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Dit onderzoek vond plaats in een ateliergroep van vijf 
studenten met als thema Grey Power. 

De groep werd begeleid door Bas Molenaar, professor in 
architectural design & health care, bij de vakgroep architectural 
engineering aan de Technische Universiteit te Eindhoven. 

De studenten kregen de vrijheid om aan het thema 'Grey 
Power' een persoonlijke invulling te geven. 

De vijf resultaten vormen tezamen een geheel dat dankzij de 
wederzijdse inspiratie niet los van elkaar gezien kan worden . 

Noemi Vos, 
Hoffelijk ontdekken 

David Helmink 

Olga Derkx, 
Geraniums zijn niet sexy! 
Een snoeiwijzer voor eenzaamheid bij senioren. 

!wan Szajner 
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ZILVER HART 

Centraal in het lichaam, 
een kloppend hart, 
met minimaal de waarde van zilver . 
Duurzaam vereeuwigd, 

een laatste levensfase, 
een tweede jeugd. 

Het belang van de sociale mens. 
Ons bloed moet stromen door de aders van de samenleving . 
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Hoe creeer je een centrale plaats in een stedelijk weefsel waar 
senioren de spil zijn en waar de architectuur hen stimuleert 
tot activiteit en ontplooiing? Om deze probleemstelling 
te beantwoorden zijn in dit onderzoek, met name op het 
gebied van stedelijkheid en cultuurfilosofie, deelvragen aan 
de orde gekomen . Uit het onderzoek zijn voorwaarden en 
eigenschappen voortgekomen die een openbaar plein tot 
publiek domein kunnen maken. Deze voorwaarden blijken 
betrekking te hebben op zowel sociaal maatschappelijke als 
functionele en fysieke eigenschappen. 

Allereerst is onderzocht wat de betekenis is van het sociaal 
functioneren van de mens binnen de maatschappij . Het 
culturele element blijkt hierbij het middel tot sociale binding . 
De term sociale cohesie wordt uitgediept, met als conclusie 
dat onze sociale binding plaatstvindt op verschillende niveaus, 
die bovendien gerelateerd blijken te zijn aan de levensfase 
waarin het individu zich bevindt. Onze gei'ndividualiseerde 
samenleving blijkt juist voor senioren steken laat vallen. 
Vervreemding en eenzaamheid zijn hiervan het resultaat. Juist 
voor de senior blijkt het openbare leven essentieel. 

Vervolgens is gekeken naar de betekenis van de openbare 
ruimte en wetke aspecten deze tot stedelijke plek maken. 
Behalve de passerende voetgangers zijn vooral de mensen 
die zich daar thuis voelen en die de verantwoordelijkheid 
nemen voor de plek, de bewoners en winkeliers, van belang. 
Het zijne juist deze mensen die aanspreekpunt zijn en zorgen 
voor sociale controle. Voor een goed functioneren van de 
openbare ruimte is multifunctionaliteit het sleutelwoord. Het 
publieke domein heeft als eigenschap dat iedere gebruiker 
vanuit zijn eigen rol de openbare ruimte anders beleeft. 
Dit maakt dat een optreden in het openbaar kan leiden tot 
nieuwe, onverwachte ervaringen. Hier tegenover staan de 
shoppingmall, het vliegveld, het pretpark of het tankstation, 
plaatsen waar iedere passant nagenoeg om dezelfde reden in 
de openbaarheid verblijft . 

De openbare ruimte als zodanig blijkt te bestaan uit een 
mengeling van drie soorten gebruikers. Er zijn de gebruikers 
die met de locatie verbonden zijn, omdat ze er wonen, 
werken of consumeren . Daarnaast zijn er gebruikers die de 
locatie puur gebruiken als openbare ruimte door te flaneren, 
te observeren, en sociale contacten te onderhouden (de 
hangers). Als laatste zijn er de mensen die de locatie als 
doorstroomgebied gebruiken om in een ander deel van de 
openbare ruimte te komen (transitieverkeer/passanten). 
Een intensieve vermenging, waarbij ieder van deze groepen 
voldoende ruimte krijgt, zorgt voor het ontstaan van 
stedelijkheid. 

Naast de eisen die worden gesteld aan de gebruikers van de 
openbare ruimte, is er de verschijningsvorm van de openbare 
ruimte zelf. Orientatie, identiteit en herkenbaarheid zijn hierbij 
sleutelwoorden. Daarnaast verlangt de mens naar veiligheid . 
Behalve voldoende sociale controle moet de openbare ruimte 
een bepaalde beschutting bieden, hetgeen eisen stelt aan 
de afmetingen van de bebouwing en haar tussenruimte . Een 
openbaar plein moet in relatie staan met haar omgeving . 
Richting en verbindingen met andere stedelijke zones 
moeten duidelijk worden. Voorts moet in het vormgeven 
van de openbare ruimte vooral gedacht worden vanuit de 
voetganger. Loopstructuren moeten zonder obstakels, logisch 
en uitnodigend zijn. 

