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RE s DEN CE s p R T+ 
Een onderzoek naar de haalbaarheid en de uitwerking van een woonpark voor vitale ouderen 

De kern van de problematiek in de 
zorgsector ligt in de vergrijzing oliewel het 
relatief ouder worden van de bevolking. 
Alsof vergrijzing al niet bedreigend genoeg 
klinkt, spreekt men vaak ook nog over 
dubbele vergrijzing waarmee men aangeelt 
dal er niet alleen meer ouderen zijn, maar 
dal die bovendien ook nog eens ouder 
worden door de toename van de 
levensduurverwachting. Dil, in zichzelf 
natuurlijk geweldige nieuws voor iedereen 
die leefl, zal in de komende jaren nog veel 
problemen gaan veroorzaken. Laten we het 
vooral ook zien als nieuwe kansen. 

Uit onderzoek blijkt dat in 2035 bijna de helft 
van de bevolking (42%) 55-plusser zal zijn. 
Deze groep 55-plussers is voor het overgrote 
deel financieel vermogend. Dit mede door de 
prijsstijgingen op de woningmarkt van de 
afgelopen decennia. Deze groep is vooral 
gebaat bij comfort en zorgfaciliteiten. Het is 
intussen mogelijk om Nederlandse zorg 
(vergoed o.b.v. ziektekostenverzekering) in 
het buitenland aan te bieden. Mijn doelstelling 
is het, op basis van de gesignaleerde 
problematiek van de vergrijzing, onderzoek 
doen naar de mogelijkheid voor een op de 
nieuwe doelgroepen afgestemd woonconcept 
en dit product in een concrete situatie verder 
uitwerken in een stedenbouwkundige opzet. 
Zo zal ik een totaalconcept ontwikkelen dat èn 
interessant is voor de toekomstige bewoners 
èn voor (een) belegger(s). Het totaalconcept 
bestaat uil de bebouwde omgeving met zijn 
vormgeving en functionele aspecten, het 
pakket aan diensten/service/e.d. , maar ook 
het financiêle kader. 

Het inleidende onderzoek heb ik uitgevoerd 
binnen een projectgroep. Deze groep betrof 
studenten, welke allen afstuderen met als 
hoofdonderwerp 'de ouderen'. Hierin heb ik mij 
vooral bezig gehouden met het uitwerken van 
de demografische ontwikkeling en de 
vergrijzing in z'n algemeenheid. Bij mijn eigen 
project ben ik vervolgens verder gegaan met 
het thema huisvesting voor senioren waarbij ik 
mijn doelgroep heb ingeperkt tot de meer 
kapitaalkrachtige en vitale senioren. Deze 
keuze is vooral ingegeven door mijn huidige 
betrokkenheid bij de verkoop van woningen en 

de grote kansen die ik zie binnen dat segment. 
Het aanbod voor deze doelgroep is nog 
uitermate beperkt en daarom liggen er nog 
goede mogelijkheden voor financieel gezonde 
ontwikkelingen. Het realiseren van een goed 
product begint met het in kaart brengen van 
de doelgroep met alle kenmerken en wensen. 
Daarvoor is kennis genomen van de thans 
groeiende informatie over de specifieke 
wensen van senioren. Hierbij past ook het 
inzicht dat de senior van morgen waarschijnlijk 
geheel anders is dan die van vandaag. 
Vervolgens is het doel geweest om met die 
kennis van de doelgroep een woonconcept te 
ontwikkelen en te vertalen naar een concreet 
plan voor een locatie die past bij het concept. 
De keuze van de locatie is voortgevloeid uit de 
combinatie van de eisen van de doelgroep en 
de daadwerkelijke beschikbaarheid van de 
locatie voor een dergelijke ontwikkeling, in de 
Belgische Ardennen. Bij het ontwikkelen van 
het financieringsconcept heb ik kennis 
genomen van de wijze waarop financiers 
dergelijke projecten en hun onderdelen 
beoordelen. Uiteraard moet men een beeld 
hebben van de soort financiers en hun eisen. 
Verder heb ik mij hun modellen en rekenwijze 
eigen gemaakt om ze te kunnen toepassen. 
Op deze wijze heb ik hel thema financiêle 
haalbaarheid inhoud kunnen geven. Een 
belangrijk onderdeel van het proces is het 
nader inhoud geven aan hel concept in de 
vorm van het opstellen van een programma 
van eisen. Dit programma vormde de basis 
voor zowel de stedenbouwkundige structuur 
als de architectonische uitwerking. Hielbij 
hoort ook de verdieping in de ruimtelijke 
context waalbinnen het nieuwe plan geplaatst 
zou worden. De locatie en zijn omgeving is in 
beeld gebracht om alsmede richting te geven 
aan de ontwerpen. Dit heeft uiteindelijk geleid 
tot een stedenbouwkundig plan waarin alle 
functies een bewuste plek hebben gekregen. 
Hierbij hebben naast de gegevenheid van de 
locatie, ook de eisen vanuit de functies en hun 
onderlinge relaties een belangrijke rol 
gespeeld. Deze functies zijn vervolgens verder 
uitgewerkt wat betreft eisen en sfeelbeelden. 
De woningen zijn verder uitgewerkt tot 
concrete voorstellen voor plattegronden en 
vormgeving, inclusief materialisatie. 

Het specifiek ontwikkelde financieringsconcept 
heeft tot primair doel het rendement te 
verhogen en het risico te verlagen. Tevens 
biedt dil een extra kans voor de vermogende 
oudere om te participeren (beleggen) in het 
eigen project. Door het creëren van een gelijk 
gericht belang zullen de afzonderlijke posities 
van de belegger en de bewoner versterken. 
De bewoners worden door middel van de 
aankoop van participaties, mede-eigenaar van 
het servicecentrum. Dit Is voor deze mensen 
een unieke kans om een deel van hun 
vermogen te beleggen in een project waar 
men zelf een onderdeel van is. Hierdoor zal de 
directe band met het project verhoogd worden 
en ook de slagingskans vergroot. Tevens is 
het, naast de directe opbrengst uit de 
participaties, gelet op de toekomstige vraag
en prijsontwikkeling een relatief zekere 
belegging in vastgoed. Doordat de belegger 
het grootste aandeel aan participaties in 
handen blijft houden, is dit voor de bewoners 
een garantie voor kwalitatief hoogwaardige 
exploitatie en betrokkenheid in de organisatie, 
ook op de lange termijn. De belegger heeft er 
baat bij dat hij een deel van het geïnvesteerde 
vermogen op korte termijn terugverdiend in de 
vorm van het uitgeven van participaties. 

Naast het kwantitatieve programma, welk 
voornamelijk voortkomt uit de economische 
aspecten van vraag en aanbod en de 
exploitatiemogelijkheden, bestaat er een 
kwalitatief programma, welk voornamelijk 
ontstaat uit het onderzoek naar de doelgroep 
en de plaatselijke gegevenheden. Deze beide 
programma's zijn de basis voor het 
stedenbouwkundige en architectonische 
ontwerp. Eén van de kernpunten uit het 
kwalitatieve programma is het compromisloze 
uitzicht welk in het gehele plan gewaarborgd is. 
Daarnaast is het huidige landschap van groot 
belang en termen als vrijheid, natuur, 
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geborgenheid en luxe staan centraal. Gezien 
de geografische structuur beslaat de 
noordzijde van het plangebied voornamelijk 
huisvesting. De golfbaan en het chateau zijn 
niet van plaats gewijzigd en worden uitgebreid 
met een zorgvuldig samengesteld wijkcentrum. 
Het sportcomplex is gesitueerd aan de 
westzijde van het plangebied, zodat hiervoor 
een aparte infrastructuur kan worden 
aangelegd voor bezoekers en gebruikers. 

In het architectonisch ontwerp van de diverse 
gebouwen is telkens de relatie tussen oud en 
nieuw voelbaar. Er zijn nieuwe gebouwen 
ontwikkeld waar duidelijk het gebruik van 
referenties van oude, locale bebouwing is 
gebruikt. Voor de materialisatie zijn dan ook 
vele plaatselijke delfstoften gebruikt. Tevens is 
er bij het ontwerpen gebruik gemaakt van het 
gegeven landschap en is er niet alleen 
ontworpen óp het landschap. maar mét het 
landschap. 
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In mijn beleving kan de financiering en het 
onderzoek worden gezien als het fundament 
waarop, in dit geval het woonpark, verder 
ontwikkeld is geworden. Zonder een gedegen 
fundament heeft ook een bepaald ontwerp of 
plan geen bestaansrecht. 

J. Römgens 
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Dit afstudeerproject heeft zijn oorsprong enerzijds in het in breder 
perspectief zien van architectuur en anderzijds in de bewustwording 
van de demografische ontwikkelingen met betrekking tot de vergrijzing 
en het beperkte aanbod van woningen voor de specifieke doelgroep, 
de ouderen. 
Door mijn werkervaring bij een adviesbureau dat zich naast financiële 
advisering ook bezighoudt met verkoop van onroerend goed en 
beperkte ontwikkelactiviteiten, ben ik de onderlinge verwevenheid 
gaan zien van architectonische en stedenbouwkundige beslissingen 
met de ontwikkelende kennis over doelgroepen en hun 
achtergronden. Maar ook met alles dat te maken heeft met de 
financiële haalbaarheid van projecten. De ontwerper moet het geheel 
doorzien om zijn vormgevende taak goed te kunnen uitvoeren. De 
ontwerper is niet alleen maar bezig met iets 'moois' te maken, maar hij 
geeft structuur en vorm aan de bebouwde omgeving. Dit binnen 
kaders die vanuit diverse achtergronden worden aangereikt. Het 
fundament onder het ontwerp is kennis op basis van gedegen 
onderzoek naar de diverse aspecten die het ontwerpproces 
beïnvloeden. Naast de eerder genoemde behoort hierbij ook het 
onderzoek naar de locatie, de context waarbinnen de functies 
geplaatst zullen worden en de mogelijkheid om het project te 
vermarkten. 
Uit onderzoeken naar de demografische ontwikkeling blijkt dat er een 
steeds grotere groep ouderen (55 plussers) ontstaat. Dit betreft een 
'nieuwe' doelgroep, gezien deze groep niet meer gelijk is aan de 
groep ouderen zoals die vroeger werd omschreven. Deze nieuwe 
oudere wil niet meer geassocieerd worden met zorgbehoevend en 
weggestopt worden achter de geraniums. Nee, deze nieuwe oudere 
staat nog midden in zijn leven en wil over het algemeen genieten op 
een vitale en ondernemende manier. 

INLEIDING 

De opbouw van dit verslag weerspiegeld in grote lijnen de 
chronologische volgorde waarin ik mijn afstudeerproces heb 
doorlopen. Te beginnen met het vaststellen van de doelstelling , 
gevolgd door het onderzoek en de concepten. Vervolgens heb ik op 
basis hiervan een haalbaarheidsonderzoek gedaan, waarna ik tot het 
ontwerponderzoek ben overgegaan. Hieruit zijn het 
stedenbouwkundige plan en de diverse architectonische ontwerpen 
voortgevloeid. Tot slot wordt in de nabeschouwing het 
afstudeerproces kort geëvalueerd en samengevat. Hierin wordt vooral 
teruggeblikt, maar ook voorruit gekeken. 
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Omschrijving project 

Mede door de grote aandacht die de problemen in de zorgsector in de 
publiciteit en politiek krijgen ben ik geïnteresseerd geraakt in de 
thema's die hiermee samenhangen. De kern van de problematiek ligt 
in de vergrijzing oftewel het relatief ouder worden van de bevolking. 
Alsof vergrijzing al niet bedreigend genoeg klinkt, spreekt men vaak 
ook nog over dubbele vergrijzing waarmee men aangeeft dat er niet 
alleen meer ouderen zijn, maar dat die bovendien ook nog eens ouder 
worden door de toename van de levensduurverwachting. Dit, in 
zichzelf natuurlijk geweldige nieuws voor iedereen die leeft, zal in de 
komende jaren nog veel problemen gaan veroorzaken. Laten we het 
vooral ook zien als nieuwe kansen. Uit onderzoek blijkt dat in 2035 
bijna de helft van de bevolking (42%) 55-plusser zal zijn. Deze groep 
55-plussers is voor het overgrote deel financieel vermogend. Dit mede 
door de prijsstijgingen op de woningmarkt van de afgelopen decennia. 
Deze groep is vooral gebaat bij comfort en zorg. Het is intussen 
mogelijk om Nederlandse zorg (vergoed door het ziekenfonds) in het 
buitenland aan te bieden. Met deze gegevens in het achterhoofd, wil 
ik een wooncomplex ontwikkelen , gecombineerd met leisure en 
zorgfaciliteiten, gelegen in een voor deze functie aantrekkelijke 
omgeving . Hiervoor ben ik uitgekomen bij een schitterend 
grondgebied in de Franstalige Ardennen. Deze plot biedt onder 
andere: een 18-holes golfbaan, horeca en een oud kasteel. 
Bovendien zijn er reeds vergunningen, voor de bouw van woningen 
en appartementen of hotelkamers, afgegeven door het Gewest. 

INLEIDING 

Doelstelling 

Mijn doelstelling is het, op basis van de gesignaleerde problematiek 
van de vergrijzing, onderzoek doen naar de mogelijkheid voor een op 
de nieuwe doelgroepen afgestemd woonconcept en dit product in een 
concrete situatie verder uitwerken in een stedenbouwkundige opzet. 
Zo zal ik een totaalconcept ontwikkelen dat èn interessant is voor de 
toekomstige bewoners èn voor (een) belegger(s) . Het totaalconcept 
bestaat uit de bebouwde omgeving met zijn vormgeving en 
functionele aspecten, het pakket aan diensten/service/e.d., maar ook 
het financiële kader. Hierbij zal het specifieke financieringsconcept en 
zijn haalbaarheid verder worden uitgediept. Op architectonisch gebied 
wil ik vanuit het stedenbouwkundige plan verder inzoomen naar het 
wijkcentrum (faciliteitencentrum) en de individuele appartementen, 
woningen en villa's. 

Doel : de trap van ouderdom te verlengen en ouderen niet te laten 'aftakelen ' 
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Demografische ontwikkeling 

In 1997 is voor het eerst in de moderne Nederlandse geschiedenis 
een daling van de bevolking geconstateerd. Deze is ingezet in Zuid
Limburg. In 2002 is dit voor het eerst geconstateerd in de gehele 
provincie Limburg. Ondertussen heeft de rest van Nederland deze 
trend gevolgd. Limburg loopt dus in demografisch opzicht in 
l\lederland voorop. Na de babyboom heeft in de jaren '60 en '70 een 
sterke daling van het geboortecijfer plaatsgevonden. Door een 
combinatie van factoren: minder geboorten, met als gevolg minder 
vrouwen in de leeftijd waarin ze kinderen kunnen krijgen, minder 
kinderen per vrouw en meer sterfte, treedt in Nederland de overgang 
van een groeiende naar een dalende bevolking op. De ontwikkeling 
van het migratiesaldo heeft hierop slechts een beperkte invloed. 
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totale druk - prognose totale druk. 

groene druk - prognose groene d ruk 

grijze druk - prognose grijze druk 

Ontwikkeling demografische druk Nederland (1950-2050) 
Bron: CBS, Eurostat 

ONDERZOEK 

Ontgroening 

Het aantal kinderen in de leeftijd van 0-14 jaar daalt in Nederland. 
Ook hierin is Limburg de koploper. Het aantal jongeren in de 
leeftijdsgroep van 15-25 jaar blijft aanvankelijk tot 2015 gelijk. Daarna 
zet echter een daling in. Het gevolg hiervan is dus dat de potentiële 
beroepsbevolking per jaar zal dalen. 

