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Healthcare, especially for elderly is a theme of current time. Therefore the TU/e organised an architecture 
graduation studio with the theme Sense and Care. Sensile perceptions within healtcare buildings are the main 
focus. As a continuation on the group research, this report is the result of an individual design. It contains 
grouphousing for young handicapped people, elderly, a restaurant and a supportive daily activity facility. This 
combination has been made to stimulate two ways of reducing social isolation; integration and inverse integra-
tion. In other words, it stimulates the handicapped and elderly to be part of the nearby city and on the other 
hand it stimulates the city to be part of the world in this building on itself. A theory by Prof. Marc Johnsson has 
been used to analyse in which way we, as people, define and generate meaning and take this at hand in the 
designprocess. 

The design covers influences from Urban to Room scale which all are being guided by the goal to stimulate 
social connections. At an Urban scale the Volume and the surroundig public area is a respons on the opportu-
nities of the location. The public area is designed to introduce a proper pedestrian entrance of the city centre. 
By alligning and orienting the urban volume similar with adjecent buildings this entrance becomes more bal-
anced in relation to the scale of the city. The interior side of the plot is beiing captured by a U-shape volume to 
facilitate parking with a roof garden. 

In order to design within realistic boundaries the galery type has been used as a logistic basis for the apart-
ments. Answering to an ambigue wishlist, this type has been modified. On the one hand the building shoud 
connect with the city side, on the other hand it shoud connect with the interior in order to enhance inverse-in-
tegration. Intense connections arise within occupant spaces (balconies). A galery building  as a stacked type 
does not answer to this  question since the galery side works as a transportation zone and is an actual “back-
side”. Therefore an alternating section shoud combine both the effective logisics and opportunities of balconies 
on two sides.

Within this concept the programm has been filled in. The daily activity can be found at groundfloor on the pub-
lic side of the plot. Above this function a restaurant has both the exposure on the public side and a physical 
connection with the interior side of the building. The remaining space of the U-shaped volume is beiing used 
for appartments. The grouphousing can be found on both ground- and first floor and have an overlapping 
common area where visual and accoustic connections are made possible. The endresult is a design which can 
connect a diversity of users by handing spaces which reduce the meaning of their disabilities and respond to 
their many opportunities. 
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INHOUDSOPGAVE



Het kiezen van een afstudeeratelier. Het start met het bevragen van jezelf en de betekenis die je geeft aan het 
afstuderen en daarmee de opleiding. Betekenis is onderhevig aan de dynamiek van de context. De aanmelding-
en voor het afstudeeratelier Sense and Care waren groot. Wat dit signaal betekent kan voor ieder anders zijn. Ik 
hoop dat dit signaal aangeeft dat we onzelf opleiden om onze architectuur te laten versmelten met de dynamiek 
van de context ofwel, onze creativiteit laten puzzelen met de stukjes van de markt en maatschappij.

Het woongebouw Stratumsedijk is een resultaat van het puzzelen. Het start met het bevragen en besnuffelen 
van de problematiek. Waar zijn de problemen groot en de mogelijke te behalen resultaten het meest merkbaar. 
Ouderenzorg en kleinschalige wooninitiatieven voor gehandicapten zijn antwoorden op deze bevraging.

Er is getracht marktconforme kaders op te stellen en reële oplossingen te bedenken welke bij kunnen dragen 
aan het verbeteren van zorgarchitectuur. 
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Binnen het afstudeeratelier Sense and Care is ouderenzorg en psychisch georienteerde zorg benadrukt.   
Logischerwijs ouderenzorg aangezien wij als groep het vermoeden kregen, wat na verdieping is bevestigd, dat 
dit de grootste veranderingen in de nabije toekomst zal ondergaan op gebied van schaal en organisatie. In 
psychisch georienteerde zorg is verdieping gedaan om kansen te zoeken waarin architectuur een wezenlijke 
bijdrage kan geven in herstel, door zintuigelijke prikkelingen op de juiste manier in te zetten. 

Het onderzoek omvatte een historische verkenning, analyse van hedendaagse zorg gebouwen en een onder-
zoek naar zintuigelijke beleving van deze gebouwen. Drie onderdelen die naar ons idee nodig zijn om een 
goede inschatting te maken van wensen en noodzaak van zorg in de nabije toekomst en daarbij zintuigelijke  
prikkelingen van de architectuur in te kunnen zetten als middel ter bevordering van het zorgresultaat.

 9
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Voor dit afstudeerwerk zijn de doelgroepen gehandicapten zorg in ZZP5-ZZP8 en ouderenzorg in ZZP1-ZZP3 
gekozen om een gebouw te ontwerpen naar aanleiding van inzichten uit het voorgaand onderzoek.  Het pro-
gramma omvat gehandicapten zorg opgedeeld in twee woongroepen van 9 personen (verklaring omvang volgt 
verderop) en 48 appartementen.

De reden om deze combinatie te maken volgt uit een eerste gedachtenstroom dat de curve van sociale activiteit 
van gehandicapten en ouderen in principe elkaars spiegelbeeld vormen. Tegelijkertijd is er vanuit veranderende 
regelgeving (stimulans om ouderen langer zelfstandig te laten wonen), en daarmee de markt, reden om meer 
huisvesting te realiseren voor een- en twee persoon huishoudens.  

 11

3 
AANLEIDING



Sociale verbinding blijkt uit het vooronderzoek een van de meest kritische elementen in succesvolle zorg. In-
tegratie en omgekeerde-integratie zijn de twee duidelijk te onderscheiden methoden om dit te verwezenlijken. 
Onder integratie beschouwen wij sociale verbindingen welke ontstaan/onderhouden worden door het gebouw 
te plaatsen in een normale, sociaal actieve omgeving. Omgekeerde integratie is het aantrekken van personen/
gezinnen, etc. uit een normale omgeving op een (vaak afgelegen) zorglocatie. 

Om deze reden is de locatie van het voormalig Dommelzwembad gekozen. Enerzijds in het hart van de stad van 
de sociaal actieve omgeving waardoor de doelgroepen kunnen gaan integreren. Anderzijds is de locatie dus-
danig groot en gelegen aan een zeer actieve passantenstroom, dat er mogelijkheden zijn om een binnengebied 
te maken waarin de “normalen” aangetrokken kunnen worden en daarmee omgekeerde integratie methoden te 
verwezelijken. 
 