Vanuit deze analyse is gekeken naar het stedelijk plein, als 
centrum van een wijk. Het openbaar vervoer blijkt hierbij, met 
name voor senioren en jongeren, een sleutelfunctie te hebben. 
Vervolgens is uitgezoomd naar de gehele stad, waarvoor een 
utopisch model is geschetst. 

De ontwikkelde theorie is toegepast in het centrum van 
een wederopbouwwijk in Groningen. Dit is een stad die 
met haar grote aantal studenten een sterke hang heeft 
naar openbaar leven; samen met senioren vormt dit een 
uitstekend draagvlak voor de pilot 'Het Zilver Hart'. Tijdens 
de zoektocht naar een bereikbare locatie waar ook senioren 
wonen is vast komen te staan hoe sterk de relatie is tussen de 
leeftijdsopbouw van de bewoners van een wijk en de leeftijd 
van de wijk zelf. Senioren blijken vooral te wonen in wijken 
die 35 jaar geleden ontwikkeld zijn, terwijl jonge mensen 
met name in oude stadswijken wonen, en gezinnen met 
kinderen in de nieuwe wijken (vinex). Het centrum van een 
wederopbouwwijk blijkt een zeer geschikte lokatie voor de 
pilot te zijn, vanwege de bereikbaarheid, de aanwezigheid van 
gebruikers, het scheefwonen van senioren en de sleutelfunctie 
met andere stadsdelen . Daarnaast staat de wederopbouwwijk 
in zijn problematiek model voor de pijnlijke effecten van 
het individualisme, de vervreemding en de onmenselijk ver 
doorgevoerde scheiding van functies . 

Binnen het masterplan zijn oplossingen bedacht voor de 
problemen binnen een wederopbouwwijk. Vervolgens is de 
theorie voor een stedelijk plein toegepast in het centrum van 
de wijk in de vorm van een multifunctioneel platform door 
senioren, het Zilver Hart. Bij een goed functioneren van 
de openbare ruimte speelt de vermenging van functies, in 
tegenstelling tot het functionele denken van de wederopbouw, 
een zeer belangrijke rol. Hoe meer integratie, hoe beter een 
stad wordt. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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De ontwikkelde ontwerpstrategie: 

Het samenstellen van een compact programma, waarbij de verschillende functies 
nauw verweven zijn en ruimten multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Binnen 

dit programma vormt wonen een belangrijk onderdeel, omdat bewoners zichzelf het 
gebouw toe-eigenen en daarvoor hun verantwoordelijkheid nemen. 

Kijken en beleven is hierbij centraal thema, plekken om vrijblijvend te kunnen 
hangen en ontmoeten zijn belangrijk. 

Stilstaan bij identiteit en herkenbaarheid zijn belangrijk voor hechting en het kunnen 
opbouwen van herinneringen. 

De ontwerper moet verantwoordelijkheid nemen voor de confrontatie met 
verschillende activiteiten, door deze visueel zichtbaar te maken en te vermengen . 

FOTO VAN DE MAQUETTE 
Dit Is een foto van de doorsnede van de maquette. Onder kljken we 
tegen een houten wand aan, dlt Is de theaterzaal. Rechts zien we een 
expositieruimte. De bovenste twee bouwlagen zljn woningen, in het midden 
loopt een loopbrug een hofje blnnen . 5 
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In dit onderzoek wordt gekeken hoe we de krachten van 
de ' grijzer' wordende bevolking kunnen inzetten. Ruimte 
voor senioren biedt kansen voor onze samenleving. Onze 
senioren zijn een waardevol potentieel, de potentie moet 
echter ook ontsloten worden. De ontwikkelde aanpak gebruikt 
terugkerende thema's als cultuur, identiteit en hechting. De 
senioren worden in het concept 'cultuurdragers' en krijgen 
een centrale herkenbare plek binnen de samenleving. De 
plaats en de vorm van de huisvesting die uit het onder:zoek 
volgt, wordt hiermee meer dan seniorenhuisvesting, zij wordt 
maatschappelijk sleutelstuk. Hierin is een belangrijke rot 
weggelegd voor de architectuur. Deze zal moeten stimuleren 
en uitnodigingen. Daarnaast moet zij een uniek en herkenbaar 
beeld geven, zodat mensen zich kunnen identificeren met 
de plek, zich kunnen hechten en herinneringen kunnen 
opbouwen. 