Groene druk Europa, 2000 
per provincie (nuts2) 
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Vergrjjzing 

Een gangbare maatstaf voor vergrijzing is het aandeel personen van 
65 jaar en ouder, uitgedrukt als percentage van de bevolking. In 1990 
was Limburg nog minder vergrijsd dan de rest van Nederland. Vanaf 
2000 is deze achterstand echter omgeslagen in een steeds grotere 
voorsprong. Het landelijke hoogtepunt, dat voor 2035 is voorzien, 
wordt in Limburg 1 0 jaar eerder al ruimschoots overtroffen. In de 
periode van 2000 tot 2035 verdubbelt in Limburg het aantal 65-
plussers. Internationaal gezien loopt Nederland zeker niet voorop wat 
vergrijzing betreft. Deze trend heeft zich in andere landen (met name 
Europese) al veel eerder ingezet. Hiervan zijn de 'spookdorpjes' in 
Frankrijk een goed voorbeeld. In de eerste plaats is in Europa na de 
oorlog het aantal kinderen per vrouw sterk gedaald. Deze vorm van 
vergrijzing wordt ook wel 'bottom-up' vergrijzing genoemd. Een 
tweede oorzaak van de vergriJZing is de toegenomen 
levensverwachting, waardoor de omvang van het aantal mensen van 
65 jaar en ouder groter wordt dan vroeger. Dit wordt ook wel de 'top
down' vergrijzing genoemd. Uit een doorlichting van twaalf 
industrielanden door het in Washington gevestigde Center tor 
Strategie and International Studies (CSIS) blijkt, dat Nederland op een 
ruime afstand van de kopgroep een middenpositie inneemt op het 
gebied van vergrijzing. Aan kop gaat Italië, gevolgd door Japan, 
Zweden en Duitsland. 
In 1970 telde Nederland 2,5 miljoen 55-plussers en nu zijn het er al 4 
miljoen. Dit is een kwart van de bevolking. De naoorlogse 
geboortegolf zal in de periode 2006 tot 2016 de gelederen van de 
senioren gaan versterken. In 2020 bereikt de babyboomgeneratie de 
levensfase van boven de 75 jaar. Tien jaar later zullen er 6 miljoen 
Nederlanders van 55 jaar of ouder zijn, hetgeen 35% van de 
bevolking is (in Limburg is dat 42%). 

Gijze druk Europa, 2000 
per provincie (nuts2) 

% ouderen ( > 65 jaar) 
< 17 
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Doelgroep 

De steeds groter wordende groep van sen1ioren is als potentiële klant 
zeer interessant voor de markt. Ouderen zullen steeds mondiger 
worden en ook steeds meer geneigd zijn om hun rechten ook te 
verzilveren. Jonge senioren vormen de eerste generatie die jong is 
gebleven. Zij zullen ouder worden dan hun ouders, maar zij zullen er 
jonger uitzien en een actief leven leiden, dat wordt ingevuld door een 
breed scala aan activiteiten. Een royale meerderheid van de senioren 
voelt zich gezond, heeft geen ernstige aandoeningen dan wel 
aandoeningen die -dankzij goede medische zorg -weinig last geeft. 
Dé senior of dé bejaarde bestaat niet. De onderlinge verschillen 
tussen personen van 55 jaar en ouder zijn minstens even groot als die 
tussen personen in jongere leeftijdscategorieën. Het traditionele beeld 
van de bejaarde, die achter de geraniums zorgbehoeftig zit te zijn, 
dekt slechts een klein deel van de werkelijkheid. De meeste ouderen 
staan in het volle leven en hebben tot de leeftijd van 75 jaar nog 
weinig of geen lichamelijke beperkingen. Dit vraagt om een verdere 
specificatie van de doelgroep. Hierbij heb ik gekozen voor de 
vermogende, vitale en ondernemende oudere. Deze groep wordt ook 
wel eens MOKKA's (Mondige Ouderen, KapitaalKrachtig en Actief) of 
WOOF's (Weil Off Older Folk) genoemd. 

Vitalen (27,5%) 

Toekomstgerichte 
Vitalen (26,5%) 

Eenzame 
redzamen ( 17,4%) 

Cognitief beperkte 
redzamen (18,3%) 

Hulpbehoevenden 
(10,4%) 

Niet Bereid 
te verhuizen 

Bereid te 
verhuizen 
(14%) 

Middelmatig tot hoge 
inkomens/vermogens 

Lage 
inkomens/vermogens 
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Behoeften primaire doelgroep: 

De kwaliteit van het dagelijks leven word voor een groot deel 
bepaald door zinvolle tijdsbesteding, door het gevoel ergens bij te 
horen. Dit kan bijvoorbeeld door te werken. De meeste ouderen 
werken daarentegen niet meer, en gaat dus op zoek naar andere 
tijdsbestedingen: vrijwilligerswerk, hobby, sport, verenigingen . 
Waar nodig moet men kunnen beschikken over 'zorg op maat'. 
Hierbij moet zorg in de breedste zin van het woord worden 
gezien. 
Woningen moet levensloopbestendig zijn. De Nederlandse 
oudere kijkt op tegen het moment dat men moet besluiten om 
naar een 'bejaardentehuis' te gaan. In de hUidige Nederlandse 
structuur is dit helaas voor de meeste ouderen niet uit te sluiten 
en komt dat moment sneller dan men wenst. 
Ouderen hebben over het algemeen de behoefte om 'jong' te 
blijven. 
Deelnemen aan de samenleving. Deelnemen aan 
maatschappelijke activiteiten geeft aan ouderen een veilig gevoel. 
Het aanbod van diensten en activiteiten op dat gebied is zeer 
divers. Het loopt uiteen van praktische dienstverlening tot 
recreatieve activiteiten en educatie. 
Men heeft over het algemeen behoefte aan een 
gemeenschapsgevoel. Veel ouderen zijn alleenstaand en voelen 
zich in een groep (gemeenschap) veiliger. 
Na een lange periode van werken is men toe aan comfort en 
genieten. 
Het gros van de ouderen zegt behoefte te hebben aan rust. 
Natuur is hierbij een veel gebruikte term. 
De grootste groep ouderen is bereid om een overgroot deel van 
de maandlast te betalen voor het verkrijgen van zorg en comfort. 
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Naast de primaire doelgroep 'ouderen' kunnen er nog een aantal 
kleinere groepen (secundaire groepen) worden aangeduid , voor wie 
een woon(zorg)park zeer interessant blijkt. Hierbij kan men denken 
aan revaliderende mensen (kinderen of volwassenen) , welke de zorg 
hard nodig hebben, maar tevens ook baat hebben bij een hoge 
waarde aan sociaal contact. Ook is zulk soort huisvesting belangrijk 
voor gehandicapten, voor tijdelijk (vakantie) of permanent verblijf. Alle 
zorg is aanwezig. Tevens zou een hotel kunnen worden gerealiseerd 
voor het verblijf van vrienden, kennissen en of familie. 

Wonen I Service I Voorzieningen I Faciliteiten 

Door de Europese eenwording zijn grenzen vervaagd en afstanden 
kleiner geworden. Ouderen hebben in toenemende mate de fysieke 
en financiële ruimte om zich elders te vestigen. In bepaalde gebieden 
in het buitenland is de grondprijs nog te overzien . Tevens is er een 
zeer goede verhouding tussen prijs en omgevingskwaliteit (natuur) te 
bewerkstelligen. Een woonpark in de vrije natuur sluit aan bij de 
behoefte van zeer veel Nederlandse ouderen. Dit woonpark moet in 
alle punten aansluiten op de behoeften van de grote doelgroep, de 
kapitaalkrachtige ouderen. Het uitgangspunt bij mijn idee is, dat de 
woningen levensloopbestendig zijn , er moet in principe tot aan het 
overlijden in de woningen gewoond kunnen worden. Het 
wooncomplex moet vooral niet gezien worden als een 
bejaardencentrum want dat wil de hedendaagse ouderen nét niet. De 
zorg moet aanwezig zijn, maar liefst zo weinig mogelijk zichtbaar. De 
zorg moet er zijn als men die nodig heeft, het moet een garantie zijn 
voor de toekomst als men steeds meer zorgbehoevend wordt. Men 
gaat hier namelijk in den beginne wonen om te genieten van het leven 
en het comfort, niet voor de zorg . 
Zoals hiervoor beschreven moeten de woningen in eerste instantie 
zijn ontworpen, zodat men er een mensenleven lang het maximale 
comfort kan behalen . De service en zorg moet ten alle tijden, indien 
gewenst, kunnen worden geleverd. Hiernaast zal ik stapsgewijs de 
voorzieningen toelichten welke voortvloeien uit het wensenonderzoek 
van de doelgroep. 

woningen : 

zorg : 

lichamelijke: 
ontspanning 

geestelijke : 
ontspanning 

horeca: 

werk: 

verder : 

ONDERZD E K 

- verschillende typen woningen (villa tot appartement) 
- woningen op maat 
- kwalitatief hoogstaand 
- levensloopbestendig 
- DOMOTICA 

-huisarts 
- fysiotherapeut 
- wijkverplegers 
- evt. kleine chirurgische ingrepen 
- schoonheidssalon I pedicure 

- sportfaciliteiten (tennisbanen) 
-fitnesscentrum (aerobics I spinning) 
-zwembad 
- jeu de boules 

-culturele-, educatieve- , sociale activiteiten 
- muziek I theater 
- clubs I cursussen 
- internetcafé 

- cafe I bar 
- restaurant 
- take-away I snack bar 

- werkruimten in huis 
- mogelijkheden voor werk binnen woonpark 

- receptie I informatiecentrum 
- reisbureau 
- bibliotheek 
- kapper 
- supermarkt I bezorgdienst 
- wasserette 
- shuttlebus I golfkarretjes 
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Locatie 

Om mijn ideeën te kunnen uitwerken, ben ik op zoek gegaan naar een 
locatie, welk minimaal moest voldoen aan een aantal voorwaarden: 
- Een rustgevende omgeving is van groot belang 

Omgeving moet activiteiten kunnen bieden (sport, recreatie, 
toerisme, cultuur) 
Bereikbaarheid moet goed zijn, zodat !het geen afgelegen dorp 
wordt. (belangrijk voor contacten met het thuisfront) 
'Natuur' in de nabije omgeving 
De temperatuur en klimaat zijn van grote invloed op de 
behaaglijkheid van het zorgpark, vandaar dat hier ook rekening 
mee moet worden gehouden. 

Het leveren van zorg in een woonpark in het buitenland is na het 
verdwijnen van de grenzen binnen Europa zeer goed mogelijk. Het is 
nu zelfs mogelijk om naar Nederlandse kwaliteitsnormen en volgens 
de AWBZ-normen, zorg aan te bieden in het buitenland. Dit wordt 
tevens vergoed door het Nederlandse ziekenfonds. Deze zorg mag 
worden uitgevoerd door Nederlandse of buitenlandse werknemers. 
Daarmee zijn ook buitenlandse locaties een uitstekende optie voor de 
Nederlandse senioren. We zien ook meer en meer initiatieven van 
beleggers en zorgverleners in landen als Spanje en Portugal maar 
ook andere landen bieden goede opties. 
Na meerdere locaties onderzocht te hebben, ben ik uitgekomen bij 
een 130 hectaren grote plot in de Belgische Ardennen. De plot ligt 
vlak over de grens tussen Luik en Marche op slechts een half uur 
rijden van Maastricht (NL) en een uur van Brussel (B) en Köln (D). 
Een plot in België bleek veel interessanter uit financieel oogpunt en 
ook uit het oogpunt van natuur en omgeving. In de directe omgeving is 
veel te beleven, zoals mooie steden, leuke dorpjes, prachtige 
vergezichten, wandelingen in de natuur of avontuurlijke kanotochten. 
Alles is binnen handbereik. 

ONDERZOEK 

De locatie is gelegen in de streek Condroz. Condroz bevindt zich 
ruwweg in de driehoek Namen, Luik, Arlon. Een streek die zich 
kenmerkt door een zeer open landschap met prachtige vergezichten 
en nog zeer oorspronkelijke pittoreske steden en dorpen. De 
kenmerkende bouwstijl, met huizen opgetrokken uit Belgisch 
hardsteen, levert een zeer fraai plaatje op. Een streek ook met een 
fantastische eigen keuken en heerlijke ambachtelijke bieren. Namen 
(Namur) is de hoofdstad van Wallonië en ligt op nog geen 20 min 
rijden van de plot. Dichterbij vinden we vele pittoreske plaatsjes, zoals 
Dinant, Durbuy en Huy. Durbuy is wereldwijd bekend als het kleinste 
stadje ter wereld. 
'Op de 130 hectare grondgebied bevind zich op dit moment één van 
de meest imposante golfbanen van Europa (citaat Gary Player).' De 
'Five Nations Golf-Club' is ontworpen door Gary Player (legendarische 
Amerikaanse ex-professional). Het historische chateau 'Ferme du 
Grand Scley' is het gebouw dat op dit moment plaats biedt aan de 
horeca, de receptie en de Pro Shop. De entourage van het meer dan 
200 jaar oude imposante gebouw is uniek en zeer sfeervol. De 
eeuwenoude kastanjebomen geven de Ferme nog een imposanter 
karakter. Van de carré-vormige Ferme is één vleugel nog volledig leeg 
en kan dus voorzien worden van appartementen of andere faciliteiten. 
De golfbaan strekt zich uit in het dal. De omringende heuvels bieden 
een mooi uitzicht over de golfbaan. Ook zijn er reeds vergunningen 
voor een eventuele bouw van een hotelcomplex en of woningen 
afgegeven door het Belgische gewest. 
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Financiering 

"Oe markt voor nieuwbouwwoningen is een complexe markt met veel 
(verweven) partijen. Dit neemt echter niet weg, dat de markt al 
mogelijkheden biedt om de positie van de koper te versterken. Het is 
de opgave voor de betrokken partijen, overheden en marktpartijen, 
deze mogelijkheden ook te gebruiken. Er zijn echter nog weinig 
projecten die bewijzen dat de invloed van de koper met succes kan 
worden versterkt zonder dat dit leidt tot substantieel hogere kosten, 
ingewikkelde procedures of conflicten met de bestaande regels. Aan 
het rijk is het hieraan leiding te geven, door naar gemeentelijke 
overheden toe een beleid te voeren gericht op het stimuleren van het 
gebruik van deze mogelijkheden." 
Citaat: Dhr. N. Van Velzen 

Het bovenstaande is een citaat van Dhr. N. van Velzen (oud-voorzitter 
Nationale Woningraadgroep), uit 'Advies van de MDW werkgroep 
Koper op de nieuwbouwmarkt aan het ministerie.' Hieruit, en uit 
andere onderzoeken, blijkt dat er op de hedendaagse 
nieuwbouwmarkt vrijwel geen ruimte is voor een goede samenwerking 
tussen ontwikkelaars, beleggers en overheden aan de ene zijde en de 
daadwerkelijke gebruiker aan de andere zijde. Met dit in mijn 
achterhoofd heb ik een concept ontwikkeld, waarin bovenstaande 
marktpartijen elkaar aanvullen en versterken. Het gaat hierbij om een 
concept waarbij wonen voor de gespecificeerde doelgroep wordt 
gecombineerd met andere functies, zoals ontspanning, sport, zorg en 
diensten. Zowel de bewoner I gebruiker als de belegger I ontwikkelaar 
neemt posities in waarbij het doel is dat er een gelijk gericht belang is, 
waardoor de afzonderlijke posities sterker worden. Hiernaast is dit 
schematisch weergegeven : 

FINANCIERINGSCONCEPT 

De belegger zal in deze het initiatief nemen, waarbij de grond en 
eventueel bestaande opstallen wordt aangekocht, waarna deze de 
planvorming en realisatie definieert. Door middel van het verkopen 
van grond, al dan niet met woningen, én het uitgeven van participaties 
in het project, aan de toekomstige bewoners, zal hij middelen 
verwerven voor de ontwikkeling van het te realiseren zorg- en 
servicecent rum. 