Afstanden tot elementaire culturele- en sociale activiteiten zijn dusdanig dat ze voor mensen met een mobiliteits-
beperking goed af te leggen zijn. Ten zuiden van de locatie ligt het stadswandelpark, ten westen op zeer korte 
afstand de dommelvallei en ten noorden vinden we aansluitend het centrum van Eindhoven. 
De binnenring van Eindhoven ligt rondom de locatie waardoor de bereikbaarheid van auto’s en in het bijzonder 
taxi’s en bussen optimaal is. Het station ligt op ca 15 minuten lopen. 12
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Juist omdat de locatie binnen de centrumring ligt zijn er kansen om ook de omgekeerde-integratie 
methode toe te passen. Als we kijken naar het stuk stad binnen de centrum ring is het gebied rondom 
de locatie het enige deel dat nog niet is uitgevoerd als primair voetgangersgebied. Wel zijn er   
voldoende voorzieningenfuncties rondom de locatie aanwezig zoals een b&b, hotel, diverse restaurants 
en een kledingwinkel. Het perceel van het voormalig Dommelzwembad is van een dusdanig formaat 
dat het mogelijk zou moeten zijn een publieke functie op te nemen geïntegreerd of in interactie met het 
woongebouw. 

station

beursgebouw

winkelhart Eindhoven
muziekcentrum

van abbe museum

stadswandelpark/ parktheater
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“Hoe kan de locatie van het voormalig Dommelzwembad worden omgevormd tot een gecombineerd woonge-
bouw voor gehandicapten in zzp5 t/m 8 en licht zorgbehoevende ouderen, waarbij het gebouw kan bijdragen 
aan een intensieve verbinding tussen diens bewoners én de activiteit van de stad?”

Deelvragen

Op wat voor wijze kunnen de begrippen grenzen, richting en container als beschreven in de theorie van Mark 
Johnson in the Meaning of the body, van dienst zijn in de architectuur om de gewenste betekenis van ruimten 
te versterken?

Hoe kunnen ambiguïteiten in de zintuigelijke waarneming bijdragen aan het oplossen van op het eerste oog 
tegenstrijdige eisen en wensen?

5
ONDERZOEKSVRAAG
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Uit het vooronderzoek kunnen we concluderen dat veranderingen in het zorglandschap hoofdzakelijk worden 
gestuurd door de financiële kaders . Voor de doelgroep ouderen is het programma eenduidig. Doelstelling van 
onze overheid is het verlengen van het zelfstandig wonen. Een methode, vooral gezien de locatie, is apparte-
menten welke rolstoel/rollator toegankelijk zijn en waarvan de bed- en badkamer eenvoudig aan te passen zijn 
zodra een bewoner ook werkelijk rolstoel gebonden wordt. Hoewel het de diversiteit binnen het gebouw verkleind 
is het uitgangspunt dat het appartementen betreft welke binnen het portfolio van een woningbouwvereniging 
geschikt zijn. Dit heeft als voordeel dat het bereik van de doelgroep groot is en dat er met goede intenties juist 
gestuurd kan worden op de samenstelling binnen het woongebouw.  Verder, gezien de aard van de doelgroep, 
is er kans op een verhoogde doorstroming welke eenvoudiger te managen is door een woningbouwvereniging 
ten opzichte van een woongebouw met individuele eigenaren.

6
PROGRAMMA (GLOBAAL)
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ROOSTERINDELING ZORG

07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

uren/jaar uurtarief totaal

1824

1536

720

1920

768

UITGANGSPUNTEN 4 weken vakantie/jaar

€ 13.440,00 

€ 153.264,00

€ 25,00

€ 29,00

€ 29,00

€ 15,00

€ 17,50

€ 45.600,00 

€ 44.544,00 

€ 20.880,00 

€ 28.800,00 
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VARIANTEN GROEPSGROOTTE
NAAR AANLEIDING VAN STAATSCOURANT NR 26638 21 - 12- 2012 (kleinschalig wooninitiatief)
3-‐26	  personen	  om	  €	  4000,-‐	  extra	  subsidie	  te	  ontvangen 111.024,00€	  	  	   Kosten	  verzorging	  overdag

42.240,00€	  	  	  	  	   Kosten	  verzorging	  's	  nachts
groepsafmeting	  in	  veelvouden	  van	  3	  (zie	  algemene	  uitgangspunten)

groepsgrootte 3 6 9 12 15 18 21 24

Verzorgers	  overdag 1 2 3 4 5 6 7 8
Verzorgers	  's	  Nachts 1 1 1 2 2 2 3 3

totale	  kosten 153.264,00€	  	  	   264.288,00€	  	  	   375.312,00€	  	  	   528.576,00€	  	  	   639.600,00€	  	  	   750.624,00€	  	  	   903.888,00€	  	  	   1.014.912,00€	  	  	  
totale	  kosten/p 51.088,00€	  	  	  	  	   44.048,00€	  	  	  	  	   41.701,33€	  	  	  	  	   44.048,00€	  	  	  	  	   42.640,00€	  	  	  	  	   41.701,33€	  	  	  	  	   43.042,29€	  	  	  	  	   42.288,00€	  	  	  	  	  	  	  	  

totaal	  budget	   134.544,00€	  	  	   269.088,00€	  	  	   403.632,00€	  	  	   538.176,00€	  	  	   672.720,00€	  	  	   807.264,00€	  	  	   941.808,00€	  	  	   1.076.352,00€	  	  	  
totaal	  budget	  pp 44.848,00€	  	  	  	  	   44.848,00€	  	  	  	  	   44.848,00€	  	  	  	  	   44.848,00€	  	  	  	  	   44.848,00€	  	  	  	  	   44.848,00€	  	  	  	  	   44.848,00€	  	  	  	  	   44.848,00€	  	  	  	  	  	  	  	  

totaal	  buffer €	  18.720,00-‐ €	  4.800,00 €	  28.320,00 €	  9.600,00 €	  33.120,00 €	  56.640,00 €	  37.920,00 €	  61.440,00
403632

buffer	  pp €	  6.240,00-‐ €	  800,00 €	  3.146,67 €	  800,00 €	  2.208,00 €	  3.146,67 €	  1.805,71 €	  2.560,00

aantal	  taxistandplaatsen 1 2 3 3 4 5 6 6

Benodigd	  M2	  GBO 240 480 720 960 1200 1440 1680 1920
M2	  taxistandplaatsen 30 60 90 90 120 150 180 180
M2	  PP	  zorg 60,975 121,95 182,925 243,9 304,875 365,85 426,825 487,8

totaal	  M2 330,975 661,95 992,925 1293,9 1624,875 1955,85 2286,825 2587,8
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De specificatie van het programma voor de woongroep is gebaseerd op een calculatie waarin een financieel 
optimum is gezocht met als dominante variabele de inkoopkosten van de zorg. Daarbij is op voorhand de doel-
stelling een woongroep te ontwerpen tussen 3 en 26 personen om de extra ondersteunende subsidie voor kleine 
woongroepen te kunnen gebruiken. Dit is exact omschreven in Staatscourant nr. 26638 (Rijn, 2012) met als 
elementair onderdeel punt 5.  Hierin staat geformuleerd dat het een kleinschalig wooninitiatief betreft met mini-
maal 3 en maximaal 26 bewoners die verblijven op een woonadres of op meerdere woonadressen binnen een 
straal  van 100 meter en ten minste een gemeenschappelijke verblijfsruimte die geschikt is voor het ontplooien 
van gezamenlijke activiteiten.

