hoge opstap en het smalle deurtje problematisch. 
Een caravan heeft echter oak voordelen waar naar gekeken kan worden. Zo kan 
men snel een caravan achter een auto koppelen . Oak het plaatsen op een 
willekeurige vlakke ondergrond is eenvoudig. Door de geringe omvang die een 
caravan heeft, is er heel goed nagedacht over de ruimtelijke indeling. Deze 
positieve punten zijn een mooie vertaalslag naar het antwerp van de Mobihome. 

On twerp 

De waning moet mobiel blijven, dat wil zeggen, dat Mobihomes per vrachtwagen 
vervoerd kunnen worden. De maximum breedte voor transport over straat zonder 
begeleiding is 2.55 meter. lk heb gekozen voor een standaard afmeting van een 30 
voet container. Deze afmeting is: 9.14x2.44x2.59 meter (lxbxh). 
Om tach te kunnen voldoen aan de eisen van een goede woonruimte wordt het 
gebouw flexibel gemaakt. Door de voor en achterwand naar elkaar toe te trek ken, 
en de zijwanden naar buiten te Iaten knikken , ontstaat er een grater oppervlak van 
de waning. De standaard 30 voet container heeft een vloeroppervlakte van 19 m2

, 

terwijl de waning een vloeroppervlakte heeft van 32 m2
. Doordat de waning bij 

vervoer ingeklapt wordt, is er geringe ruimte aanwezig voor de inrichting. De 
maxi male breedte waar de inrichting aan kan voldoen is 2.14 meter. Deze breedte 
geeft geen belemmering als de waning in gebruik is, zelfs door de hoeken die 
ontstaan, is het mogelijk om verschillende zones in de waning te creeren. Er zijn 
verschillende zones mogelijk zoals, zit-ruimte, slaap-ruimte, keuken en badkamer. 
Door een bepaalde privacy in de waning te creeren, heb ik onderzocht wat de 
meest open bare en meest private zones zijn, die in een bepaalde routing geplaatst 
worden. De routing van het gebouw loopt als volgt: Je komt binnen in de keuken, 
vervolgens looptje via de zithoek naar de slaapkamer, waar het bed opgeklapt kan 
worden, om meer ruimte te creeren. Vervolgens bereikje de kern van het interieur: 
de badkamer, het meest private gedeelte. 

Het slakkenhuis is mijn idee voor het antwerp. Hoe dieper men de kern bereikt, des 
te meer privacy men krijgt. Zo ontstaat er een bepaalde routing in de waning die 
duidelijk merkbaar wordt. Oak de verschillende zones worden in het interieur 
gevormd, zodat de ruimte door middel van vloeiende lijnen zo efficient mogelijk 
benut wordt. Door deze lijnen worden verloren hoeken tot nihil terug gebracht, 
waarbij oak rekening gehouden wordt met de functies en installaties, die op de 
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verschillende zones aanwezig moeten zijn. De technische ruimte is toegankelijk 
vanaf de buitenkant van de waning, zodat het inpluggen makkelijk verloopt. De 
zithoek is naar buiten gericht, om van de omgeving te genieten. 
De buitenwanden zijn modulair en bestaan uit demontabele blokken, zodat men 
zelf een buitenbekleding kan kiezen. In dit systeem zijn raamelementen verwerkt. 
De bewoners kunnen zelf bepalen waar deze raamelementen geplaatst worden, 
want iemand die in een rolstoel zit heeft een andere kijkhoogte. De keuze van de 
plaatsing houdt de bewoner bezig en daardoor blijft men actief. De vrije doorgang 
is dusdanig ontworpen, dat de waning toegankelijk is voor een rolstoelgebruiker. 
Er is oak rekening mee gehouden, dat er een ziekenhuisbed in de waning 
geplaatst kan worden. 

Materialisatie/ construe tie 

De kern wordt gegoten van duurzame kunststof, dat gewichtsbesparing geeft. 
Door het gietwerk is de complexe vorm makkelijk te creeren. In de holle ruimtes 
tussen de vlakken is genoeg plaats voor leidingen en overige techniek. De vloer 
bestaat uit een aluminium constructie. De panelen zijn aan de boven- en 
onderzijde van de constructie bevestigd. Tussen deze panelen is plaats voor 
leidingen en isolatiemateriaal. De buitenwand is constructief opgebouwd uit een 
aluminium constructie. Deze bestaat uit een raster van 520 x 520 mm. Dit is de 
standaard rastermaat voor losse panelen en kozijnen, die men gemakkelijk kan 
inklikken. Deze kunnen naar wens verwisseld worden. De losse panelen zijn 
ge"isoleerd en het aluminium frame heeft een koudebrugonderbreking. Op het 
dak zijn zonnepanelen geplaatst. 

Transformatie 

In de vloer zit het hydraulisch systeem verborgen, dat de vloer in- en uitschuifbaar 
maakt. Hierdoor worden oak het dak en de wanden naar buiten geklapt. De 
waning kan hierdoor getransformeerd worden van woonruimte tot transportunit. 
Het dak en de buitenwanden zijn gekoppeld middels scharnieren, zodat deze 
elementen vrij kunnen bewegen ten opzichte van elkaar. Door de bouwkundige 
constructie worden de open vlakken, die tussen de flexibele elementen ontstaan, 
gedicht. Zo wordt de ruimte die ontstaat tussen de vloer en de wand gedicht door 
panelen te Iaten zakken. De ontstane ruimte tussen het dak en de zijwanden 
wordt door een matte folie dichtgemaakt. Deze folie wordt bij het naar de 
woonstand brengen uit het dak getrokken. De twee helften worden met een 
waterdichte rits aan elkaar bevestigd. 