Belegger I Ontwikkelaar 

• Appartementen 
• Grond 
• Chateau 
• Golfbaan 

+ 

i 
Faciliteiten I Diensten 

• Zorg-centrum 
• Service-centrum 
• Tijdelijke bewoning 
• Diensten 
• Golfbaan 

Eigendom= gedeeld 
Exploitatie = Ontwikkelaar 

++ 

Bewoner I Gebruiker 

1----+ --•• • Particulier 
• Woningen 

... participaties 
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Concept 

De bewoners worden door middel van de aankoop van participaties, 
mede verantwoordelijk voor het servicecentrum. Dit is voor deze 
mensen een unieke kans om een deel van hun vermogen te beleggen 
in een project waar men zelf een onderdeel van is. Hierdoor zal de 
directe band met het project verhoogd worden en tevens ook de 
slagingskans vergroot. Doordat de belegger het grootste aandeel aan 
participaties in handen blijft houden, is dit voor de bewoners een 
garantie voor kwalitatief hoogwaardige exploitatie en betrokkenheid in 
de organisatie, ook op de lange termijn. De belegger heeft er natuurlijk 
veel baat bij dat hij participaties kan uitgeven aan de directe 
gebruikers van het project. Hierdoor is de vertrouwensband veel 
groter. Dit is te vergelijken met een werkgever, die een nieuwe 
werknemer moet aannemen. Hij zal eerder kiezen voor een sollicitant, 
welke prestatiebelang in het bedrijf heeft dan iemand die geen 
verdere binding heeft met het bedrijf. De betreffende werknemer, met 
prestatiebelang , zal hoogstwaarschijnlijk een grotere inzet en 
gebondenheid met het bedrijf hebben dan de andere sollicitanten. 

Ontwikkelaar en bewoner versterken elkanders marktpositie door wederzijds belang 

FINANCIERINGSCONCEPT 

Transparantie vastgoedmarkt 

Het vastgoed is wereldwijd een belangrijk onderdeel van het financiële 
vermogen. Dit geldt voor particulieren maar ook voor institutionele 
beleggers, overheden etc. Op wereldschaal vertegenwoordigt het 
vastgoed meer dan 60% van het totale vermogen. Het omvat 
verschillende marktsegmenten variërend van commercieel, zoals 
kantoren, winkels bedrijfsgebouwen, tot non-profit vastgoed, zoals 
sociale woningbouw, maar vooral ook de private woningsector. Dit 
heeft ertoe geleid dat de vastgoedsector zich ook steeds meer is gaan 
ontwikkelen tot een professionele activiteit. Vastgoedbeheer was 
vroeger veelal niet meer dan het day-to-day beheer van gebouwen en 
daarmee redelijk statisch. Thans is het een actief bezig zijn met een 
portefeuille om daarmee in te spelen op ontwikkelingen en de 
performance te optimaliseren. Het beheer is niet meer reactief maar 
pro-actief. Het is gericht op actieve monitoring van de marktpositie van 
vastgoed en, indien nodig, op het verbeteren van deze positie. 
Hiermee wordt ingespeeld op de dynamiek in de vraag naar en het 
gebruik van vastgoed en wordt het rendement op de investeringen 
veilig gesteld. Een groot nadeel van de vastgoedsector is steeds de 
beperkte transparantie geweest. Zowel particulieren, beleggers en 
anderen konden geen grip krijgen op bijvoorbeeld prijsvorming en het 
spel van vraag en aanbod. Te vaak is en wordt vastgoed in relatie 
gebracht met criminaliteit. Dit is slecht voor de sector en een 
organisatie zoals het IVBN doet er dan ook in Nederland alles aan om 
deze beeldvorming te veranderen . De oplossing hiervoor is 
transparantie, als iedereen inzicht heeft, dan is er geen ruimte meer 
voor stiekeme spelletjes waar andere de dupe van kunnen worden. 
De angst hiervoor weerhoud particulieren en kleine beleggers vaak 
om te participeren op de onroerend goed markt. Overigens worden er 
ook door institutionele beleggers steeds hogere eisen gesteld aan de 
transparantie bij vastgoedbeleggingen. 
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In het onderhavige woonconcept zullen beleggers, particulieren en 
ontwikkelaar gezamenlijk aan de slag moeten. Dit kan alleen optimaal 
verlopen als er een grote mate van transparantie is. Er mogen 
bijvoorbeeld geen verborgen winsten zijn voor de ontwikkelaar omdat 
dit ten nadele gaat van de overige participanten. Wat nog extra pleit 
voor transparantie is de doelgroep senioren, die veel waarde hecht 
aan het mijden van risico en kiest voor zekerheid. Maar zoals al 
eerder gezegd zullen ook beleggers en financiers steeds meer en 
hogere eisen stellen aan transparantie. Het betreft dus in deze een 
wisselwerking met een 'win-win' situatie als resultaat. 

stabiliseren van het rendementsrisicoprofiel 

tijd 

............._ vastgoedmar kt economische waarde project 

FINANCIERINGSCONCEPT 

Waarde project 

Er is veel te doen over de situatie op de woningmarkt. De prijzen van 
koopwoningen in Nederland blijken, ook na de enorme 
stijgingspercentages aan het eind van het vorige decennium, steeds 
verder te stijgen. Meermaals is er geroepen dat dit een luchtbel is die 
binnen~ort zal springen, maar de feiten wijzen er in het geheel niet op. 
Zelfs n1et nu de rente toch duidelijk gestegen is. De oorzaak hiervoor 
is de grote vraagdruk naar kwalitatief goede koopwoningen . Een risico 
voor de toekomst is de mogelijke aanpassing van de fiscale 
behandeling van de hypotheekrente. Door het huidige kabinet is deze 
discussie doorgeschoven en verder is de algemene verwachting dat 
indien dit wordt aangepakt de weg van de geleidelijkheid zal worden 
gekozen. Dit is dus het referentiebeeld voor de potentiële kopers in 
het wooncomplex. een extra zekerheid voor de kopers is dat de 
schaarste aan kwalitatief goede woonproducten voor senioren nog 
verder zal toenemen waardoor de prijzen voor deze woningen nog 
een extra prikkel krijgen. Door de hiervoor besproken wederzijdse 
verbondenheid en de transparantie, zullen beide partijen in dit concept 
van elkaar kunnen profiteren en zodoende elkanders positie 
versterken. Op deze manier wordt een sterke marktpositie 
verwezenlijkt. Het concept krijgt in deze samenstelling een 
meerwaarde ten opzichte van de conventionele wijze waarbij 
investeerder/belegger en gebruiker/bewoner geen directe band 
hebben en verder van elkander afstaan. De sterke marktpositie zal 
zich in eerste instantie moeten uitwijzen in een voor alle participanten 
bevredigend rendement. Daarnaast is een sterke marktpositie af te 
lezen uit de 'marktwaarde' van het project bij veranderende en 
fluctuerende economische omstandigheden. De verwachting is dat dit 
concept, waarbij de koper participeert in de exploitatie en de diverse 
partijen een onderlinge band hebben, minder conjunctuur gevoelig is. 
Dit betekent dat de ontwikkeling wel gevolgd wordt maar veel minder 
sterk waardoor een zogenaamd 'smoothing-effect' ontstaat. Hiermee 
wordt tevens tegemoet gekomen aan de grote behoefte aan zekerheid 
bij de doelgroep senioren. 
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Vraag en aanbod zijn termen, die van wezenlijk belang zijn bij het 
uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Het begrip woningmarkt kan 
worden gedefinieerd, als het totaal van vraag en aanbod van huur en 
koop woningen. De vraag en aanbod van woningen in Nederland 
sluiten niet goed op elkaar aan. Enerzijds zijn er te weinig woningen 
(een kwantitatief tekort), anderzijds sluit de samenstelling van het 
aanbod niet aan op de vraag waarbij het gaat om de verdeling koop I 
huur, de prijsklasse verdeling, het type woning , de regionale verdeling 
en de kwaliteit (een kwalitatief tekort) . De onderliggende factoren van 
de kwantitatieve en kwalitatieve frictie overlappen elkaar. De 
verschillende oorzaken van deze frictie zijn: de demografie, de 
woningvoorraad en de vraag naar en aanbod van woningen. 
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HAALBAARHEIDSONDERZOEK 

De woningvoorraad 

De woningvoorraad zou in feite de weergave moeten zijn van de 
wensen van de bevolking; de voorraad zou de wensen moeten 
weerspiegelen. De totale woningvoorraad in Nederland bedraagt, 
volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, eind 2004 ongeveer 
6,8 miljoen woningen. Deze voorraad is in verschillende perioden 
opgebouwd. Uit onderstaande grafiek blijkt, dat 28% van de 
woningvoorraad net na de oorlog is gebouwd. Bij de bouw van deze 
woningen stond de hoeveelheid voorop waardoor de kwaliteit te 
wensen overliet. Deze woningen zullen de komende vijfentwintig jaar 
voor een groot deel vervangen worden, doordat de maximale 
levensduur is bereikt en deze woningen niet meer naar behoren 
kunnen worden gerenoveerd. Behalve de bouwperiode zijn er ook 
andere kenmerken die van belang zijn voor de waarde van de 
Nederlandse woningvoorraad (zie onderstaande figuren) . Hoewel het 
aantal personen per huishouden afneemt, zal het aantal kamers per 
woning toenemen. Dit komt met name door de toenemende vraag 
naar grotere en meer luxe woningen. Momenteel is iets meer dan de 
helft van de woningen een koopwoning. In de nieuwbouw is dit 
percentage al ruim zeventig procent. Het huidige woningtekort 
bedraagt ongeveer 200.000 eenheden. Het woningtekort is het aantal 
huishoudens minus het aantal woningen. Ondanks doelstellingen en 
inspanningen slaagt ook de overheid niet in een voldoende productie. 
Aangezien het aantal woningen zich nagenoeg in hetzelfde tempo 
ontwikkeld als het aantal huishoudens, zal het kwantitatieve tekort 
blijven bestaan. 

I woningvoorraad! I soort woning I I aantal kamers I woning I 

28% 9% 

34% 

•tot 1945 • 1945-1969 jllkoop •huur I • 5+ kamers • 4 kamers 
o 19 70-h ede n a 3 kamers a 1 a2 kamers 
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De vraag naar woningen 

De vraag naar woningen kan worden gesplitst in kwalitatieve vraag en 
kwantitatieve vraag. De kwantitatieve vraag is afhankelijk van onder 
andere: de bevolkingsgroei, demografische ontwikkelingen en de 
verandering van de zelfstandigheidgraad. De kwalitatieve vraag in 
onder meer afhankelijk van de welvaartstoename, demografische 
ontwikkeling en de relatieve prijzen van woondiensten. Factoren als 
persoonlijke voorkeuren ('lifestyle') en trends zijn ook van invloed op 
de verandering in kwalitatieve vraag. Dit wordt ook wel de sociaal
culturele vraag genoemd. 

Kwantitatieve frictie 

Het tekort aan woningen bedraagt momenteel 200.000 eenheden. De 
geringe nieuwbouw van de laatste jaren heeft de groei van dit tekort 
gestimuleerd. Er is sprake van een structurele krapte. Als gevolg van 
demografische ontwikkelingen zullen er grote kwalitatieve verschillen 
tussen vraag en aanbod optreden. De steeds groeiende groep 
ouderen is hiervan het beste voorbeeld. Uit onderzoek van het 
ministerie van VROM blijkt dat er een kwantitatief tekort is van 
140.000 ouderenwoningen. 

Kwalitatieve frictie 

Door de toegenomen welvaart, de inkomensgroei en de betere 
vermogenspositie van ouderen richt de vraag zich op grotere en 
duurdere woningen. Met name vanaf 2010 zal de groep ouderen groot 
zijn en komt de nadruk te liggen op de vraag naar dure huur- en 
koopwoningen met speciale voorzieningen. Goedkope, kleinere 
woningen zullen uit de voorraad verdwijnen omdat die niet meer 
aansluiten op de woonwensen. De frictie tussen vraag en aanbod zal 
het grootst zijn bij dure woningen, landelijk gesitueerde woningen met 
stedelijke voorzieningen en in de startersmarkt 

HAALBAARHEIDSONDERZOEK 

Marktwerking 

In de afgelopen jaren zijn de prijzen van koopwoningen fors gestegen. 
Dit werd veroorzaakt doordat grote groepen huishoudens in staat 
waren om hun wens, een woning te bezitten, te realiseren. Deze wens 
was er namelijk al lang maar door de sterke economische 
ontwikkeling gekoppeld aan een historische lage rente kregen velen 
nu pas de kans hun koopdromen waar te maken. Doordat de grote 
vraag ondanks een grotere productie van koopwoningen niet bevredig 
kon worden zijn. de prijzen continu blijven stijgen. Aangezien de 
conjunctuur op zijn top lijkt en de rente een stijgende tendens heeft 
gekregen, zal in de komende periode vooral vraag en aanbod de prijs 
gaan bepalen. Voor Nederland ziet het er niet naar uit dat er binnen 
afzienbare tijd voldoende aanbod zal komen, zodat ook voor de 
toekomst een lichte prijsstijging verwacht wordt. 

I kwantitatieve vraag I bevolkingsgroei 
demografische ontwikkeling 
zelfstandigheidgraad 

I 
structurele krapte 
tekort van 200.000 wooneenheden 

I vraag naar woningen I 
tekort van 140.000 ouderenwoningen 
verschillen tussen vraag en aanbod 

~ 
I kwalitatieve vraag I welvaartstoaname 

demogralische ontwikkeling 
lifestyle I trends 
('sociaal culturele vraag') 

I 
welvarende , vermogende ouderen 
vraag naar dure huur- en koopwoningen 
vraag naar wonen met voorzieningen 
vraag naar landelijk gesitueerd wonen 

met stedelijke voorzieningen 
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HAALBAARHEl DSON DERZOEK 

Onderscheid 

Het aanbod van woningen voor ouderenhuisvesting zal in de 
komende jaren groter worden. Aangezien de focus erg gericht is op 
productie van aantallen, dreigt de aandacht voor kwaliteit te vervagen. 
Het bouwen voor senioren mag vooral geen eenheidsworst opleveren 
want dé oudere bestaat nu eenmaal niet gezien de diversiteit aan 
wensen binnen deze groep. Daarom moet er voldoende onderscheid 
zijn zodat de oudere iets te kiezen heeft. Op dit moment zien we al 

meerdere ontwikkelingen in met name het buitenland van 
wooncomplexen met zorgfaciliteiten. Het hier ontwikkelde concept 
onderscheidt zich op meerder punten van deze producten. 

Afstand 

Werk 

Woongenot 

Investering (woning) 

Investering (concept) 

Marktfluctuatie 

Bezetting 

Voorzieningen 

Tijdsbesteding 

Omgeving 

Hieronder staan enkele significante verschillen tussen dit zorgconcept 
en reeds gerealiseerde projecten in de ouderenhuisvesting tegen 
elkaar afgezet. 

Mijn concept 'diverse andere buitenlandse projecten' • 

Dicht bij thuisfront, korte lijnen met werk, (klein)kinderen Vaak lange afstanden, welk zorgt voor barrière 

Wonen in woonpark en werken in Nederland zonder probleem Alleen mogelijk dmv internet enlof telefoon. Weinig direct 
door goede ontsluiting en relatief korte afstanden contact mogelijk 

Hogere kwaliteit door blijvende belegging voor ontwikkelaar Minder kwaliteit , ontwikkelaar zo veel mogelijk verdienen op 
(duurzaam materiaalgebruik) korte termijn (mindere materialen) 

Bewoner heeft hoge zekerheid, hij wordt mede-eigenaar Woningmarkt- en trendafhankelijk 
project en creëert sterke marktpositie 

Mogelijkheid tot beleggen in zeer rendabel, 'eigen' project Geen investering mogelijk naast eigen woning I grond 

Niet sterk afhankelijk van woningmarkt door concept Afhankelijk van woningmarkt, economie en trends 

Constant, doordat project niet afhankelijk is van hype I trends Kans op leegstand bij economische recessie (conjunctuur) 

Gedeeltelijk betrokken bij besluitvorming en dus toezicht op Afhankelijk van ontwikkelaar I exploitant 
behoud van kwaliteit 

Zeer interessante omgeving met activiteiten en cultuur, Tijdsbesteding wordt vaak volledig over het hoofd gezien en 
golfbaan (sport) en alle activiteiten in servicecentrum aan individu overgelaten. 