Uit de berekening blijkt dat een woongroep van 9 of een veelvoud hiervan een optimale groepsgrootte is. Uit-
gangspunt hierbij is dat er in de dagshift maximaal 3 bewoners per verzorger en in de nachtshift maximaal 10 
bewoners per begeleider/verzorger aanwezig mogen zijn.
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Een schematische analyse van de locatie laat zien dat er in theorie twee woongroepen van 9 en 91 appartement-
en gerealiseerd kunnen worden. Let wel, dit is een schematische benadering waar slechts rekening is gehouden 
met:
• een reele bouwdiepte van 10,5 m
• 5 lagen bebouwing volgens het recente bestemmingsplan
• het perceel maximaal bebouwd/in gebruik voor parkeren
• een parkeerplaats (haaks) met oppervlak: 1 x parkeervak + ½ rijbaan
• parkeren op maaiveld

Tijdens het ontwerpen is duidelijk geworden dat er reden is om het voorgebied van het perceel op te nemen in 
openbaar terrein en dat een schematische benadering sterk kan afwijken van wat in praktijk is in te passen. Het 
resultaat is daardoor twee woongroepen van 9 en daarbij 48 appartementen, dagbesteding  in de vorm van een 
werkplaats en een restaurant. Deze laatste twee functies zijn aan het programma toegevoegd om de methode 
van omgekeerde integratie te bespoedigen.  Daarbij bieden beide functies kansen om deze vorm van dagbeste-
ding rendabel te maken.
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95 APPARTEMENTEN
1 WOONGROEPEN
123 PARKEERPLAATSEN

99 APPARTEMENTEN
130 PARKEERPLAATSEN

90 APPARTEMENTEN
2 WOONGROEPEN
117 PARKEERPLAATSEN

91 APPARTEMENTEN
2 WOONGROEPEN
118 PARKEERPLAATSEN
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Momenteel staat op de locatie van het voormalig Dommelzwembad (Stratumsedijk 22) een gebouw van het CKE 
(Centrum voor de Kunsten Eindhoven). Uit het jaarverslag van het CKE blijkt dat zij deze locatie, welke in eigen 
beheer is, willen afstoten. Enerzijds vloeit dit voort uit de leden en activiteiten krimp, anderzijds vermelden zij in 
dit verslag dat het gebouw zich niet goed laat lenen om er op een fatsoenlijke wijze een functie als die van het 
CKE uit te oefenen. 
In 2012 heeft het CKE een analyse door Royal Haskoning DHV uit laten voeren met als doel inzichten in het 
huidig vastgoed te krijgen en hiermee een strategie uit te stippelen die het CKE binnen de veranderende omstan-
digheden goed kan laten blijven functioneren. Dit resulteerde in een advies om de locatie aan de Stratumsedijk te 
koop te zetten en het volledig CKE te huisvesten in het pand aan de Pastoor Peterstraat. Om het succes van de 
verkoop te vergroten is er door het CKE in 2013 een aanvraag tot het wijzigen van het bestemmingsplan gedaan 
wat resulteerde in een goedkeuring hiervan in Januari 2014. De pijlen van het CKE zijn met deze wijziging gericht 
op de koop door een projectontwikkelaar of woningbouwvereniging die op deze locatie een woongebouw (mo-
menteel heeft de locatie de bestemming cultuur) van maximaal 5 lagen wil realiseren.  Met de verkoop van deze 
locatie wil het CKE het pand aan de Pastor Peterstraat gaan verbouwen/moderniseren.

7
BESTAANDE BEBOUWING

foto’s : www.eindhoveninbeeld.nl
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TE LAGE VERDIEINGSHOOGTEN

VARIERENDE VLOERNIVEAUS
COMPLEXE ONTSLUITINGEN

LICHTE DAKCONSTRUCTIE

ONBRUIKBARE KOLENBUNKER

VARIERENDE VLOERNIVEAUS

LICHTE VLOERCONSTRUCTIE
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COMPLEXE ONTSLUITINGEN

LICHTE DAKCONSTRUCTIE

ONBRUIKBARE KOLENBUNKER
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Momenteel staat er op de locatie een pand dat in oorsprong is gebouwd als een zwembad. Er is plaatselijk 
een extra bouwlaag aan toegevoegd welke binnen het gebouw fungeert als kantoorruimte. Intern zijn er diverse 
toevoegingen gedaan, met name in het middengebied waar vroeger de zwembadhal lag. Er is hier een inbouw 
gemaakt waardoor bruikbare meters op de bodem en aan de rand van het zwembad vrij kwamen voor gebruik. 
Rondom de oude kernen waarin trappen en douchruimten zijn vervlochten zijn nauwelijks wijzigingen uitgevoerd.

Los van de conclusies van Royal Haskoning DHV blijkt het binnen dit afstudeeronderzoek een logische stap te 
analyseren of de bestaande bouw mogelijkheden  biedt om zich te laten gebruiken als woongebouw of door een 
van de twee publieke functies. Enerzijds kan dit waardevol zijn om een stuk historisch Eindhoven te behouden 
en eventueel van een betere kant te belichten dan nu het geval is. Anderzijds kan een renovatie een positieve 
invloed hebben op de haalbaarheid van het totale plan aangezien een groot deel van de grondwerkzaamheden 
en hoofddraagconstructie behouden kan blijven en daarmee ook geen of gereduceerde sloopkosten te maken.

Aan de hand van bouwkundig tekenwerk van de laatste verbouwing en een uitgebreide rondleiding is er een 
inventarisatie gemaakt van voor- en nadelen. Uit deze inventarisatie kunnen we concluderen dat zowel het  
bestaande gebouw als geheel, als in het bijzonder de constructie op zichzelf , niet toereikend is om het gewenste 
programma (of een redelijk deel daarvan) te verwezenlijken. Dit zijn redenen welke leidend zijn om deze keuze te 
maken.  Het grid van de hoofddraagconstructie is (te) compact wat de vrije indeelbaarheid van appartementen 
niet bevorderd. Logischerwijs kan intensief puzzelwerk veel nadelen doen verzachten. Problematischer is de  
variërende vloer- en verdiepingshoogte. Om een toegankelijk gebouw te maken zal dit vereenvoudigd moeten 
worden wat zich al snel doet resulteren in te lage ruimtehoogten. 