lmpressie Mobihome. De gekozen locatie 
is be/angrijk. Daarom het grate raam om 

van het uitzicht te genieten. 
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SPRAY PLASTIC HOUSE 

Wh·,· don't rabbits burrow rectangular burrOY4? Why didn't eilrl'{ m•n m•ke rect•gular 
c•ve·s"' 
Supposition : Architect ... Client wanting single-store'{ house in the l•ndsc•pe 

Phase L eurro••.s . , . 
Purch•se fo•med 
polystyrene block 40ft. b·,· 
40ft b;• 15ft. •nd suit•ble 
burrov ·ng tools , e.g. 
electric hedg-cutter , 
b lo 'lililmp. Block p laced on 
site, burro win g 
commences, k ids carving 
out p la•,.room, etc. , 
pilrents c• rvf g rest. 
Architects advising . 

Phase2, Dissolve . , . 
House burrow completed. 
Enter burrow with plastic 
•nd tberglass spra•,· 
mach inery,(vnth client 
spril'{ burrow 1.1 der 
super.•ision of p lastic 
engineer. Client chooses 
regions of surfaces tobe 
transp-arent or trilnslucent, 
the .iipra'{ ixture alters 
accordin g ly. 

Phase 3, Completion • .. 
Shell entered b·,·· arc itect 
•nd ser-.rice consult• n t 
and client. Client decides 
upon reg ions of lig ting, 
wall, f loor heating, s inks, 
povMr points. 

Boven: De schelp van een Flamingo 
Tongue, dat mij tot het vormen van de 

kem bracht 

Linksboven: Archigram met het project 
Spray Plastic House brengt mij het gevoel 
van vormen, dit toegepast op het interieur. 

Rechts en linksonder: De verschillende 
functies zijn gevormd in het interieur naar 
de ruimte die deze nodig hebben. Hierbij 

zijn de functies op de routing geplaatst 
van openbaar naar prive. 
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b_ekJe.diog 
is.oJatie_ 
h_o.ut_ 

aluminium profiel 

De blokken in de buitenwand zijn 
door een kliksysteem los te maken 
en kunnen op een andere plaats 
ingeklikt worden. De blokken bestaan 
met verschi/lende soorten 
bekledingen. Dit maakt het mogelijk 
de mobihome een identiteit te geven 
die bij de bewoner past. 



/edereen kan zijn eigen identiteit aan 
de Mobihome geven. Billy Gibbons is 
een artiest uit de band ZZ Top. Zijn 
ruige uitstraling zal in de woning 
terug te vinden zijn. Graffiti en 
concert toto's zijn overal verwerkt. 
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Doordat de hydraulische cilinders de v/oeren in elkaar schuiven, knikken de zijwanden en het dak naar buiten. 
Hierna zakken de pane/en, die middels scharnieren vast zitten aan de buitenwanden, naar beneden. 
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Constructie 
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Boven: De vloer bestaat uit 2 
elementen die in e/kaar geschoven 
zitten. Aan de vloerelementen zitten 
de constructie van voor- en 
achterwand vast. De constructie van 
de zijwanden zitten middels 
scharnieren aan de voor- en 
achterwand, evenals de dak
constructie. Door middel van 
hydraulische cilinders (rood) worden 
de twee vloerelementen van elkaar 
gedrukt. Hierdoor beweegt de 
constructie van de wanden en het 
dak mee. De resterende open 
ruimte die in de vloer ontstaat, wordt 
gedicht middels vloerelementen die 
door scharnieren aan de zijwanden 
bevestigd zijn. 



Onder: De 2 vloerelementen die in 
elkaar geschoven worden. 
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Het bed is in de wand verwerkt. 
Door een mechanisme wordt het bed 
op- of afgek/apt. 
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Conclusie 
De probleemstelling uit het onderzoek is middels architectuur 
vertaald naar een mobiele waning, die geschikt is voor senioren. 
Door de mobiliteit van senioren te "vergemakkelijken", is de 
doelstelling van dit project bereikt. Met de architectuur van mijn 
project heb ik bereikt dat de verhuisdrempel naar een 
woonzorgcentrum verlaagd kan worden. 

Aan de eisen zoals geformuleerd in de toetsingsvragen heb ik met dit 
project voldaan. Door middel van de architectuur is er een 
verschuiving van de mobiliteit ontstaan. Senioren, die omwille van 
hun gezondheid naar een woonzorgcentrum moeten, is verplaatst 
naar een leeftijd waarop men nog gezond is. Door de mobiliteit van 
de architectuur is het verhuizen eenvoudiger geworden. Senioren 
kunnen nu makkelijk van omgeving wisselen en uiteindelijk 
ingeplugd worden in een woonzorgcentrum. Hierdoor zal het 
"thuisgevoel" behouden blijven. 

De kwaliteit van de waning geeft niet het gevoel van een tijdelijk 
verblijf. Door de kostbare ruimte zo efficient mogelijk te benutten, 
wordt de Mobihome een echte waning, waarin het woongenot 
optimaal is. Door de kleine inhoud en transformatie is de Mobihome 
makkelijk te verplaatsen. 

De architectuur van dit project is gericht op senioren. Omdat 
senioren vaak beperkingen hebben, bijvoorbeeld gebruik moeten 
maken van een rolstoel, heb ik er met dit project rekening mee 
gehouden. 
Het resultaat: een passend mobiel gebouw zonder drempels en 
plaats voor een rolstoel of ziekenhuis bed. 

Projectgenaamd MOBIHOME. 
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