De natuurrijke omgeving in de Ardennen brengt rust en een Vaak gerealiseerd in binnenstedelijke gebieden of in 
sereen gevoel voor bewoners verlaten oorden. 

• Spanje, lstantilla, 'Residencia La Cigüefia'; Portugal, Lagos, 'Vale da Ribeira' ; America, Texas, 'Sun City'; Australië, Queensland, Gin Gin, 'Kookaburra Park Eco Village'; 
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Financiële haalbaarheid 

Het proces van realisatie zal beginnen bij de aanschaf van de grond. 
De projectontwikkelaar zal het bestaande golfterrein, inclusief het 
chateau, aankopen voor de hoofdsom van € 4 .000.000, waarvoor het 
project wordt aangeboden bij Ubags Makelaardij. De golfbaan 
verkeerd heden in een zeer goede staat en is onlangs uitgeroepen tot 
de beste golfbaan van Europa. Het chateau is een compleet 
gerestaureerd ridderhof. Het geheel is recentelijk getaxeerd op een 
waarde van € 7.236.266. Nadat de grond is aangeschaft, zal de 
exploitatie worden onderverdeeld over de bouw van de indiv1iduele 
woningen , het te realiseren servicecentrum en de aanleg van een 
hotel voor kort en middellang verblijf. Men kan dus de volgende 
marktpartijen onderkennen: de ontwikkelaar/grondeigenaar, de 
ontwikkelaar/woningbouw, de ontwikkelaar/beheermaatschappij en de 
eigenaar/bewoner. Hierna zal er zo snel mogelijk gestart worden met 
de verkoop van de individuele woningen . Op het moment dat er 40% 
van de woningen is verkocht zal er gestart worden met de aanleg van 
de infrastructuur en de bouw van het servicecentrum. Hiervoor zullen 
respectievelijk € 2.000.000 en € 1.000.000 worden geïnvesteerd. 
Gezien de huidige vraag en marktwerking kan men ervan uitgaan, dat 
40% wordt verkocht binnen een tijdsbestek van 3 maanden. Men mag 
ervan uitgaan dat alle woningen binnen een jaar zijn verkocht. Het 
uitgangspunt in de tijdsplanning zal zijn, dat op het moment dat de 
eerste woningen worden opgeleverd ook het servicecentrum en de 
volledige infrastructuur in gebruik kan worden genomen. 

HAALBAARHEIDSONDERZOEK 

Om een duidelijk overzicht te krijgen van de geldstromen in dit project 
heb ik op de volgende bladzijden de 'kasstromen' gevisualiseerd. In
en uitgaande hoeveelheden geld noemen we kasstromen, of met een 
Engelse aanduiding 'cashflows'. Een cashflow is derhalve een 
hoeveelheid geld die daadwerkelijk in de kas vloeit of uit de kas 
betaald wordt. De grafische weergave van cashflows in de tijd 
noemen we een cashflowschema (of cashflowdiagram). In dit project 
heb ik de cashflows onderverdeeld in vier onderdelen, te weten: de 
grondexploitatie, het service centrum, de individuele woningen en de 
huurwoningen. 
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€ 3.000.000 (individuele woningen) 

~ 
€ 1.000.000 (service centrum) 

t 500.000 (hotel/studio) 

1 

I 

€ 4.000 .000 

Grondexploitatie 

I 
I 

Tijd (kwartalen) 

Zoals uit bovenstaand cashflowdiagram blijkt, is de grondexploitatie 
een sluitende exploitatie. De beperkte winst zal als buffer dienen voor 
rente verliezen bij eventuele vertraging. Na de eerste aankoop van het 
totale project (€ 4.000.000), wordt de grond onderverdeeld over de 
individuele woningen, het hotel I studio's en het servicecentrum, te 
weten € 3.000.000, € 1.000.000 en € 500.000. Het bouwrijp maken en 
aanleg van de infrastructuur zal worden ondergebracht bij de 
individuele woningen. Aangezien deze transacties elkaar in een 
relatief kort tijdsbestek opvolgen, kan men de factor tijd buiten 
beschouwing laten. Het uiteindelijke resultaat van de grondexploitatie 
is dan € 500.000, welk als buffer kan worden gebruikt bij eventuele 
vertraging in het bouwproces (renteverliezen tijden bouw). 

Resultaat Grondexploitatie : € 500.000,= 

HAALBAARHEIDSONDERZOEK 

* Individuele woningen 

Tijd (kwartalen) 

€ 2.000.000 

* Verkoop van 40% woningen in 6 termijnen : 
€ 3.000.000 Gemiddelde koopprijs € 255.000 + € 15.000 participatie 

Dit resulteert in 5 termijnen a € 50.000 + 1 term a € 20.000 

Bij de individuele woningen zal , na de aanschaf van de grond, € 
2.000.000 worden geïnvesteerd voor het aanleggen van de 
infrastructuur en het bouwrijp maken van de grond. Er zal worden 
gewacht met investeren, totdat 40% van de woningen is verkocht. Dit 
zal na 1 kwartaal zijn geschied. In de daarop volgende drie kwartalen 
zal de rest worden verkocht. De betaling van elke afzonderlijke 
woning zal geschieden in de normale 6 termijnen, beginnend bij de 
aankoop van de grond en eindigend met de opleveringstermijn en de 
participatie in het servicecentrum, welke is verwekt in de laatste 
termijn . Per woning zal een nettowinst van € 60.000 worden 
gerealiseerd , hierbij is reeds rekening gehouden met het eventuele 
renteverlies tijdens de bouw. De gemiddelde investeringen voor 
bouwkosten zullen dan dus per woning € 255.000 (verkoopprijs) - € 
41 .250 (grond) - € 60.000 (winst) = € 153.750 bedragen. De 
grondprijs per plot is berekend aan de hand van een gemiddelde plot 
van 750 m2 (€ 55 p/ m2). 

Resultaat 
Individuele 
Woningen: 

€ 60.000,- x 110 = € 6.600.000,
winst uit grond € 1.000.000,
aankoop grond - € 3.000.000,
infrastructuur - € 2.000.000,
totale resultaat = € 2.600.000,-
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Service centrum I Golf 

€ 1. 0.000 

€ 600.000 
€ 600.000 

€ 2.000.000 (bouw service centrum) 
4 termijnen a € 500.000 

Tijd (kwartalen) 

€ 112.500 (winstdeling) 
100 won x € 15.000 x 7,5% 

Nadat de grond is aangekocht (€ 1.000.000) zal gestart worden met 
de bouw van het servicecentrum. Hiervoor word € 2.000.000 
geïnvesteerd. Bij de oplevering van de woningen worden participaties 
uitgegeven. Deze participaties staan in bovenstaand schema 
opgenomen (€ 600.000, € 600.000 en € 300.000) Per verkochte 
woning is uitgegaan van een door de koper geïnvesteerd bedrag van 
€ 15.000. Hiervoor ontvangen de kopers een winstdeling. De hoogte 
van deze uitkering zal moeten blijken uit de totale winst van het 
servicecentrum. In bovenstaand cashflowschema ben ik uitgegaan 
van een winstdeling van 7,5% De huuropbrengst voor de golfbaan is 
in het eerste jaar € 160.000. Nadat het servicecentrum is opgeleverd 
zullen hierin ook diverse ruimten worden verhuurd (restaurant, café, 
kantoren), dit levert een totale huuropbrengst op van € 260.000 per 
jaar, inclusief de golfbaan. Deze huur zal per jaar worden 
geïndexeerd. 

Resultaat Service centrum I Golf: 
Investering = € 3.000.000- € 1.500.000 = € 1.500.000 
Opbrengst= € 160.000 + € 100.000 = € 260.000 per jaar 

Rendement voor winstdeling: 260.000 I 1.500.000 = 17% 
Winstdeling = 100 woningen x € 15.000,- x 7,5% = € 112.500 

Rendement na winstdeling: 147.500 I 1.500.000 = 10% 

HAALBAARHEIDSONDERZOEK 

Hotel I Studio's 

€ 32.500 (huur, € 130.000 per jaar= € 32.500 per kwartaal) 

€ 1 .000.000 (bouw hotel) € 10.000 
(groot onderhoud) 

Het hotel, met studio's voor middellang verblijf zal worden verhuurd 
aan een hotelketen, waardoor er alleen rekening hoeft te worden 
gehouden met een huuropbrengst en investeringen voor groot 
onderhoud. Het hotel zal 25 kamers/studio's bevatten. Als hulpmiddel 
voor het berekenen van de bouwkosten gebruik ik de volgende 
formule: 700 x 25 (aantal kamers) x € 55 (prijs p.p.p.n.) = € 962.500. 
Afgerond resulteert dit in een investering van € 1.000.000. Voor de 
verhuur van het hotel wordt uitgegaan van een huurprijs van € 
130.000 per jaar. 

Resultaat Hotel/Studio's: 
Investering: € 500.000 + € 1.000.000 = € 1.500.000 
Opbrengst: € 130.000- € 10.000 (onderhoud)= € 120.000 p.j. 

Rendement: 120.000 I 1.500.000 = 8 % 
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Conclusie 

Rekening houdende met de gedane aannames kunnen we uit 
voorgaande concluderen dat dit een zeer interessant project is voor 
zowel ontwikkelaar en investeerder als voor kopers uit de doelgroep. 
Men loopt een minimaal risico doordat de investeringen op korte 
termijn worden terugverdient, waarna interessante rendementen 
overblijven op de exploitatie van het servicecentrum en het hotel met 
studio's. De rendementen zijn niet exorbitant hoog te noemen, maar 
dit is ook niet nodig aangezien het hier gaat om een zekere belegging 
met behoud van waarde en de terugverdienperiode is kort te noemen. 
Voor de kopers is het, naast de directe opbrengst uit de participaties, 
gelet op de toekomstige vraag- en prijsontwikkeling een relatief 
zekere belegging. 
De aanwezigheid van de grote groep ouderen is een feit. Doordat de 
doelgroep in deze studie verder is gespecificeerd en nauwkeurig is 
samengesteld, zijn ook de wensen duidelijk en toepasbaar. De 
wensen zullen leiden tot het programma. Het programma wordt 
vervolgens uitgewerkt tot een ontwerp van een 'haalbaar' project.. 

H A A L B A A R H E I D 5 0 N D E R Z 0 E K 
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Residence SPIRIT+ 

De naam van het woonpark is Residence SPIRIT+. Deze voldoet aan 
de door mij gestelde eisen. Ten eerste mag de naam geen associatie 
oproepen met betrekking tot ouderdom, zorg en/of mankementen. 
Daarnaast moet de naam een uitnodiging en een soort visitekaartje 
zijn voor het woonpark. Daarom krijgt ook de naam een dubbele 
lading. De naam moet ten eerste vertellen wat het park te bieden 
heeft, daarnaast is het van belang dat de naam aanspreekt. Dit laatste 
is dus een meer taaltechnisch en marketingtechnisch uitgangspunt. 
Met betrekking tot het woonpark moet de naam onder andere het 
volgende inhouden en uitstralen: wonen zonder zorgen, natuur, rust, 
energiek, luxe en chique. Daarnaast komen aan de 
marketingtechnische kant de volgende aspecten aan het licht: trendy, 
in het oog springen, uitnodigen, nieuwsgierig maken, sprekend, luxe, 
dynamiek en stijlvol. Deze bovenstaande uitingen combinerende, 
hebben geleidt tot de titel 'Residence SPIRIT+'. Residence, spreekt 
natuurlijk voor zich, aangezien het woonpark in het Franse deel van 
de Ardennen is gelegen. De kracht, de drive en het innerlijke wat 
vooral in de betreffende doelgroep aanwezig is, leveren de engelse 
benaming spirit . Tevens is dit een aantrekkelijke en vlotte benaming. 
Tot slot staat de + voor alle extra's welke het park te bieden heeft, de 
leisure, de faciliteiten en de natuur. Ook is dit afkomstig uit de 
afkorting van de grote doelgroep 55+ (55 plussers). 

RESIDENCE 

NAAM/TITEL 

55 plu sers 
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Situatie 

De locatie ligt vlak over de grens tussen Luik en Marche op slechts 
een half uur rijden van Maastricht (NL) en een uur van Brussel (B) en 
Köln (D). Hiermee is duidelijk dat de plot een centrale ligging heeft in 
het Euregio-gebied. De plot is gelegen in de streek Condroz. Condroz 
bevindt zich ruwweg in de driehoek Namen, Luik, Arlon. Namen 
(Namur) is de hoofdstad van Wallonië en ligt op nog geen 20 min 
rijden van de plot. De rivier de Ourthe, welke dit gebied kenmerkt, is 
een heel grillige rivier. Dichterbij vinden we vele pittoreske plaatsjes, 
zoals Dinant, Durbuy en Huy. Durbuy is wereldwijd bekend als het 
kleinste stadje ter wereld van waaruit wandelroutes naar alle 

windstreken lopen. Bij Hotton ligt de Grot-van-Duizend-en-een-Nacht 
met unieke druipsteenformaties. Ocquier en Mozet zijn stille dorpen, 
welke tot de mooiste van de Ardennen behoren. Condroz is tevens 
een streek met een fantastische eigen keuken en heerlijke 
ambachtelijke bieren. Zoals hiernaast te zien is, ligt het plot op een 
goede locatie ten opzichte van de bestaande uitvalswegen, de 
diverse vliegvelden en (hoge snelheid) treinstations. De doorgaande 
route van Méan naar Durbuy (vooral toeristisch) loopt net ten noorden 
van het gebied. Verder is het gebied snel bereikbaar vanaf de noord
zuid-georiënteerde snelwegen. 

ONTWERPONDERZOEK 

- landsgrenzen 
- centrale ligging 
- snelwegennet 

- bereikbaarheid 
- TGV I Thalys 
-vliegvelden 
-wegennet 

-waterwegen 
-groen (bos) 
-wegennet 
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Geschiedenis België 

Tijdens de middeleeuwen en de Renaissance was Vlaanderen 
sociaal en economisch één van de welvarendste gebieden in Europa. 
Nadat de noordelijke Nederlanden zich in de 16e eeuw onder Willem 
van Oranje losmaakten van de Spaanse overheersing, trad voor 
Vlaanderen een periode in van economisch verval. Het gebied dat 
overeenkomt met het huidige België werd in de 16de en 17de eeuw 
bestuurd door de Spanjaarden en vanaf de 18de eeuw 
achtereenvolgens door de Oostenrijkers en de Fransen. Van 1815 tot 
1830 was België onderdeel van het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden. Bij de oprichting van de Belgische staat in 1830 was de 
Belgische Grondwet het product van een overwegend Franstalige 
burgerij; Frans was dan ook de enige officiële taal. Met de 
'gelijkheidswet' van 1898 werd het Nederlands als officiële taal naast 
het Frans voor het eerst erkend. In de 19de eeuw maakte het Waalse 
deel van België een periode door van sterke economische groei. 
Door de steenkoolwinning in het gebied en een uitgebreide 
metaalindustrie was Wallonië, na het Verenigd Koninkrijk, het sterkst 
geïndustrialiseerde gebied in Europa. 

Tijdens de beide Wereldoorlogen werd België zwaar getroffen. In de 
Eerste Wereldoorlog werden vele veldslagen op Belgisch 
grondgebied uitgevochten en werd een groot deel van het land bezet. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd België in zijn geheel bezet. 
Hiervan zijn het Ardennen Offensief en de slag om de Ardennen nog 
steeds beroemde veldslagen. 

Na de Tweede Wereldoorlog kwam, onder druk van toenemende 
spanningen tussen het Nederlandssprekende en Fransprekende deel 
van de Belgische bevolking, een proces op gang van decentralisatie 
en devolutie. Een vijftal grondwetsherzieningen in de periode 1970-
2002 leidde tot een federale staatsstructuur waarin veel 
bevoegdheden overgingen van de centrale regering naar de 
deelregeringen. 