Los van deze inpandige problematiek zal ook de gevel gemoderniseerd moeten worden en lijkt de constructie 
verzwaard te moeten worden om twee en drie extra bouwlagen toe te voegen. 
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Naast de praktische vormgeving van het programma, welke volgt uit het atelierthema, omvat dit afstudeerwerk 
de toepassing van enkele elementen uit een theorie van Marc Johnsson in het ontwerptraject. The Meaning of 
the Body (Johnsson, 2007) en  Philosophy in the Flesh (M. Johnsson, 1999) zijn stukken waaruit begrippen en 
principes zijn gefilterd welke toepasbaar blijken te zijn in het ontwerpen van een gebouw. De kern van deze  
theorie omvat voornamelijk het beschrijven van de wijze waarop wij als mensen betekenis geven aan het leven 
in een manier waarop het lichaam met zijn zintuigen een absolute voorwaarde is om dit mogelijk te maken. 

In het vooronderzoek is goed gebruik gemaakt van de begrippen “grenzen”  en “ richting”. Johnsson maakt 
naast deze twee begrippen ook nog gebruik van “container” en “properties” om een framewerk te bouwen om 
te verklaren hoe wij betekenis geven. Dit is slechts het beginsel van Johnssons werk en in ruimtelijke zin het 
gebied dat toegepast is in dit afstudeerwerk. Al snel gaat Johnsson verder met de verklaring hoe wij   
lichamelijke metaforen gebruiken om abstracties betekenis te geven. Hoe dit invloed kan hebben op architectuur 
en het ontwerpproces is niet afgetast.

Een uitgangspunt/vereiste/aanname (welk van deze drie laten we in het midden) is dat ons lichaam op deze 
wereld zowel de reden als de verklaring is voor de betekenisgeving. Te allen tijde kunnen we betekenisgeving 
herleiden naar ons lichaam dat zich in de wereld doet bewegen.

Om een inzicht te geven hoe dit werkt gebruiken we ons eigen menselijk lichaam als voorbeeld. 

Bij het oproepen van de betekenis “menselijk lichaam” kunnen we de vier begrippen gaan toekennen in een 
onspecifieke volgorde. Afhankelijk van het beeld dat je oproept kunnen eigenschappen op een gevarieerde wijze 
ingevuld zijn maar laten we voor het gemak mijn huidig beeld van het lichaam op het moment van schrijven geb-
ruiken. Wij gebruiken hierbij in basis het visuele zintuig maar is in principe op alle zintuigen toepasbaar.

Wij kunnen zien wat ons lichaam in fysieke zin omvat. Wij weten exact aan te geven wat tot ons lichaam behoort 
en wat niet ofwel, wij weten de grens tussen ons lijf en bijvoorbeeld omringende lucht goed te definiëren.  Deze 
grenzen bepalen de omvang van de container. Wij kunnen helder bepalen wat er binnen de container aanwezig 
is en dat wat erbuiten. Interessanter zijn met name de overgangen. Ik eet een appel, deze appel steekt de grens 
over van binnen naar buiten en wordt onderdeel van de container lichaam. Containers hebben dus een binnen 
en een buitenkant. 

Deze appel gaat doorgaans aan de voorkant ons lichaam binnen en aan de onderkant er weer uit. Containers 
kennen wij dus een richting toe. Ons lichaam heeft een voor-, achter-, onder-, boven- en twee zijkanten. Voor 
ieder mens is te begrijpen wat deze richtingen zijn. Deze zijn onlosmakelijk verbonden met het lijf op deze aarde. 

8
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De boven en onderkant wordt namelijk bepaald door de zwaartekracht. De appel valt altijd van boven naar 
beneden. Zien wij een appel in een schaal liggen in een willekeurige positie weten wij goed aan te geven wat de 
boven en onderkant is. Voor vrijwel ieder natuurlijk object is dit het geval. De voor en achterzijde daarentegen is 
niet eenduidig aanwezig bij de appel. Je zult zien dat de voorzijde van de appel afhankelijk is van zijn positie ten 
opzichte van jezelf. Objecten met eenduidige voor en achterkant vinden wij (enkele uitzonderingen daargelaten) 
bij objecten met een voorkeursbeweging in het “platte” vlak .  Wij bewegen ons voort op een eenduidige manier. 
Daar waar wij naar toe gaan is de voorkant, de tegenoverliggende zijde de achterkant.  Houd dit gedachtengoed 
naast door de mens ontworpen objecten; meubilair, instrumenten, telefoons en in het bijzonder gebouwen! Geb-
ouwen bewegen niet maar vaak kunnen wij perfect definiëren wat de voor- en achterzijde is. 

Het framewerk dat we nu beschreven hebben, een container bepaald door grenzen en al dan niet met een richt-
ing, vullen wij vervolgens met “properties, ofwel eigenschappen. Het voorbeeld van een menselijk lichaam is niet 
voor niets, wij kennen allen het idee van hokjes denken. Aanschouw een willekeurig persoon en wij zullen als 
mens direct de lichaamscontainer gaan vullen met eigenschappen door de zaken die we waarnemen. Dit vormt 
de betekenis die wij toekennen aan de persoon. Logischerwijs is deze betekenis geen constante maar een con-
tinue veranderend iets. Door alle waarnemingen en interactie maar ook zeker de staat van het waargenomen, 
wordt de container meer gedetailleerd ingevuld, bijgeschaafd en herzien. Dit proces dat wij continue doorlopen 
geeft betekenis aan onze wereld, onszelf en het moment.  Daar handelen wij naar.