Allereerst worden sociaal-maatschappelijke vraagstukken 
onderzocht. De verschillende levensfasen van de mens worden 
benoemd, evenals verschillende vormen van sociale binding, 
die dee! uitmaken van de mens als sociaal individu. Cultuur 
in de breedste zin van het woord blijkt hierbij bindmiddel het 
is de samenbrengende drijfveer om sociale cohesie mogelijk 
te maken. Kunnen we daarmee het concept laten verweven 
met een stadsdeel, als onmisbaar sleutelstuk? Wat is cultuur? 
En waarom is het belangrijk voor onze samenleving? Voorts 
wordt als onderdeel van het antwoord op de onderzoeksvraag 
het belang van de openbare ruimte voor senioren aangetoond. 
Vervolgens wordt ingegaan op de eigenschappen van een 
goed functionerende openbare ruimte. Het bruisende stedelijk 
plein blijkt hierbij de sleutel en bevat de gewenste dynamiek. 
Daarna wordt onderzocht wat de functie van een stedelijk 
plein is en welke eigenschappen haar tot een succes maken . 
De ontwikkelde theorie wordt uiteindelijk toegepast in een 
pilot*, die als voorbeeld kan dienen voor het concept 'Zilver 
Hart' . 

Uiteindelijk blijkt dat het centrum van een wederopbouwwijk 
een geschikte locatie voor de pilot is. Dit is de ideale plek 
qua bevotkingsopbouw en bereikbaarheid. Daarnaast kan de 
piliot op die plaats een toegevoegde waarde vormen voor de 
bewoners in het gebied rond de plek. Een archetypische lokatie 
voor de pilot is gevonden in de stad Groningen, centraal in de 
wederopbouwwijk Paddepoel . 

* Een WJslt. is een voorbeeldproject als proef/ experiment 

We moeten een gebouw kunnen maken waar de senioren 
wonen en waar zij een culturee/ centrum vormen voor onze 
samenleving. Zo'n gebouw staat in een centrum van een stad, 
wijk of dorp. Zo'n gebouw voegt voorzieningen samen die los 
van elkaar niet zouden kunnen bestaan. In hetzelfde gebouw 
en bovenop de voorzieningen wonen onze cultuurdragers, de 
senioren. Dit al/es moet plaatsvinden in een architectuur en 
organisatie die stimuleert tot een actieve levenshouding . 

Probleemstell ing: 
Hoe creeer je een centrale plaats in een stedelijk weefsel waar senioren de spil 

zijn, en waar de architectuur hen stimuleert tot activiteit en ontplooiing? 

9 
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Ouderdom begint pas op de dag dat je besluit iets niet te doen onder het 
voorwendsel dat je het al eens gedaan hebt. 

Jean Cocteau 
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Vergrijzing als problematiek van onze samenleving? Het is tijd 
om verder te kijken dan onze neus lang is. Zilveren kracht 
zouden we het moeten noemen. Annie M.G. Schmidt pleitte 
al om in plaats van 'grijze golf' de term 'zilveren stroom' te 
gebruiken. Waarom vragen we ons niet af welke betekenis de 
gepensioneerde burger voor onze maatschappij kan hebben? 
Het is onzin te denken dat oudere mensen in een tehuis wonen 
en op z'n minst voordurende en intensieve verzorging nodig 
hebben, slechts 7% van de 65+ers woont in een verpleeg
of verzorgingshuis, dus maarliefst 93% woont zelfstandig ! 
Als we het hebben over senioren, dan hebben we het over 
een groep mensen die dankzij ons sociaal systeem over het 
algemeen niet meer gebonden zijn aan betaalde arbeid, maar 
wel beschikken over tijd, ervaring en kennis! Helaas viert 
het kapitalisme hoogtij, de werkende klasse domineert de 
vrijen, haar kinderen en haar wijzen. We stoppen hen weg in 
kinderopvang en bejaardenhuis. Laten we juist hen de ruimte 
en geborgenheid geven om de samenleving te inspireren. 

Zoveel mensen /open rond met een zin/oos /even. Ze /ijken 
half te s/apen, zelfs a/s ze bezig zijn met de dingen die ze 
belangrijk vinden. Dit komt doordat ze de verkeerde dingen 
najagen. le kunt je /even zinvol maken door jezelf te wijden 
aan het liefhebben van anderen, jezelf te wijden aan de 
gemeenschap die je omringt en jezelf te wijden aan het 
scheppen van iets dat een doe/ en zin aan je bestaan gee~. 
[Morrie Schwartz, professor in sociologie, uit: 'Mijn dinsdagen 
met Morrie' ] 

Je zou zeggen dat juist senioren ruimte en tijd hebben om 
zich te wijden aan dit wezenlijk menselijk belang. En centraal 
in onze samenleving zich te wijden aan de gemeenschap, 
en daarmee 'cultuurdragers' te worden. In plaats daarvan 
laten wij hen geloven in een 'tweede adolescentie', waarbij 
zij nieuwe invulling moeten geven aan een dagelijks bestaan 
zonder kinderen en arbeid. Parallel is er onze angst voor 
het verlies van sociale samenhang binnen onze Westerse 
cultuur. Anonimiteit, vervreemding, onveiligheid, criminaliteit, 
afnemend welzijn en wellicht uiteindelijk ook vermindering 
van welvaart zijn hier resultaten van. We moeten zoeken naar 
de redders van onze maatschappij. Kan onze cultuur gedragen 
worden door de zilveren handen van senioren? 