ONTWERPONDERZOEK 

Economie & Toerisme 

België heeft één van de meest open economieën van de wereld. De 
buitenlandse handel is van groot belang voor de economische 
ontwikkel1ing. Zoals hiernaast reeds besproken, was het land één van 
de eerste industrielanden in Europa. In de afgelopen 25 jaar heeft het 
zich geheel tot een diensteneconomie ontwikkeld. Hierbij kent de 
toeristische sector de grootste groei. 

De toeristen zijn vooral afkomstig uit in de eerste plaats België zelf, 
gevolgd door Nederland, Engeland, Duitsland en Frankrijk. 
De kust heeft de grootste aantrekkingskracht, vooral voor de Belgen 
zelf en voor de Duitsers. In de Ardennen zijn echter relatief de meeste 
toeristische verblijfplaatsen. Ook hier komen de meeste binnenlandse 
toeristen, maar de Nederlanders staan op de tweede plaats. Er zijn in 
de Ardennen bijna tweemaal zoveel campings te vinden als in de 
kuststreek en bijna drie keer zoveel verblijfplaatsen voor specifieke 
doelgroepen, zoals vakantiekampen voor de jeugd en 
jeugdherbergen. Er zijn ook meer hotels, maar deze zijn wel kleiner 
dan die aan de kust. 

De Waalse toeristische sector biedt sinds een aantal jaren steeds 
meer perspectief als economische sector. Vooral de korte verblijven 
bleken een groeisector te zijn. De gunstige ontwikkeling is onder 
meer een gevolg van de regionalisering in België, die sinds 1995 een 
feit is. De gewesten kregen op een aantal gebieden meer eigen 
bevoegdheden, ook op het gebied van toerisme. De Waalse overheid 
investeert in het toerisme. Binnen Wallonië is vooral de Ardennen een 
toeristische trekpleister. De provincie dankt zijn economische 
heropleving van de afgelopen jaren mede aan de opkomst van het 
'groene toerisme'. 
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Natuur omgeving 

De locatie is gelegen midden in de Belgische Ardennen . Dit brengt de 
aanwezigheid van adembenemend veel en mooi natuurlijk groen met 
zich mee. Een groot bos raakt het gebied jui!st in het zuid-westen. 
Daarnaast herbergt de plot een aantal hectaren aangelegde 
groenvoorziening. Deze is verder omgeven door diverse bossen en 
groenvoorzieningen. De Belgische Ardennen staan tevens bekend 
om z'n heuvels, dalen en valleien. Deze zijn vooral ontstaan door het 
eroderen van de bodem door de vele rivieren en beekjes. Dit levert 

mooie vergezichten en interessante plekken in het schitterende en 
gevarieerde landschap. De Ourthe zorgt in dit gebied van de 
Ardennen voor een aaneenschakeling van beboste ravijnen, snel 
stromende riviertjes en steile rotsen met hier en daar een burcht. 
Zoals hierboven te zien, zijn er ook in de gekozen plot veel 
hoogteverschillen en diverse geografisch aantrekkelijke plekken. 
Deze bieden zeer concrete handvaten voor de verdere ontwikkeling 
van het plot. De hoogtelijnen zullen ook in het stedenbouwkundige 
ontwerp een grote rol gaan spelen. 

. 

vergez1cht vanu1t noordpunt locatle 

ONTWERPONDERZOEK 

Het plangebied 

Het plangebied herbergt een golfbaan met bijbehorend clubhuis. 'Op 
de 130 hectare grondgebied bevindt zich op dit moment één van de 
meest imposante golfbanen van Europa' (citaat Gary P/ayer). De 
'Five Nations Go'lf-Ciub' is ontworpen door de legendarische 
Amerikaanse ex-professional Gary Player. Het historische chateau 
'Ferme du Grand Scley' is het gebouw dat op dit moment plaats biedt 
aan de 'golf-horeca, de 'golf-receptie, het clubhuis en de Pro Shop. 
De entourage van het meer dan 200 jaar oude imposante gebouw is 
uniek en zeer sfeervol. De eeuwenoude kastanjebomen geven de 
Ferme nog een imposanter karakter. De algehele bouwkundige staat 
van het object is zeer goed te noemen. Het chateau is opgebouwd uit 
één van de typische stenen uit de streek, Kwartsiet. De bouwstijl is 
een typisch Ardeense architectuur te noemen met gotische invloeden. 
Eén van de vleugels van de carré-vormige Ferme is thans niet in 
gebruik. Deze kan dus nog een invulling krijgen. Dit Chateau zal ook 
in het vervolg van het project een belangrijke en monumentale functie 
blijven uitoefenen. De golfbaan is ideaal in het dal gelegen, zodat 
deze een mooi uitzicht oplevert vanuit de hoger gelegen plekken 
rondom . 

notitie Gary Player 
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Steden in de omgeving: 
Zwart = grote kern (stad) 
Paars= middelgrote kern (dorp) 
Rood = kleine kern (gehucht) 

Infrastructuur en natuurliik groen 
Natuurlijk groen tot in het plangebied (wandelen)! 
Goede ligging tov hoofdverbindingswegen 
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Blauw = wekelijks (bv. supermarkt en drogist) 
Groen = maandelijks (bv. doehetzelf en kleding) 

Infrastructuur 
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Toerisme: 
Paars = trekpleister 
Zwart = museum 
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ONTWERPONDERZOEK 

Impressie plangebied 
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Architectuur Ardennen 

Bij de ontwikkeling van de bouwkunst in de streek moet vooral Luik 
worden genoemd. In het vroegere prinsbisdom werden in de 
Middeleeuwen twee bouwstijlen ontwikkeld die kenmerkend zijn voor 
de gehele Maasstreek: de Maasromaanse stijl en de Maaslandse 
gotiek. Het Maasromaans, dat aansluit bij de Rijnlandse bouwschool, 
komt men op veel plaatsen in de Ardennen tegen. Typerend voor 
deze bouwstijl is een zwaar gesloten westwerk met twee ronde 
traptorens en de ingang welke meestal opzij is gelegen. Een fraai 
voorbeeld is de 11 e-eeuwse kerk van Saint-Hadelin in Ce lies. De 
bekende Onze-Lieve-Vrouwekerk van Maastricht werd eveneens in 
deze Maasromaanse stijl gebouwd, maar dan met een wat meer 
monumentaal karakter. 

De Maaslandse gotiek kwam in het prinsbisdom in de 14e en 15e 
eeuw tot volle bloei. Een van de belangrijkste kenmerken is de met 
een kapiteel bekroonde zuil, waarvan de kelk omgeven is door een 
krans van lissen en irisbladeren. De collegiale kerk van Huy en de 
Saint-Paul en Saint-Martin in Luik kunnen als fraaie voorbeelden van 
deze stijl worden beschouwd, evenals de Sint-Janskerk in Maastricht. 

Binnen de Maaslandse bouwstijl is een ontwikkeling te zien van 
sobere vormen naar een uitbundige (flamboyante of vlammende) 
gotiek. Er werden ook wereldlijke huizen in gotische stijl gebouwd. 

Wallonië beschikt over enkele blikvangers inzake de industriële 
architectuur, zoals de bekende hydraulische scheepsliften op het 
Canal du Centre (eind 19e eeuw), die aan de architectuur van de 
Eifeltoren in Parijs doen denken. 

ONTWERPONDERZOEK 

Zoals reeds eerder genoemd zijn de Ardennen meerdere malen in de 
geschiedenis het decor geweest van veldslagen en oorlogen. Mede 
hierdoor bezit de Ardennen veel opvallende kastelen en 
vestingwerken. Het 11 de eeuwse kasteel van Bouillon behoort tot de 
indrukwekkendste, en de citadels van Namen, Huy en Dinant zijn 
zeer karakteristiek. 

De verdedigingswerken zijn hier zeer duurzaam en gedegen 
uitgevoerd. Het is daarom niet toevallig dat in deze grensstreek ook 
verdedigingswerken zijn te vinden van de beroemde 17de eeuwse 
Franse vestigingsbouwer Vauban. In zijn tijd wist men, dat een stad 
die door Vauban verdedigd werd, veilig was; een stad die door 
Vauban aangevallen werd, verloren was (hij was naast bouwmeester 
ook legerleider). Hij bouwde veel fortificaties in de stad Luxemburg en 
in het zuiden van de Ardennen. 

In het uiterlijk van de Ardeense bouwwerken bleef eeuwenlang de 
gotische stijl overheersen, de barok beperkte zich in de meeste 
gevallen tot versieringen in het interieur. 

De woonhuizen in de dorpen en steden van de Ardennen zijn 
gebouwd in de steen van de streek, met dikke muren en kleine 
vensters. Luik kreeg de bijnaam 'Athene van het noorden', omwille 
van de reputatie en de uitstraling van zijn ecclesiastische scholen. 
Tegen het einde van de 11 e en in de 12de eeuw was Luik het 
centrum van de Maaslandse specialiteiten, zoals edelsmeedkunst, 
emailkunst en miniatuurschilderkunst In de bossen en valleien van 
de Ardennen ging gedurende de eeuwen het leven rustig zijn gang en 
leefden de inwoners vooral in dienst van de natuur. 
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natuursteengroeven 

Natuursteen is in België en voornamelijk in de Ardennen één van de 
favoriete materialen van de locale architecten. Door de rijkdommen 
van de Ardeense ondergrond kan reeds eeuwenlang een grote 
verscheidenheid aan steensoorten worden ontgonnen. De beste 
gesteenten voldoen ook nu nog aan de steeds hogere eisen op het 
vlak van kwaliteit en rendabiliteit. Een veertigtal steengroeven waar 
sierstenen worden gewonnen, zijn nog steeds actief. Een zeventiental 
steensoorten van uiteenlopende aard en textuur worden in de 
Ardennen gedolven (zie nevenstaande afbeeldingen). De diversiteit 
van de ondergrondse voorraden in België draagt in ruime mate bij tot 
de ontwikkeling van de Ardennen. Door de kwaliteit en diversiteit van 
zijn voorraden en door zijn geografische ligging bekleedt de regio een 
geprivilegieerde plaats in het hart van Europa. De bekendste 
steensoorten uit de Ardennen zijn de Leisteen en de blauwe 
hardsteen. 

In de historie werd de materiaalkeuze vooral bepaald door de locale 
aanwezigheid van natuurlijke materialen. Omdat transport van 
bouwmaterialen veel te duur was, werden de grondstoffen ter plaatse 
ontgonnen. De West-Vlaamse klei was al in de dertiende eeuw 

ONTWERPONDERZOEK 

populair als bouwmateriaal. In het zuiden van Limburg werd deze 
baksteen gecombineerd met mergel uit de ondergrond. In de 
Ardennen werden boerderijen noodgedwongen opgetrokken zonder 
baksteen maar daar kon men beschikken over natuursteen voor het 
metselwerk en leisteen voor de dakbedekking. Het zijn vooral de 
natuurstenen chateau-hoeven, boerderijen en kastelen die nog steeds 
te bewonderen zijn. 
Natuursteen past perfect in het natuurlijk en architecturaal landschap, 
ook in de meest gedurfde gebouwen. Zowel in renovaties, restauraties 
als in hedendaagse architectuur harmonieert natuursteen in een open 
en originele dialoog met hout, beton, glas of metaal. Natuursteen 
draagt met zijn esthetische en constructieve eigenschappen bij tot een 
rustige omgeving. Natuursteen wordt met de jaren mooier. 
Natuursteen is tevens een topmateriaal voor kwalitatieve inrichting. 
Het paart praktische aan esthetische kwaliteiten en draagt op die 
manier actief bij tot een rustig comfort. 
Om bovenstaande reden zal er ook in het ontwerp van het woonpark 
veel gebruik worden gemaakt van de plaatselijk gewonnen 
natuursteen. 
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Programma van eisen 

Gekozen is voor de bestaande golfbaan uit te breiden met 
woningbouw. Hiervoor is gekozen voor de ~oelgro~p v~n de 
kapitaalkrachtige ouderen . Uit onderzoek en ervanngen bliJkt h1ervoor 
ruimschoots behoefte te bestaan, welke alleen maar zal toenemen 
door de aanhoudende vergrijzing. Het project biedt dus plaats voor 
een combinatie van wonen en leisure, verder aangevuld met health 
(inclusief zorgvoorzieningen) en sport. Gelet op de plaatselijke 
gegevenheden en de noodzakelijke relatie met de 
exploitatiemogelijkheden heeft dit geleidt tot het volgend_e 
bebouwingsprogramma. Hierin is rekening gehouden met het geb~u1k 
van de faciliteiten door zowel de bewoners van het proJect 
(bewoners) als de bewoners van omringende dorpen (gebrui~er~) . 
Het programma is gesplitst in een kwantitatief en een kwalitatief 
programma van eisen. 

ONTWERPONDERZOEK 

Kwalitatief Programma: 

Het uitzicht moet zoveel mogelijk gewaarborgd zijn 
(compromisloos), dit is namelijk één van de kernpunten van 
deze locatie. 
Het Chateau en de golfbaan behouden hun karakteristieke 
identiteit en worden niet verplaatst. Het chateau krijgt 
derhalve een opknapbeurt. 
Twee verschillende en onafhankelijke infrastructurele zones. 
Eén voor de gebruikers en één voor de bewoners, zodat de 
stroom gebruikers, toeristen en sporten geen inbreuk zal 
maken op het onverstoorde karakter van de woonwijk. 
Het wijkcentrum moet centraal komen te liggen zodat hier een 
ontmoetingsplek ontstaat. Deze geldt zowel voor de 
bewoners als ook voor de gebruikers. Tevens is de 
gecentraliseerde ligging belangrijk voor de exploitatie. .. . 
Het bestaande reliëf van de locatie wordt zo veel mogeliJk 1n 
ere gehouden en het stedenbouwkundig plan zal zich 
hierdoor laten leiden. 
De 4 termen Vrijheid I Natuur I Geborgenheid I Luxe staan 
centraal in het totale concept en ontwerp. 
Gebruikmakend van de plaatselijke delfstoffen zal er 
natuursteen worden gebruikt uit de Ardeense steengroeven 
en hout uit Ardeense bossen. 
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Kwantitatief Programma: 

Huisvesting - 50 appartementen 
- 30 geschakelde woningen 
-30 villa's 

Sport - Multifunctionele sportvelden 
-zwembaden 
-tennisbanen 
- fitnesscentrum 
- squashbanen 
- golfafslag 

Health - fysiotherapeut 
- schoonheidssalon 
- huisartsenpost 
- specialisten 

Sociaal-cultureel - theater/muziekhuis 
- restaurant/snackbar 
- (eet)café/koffiehuis 
- infodesk/receptie/reisbureau 
- bibliotheek/internetcafé 
-kapper 
- supermarkt/bakker/slager 

Hotel - 40 studio's 

Entree bewoners - receptie-/info-/conciërgebalie 
- DOMOTICA specialisten 
- parkbewaking 
- wasserette 

ONTWERPONDERZOEK 

woonoppervlakte tussen de 80-150 m2 (eventueel penthouse groter vloeroppervlakte) 
grote vloeroppervlakte (wonen), kleine tuinen 
500-1 000m2 perceeloppervlakte, variërend met betrekking tot woninginhoud 

voor voetbal, softbal, atletiek 
1 x25 meter zwembad, 2x bubbelbad, 1 x peuterbad 
4 stuks met oefenmuur 
100m2 spinning, 100m2 krachttraining (gewichten), 100m2 aerobicszaal 
2 stuks 
(bestaande afslagplek), circa 40 afslagplekken 

2 behandelkamers à 15m2 

gezichtbehandelingen I pedicure I manicure, totaal circa 25m2 

2 behandelkamers à 15m2 

voor kleine cosmetische ingrepen, circa 20m2 

100 zitplaatsen 
75 zitplaatsen 
50 zitplaatsen 
circa 30m2 

circa 150m2 

circa 15m2 

totaal circa 750m2 

variërend tussen 30-80m2, voor familiel toeristenl revalidatielvakantie voor gehandicapten 

100m2, inclusief kantoor en entree 
kantoor en werkplaats, 30m2 

kantoor en werkplaats, 50m 2 

15m2 
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Het Plan 

In onderstaand relatiediagram is het programma van eisen 
schematisch weergegeven. Hieruit kunnen de onderlinge relaties 
tussen de functies worden afgelezen. Tevens zijn hier de 
verschillende ontsluitingen aangegeven. 