De bewustwording van deze theorie staat natuurlijk nauw in verband met het uitoefenen van het architectenvak. 
Welke betekenissen geeft een gebouw of onderdelen daarvan? We zijn allen opgeleid met middelen om een 
gebouw door zijn architectuur uit te leggen, te verhelderen. We zijn in staat ingangen te markeren,   ruimten te 
openen of juist gesloten te maken, een gebouw huiselijk of zakelijk te maken. Het betreft in alle gevallen  
betekenissen die gevormd worden in het framewerk zoals hierboven beschreven. Dit gaf reden om deze theorie 
in de arm te nemen tijdens het ontwerpen van een gebouw. Zodra je namelijk de manier van betekenisgeving 
kan ontleden, wordt het mogelijk om enigszins te toetsen of het architectengefühl ook gaat verwezenlijken wat 
we voor ogen hebben.
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Zorg, het woord in zichzelf wekt al de indruk van een probleem. Het vooronderzoek werpt probleem- en doel-
stellingen op welke hedendaags zijn en met name van toepassing zijn op ouderen. Langer thuis wonen en 
zorginkoop afgestemd op het individu. Het risico op een sociaal isolement blijkt, naast de financiële middelen, 
een grote angst. Het vermoeden is dat architecten samen met ontwikkelende en zorg verlenende partijen een 
sociaal isolement tegen kunnen gaan en wellicht zelfs verbeteren ten opzichte van de huidige maatstaven. 

De keuze om ouderen naast jongere gehandicapten te huisvesten volgt uit de curve van sociale activiteit en 
maakt daarmee de doelstelling eenduidig: probeer de zwakkere zich op te laten trekken aan de sterkere. Op 
zichzelf een goed idee maar het risico op het gevoel van alle ellende op een hoop lijkt aanwezig. Verbinding met 
de “normale” medelanders moet gestimuleerd worden maar niet vanuit een afhankelijke- maar behoorlijk gelijk-
waardige positie.  De actieve houding van het individu zal altijd een grote rol in de slagingskans spelen dus de rol 
van de architectuur zal in dit geval zijn het vergroten van de kans op verbindingen in een gebouw dat zich kan 
meten met de huisvesting van de “normale”.

De locatie aan de Stratumesedijk biedt op zichzelf veel kansen doordat het perceel aan drie zijden is verbonden 
met actieve delen van de stad, het ligt tenslotte binnen de centrumring. Een gebouw dat zich naast de huisves-
ting van de “normale” kan opstellen vanuit de positie van gelijkwaardigheid betekent, met oog op het wonen 
binnen de ring, een gebouw dat zich laat lezen als een appartementsgebouw waarbij het “wonen” primair is en 
zorg een bijzaak wordt. Het ontwerp is geslaagd als niet alleen ouderen en gehandicapten maar ook mensen 
zonder beperking er lekker willen en kunnen wonen.

9
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In beginsel is het uitgangspunt het perceel optimaal te bebouwen in zin van vierkante meters.  Het schema uit 
hoofdstuk zes zou duiden op een theoretisch maximum van twee woongroepen voor 9 bewoners,  en 91 appar-
tementen inclusief het benodigde parkeren. 

De bepaling van het bouwvolume volgt uit een analyse van het centrumgebied binnen de ring. Bij het  inventaris-
eren van de functie van wegen/straten werd snel duidelijk dat er qua functionerend principe een kleine afwijking 
zit in de zogenaamde “pinda”. Op de kaart is de beweging van het autoverkeer rondom de ring aangegeven. 
Hierin is zichtbaar dat aan de onderzijde van het gebied binnen de ring (rondom de locatie) en een blok daar-
boven, auto’s vrije doorgang hebben en er ook een intensief gebruikte “shortcut” aanwezig is.  Het betreft met 
name de Bilderdijklaan en Geldropseweg, de Jan Smitzlaan en het einde van de Stratumsedijk.

10
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Kijken we naar de bestemmingen aan deze vier straten dan wijken deze niet wezenlijk af van de overige bestem-
mingen binnen de ring welke zich ontsluiten aan voetgangersgebied. Hoewel de bestemmingen en functies gelijk 
zijn aan deze grenzend aan het voetgangersgebied, is er duidelijk een discrepantie tussen in de betekenis van 
het gebied ten noorden en ten zuiden van de Dommel. De binnenstad eindigt in de beleving namelijk al bij het 
bruggetje van Stratumseind.
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Er lijkt aanleiding te zijn om in het ontwerp de vier bovengenoemde straten niet door te laten lopen binnen de 
ringweg maar deze daar op aan te laten sluiten. Auto’s kunnen, net zoals iedere andere straat aansluitend op de 
ring, tegen de klok in de ring oprijden. De vier einden van deze straten zullen dan ingericht moeten worden als 
duidelijk leesbaar voetgangersgebied wat in maatvoering en materialisering aan moet sluiten op het straatwerk 
ten noorden van de Dommel.
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EINDE STRATUMSEIND
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ZICHT VANUIT MATHILDELAAN

ZICHT VANUIT SPOORLAAN
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Eindhoven is opgebouw uit radialen welke hoofdzakelijk (oude) toegangswegen zijn vanuit naastgelegen dor-
pen. De Stationsweg, Mathildelaan, Kanaalstraat,  Geldropseweg en ook zeker de Stratumsedijk zijn hier voor-
beelden van. Met name bij de Stationsweg en Mathildelaan is goed te zien dat aan de binnenkant van de ring 
een breed voetgangersgebied het entree van de stad markeert. Hoge bebouwing staat direct aan dit gebied 
en is grotendeels ook gericht naar de straat en niet naar de ring.
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Bij de toegang aan de Stratumsedijk zijn het twee monumentale panden aan de westzijde en aaneengesloten 
bebouwing aan de oostzijde welke de grenzen van het nieuwe voetgangersgebied markeren. Om de ontslui-
tende rol van de Stratumsedijk recht aan te doen (het ontsluit het volledige zuidelijke gebied van Eindhoven) lijkt 
het goed de nieuwbouw niet aan de perceelsgrens te zetten, waar dit zowel in het zicht als in het gebruik direct 
de opening van de stad zou insnoeren, maar de gevellijnen van de twee monumentale panden te volgen. Door 
de verdraaiing van het naastgelegen pand te volgen ontstaat er meer zicht op het voormalige gemeentehuis aan 
de overzijde van de Jan Smitzlaan. 
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De perceelsgrens, net als vrijwel alle bebouwing aan de P.C. Hooftlaan, ligt parallel aan de weg wat in basis niet 
vreemd is. Het nieuwe bouwvolume kan hieraan gelijkgesteld worden met als resultaat dat het mee gaat doen in 
het markeren van de P.C. Hooftlaan en hiermee de Jan Smitzlaan beduidend ondergeschikt maakt. Aangezien 
deze weg naar de groenrijke Dommelvallei leidt, lijkt er reden te zijn het bouwvolume te verdraaiien waarmee een 
spiegelas ontstaat welke op het hart van de Jan Smitzlaan ligt. In praktische zin verstoort dit geen autoverkeer 
maar geeft hiermee de ringweg een minder “snel” en gestroomlijnd karakter wat wenselijk is bij een woonge-
bouw en de toegang van een voetgangersgebied.
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We zien nu een groot massief volume waarvan de rooilijnen zijn gedefinieerd. Aan de zuidkant  van het perceel 
grenst een intensief groen gebied wat feitelijk de achtertuinen van de monumentale panden zijn. Logischerwijs is 
dit niet toegankelijk maar kan als verrijking gebruikt worden door deze als zichttuin te benutten. 
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Binnen de ring zien we dat appartementsgebouwen doorgaans aan de straat grenzen en zijn voorzien van een 
binnengebied. Deze binnengebieden zijn niet per definitie hoogwaardig en worden vaak gebruikt voor parkeren 
en de appartement ontsluiting middels galerijen. Kijken we naar de typologie van de direct naastgelegen bebou-
wing dan valt op dat aan de west- en oostzijde hoge bebouwing staat in L-vorm met in de knik van de L een 
binnengebied. Aan de noord- en zuidzijde staan 3 monumentale panden met een eigen voorgebied en rondom 
afgesloten. Het perceel van het dommelzwembad staat dus feitelijk in een overgangszone. We combineren 
de kansen van de binnentuin en de twee verschillende typen belendende volumes door twee nieuwe volumes 
te maken. Een L-vormig gebouw gespiegeld aan het woongebouw aan de Jan Smitzlaan en een rechthoekig 
volume in lijn met de monumentale panden. Samen vormen zij een binnengebied welke zichzelf opent naar het 
zuiden en daarmee de “kijktuin” van de belendende percelen.
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Het ontwerp omvat 4 functies; 2 woongroepen voor gehandicapten, 48 appartementen voor ouderen, een 
restaurant en ruimte voor dagbesteding. Er dienen parkeerplaatsen gereserveerd te worden voor de woonfunc-
ties.

Woongroep:

9 appartementen van ca 45 m2
- Woonkamer met pantry
- Slaapkamer
- Badkamer grenzend aan slaapkamer volgens DIN-normering
Gezamenlijke keuken/eetruimte
Gezamenlijke woonkamer
Ruimte voor verzorging met plek voor bureau, bed en wasruimte
Bergingsruimte

Appartement voor ouderen (75 m2):

Gecombineerde woonkamer en keuken
Buitenruimte
Hoofdslaapkamer welke rolstoelvriendelijk ingericht kan worden
Badkamer grenzend aan hoofdslaapkamer met optie tot directe doorgang
Logeerkamer/kantoorruimte
Toilet
Garderoberuimte
Buitenberging van minimaal 5 m2

Restaurant:

Casco 300 m2 met mogelijkheid tot bevoorrading en toegankelijk voor rolstoelers. 

Dagbesteding:

Casco 150 m2 en exposure aan straatzijde.

11
PROGRAMMA (SPECIFIEK)



 51

We onderscheiden de twee bestemmingen ‘wonen’ en ‘openbare’ functies. Het restaurant en de dagbesteding 
hebben baat bij exposure aan een actief openbaar gebied. Deze twee functies zullen daarom ontsloten worden 
aan de Stratumsedijk en voorzien worden van een brede zichtbaarheid. Op de begane grond de dagbeste-
ding, op de eerste verdieping het restaurant met een terras aan het binnengebied. Hiermee kan het middel 
“omgekeerde integratie” ingezet worden. De appartementen en woongroepen hebben om deze reden ook een  
hoofdzakelijk visuele en auditieve verbinding aan dit binnengebied. Het wonen vindt dus plaats aan de Jan Smit-
zlaan, de P.C. Hooftlaan en bovenop het restaurant (3 lagen).

De woongroepen dienen goed te onderscheiden zijn van elkaar om de kleinschaligheid en zelfstandigheid meer 
kracht bij te zetten. Om deze reden bevindt een woongroep zich op de begane grond, de ander op de eerste 
verdieping en met een hoek van 90 graden ten opzichte van de onderliggende om een constante visuele verbind-
ing te verwezenlijken.  Alle bovenliggende ruimte wordt ingevuld met appartementen voor ouderen.

12
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WOONKAMER WOONGROEP 
2 OP 1E VERDIEPING

WOONKAMER WOONGROEP 1 
OP BEGANEGROND
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PARKEREN EN BERGINGEN

RESTAURANT OP 1E VERDIEPING 
MET TERRAS AAN BINNENTUIN

DAGBESTEDING OP BG 
AAN STRATUMSEDIJK
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Feitelijk zijn de appartementen en woongroepen van elkaar gescheiden. De toegang van het gebouw geeft de 
meest  reële kansen om contact tijdens het wonen te stimuleren. Om deze reden delen de appartementen het 
trappenhuis met de woongroepen. 

Onderling zijn de openbare functies gescheiden van de woonfunctie. Enerzijds is dit in de architectuur wenselijk 
vanuit stedebouwkundige optiek. Het rechthoekig volume moet zich namelijk kunnen onderscheiden van het 
L-vormig volume. Anderzijds is het in de beleving van de dag met name voor de woongroepen van wezenlijk 
belang dat zij fysiek de deur uit gaan om, net als “normale” mensen, naar het werk te gaan. Deze tijd buiten, 
hoewel kort, kan tevens bijdragen aan toevallige ontmoetingen en nog belangrijker, het gevoel van het deel uit 
maken van de stad.

Het parkeren gebeurt, net als bij omringende woongebouwen in het binnengebied. Op 1,5m onder het maaiveld 
kan een dek gemaakt worden. Het verschil met een (dure) parkeerkelder is de diepte van het afgraven wat in 
dit scenario vermeden wordt. Een direct gevolg hiervan is dat we de kans hebben een daktuin te maken. Dit is 
wenselijk voor het visueel afschermen van het “blik” en kan ingevuld worden als bruikbare daktuin waarin ontmo-
etingen en zintuigelijke verbindingen kunnen ontstaan tussen zowel ouderen als gehandicapten, maar ook zeker 
de bezoekers van het restaurant; omgekeerde integratie. 