Golfbaan 

Een zorgvuldige afweging over de invulling van het plangebied, 
waarbij de kwaliteiten van de gebieden in relatie zijn gebracht met de 
gewenste functies en waarbij tevens de onderlinge relaties tussen de 

STEDENBOUW 

functies zijn meegewogen, leidt vervolgens tot het vlekkenplan. De 
volgende 'vlekken' kunnen worden onderscheiden: Huisvesting, 
Golfbaan, Sportcentrum, Healthcentrum en het Sociaal/cultureel 
centrum. 

- Huisvesting D Golfbaan Sportcentrum 
D Healthcentrum D Sociaal/cultureel centrum 

Zoals eerder genoemd, is de locatie van de golfbaan en het 
bijbehorende chateau ongewijzigd gebleven. Vanuit de hoger 
gelegen plekken in het project is een mooi uitzicht over de lager 
gelegen golfbaan gewaarborgd. Dit uitzicht blijft door een goed 
onderhoud van 'de green' ten alle tijden bestaan. 
Het sportcentrum wordt aan de westzijde gesitueerd, alwaar de 
toevoer en afvoerroutes voor sporters en toeristen uit de omgeving 
het meest optimaal is, zodat voorkomen kan worden dat het verkeer 
(de gebruikers) te veel ingrijpt op het rustige, geborgen karakter van 
het project. Tevens is dit uit geografisch oogpunt een goede plek met 
betre'kking tot de geleidelijk aflopende hellingen voor het aanleggen 
van sportvelden, dit in tegenstelling tot andere plekken in het plot. 
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Binnen het stedenbouwkundig plan staat het compromisloze uitzicht 
centraal. Dit dus ook met betrekking tot de huisvesting. De woningen 
zijn de kernpunten van het project, vandaar worden de plekken met 
het mooiste uitzicht (vooral de hoogst gelegen plekken) ingenomen 
door de te bouwen woningen. Hiervandaan is er een gegarandeerd 
uitzicht over de golfbaan, de vallei en het totale project, dus er is een 
grote connectie met het project terwijl het toch geborgen en veilig op 
de top van de hellingen ligt. Deze plek heeft aan twee zijden een zeer 
goede ontsluiting naar de uitvalswegen. De woningbouw zal 
beginnen vanuit het parkcentrum met een hogere dichtheid en 
uitlopen in de grote huisvestingsvlek met een lagere dichtheid. 
Het wijkcentrum heeft een centrale ligging. Niet alleen voor de 
bewoners van het project maar ook voor de aanvoer van gebruikers 
van buitenaf. Ook de relatie met het chateau zal sterk aanwezig zijn, 
waardoor het chateau onderdeel wordt van het wijkcentrum. De 
ligging tussen het sportcentrum en de golfcourse brengt veel 
klandizie naar het wijkcentrum, alwaar een samensmelting zal zijn 
van het healthcentrum en sociaal/cultureel centrum. 

STEDENBOUW 

ontwerp- en conceptschetsen 
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ontwerp- en conceptschetsen 
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STEDENBOUW 

doorsnede BB' 

doorsnede AA ' 

plattegrond gebouwen plattegrond types 

60 mtr. 
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STEDENBOUW 

stedenbouwkundig plan 
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STEDENBOUW 

diverse afbeeldingen stedenbouwkundig plan 
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Sportcomplex 

Het programma van eisen met betrekking tot het sportcentrum 1s 1n 
hoofdlijnen hiervoor reeds benoemd. De gekozen locatie wordt 
versterkt door het centraliseren van de functies (het wijkcentrum) en 
het bestaande hoofdkwartier van de golfbaan (het chateau). Deze drie 
tezamen zorgen voor het gewenste draagvlak (exploitatie) , een 
aantrekkelijke sfeer en het centreren van alle wensen en gemakken 
op een relatief kleine plek. De Noordoostzijde van de plek wordt 
afgescheiden door de belangrijkste ontsluitingsroute van het 
sportcentrum. Hier bevinden zich dus ook de parkeerplaatsen voor 
gebruikers van deze faciliteiten uit de omgeving. Op deze manier 
kunnen gebruikers gebruik maken van de faciliteiten zonder daarvoor 
toe te hoeven dringen tot het geborgen en veilige woongebied van de 
bewoners van het woonpark. Hier komen tevens (op het meest vlakke 
gedeelte) twee multifunctionele sportvelden. Deze worden geplaatst 
onder de ideale hoek voor outdoor sportvelden, ten opzichte van de 
zon. De zuidkant van het plot wordt ingenomen door de golfacademie. 
Dit is een afslagplaats voor veelal beginnende golfers. Hier kunnen 
ook clinics gegeven worden. Centraal gelegen is het hoofdgebouw 
van het sportcomplex, alwaar het zwembad met sauna's, bubbelbaden 
en stoombaden zijn gesitueerd. Ook biedt dit gebouw ruimte voor een 
aantal binnensporten waaronder squash, aerobics, spinning en 
fitness. De Oostkant beslaat 4 kunstgrastennisvelden . Het 
hoofdgebouw en het wijkcentrum worden dus gescheiden door 4 
prachtig aangelegde tennisvelden. Deze markeren de locatie van het 
sportcentrum en zijn de entree hiervan. Deze geleidelijke overgang 
zorgt voor een besef bij de betreders en een naadloze overgang van 
het wijkcentrum naar het sportcentrum. 
Het gebouw krijgt een open uitstraling, waarbij gebruik zal worden 
gemaakt van natuur en de omgeving. Het daadwerkelijk laten 
binnentreden van de natuur in het gebouw zal bijvoorbeeld worden 
bewerkstelligd door een binnen-naar-buiten-zwembad en 
verwijderbare gevels en daken. De sfeer zal een gevoel van wellness 
met zich meebrengen, met goed verwarmde en rustgevend verlichtte 
ruimtes. De materialisatie is natuurlijk en doeltreffend, waarbij vooral 
een combinatie van hout, glas en natuursteen prominent aanwezig is. 

A R C H I T E C T U U R 

Programma 
- 2 Multifunctionele sportvelden 
- 4 zwembaden 
- 4 tennisbanen + muur 
- 300m2 fitnesscentrum 
- 2 squashbanen 
- golfafslag 
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ARCHITECTUUR 

sfeerbeeld 
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Golfcourse en chateau 

Zoals reeds eerder in het Programma van Eisen benoemd, blijven de 
golfcourse en de oude chateau-hoeve met het hoofdkwartier van de 
'Five 1\lations Golfclub' qua locatie ongewijzigd. De oorsprong van het 
gehele project ligt voor een groot deel bij de golfbaan. Indien deze hier 
niet had gelegen, was het project hier waarschijnlijk nooit 
gekomen/ontwikkeld. De golfbaan en de historische locatie met het 
chateau brengen een meerwaarde toe aan het totale project. Mede 
daarom blijven de golfcourse en vooral het chateau op de originele 
setting. l\laast de huidige functies met betrekking tot de golfbaan 
zullen er nog multifunctionele ruimten en kantoorruimten worden 
gecreëerd voor het dagelijkse bestuur van de golfbaan en het totale 
project. Het chateau biedt een goede, monumentale basisplaats voor 
deze belangrijke functies. Fictief gezien liggen deze belangrijke 
functies op de diepgewortelde, monumentale fundamenten van het 
project. Het chateau zal worden gerenoveerd, waarbij het exterieur zo 
goed als ongewijzigd zal blijven. Het interieur zal derhalve een 
gewaagde combinatie herbergen tussen het klassieke gebouw en een 
nieuw, zeer luxe interieur. Hierbijl kan men denken aan onderstaande 
referentiebeelden (Kruisherenhotel en Kasteel de Hoogenweerth). 
Het chateau heeft een statige en karakteristieke uitstraling, welke zal 
worden versterkt door de opname en infiltratie van het gebouw in het 
wijkcentrum. Verderop zal blijken dat äe vormgeving van het totale 
wijkcentrum bepaald wordt aan de hand van de ligging van het 
chateau. Hierbij wordt er een sterke functiecombinatie van golfcourse, 
healthcentrum, sociaal/cultureel centrum en sportcentrum gecreëerd. 

A R C H I T E C T U U R 

golfbaan (vergund bouwterrein) 
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Wijkcentrum 

Tussen het sportcomplex en het chateau (met de golfcourse) word het 
wijkcentrum gesitueerd. Hierin worden drie hoofdfuncties geplaatst 
met elk hun eigen programma. Deze worden direct verbonden met de 
spil van dit wijkcentrum, het plein ofwel de allee. Deze heeft de 
uitstraling van een plein of hoofdstraat uit een oude dorpskern, waarbij 
het einde werd gekenmerkt door een historisch bouwwerk. Dit was 
meestal de kerk of het gemeentehuis. In dit geval het chateau. Tevens 
verbindt deze het sportcentrum met het chateau. Naast de centrale 
ligging ten opzichte van de vlekken in het stedenbouwkundige plan, is 
dit ook het geval met betrekking tot de externe gebruikers, 
toegangswegen en sequentiestromen van gebruikers. 
Het plein heeft een belangrijke sociaal-culturele functie. Hier ligt de 
basis van het gehele concept, waar bewoners/investeerders 
samenkomen met gebruikers/sporters. Hierdoor ontstaat een 
ontmoetingsplek voor de hoofdpersonen welke centraal staan in de 
realisatie van het project. Ook uit het wensenonderzoek van de 
doelgroep is gebleken, dat men veel waarde hecht aan sociale 
contacten en een daarvoor ingerichte ontmoetingsplek. De luxe
/geborgen-/knusse uitstraling, die past in de omgeving van rust, staat 
hier centraal. 
In de plattegrond zien we duidelijk de aanwezigheid van de centrale 
ontmoetingsplek, alwaar de drie verschillende functies in uitvloeien. 
Hierbij krijgen vooral de sociaal/culturele functies een belangrijke rol, 
zoals café's, kapper, slager, bakker en restaurant. De drie 
hoofdfuncties zullen allen ondergebracht worden in afzonderlijke 
gebouwen. Hierdoor ontstaat een duidelijke functiescheiding. Elke 
hoofdfunctie kan derhalve worden opgesplitst over twee of meerdere 
gebouwen. Tussen de gebouwen zullen rustplekken worden 
gecreëerd, alwaar kan worden genoten van de rust en het uitzicht. Er 
zal worden gestreefd naar een sfeer waarbij geborgenheid en 
gezelligheid vooraan staat. Tevens zal met betrekking tot de 
architectuur en stedenbouwkundige inrichting een uitstraling van luxe 
en rust worden gecreëerd. Hierbij moet gedacht worden aan een 
kleinschalige opzet, dus een dorpscentrum in plaats van een druk 
stadscentrum. 

A R C H I T E C T U U R 

Programma 
- infodesk I receptie 
- theater I muziekhuis 
- restaurant I snackbar 
- koffiehuis I (internet)café 
- bibliotheek I reisbureau 
- supermarkt I bakker I slager 
- fysiotherapeut I huisarts 
- specialist I schoonheidssalon 
- drogisterij I apotheek 
-kapper 
- hotel I short-stay 
appartementen. 

Het health-programma bevat: fysiotherapeut, huisarts, specialisten en 
een schoonheidssalon/pedicure/manicure. Het sociaal/culturele
programma bevat: theater, muziek, restaurant, snackbar, café, 
infodesklreceptie, bibliotheek, reisbureau, kapper, supermarkt, bakker 
en een slager. Tot slot bevat het derde programma: 40 hotelkamers en 
short-stay appartementen, welke bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden 
door familie, vrienden, toeristen, revaliderende patiënten, 
golfcombinaties of vakantiereizen voor gehandicapten. Deze laatste 
groep is tevens een interessante groep, omdat dit project alle 
faciliteiten herbergt op een goed begaanbare en dicht bij elkaar 
gelegen oppervlakte. 
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ARCHITECTUUR 

bezoekersstromen komen samen op het plein 

groen in wijkcentrum en wijkcentrum in groen 

' 

~~n~~-
lijnenspel bepaalt vorm van gebouwen en plein 
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Woningen 

De woningbouw begint niet ver van het parkcentrum. Vanuit het 
drukke parkcentrum neemt de dichtheid van de woningbouw steeds 
verder af. Te beginnen met de appartementen, welke het diehts 
bevolkt zijn. Er is gekozen voor een opsplitsing van de in totaal 51 
appartementen over drie aparte gebouwen met elk 17 appartementen, 
zodat de omvang van de gebouwen binnen de proporties blijft en er 
niet één groot gebouw ontstaat. De gebouwen worden in de zuidoost 
helling van de 'gorge' gesitueerd. Deze 'gorge' wordt gekarakteriseerd 
door de beek welke hierdoor richting het wijkcentrum en de golfcourse 
stroomt. Deze appartementengebouwen geven de richting naar de 
overige woningen weer. Zoals reeds eerder in het programma van 
eisen vermeld werd, bepalen de bestaande hoogtelijnen en 
hoogteverschillen voor een overgroot deel de vormgeving van het 
stedenbouwkundig plan. De typologie, de vormgeving en vooral ook 
de plaatsing van de woningen komen hieruit voort. De oriëntatie van 
de woningen is gericht op het compromisloze uitzicht. Elke 
afzonderlijke woning grenst aan een openbaar groenvoorzieningen. 
De entree van het huisvestingsplan is gelegen in het noordwesten. 
Hier is het entreegebouw gevestigd met o.a. een receptie, de 
parkbewakers en de domotica-specialisten. De entree zal worden 
gekenmerkt door een 'poortelement', waardoor men zich bewust wordt 
van het betreden van het woongebied . Tevens geeft dit een 
beschermend en veilig gevoel van het wonen achter de 'poort'. 
Hiervandaan kan men via de grote rotonde het park betreden. In het 
midden van de grote rotonde bevind zich de natuurlijke waterbron van 
waaruit de beek richting het wijkcentrum stroomt. Deze bron heet de 
'bron van de eeuwige jeugd' , wat typerend voor het woonpark is. 
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Infrastructuur m.b.t. woningen 

In het stedenbouwkundige plan heeft de infrastructuur een voorname 
rol. Er zijn drie typologieën te onderscheiden: 1. de autovrije route 
(voetgangers, fietsers en golfkarretjes), 2. de strakke, geasfalteerde 
wegen en 3. de onverharde wegen. Hiernaast zijn de drie typologieën 
uitgebeeld. De autovrije route is als een rustige wandelroute. Deze zal 
enerzijds gebruikt worden om zich van het huisvestingsgebied naar 
het wijkcentrum te begeven en anderzijds is dit een aangename 
wandelroute voor de bewoners. Dit pad zal op twee plaatsen over de 
gorge heen rijken door middel van een brugconstructie, hierdoor wordt 
de gorgeversterkt en het hoogteverschil overwonnen. Deze route is te 
voet en per fiets, elektrische golfkar en rolstoel begaanbaar 
(aangegeven met de paarse route) . De brede, strak, geasfalteerde 
wegen dienen als de hoofdroutes voor het gemotoriseerde verkeer 
van en naar de individuele woningen . Deze hebben een minimale 
straatbreedte van zeven meter en hebben een voetpad aan 
weerszijden. De voetpaden zijn van de weg gescheiden door een 
groenstrook. Mede hierdoor krijgt de weg een open en wijds karakter 
(deze route is aangegeven met de rode kleur). Tot slot geeft de gele 
route een onverharde weg weer. Deze weg ontsluit het no-nonsense 
woningtype en zal het karakter krijgen van een 'holle-weg'. Deze is 
onverhard, doch goed begaanbaar. Er wordt hier gebruik gemaakt van 
een gravel toplaag. Enerzijds wordt de weg ingesloten door een 
natuurstenen muur en anderzijds door een erf-afscheidende haag. De 
straatverlichting wordt hier in de muur aangebracht, zodat er geen 
horizonverstorende elementen hoeven te worden geplaatst. 