Door het gedeeltelijk verdiepen van het parkeerdek, zal het dak hiervan logischerwijs gedeeltelijk verhoogd zijn 
ten opzichte van het maaiveld. De daktuin gaat zich ten opzichte van het woongebouw gedragen als een split 
level wat een bijzondere aanvulling kan geven op de dagelijkse waarnemingen van rolstoelers. Opmerkelijk is 
namelijk dat zij normaliter nauwelijks een dynamiek ervaren in het verticaal vlak. Met deze daktuin wordt het mo-
gelijk medebewoners eens vanaf een hoger of een lager gelegen positie te aanschouwen.
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In appartementbouw zijn we allen bekend met de veelvuldig toegepaste galerij typologie. Eenvoudig bouwen 
met standaard beuken en effectieve ontsluiting. Dit is het startpunt geweest van het gebouwontwerp. Als we 
dit type de begrippen toekennen uit de theorie van Johnsson kunnen we concluderen dat deze gebouwen een 
duidelijke voor- en achterkant bezitten. Doorgaans beschouwen we de zijde van het balkon als voorkant, dit 
communiceert namelijk met de stad. De galerij, vaak aan het binnengebied is de achterzijde, hier vindt in een veel 
vluchtigere mate communicatie plaats en laat zich voornamelijk lezen als verkeersruimte en geen verblijfsgebied 
zoals de balkons en de aangrenzende woonruimte.

Tegelijkertijd is de container “gebouw” beduidend krachtiger dan de individuele appartementen door een aaneen-
geschakeld ritme. Zie dit als de opstelling van een Chinees leger, we herkennen het harde grid.

13
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VERBLIJFSGEBIED 
VOOR INTEGRATIE

VERBLIJFSGEBIED 
OMGEKEERDE INTEGRATIE
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Het toepassen van dit type in dit ontwerp werpt een paradox op als we kijken naar de beleving en betekenis 
die dit gebouw moet bieden. Enerzijds willen we dat het gebouw zich laat opnemen in de stad (integratie) door 
het gezicht naar buiten te richten. Anderzijds willen we omgekeerde integratie wat sterk plaats kan vinden als 
het gebouw introvert is en zich naar de binnentuin richt. Aan de straatzijden kunnen de bewoners onderdeel uit 
maken van de stad, aan de binnentuin zijn juist de “normale” mensen op eigen initiatief op “bezoek”.
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Deze tweeledige wens is lastig te verwezenlijken als de woonfunctie slechts verkeersruimte heeft aan de zijde 
van de binnentuin, balkons zijn hier wenselijk om de binnentuin de betekenis te geven van verblijfsgebied in zijn 
drie dimensies. Om deze reden wisselen we de oriëntatie en ontsluiting van het individueel appartement per 
verdieping. Eerst het balkon aan de straatzijde, daarboven aan de zijde van de binnentuin. Dit heeft als conse-
quentie dat de indeling zo gemaakt moet zijn dat de standleidingen en afvoerkanalen nagenoeg boven elkaar 
geplaatst kunnen worden.
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Het principe van deze alternerende doorsnede is bijvoorbeeld toegepast bij campus easystreet in Breda. Goed 
zichtbaar is dat het verblijfsgebied aan twee zijden ontstaat en dat er interessante visuele en auditieve verbindin-
gen ontstaan tussen de verdiepingen onderling. Om de overgang van gebouw naar individueel appartement nog 
vloeiender te maken en de herkenbaarheid van identieke beukmaten te verkleinen zijn ook de plattegronden 
naast elkaar gespiegeld. Dit resulteert aan de zijde van de binnentuin in zes leesbare clusters in plaats van een 
aaneengeschakeld lang volume. Dit schept kansen om bij te dragen aan het gevoel van zelfstandigheid door de 
eenvoudige herkenbaarheid van het eigen appartement.
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Het rechthoekig bouwvolume aan de Stratumsedijk, daar waar het restaurant en dagbesteding ontsloten worden, 
reageert op de typologie van de belendende monumentale panden. Hier is aanleiding voor aangezien het geb-
ouw op een scharnierpunt zit tussen twee typen.

Duidelijk zichtbaar zijn de ruimte verdiepingshoogten, langgerekte geaccentueerde gevelopeningen en de terug-
liggende aanbouwen aan weerszijden. De feitelijke hoogte van deze panden lager dan de 5 verdiepingen appar-
tementen. Om verzachtend te reageren naar de belendingen is er gebruik gemaakt van een gevel uit 3 diepten.  
De thermische schil van de appartementen op de achtergrond, de diepte van de gallerijen als tussengevel en 
aan de rand van de balkons een sterk gevormde schil als respons op de schaal van de belendingen. Op deze 
wijze zijn praktische onmogelijkheden (hoge verdiepingen) en renderendheid (5 lagen bouwen) opgelost met een 
beduidend eenvoudige oplossing.

Tegelijkertijd geeft de taal van deze gevel contrast aan de architectuur van het L-vormig (woon)gebouw. Waar-
door het gebouw aan de zijde van de stratumsedijk meer kans heeft om als “publiek” gebouw ervaren te worden 
. Zodra men het restaurant gaat bezoeken en gelokt wordt naar de binnentuin verandert deze architectuur in een 
gelijke aan het woongebouw. Bij het doorkruisen van het restaurant wordt de bezoeker op deze wijze vrijwillig 
onderdeel van het gehele gebouw, dit ten behoeve van de omgekeerde integratie.
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De zorgproblematiek is grotendeels een financiele problematiek. De praktische veranderingen in onze maatsch-
appij resulteren in een groetere behoefte aan individueel en, in het geval van gehandicapten, kleinschalig wonen.
Voor het gros van deze groep zijn de financiele middelen bepalend voor de woonvorm. Ook dit project vraagt 
om werk binnen reele kaders. 

Gezien het aandeel en complexiteit door de alternatie ligt het voor de hand de appartementen voor ouderen tot 
op een bepaalde hoogte op te lossen in plattegrond. Net als met grondgebonden (rijtjes)woningen zijn er voor 
appartementen ook marktconforme waarden welke gebruikt kunnen worden om de hoofdstructuur vast te leg-
gen. Er is gekozen voor een beukmaat van 7,5 meter en een inwendige diepte van 10,5 meter. Dit geeft ons het 
gewenste vloeroppervlak van 75 meter.

14
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Goed zichtbaar is dat de faciliterende ruimten als badkamer, berging en toilet de leidingontsluiting vinden op 
het hart van de plattegrond en met voldoende afstand van de draaglijnen. Op deze wijze kan de alternerende 
doorsnede op een relatief eenvoudige wijze toegepast worden.

De hoofdslaapkamer is direct gekoppeld aan de badkamer. Hierdoor is het met een eenvoudige aanpassing 
mogelijk een doorgang te maken waar ook een tillift gemonteerd kan worden om vanuit het bed direct naar de 
badkamer geholpen te worden.
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Onder de appartementen zijn de woongroepen. De appartementen voor de gehandicapten zijn 45 m2 groot en 
vallen voor het merendeel exact binnen de draaglijnen van bovenliggende appartementen. Ook hier is gezocht 
naar een zo effectief mogelijke positie van de natte cel.