zwart = uitvalswegen 
wit= wandelroute (golfkarts) 
grijs = autoroute (strak) 
lichtgrijs = autoroute (dirt) 

ARCHITECTUUR 

De infrastructuur en de openbare ruimtes worden op een doordachte, 
moderne en tegelijkertijd karakteristieke manier ingevuld met 
straatmeubilair. Het aanwezige straatmeubilair, de openbare 
omgeving en niet te vergeten het landschap stralen de sfeer van luxe, 
geborgenheid en rust uit. Hierin heeft de architectuur van de woningen 
een moderne uitstraling met aspecten van de karakteristieke 
Belgische historie. De verschillende woningen hebben allen een eigen 
typologische uitstraling . Het landschap houdt hier het geheel in de 
veelheid van woningen. In grote lijnen kan het woningprogramma 
worden onderverdeeld in 4 woningtypen : appartementen, vrijstaande 
villa's, geschakelde woningen en vrije kavels. 
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Vrijstaande villa's 

De Noordzijde van het huisvestingsplan wordt afgeschermd door een 
robuuste wal. Deze 'stadswal' is kenmerkend voor vele Belgische 
steden en vestingen. Tevens refereert de wal naar de karakteristieke, 
historische bouwstijl van de Belgische Ardennen. Hier werden grote 
boerderijen en kastelen gebouwd met lange, gesloten muren 
opgebouwd uit de steen van de streek. De meest gebruikte 
natuursteen in dit gebied is de Schist en de Arkose. 
De wal wordt onderbroken door uitstekende bouwdelen van de 
achterliggende villa's en tevens door grote poorten voor de entree van 
de betreffende villa's. Door de plaatsing van de muur is men zich 
bewust van de betreding van het project. De wal is letterlijk een 
afscheidende wand waarachter cq. waarin zich de vrijstaande villa's 
bevinden. De wand geeft een veilig en geborgen gevoel voor de 
bewoners van het project. Men bevindt zich namelijk achter de 
stadsmuren. Het aanzicht van de wal geeft direct een combinatie 
tussen oud/traditioneel" en nieuw/modern bloot, doordat de wal is 
uitgevoerd in de natuurlijke steen van de streek en de vooruitstekende 
geveldelen van de afzonderlijke villa's zijn vervaardigd uit moderne 
materialen als glas en glad stucwerk. 
Men betreedt de villa's via het privé binnenhof van waaruit de garage 
en de voordeur kan worden binnengegaan. Men rijdt of loopt dus door 
de wal om tot de entree te komen. Dit omvangt het bovenstaande 
bewustzijn van het binnendringen van het woonpark en het geborgen 
gevoel' van het zich bevinden achter de stadswal. Deze doorgang 
(poort) refereert tevens aan de oude (carré)hoeves en kasteelpoorten 
alwaar men de woningen betreedt vanuit het binnenhof. Bij dit type 
woning staat het ruimtelijke wonen centraal. Het leven speelt zich af 
op de begane grond, waar de zeer ruime keuken, woonkamer, 
eetkamer, zitkamer en studie gevoelsmatig worden doorgetrokken 
naar buiten. De vlekkeloze overgang van binnen- naar buitenruimte 
zorgt ervoor dat het grote terras en het zwembad worden betrokken bij 
de interne leefruimte. Deze ruimtes zijn vrij indeelbaar, doch worden 
diverse ruimtes bepaald door de vorm- en hoogteverschillen. De 
eerste verdieping biedt plaats aan de luxe badkamer en twee of drie 
slaapkamers. 

A R C H I T E C T U U R 

De woningen zijn allen georiënteerd op de ruime, zuidelijke, pnve 
achtertuin met natuurlijk het daarachter gelegen compromisloze 
uitzicht over het landschap. Deze oriëntatie is duidelijk waarneembaar 
door de gesloten noord-gevel (wal) en de glazen zuid-gevel. De 
achtertuinen grenzen aan de zuidkant direct aan groenvoorzieningen 
of in een aantal gevallen aan één van de binnenwegen van het 
woonpark. Omdat dit allemaal aan de binnenzijde van de 
scheidingswal is en dit een gebied waar het verboden is te betreden 
voor onbevoegden, ligt de achtertuin gevoelsmatig op een heel veilige 
en geborgen plek. Door de keuze van de bebouwing en de 
geografische ligging hebben deze woningen allen een vrij uitzicht over 
het landschap. 
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Vrije kavels 

Centraal gelegen in het woonpark zijn 12 kavels voor open en vrije 
bebouwing . De vrije kavels worden gehouden aan een aantal regels 
(bouwvoorschriften) met betrekking tot de bebouwing, waaronder de 
belangrijkste: het dient een bungalowtype te zijn. Dit in verband met 
de doorsnede van het woonpark, zodat achterliggende villa's kunnen 
profiteren van het uitzicht over de bungalows heen. De woningen 
mogen maximaal 1 woonlaag boven het maaiveld uitkomen, met een 
maximum van 4 meter hoogte. 
Tevens worden banden gelegd aan het materiaalgebruik en de 
architectuur zodat een kwalitatief hoogwaardige uitstraling kan worden 
gewaarborgd. De creativiteit en diversiteit brengen hier een 
afwisselend en natuurlijk straatbeeld. Doordat er eisen worden gesteld 
aan het ontwerp en een aantal kwalitatieve aspecten, zal er toch een 
eenheid in de diversiteit ontstaan. Alle kavels zijn ruim van stuk. 
Binnen de kavels van ongeveer 1 000 m2 worden bouwvlakken 
aangegeven. Deze vlakken bevinden zich redelijk centraal op het 
perceel. Hierdoor wordt wederom het vrije uitzicht gegarandeerd. 
Doordat de bouwvlakken niet tot aan de voorzijde van de 
perceelgrenzen komen, maar beduidend verder naar achteren 
ontstaat hier een heel open straatbeeld. Deze types hebben de 
zogenaamde 'Amerikaanse look', met lange oprijlanen en grote 
voortuinen. De bouwvlakken zijn op nevenstaande kaart duidelijk 
aangegeven. Tevens zijn hiernaast een aantal regels uit de 
bouwvoorschriften voor de vrije kavel bebouwing opgenomen. 

Erna Villegas (eenheid in diversiteit) vrije bebouwing Javaeiland Amsterdam 

A R C H I T E C T U U R 

Artikel 4 

4.1 Doeleindenomschrijving 

De op de plankaart voor vrije kavels aangegeven gronden zijn bestemd voor: a. wonen b. 
gecombineerd wonen en werken c. tuinen en erven 

4.2 Bouwvoorschriften 

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. De op de plankaart aangegeven bebouwingslypologie dient te worden aangehouden. Te 
weten: 1. 'open bebouwing' 2. 'vrije bebouwing' 

b. Een hoofdgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd. De 
voorgevelrooilijn mag uitsluitend worden overschreden met een erker. balkon of luifel , 
waarbij moet worden voldaan aan nader op te vragen voorwaarden : 

c. De voorgevel moet gesitueerd worden in de voorgevelrooilijn van het bouwvlak danwel 
in een afstand van niet meer dan 3m daarachter. 

d. De afstand van een hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrenzen mag aan beide 
zijden niet minder bedragen dan 3m. 

e. De bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 4m vanaf het gemiddeld genomen 
peil bedragen. 
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Geschakelde woningen 

De zuidkant van het woonplan word ingenomen door een 
lintbebouwing van geschakelde (2-onder-1-kap) woningen. Deze 
woningen zijn wat betreft het uitzicht over het prachtige landschap op 
de eerste rang gevestigd. Dit type woningen kenmerkt zich door een 
no-nonsense stijl, waarbij het uitzicht en het landschap op de eerste 
plaats komen. Gezien het feit dat deze woningen in feite het 
landschap tot in de woning hebben en dus de golfbaan als hun 
voortuin hebben, krijgen deze woningen maar een kleine privé-tuin. Dit 
is tevens een wens voor een groot deel uit de doelgroep. De 
noordgevel van deze woningen zijn net als de zijgevels vrij gesloten. 
Deze hebben de uitstraling van een oude hoeve. De oriëntatie van 
oude hoeves was zeer belangrijk. Deze werden, om optimaal te 
kunnen genieten naar de zon gericht. De zon en het uitzicht zijn ~tier 

beiden in het zuiden gelegen. Ook bij oude hoevebouw werd de 
achtergevel van de boerderij vaak helemaal gesloten. De rest van de 
hoeve werd dan zo gebouwd dat de boer vanuit zijn hoeve het gehele 
erf kon overzien. We mogen hier de golfbaan beschouwen als het 
oude erf. De zuidgevel is daarentegen nagenoeg geheel uit glas 
opgetrokken. Gebruikmakend van de geografische ligging worden 
deze woningen met 1 woonlaag in het maaiveld verzonken, waardoor 
er geen hinderend hoge bebouwing ontstaat. Doordat ik hier gekozen 
heb voor een woning van 2 bouwlagen hoog (waarvan 1 verzonken in 
het maaiveld), zijn er ook twee verdiepingen welke van het magnifieke 
uitzicht kunnen profiteren. De verzonken woonlaag ligt diep verborgen 
en ingesloten in het maaiveld. Hier worden de meest privé ruimtes 
geplaatst zoals de badkamer en de slaapkamers. De begane grond, 
alwaar zich aan de noordzijde de entree bevindt, ligt aan de zuidzijde 
verheven boven het landschap, waardoor het uitzicht nog krachtiger 
word. De verdieping is vrij indeelbaar. De achterdeur en de entreehal 
zijn bepaald. Vervolgens kan de keuken vrij worden geplaatst over de 
gehele verdieping, door middel van het tijdens de bouw creëren van 
meerdere aansluitpunten. De grote glazen puien in de zuidgevel 
kunnen volledig worden geopend, zodat het uitzicht en het landschap 
letterlijk binnen kan dringen in de woning en er een binnen-buiten-

ARCHITECTUUR 

impressie: golfen I uitzicht I comfort (DOMOTICA) 

hoeve met gesloten noordgevel wonen op of in een berghelling 

ruimte ontstaat. De tuin word aan de zijkant gesitueerd tussen twee 
woningen in. De tuin is gelegen op een splitlevel niveau tussen beide 
woonlagen in. Deze is dan ook gelegen tussen het privé gedeelte en 
het openbare gedeelte van de woning. De tuin is dan ook semi
openbaar. Door de tuin aan de zijkant de plaatsten kan het openbare 
landschap doorlopen tot aan de achtergevel. 
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zonwering: principe waarbij horizontale lamellen kunnen worden geopend in verschillende niveaus. In gesloten toestand zakken ze weg in respectievelijk de vloer en het plafond. 
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Appartementen 

Dit is het gebied in het woonpark met de hoogste dichtheid. De 
appartementen zijn opgedeeld over drie gebouwen van elk zeventien 
appartementen, zodat de kleinschaligheid blijft gewaarborgd. De 
gebouwen zijn alle drie gelijk en zelfstandig. Ze liggen in de 
langsrichting naast elkaar met de rug naar de zuidoost helling , zodat 
het vrije uitzicht over het wijkcentrum en de golfbaan word gecreëerd. 
Door deze ligging wordt de gorges, waarin de beek richting de 
golfbaan stroomt, extra benadrukt. Deze stroomt direct voor de 
complexen langs. Tevens wordt hiermee de richting aangegeven naar 
de rest van het woonpark. 
Elk gebouw afzondenlijk biedt plaats aan zeventien appartementen. 
Achten hiervan zijn plusminus tachtig vierkante meter groot, acht 
appartementen zijn ongeveer honderd twintig vierkante meter groot en 
het penthouse heeft een totaal grondoppervlakte van driehonderd 
vijftig vierkante meter inclusief de buitenruimtes. Tevens heeft elk 
gebouw een eigen entree met gemeenschapsruimtes en een eigen 
gemeenschappelijke tuin. Deze ruimtes zijn dus semi-privé en dienen 
als ontmoetingsplekken en als overgangsgebied van het openbare 
karakter van het gehele landschap naar de privé binnenruimte van elk 
afzonderlijk appartement. De ontmoetingsplekken blijken van groot 
belang uit het wensenonderzoek van de doelgroep. De entree bevindt 
zich in principe op de tweede verdieping . Aangezien men het gebouw 
van de achterzijde betreedt en twee woonlagen in het maaiveld zijn 
verzonken. Men kan dus ook stellen dat de entree als begane grond 
wordt gekozen van waaruit men twee woonlagen naar beneden kan 
en vier woonlagen naar boven. De onderste woonlagen bieden elk 
ruimte voor vier appartementen, naar boven is één woonlaag met 
twee appartementen, twee lagen met drie appartementen en het 
penthouse op de top. De onderste lagen worden uitgevoerd in 
steen/beton. Dit verwijst naar de wijze waarop de lagen in het 
landschap liggen met een stevige basis verzonken. De laag van de 
entree is vrijwel transparant, waardoor de bovenste lagen lijken te 
zweven boven de onderste. Deze bovenste lagen krijgen een houten 
gevelbekleding. 

ARCHITECTUUR 

Deze natuurlijke materiaalsoort geeft de gebouwen een onopvallend 
uiterlijk tegen de natuurlijke achterwand, waarin het complex is 
gebouwd. Op het begane grond niveau is tevens een parkeergarage 
in de berghell.ing geplaatst alwaar auto's en golfkarretjes kunnen 
worden gestald. Tevens heeft elk appartement hier een eigen 
afsluitbare berging (evt. voor fietsen). 
Op de volgende pagina's zijn de drie typen appartementen nog verder 
toegelicht. Elk appartement heeft een eigen balkon cq. terras met een 
sch,itterend uitzicht over het wijkcentrum en het landschap. Tevens zijn 
alle appartementen uitgerust met DOMOTICA, een alarmsysteem en 
een video-intercominstallatie. Alle appartementen zijn 
levensloopbestendig, waarbij moet worden opgemerkt dat dit ten 
voeten uit geldt voor type A. 
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Type A 

Deze appartementen hebben de indeling van een 'normaal' 
appartement en zijn ongeveer tachtig vierkante meter groot. Deze 
indeling wordt vaak gehanteerd bij zorggerelateerde appartementen 
en is over het algemeen succesvol gebleken. Dit zijn één-slaapkamer
appartementen. Indien familie of vrienden zouden willen blijven 
overnachten kan er gebruik worden gemaakt van het hotel of de short
stay appartementen. Acht van de in totaal tien appartementen van dit 
type A, zijn gelegen in het maaiveld. Dit brengt het geborgen en 
veilige gevoel van wonen in het landschap met zich mee. Dit zijn 
tevens de kleinst mogelijke woonruimtes voor permanente bewoning 
in het woonpark. Een ruime entree met garderobe en berging biedt 
toegang tot de open keuken en de grote woonkamer. Vanuit de 
woonkamer kan direct de slaapkamer worden binnen gegaan. De 
wand tussen de slaapkamer en de woonkamer is een flexibele wand, 
zodat deze eventueel kan worden verwijderd. Dit in verband met de 
levensloopbestendigheid van de woningen. In het geval dat bewoners 
bedlegerig. zijn of worden kan men hier nog steeds genieten van meer 
dan alleen de slaapkamer. Doordat de flexibele wand geheel kan 
worden geopend ontstaat er één grote ruimte van de woonkamer, de 
keuken en de slaapkamer. Het balkon is bereikbaar vanuit de 
slaapkamer en tevens vanuit de woonkamer. Het toilet is zowel 
bereikbaar vanuit de hal als vanuit de badkamer, zodat er voldoende 
is aan één ruime en goed begaanbare toiletruimte. 