De appartementen zijn geclusterd in groepen van 2 geschakeld aan een gezamenlijke ruimte waarvan de gren-
zen helder gedefinieerd. De richting van deze ruimten staat haaks op de functionele corridor. Hoewel deze ten 
behoeve van het overzicht voor de verzorging wel aanwezig is, wordt deze minder leesbaar door de grote ver-
blijfsruimten die de corridor opknipt.
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gezamenlijk
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Binnen de minimale maten van de appartementen is gezocht naar kenmerkende elementen van een “normale” 
woning. Leesbaar is dit bij binnenkomst waar een kleine hal een buffer is van het gezamenlijk gebied naar de 
woning zelf. Het is voorzien van een bezoekerstoilet, garderobe en een meterkast/bergingskast. Door het toe-
passen van schuifdeuren en een draaicirkel van1500mm is het eenvoudig manoeuvreren. Direct daaraan gren-
zend is de woonruimte met pantry welke uitzicht heeft naar de straatzijde en naar het gezamenlijk gebied. 

Met twee schuifdeuren is de slaapruimte ontsloten van de woonruimte om het gemak van rondrijden in plaats 
van keren te bevorderen. Er kan gekozen worden om deze beide te openen om meer ruimtelijkheid te maken 
zonder dat privacy uitgesloten is. Aangrenzend zijn inbouwkasten waarlangs de badkamer is geplaatst. Deze 
bevindt zich exact onder de badkamers van de bovenliggende appartementen.

De routing in dit appartement is vormgegeven als een slakkenhuis waardoor het praktisch mogelijk is de schuif-
deuren open te houden maar hierdoor wel een steeds sterker gevoel van privacy op te wekken.
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Door het ontwikkelen van grip op het functioneren van de appartementen werd het mogelijk afstand te nemen 
en een volledig gebouwontwerp op te zetten. Hierbij is gezocht naar een balans in kwaliteiten tussen alle appar-
tementen onderling.

In de hiernavolgende plattegronden is zichtbaar dat de appartementen in de vleugel aan de stratumsedijk en 
P.C. Hooftlaan de alterenerende plattegrond hebben terwijl deze aan de Jan Smitzlaan dit niet heeft. Dit is een 
afweging geweest tussen een consequent principe en het voorzien van balkons met veel zonuren.

Het gebouw is voorzien van twee trappenhuizen gelegen in de hoeken. Een helft ontsluit zich aan de Jan Smit-
zlaan, de ander aan de Stratumsedijk.
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routing kelder
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ruimtefunctieverdeling kelder

technische ruimte bergingen
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routing beganegrond
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ruimtefunctieverdeling beganegrond

dagbesteding

woonkamer prive

slaapkamer prive
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badkamer
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routing eerste verdieping
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ruimtefunctieverdeling eerste verdieping

restaurant

verzorging
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routing tweede verdieping
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ruimtefunctieverdeling tweede verdieping

slaapkamer

badkamer

berging

woonkamer/keuken



 84

routing derde verdieping
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ruimtefunctieverdeling derde verdieping
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routing vierde verdieping
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ruimtefunctieverdeling vierde verdieping
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Om de stimulans tot activering van het gebied te completeren restte het voorgebied. Om binnen de ring de 
toegangen elkaar te laten aanvullen is er een voorgebied gevormd met de verharding als het catharinaplein. Een 
met gravel gemarkeerd verblijfsgebied omzoomd door oranje gebakken klinkers. 

De aansluiting van het woongebouw op het openbaar gebied volgt de typologie van de monumentale panden. 
Deze zijn allen voorzien van een voorgebied en staan herkenbaar op een perceel in plaats van aan de straat. Een 
groenborder omsluit dit voorgebied en is doorbroken aan het hart van het entree. Ter plekke van de traphuizen 
vormt een klein pad tussen het groen de verbinding met het openbaar terrein. De groenborders volgen het geb-
ouw tot aan de P.C. Hooftlaan en creert hiermee een goede buffer tussen de woonkamers van de woongroep 
op beganegrond en de straat.

15
ONTWERP VOORGEBIED EN DAKTUIN
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Hoewel het groen van de belendingen niet fysiek toegankelijk zal zijn is het wel mogelijk het gevoel van groen zo 
groot mogelijk te maken. Bij voorkeur bij het betreden van de daktuin ontstaat het gevoel van een groot groen 
in het midden van de stad. Tegelijkertijd is deze binnentuin ook het dak boven de parkeerplaatsen. Enerzijds 
vanuit kostenoogpunt, anderzijds vanuit het versterken van de driedimensionale dynamiek, zijn er grote openin-
gen in het dek gevormd. Op stallingsniveau kunnen grote bomen in de vaste grond geplant worden waardoor  
tegelijkertijd de kruin op een nieuw perspectief doorsteekt naar de daktuin. 

De openingen zijn gelijk verdeeld over de daktuin, zonder het grid van de parkeervakken te ontkennen, om nat-
uurlijke ventilatie van de parkeerruimte te bespoedigen. 

Bij het ontwerpen van deze openingen bleek een spanningsveld te ontstaan tussen het gebouw, de daktuin en 
de kijktuin van de belending. Opvallend is dat bij het maken van geometrische vormen de openingen betrekkelijk 
eenvoudig met het gebouw mee gaan doen als “container”. Ook de plaatsing in een herkenbaar patroon zou 
hier aan bijdragen. Omwille van het gewenste resultaat (versmelten met de kijktuin)  zijn de openingen op een 
vloeiende en gerondde wijze gevormd en trekken zich zo los van het bebouwde.
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De theorie over betekenisgeving lijkt in basis een goed toetsingsmiddel voor de ruimtelijke gedragingen van de 
architectuur. Je ontwerpt er niets mee maar biedt voornamelijk handvatten en reflectie. De bewustwording van 
de achterliggende structuur van onze betekenisgeving is waardevol voor het architectenvak. Dit is een methode 
om de consequenties van ontwerpkeuzen beter in zicht te brengen wat het iteratief proces ten goede komt.

Het ontwerp is een antwoord op de vraag hoe een woongebouw gevormd kan worden waarin gehandicapten, 
ouderen en de stad mogelijkheden hebben om te vervlechten en intensieve verbindingen kunnen aangaan. Lo-
gischerwijs is het werkelijke succes afhankelijk van diverse menselijke factoren en met name de manier waarop 
zij als gebruikers het gebouw en randgebied gaan inzetten. Zowel in het gebouw, aan de binnentuin maar ook 
zeker aan het openbaar gebied zijn voldoende mogelijkheden gecreerd om de juiste intenties tot bloei te bren-
gen.

16
CONCLUSIE
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