• circa80m2 
• 1 slaapkamer 
• royale woonkamer 
• dakterras 
• toilet 
• ruime badkamer 
• levensloopbestendig 

A R C H I T E C T U U R 
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Type B 

Deze appartementen hebben een vloeroppervlakte van plusminus 
honderd twintig vierkante meter. Ze zijn zeer ruim van opzet en bieden 
plaats aan twee slaapkamers. De ruime opzet van deze 
appartementen, gecombineerd met de uitzonderlijke locatie, levert een 
groot woongenot. Deze woningen zijn geheel gelijkvloers en 
levensloopbestendig. Dit levert een uniek luxe appartement welk kan 
beantwoorden aan de eventueel (later) benodigde zorgbehoefte. 
Vanuit de entree met toiletruimte, berging en garderobenis, betreedt 
men de zeer ruime woonkamer met een open keuken. De grote 
keuken en de woonkamer grenzen beiden aan het balkon. Het (semi)
openbare gedeelte van de woning en het privé-gedeelte (slaapkamers 
en badkamer) worden gescheiden door een separate hal. Hierdoor 
wordt men zich er bewust van dat men de privé-vleugel van het 
appartement betreedt. De privé-hal is centraal gelegen tussen de 
badkamer en de twee ruime slaapkamers. Men kan hier ook spreken 
van een soort intermediale tussen het openbaar en het privé. 
De slaapkamers zijn gesitueerd aan de achterzijde van het gebouw, 
met het meer besloten en geborgen uitzicht richting de helling en de 
ondergaande avondzon. Daarentegen zijn de keuken, de woonkamer 
en het balkon gelegen aan de open en zeer zonnige voorzijde van het 
gebouw. Hier biedt het uitzicht over de golfbaan en de vallei een 
aangename luxe. 

• circa 120 m2 
• 2 slaapkamers 
• royale woonkamer en eetkamer 
·dakterras 
• 2 toiletten 
• ruime badkamer 
• levensloopbestendig 
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Penthouse 

Elk gebouw biedt op de top, plaats voor één ruim penthouse. Dit zijn 
zeer grote appartementen met een ongelofelijk mooi uitzicht. Het 
betreft een 360 graden uitzicht, waarbij er zich raamvlakken en 
dakterrassen bevinden in elk gevelvlak en windrichting. Kort gezegd is 
dit de neusje van de zalm als het gaat om wonen in een appartement. 
Men betreedt deze woningen vanuit de centrale ontvangsthal. Aan 
weerszijden van deze glazen hal zijn patio's, waardoor men zich 
bewust wordt van het open karakter van dit appartement. Eenmaal 
binnen komt men in de open hal, van waaruit men door een opening in 
de scheidsmuur de keuken kan zien. Door de wijze waarop de muur is 
geplaatst wordt de aandacht direct getrokken richting de lichte en 
open eetkamer en woonkamer met het schitterende landschap op de 
achtergrond. Men kan derhalve ook de andere richting op, naar de 
donkerdere, geborgen, minder open vleugel met de privé-ruimtes als 
de slaapkamers en de badkamer. Er is hier dus gekozen voor een 
duidelijk verschil tussen openbare ruimtes en privé ruimtes. De 
scheidingsmuur, welke de hal/gang definieert, is volledig vrijstaand en 
zonder deuren uitgevoerd. Hierdoor ontstaat wel een open ruimte, 
doch krijgt de plek het karakter van een gang. Tegen deze muur wordt 
de keuken geplaatst. De keuken staat dus centraal in dit ontwerp en 
dient eigenlijk als de scheiding tussen de meer openbare en de privé
ruimtes. De Privé-ruimtes liggen in de noordoost vleugel. Hierdoor kan 
men lekker wakker worden met de ochtendzon en vervolgens niet de 
hele dag de zon in de slaapkamers hebben. Naast twee slaapkamers 
biedt deze vleugel plaats voor een ruime badkamer, een berging en 
een studie/werkkamer. De berging heeft geen direct contact met één 
van de terrassen, maar alle overige ruimtes hebben een direct contact 
met een buitenruimte. De badkamer is te betreden vanuit beide 
individuele slaapkamers. De masterbedroom en de badkamer zijn 
beiden gelegen aan het noordoost terras. De keuken heeft een eigen 
ontbijtterras, alwaar gedurende de gehele ochtend van de 
schitterende opkomende zon valt te genieten. Ten dérde is er nog het 
grote zuidelijke dakterras, waaraan de eetkamer en de woonkamer 
grenzen. Door de ietwat gedraaide ligging van het gebouw is men hier 
gegarandeerd van een honderd procent bezonning. 

' 

• circa 350 m2 
• 2 slaapkamers 
• 1 werkkamer 
• royale woonkamer en eetkamer 
• 3 dakterrassen 
• 2 patio's 
• 2 toiletten 
• ruime badkamer 
• levensloopbestendig 
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Proces 

Het inleidende onderzoek heb ik uitgevoerd binnen een projectgroep. 
Deze groep betrof studenten, welke allen afstuderen met als 
hoofdonderwerp 'de ouderen'. Hierin heb ik mij vooral bezig gehouden 
met het uitwerken van de demografische ontwikkeling en de 
vergrijzing in z'n algemeenheid. 
Bij mijn eigen project ben ik vervolgens verder gegaan met het thema 
huisvesting voor senioren waarbij ik mijn doelgroep heb ingeperkt tot 
de meer draagkrachtige en vitale senioren. Deze keuze is vooral 
ingegeven door mijn huidige betrokkenheid bij de verkoop van 
woningen en de grote kansen die ik zie binnen dat segment. Het 
aanbod voor deze doelgroep is nog uitermate beperkt en daarom 
liggen er nog goede mogelijkheden voor financieel gezonde 
ontwikkelingen. 
Het realiseren van een goed product begint met het in kaart brengen 
van de doelgroep met alle kenmerken en wensen. Daarvoor is kennis 
genomen van de thans groeiende informatie over de specifieke 
wensen van senioren. Hierbij past ook het inzicht dat de senior van 
morgen waarschijnlijk geheel anders is dan die van vandaag. 
Vervolgens is het doel geweest om met die kennis van de doelgroep 
een woonconcept te ontwikkelen en te vertalen naar een concreet 
plan voor een locatie die past bij het concept. De keuze van de locatie 
is voortgevloeid uit de combinatie van de eisen van de doelgroep en 
de daadwerkelijke beschikbaarheid van de locatie in de Belgische 
Ardennen voor een dergelijke ontwikkeling. 
Bij het ontwikkelen van het financieringsconcept heb ik kennis 
genomen van de wijze waarop financiers dergelijke projecten en hun 
onderdelen beoordelen. Uiteraard moet men een beeld hebben van 
de soort financiers en hun eisen. Verder heb ik mij hun modellen en 
rekenwijze eigen gemaakt om ze te kunnen toepassen. Op deze wijze 
heb ik het thema financiële haalbaarheid inhoud kunnen geven. 
Een belangrijk onderdeel van het proces is het nader inhoud geven 
aan het concept in de vorm van het opstellen van een programma van 
eisen. Dit programma vormde de basis voor zowel de 
stedenbouwkundige structuur als de architectonische uitwerking. 

NABESCHOUWING 

Hierbij hoort ook de verdieping in de ruimtelijke context waarbinnen 
het nieuwe plan geplaatst zou worden. De locatie en zijn omgeving is 
in beeld gebracht om alsmede richting te geven aan de ontwerpen. Dit 
heeft uiteindelijk geleid tot een stedenbouwkundig plan waarin alle 
functies een bewuste plek hebben gekregen. Hierbij hebben naast de 
gegevenheid van de locatie, ook de eisen vanuit de functies en hun 
onderlinge relaties een belangrijke rol gespeeld. Deze functies zijn 
vervolgens verder uitgewerkt wat betreft eisen en sfeerbeelden. De 
woningen zijn verder uitgewerkt tot concrete voorstellen voor 
plattegronden en vormgeving, inclusief materialisatie. 

De nieuwe doelgroep 

Door de aanhoudende vergrijzing ontstaat er een steeds groter 
wordende groep van senioren, die als potentiële klant zeer interessant 
zijn voor de markt. De doelgroep zal in de toekomst alleen maar groter 
worden, terwijl er nog geen antwoord gegeven kan worden op de 
grote vraag van deze doelgroep. De seniorenmarkt is een zeer 
diverse markt, waardoor er ook niet gesproken kan worden over 'dè 
oudere'. De wensen en behoeften binnen de doelgroep zijn dusdanig 
verschillend, dat een verdere specificatie en verbijzondering 
noodzakelijk is. Hierbinnen wordt een grote groep vertegenwoordigd 
door de kapitaalkrachtige, vitale en ondernemende oudere. 

De nieuwe bouwopgave 

De woningvoorraad zou in feite de weergave moeten zijn van de 
wensen van de bevolking; de voorraad zou de wensen moeten 
weerspiegelen. Dit is in Nederland en tevens ook in de rest van 
Europa zeker niet het geval. Het is vooral de grote groep ouderen 
waarvoor niet voldoende kwalitatieve woningen geboden kunnen 
worden. Er ontstaat hier een kwantitatieve frictie en een kwalitatieve 
frictie, daar de ouderen een breed uitgesproken wensenpatroon 
hebben. Gezien de vraag naar ouderenhuisvesting op dit moment 
zeer groot is en in de toekomst ook groot zal blijven is de opgave om 
het tekort aan ouderenhuisvesting in te lopen. 
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Het concept 

Het totaalconcept bestaat uit de bebouwde omgeving met zijn 
vormgeving en functionele aspecten, het pakket aan 
diensten/service/e.d., maar ook het financiële kader. Het specifieke 
financieringsconcept heeft tot primair doel het rendement te verhogen 
en het risico te verlagen. Tevens biedt dit een extra kans voor de 
vermogende oudere om te participeren (beleggen) in het eigen 
project. Door het creëren van een gelijk gericht belang zullen de 
afzonderlijke posities van de belegger en de bewoner versterken. De 
bewoners worden door middel van de aankoop van participaties, 
mede-eigenaar van het servicecentrum. Dit is voor deze mensen een 
unieke kans om een deel van hun vermogen te beleggen in een 
project waar men zelf een onderdeel van is. Hierdoor zal de directe 
band met het project verhoogd worden en tevens ook de slagingskans 
vergroot. Doordat de belegger het grootste aandeel aan participaties 
in handen blijft houden, is dit voor de bewoners een garantie voor 
kwalitatief hoogwaardige exploitatie en betrokkenheid in de 
organisatie, ook op de lange termijn. De belegger heeft er baat bij dat 
hij een deel van het geïnvesteerde vermogen op korte termijn 
terugverdiend in de vorm van uitgeven van participaties. In de eerste 
berekeningen ben ik uitgegaan van een totaal van honderd 
wooneenheden, elk met een voorzichtige opbrengst van € 60.000,00. 
Gemiddeld is deze voorzichtige opbrengst nog steeds realistisch 
haalbaar. Daar het aantal woningen uit stedenbouwkundige 
overwegingen met 10% is toegenomen tot 110 wooneenheden, zal de 
totale opbrengst en haalbaarheid van het project nog gunstiger 
uitvallen. Tevens zijn de verhuurbare faciliteiten en diensten 
gedurende het proces uitgebreid. Dit geeft uiteindelijk ook een hoger 
rendement en opbrengst. 

NABESCHOUWING 

Het ontwerp 

Naast het kwantitatieve programma, welk voornamelijk voortkomt uit 
de economische aspecten van vraag en aanbod en de 
exploitatiemogelijkheden, bestaat er een kwalitatief programma, welk 
voornamelijk ontstaat uit het onderzoek naar de doelgroep en de 
plaatselijke gegevenheden. Deze beide programma's zijn de basis 
voor het verdere ontwerp. Eén van de kernpunten uit het kwalitatieve 
programma is het compromisloze uitzicht welk in het gehele plan 
gewaarborgd is. Daarnaast is het huidige landschap van groot belang 
en termen als vrijheid, natuur, geborgenheid en luxe staan centraal. 
Gezien de geografische structuur beslaat de noordzijde van het 
plangebied voornamelijk huisvesting. De golfbaan en het chateau zijn 
niet van plaats gewijzigd en worden uitgebreid met een zorgvuldig 
samengesteld wijkcentrum. Het sportcomplex is gesitueerd aan de 
westzijde van het plangebied, zodat hiervoor een aparte infrastructuur 
kan worden aangelegd voor bezoekers en gebruikers. In het 
architectonisch ontwerp van de diverse gebouwen is telkens de relatie 
tussen oud en nieuw voelbaar. Er zijn nieuwe gebouwen ontwikkeld 
waar duidelijk het gebruik van referenties van oude, locale bebouwing 
is gebruikt. Voor de materialisatie zijn dan ook vele plaatselijke 
delfstoffen gebruikt. Tevens is er bij het ontwerpen gebruik gemaakt 
van het gegeven landschap en is er niet alleen ontworpen op het 
landschap. 
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Persoonlijke ontwikkelingen 

Dit afstudeerproces heeft concreet een financieringsconcept, een 
stedenbouwkundig plan en een aantal gebouwen opgeleverd. Behalve 
deze eindproducten is het echte resultaat veel meer de verbreding 
van de kennis, de inzichten en een enorm leerproces. Dit leerproces 
heeft mijn interesse voor de verscheidene manieren van vermarkten 
en ontwikkelen doen toenemen. Het ontwikkelen van het 
financieringsconcept heeft mij het belang van een gedegen onderzoek 
en haalbaarheidsstudie laten inzien. In mijn beleving kan de 
financiering en het onderzoek worden gezien als het fundament 
waarop, in dit geval het woonpark, verder ontwikkeld kan worden. 
Zonder een gedegen fundament heeft ook een bepaald ontwerp of 
plan geen bestaansrecht. Ten tweede is mij duidelijk geworden dat 
wanneer men architectuur, marketing en vastgoedbeheer integreert, 
ze tezamen tot een hoger niveau kunnen worden getrokken. Dit leidt 
tot een betere verkoopbaarheid en tevredenheid van gebruikers. Bij 
de keuze voor een bepaald afstudeeronderwerp heb ik gekozen voor 
een realistisch te benaderen opdracht. Hiermee bedoel ik ontwerpen 
met een realistische haalbaarheid en deze ook meermaals toetsen . 
Naar mijn mening zou hieraan in het algemeen wat meer aandacht 
mogen worden besteedt in de leergang architectuur aan de 
Technische Universiteit Eindhoven. Dit zou bijvoorbeeld ondervangen 
kunnen worden door de combinatie met de leergang Vastgoedbeheer 
op te zoeken, zoals bijvoorbeeld het geval is bij het multidisciplinaire 
project. Het praktijkgerichte ontwerpen en leren is wat mij betreft 
teveel op de achtergrond geraakt, terwijl dit toch uiteindelijke van zeer 
groot belang is. 

NABESCHOUWING 

Resumé 

Het afstuderen is een lang proces. Het probleem dat hierbij ontstaat is 
dat er telkens de verleiding opkomt om het anders te doen en zelfs 
'opnieuw te beginnen.' Zo zijn er dingen op mijn pad gekomen, welke 
ik bewust heb weggelaten en of links heb laten liggen. Het ontstaan 
van een nieuwe doelgroep is een feit. Deze groep ouderen is zeer 
divers en heeft een breed wensenpatroon. Dit zal in de komende jaren 
alleen nog maar groeien. Om aan de behoefte van deze groep te 
kunnen voldoen zullen er op de markt vele producten moeten worden 
geleverd, zo ook woningen. Een groot deel van het vermogen is in het 
bezit van deze specifieke groep ouderen. Vandaar ook dat dit een 
interessante en waarschijnlijk lucratieve markt is. Ook in de 
woningbouw biedt dit vele kansen om projecten en concepten te 
ontwikkelen welke rendabel zijn. De toekomst zal moeten uitwijzen of 
hetgeen wij op dit moment bouwen ook daadwerkelijk aan de wensen 
van de toekomstige oudere voldoet. Daar de woningbouw voor de 
ouderen op dit moment in een stroomversnelling zit, is het van groot 
belang om concreet te blijven kijken naar de ontwikkeling van de 
wensen. Deze zal namelijk niet stilstaan. 
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