Tot nog toe stoppen senioren het liefst weg in afgezonderde 
woongemeenschappen, waar ze de hele dag gekluisterd achter 
geraniums en tv een kruiswoordpuzzel mogen bestuderen. 
Het is onterecht dat deze mensen worden weggestopt in 
verpleeghuizen aan het randje van de samenleving. Met de 
jonge senioren zijn we blij omdat zij zichzelf vermaken met 

fietstocht en verenigingsbestuur. Zolang we maar niets horen 
en zij onze samenleving geen geld kosten is het goed. Waarom 
erkennen we niet dat we een groot deel van deze mensen 
iets kunnen bieden dat waarde kan opleveren voor onze 
samenleving. Zij kunnen en willen hun tijd en inzet besteden 
aan hun dromen, en wie zegt dat die dromen onzin zijn, we 
hebben niets te verliezen! Veel senioren zijn met plezier een 
aantal uren per week actief, dat biedt structuur en motivatie. 
Maar zij willen ook genieten van hun hobby's en vrije tijd. 
De belangrijkste levensdrive om vit en vitaal te blijven is 
toch 'jezelf nuttig voelen voor de samenleving'. En daar hoort 
zeker bij dat je je gewaardeerd voelt door je omgeving als 
persoon. We kunnen denken aan activiteiten als het runnen 
van een galerie, zorg voor anderen, kinderopvang, politiek, 
organisatie van lezingen, het maken van muziek of het geven 
van workshops. En juist in dit soort segmenten zijn het de 
senioren die ook echt iets toe te voegen hebben, zij kunnen 
de commerciele belangen terugvoeren naar sociale belangen. 
Zij kunnen hun talenten gebruiken bovenop een jarenlange 
ervaring. 

Zo fang mogelijk je kennis, kunde en levenservaring inzetten. 
Oat is de beste manier om gezond en vitaa/ ouder te warden. 
Ook de samenleving vaart er we/ bij a/s senioren hun talenten 
blijven inzetten. Zilveren Kracht wil organisaties he/pen om 
maatschappe/ijke inzet van senioren te stimuleren. [www. 
zilverenkracht. nl] 

I 

I 

I 
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Het is van belang om te onderzoeken welke mensen over het 
algemeen komen wonen in de gangbare seniorenhuisvesting . 
En of dit wel de doelgroep is die geschikt is voor het invullen 
van het concept. Wellicht komen beiden niet overeen. 

Een belangrijk argument waarom oudere mensen zich niet 
meer thuis voelen in hun woonomgeving, is dat zij hun steeds 
veranderende buren niet meer kennen. Dit is zeer pijnlijk 
want: 'een goede buur blijft sociaal gezien beter dan een 
verre vriend, of nog verdere instantie'. [uit: Vertrouwen in 
de buurt]. Juist het concept 'zilver hart' zou hier een ideale 
oplossing voor kunnen bieden. 

Je zou zeggen dat het juist senioren zijn, die weten wat hun 
wensen zijn ten aanzien van de omvang van het wonen, ze 
kennen zichzelf en gezinsuitbreiding zal immers niet meer 
plaatsvinden. We zouden verwachten dat na het uit huis gaan 
van kinderen en na de pensionering veel senioren anders, en 
kleiner, gaan wonen. Als we de verandering van woningomvang 
van 55+ers in 1998 bekijken, dan zien we inderdaad dat 
zo'n 60% van deze mensen in een kleinere woning is gaan 
wonen, dit tegenover zo'n 25% voor de groep van 35-54 
jaar [bron: rap portage ouderen 2005 , tabel 5.3). Het valt 
echter te betwijfelen of deze verandering van woonomvang 
een persoonlijke keuze betreft of dat dit een noodgedwongen 
keuze is. 

Verder is der de vraag welke mensen verhuizen naar 
een seniorenwoning. Bestaat daarin een verschil tussen 
alleenstaanden en samenwonenden senioren . 

55-64 jaar 65-74 jaar >75 jaar 

alleenstaande 12,1 24,1 40,3 

meer personen 2,8 11,6 23,9 
ercencage ouaeren m ouuerenwonmgen in 1nv. 11aue op oasis van 

rapport age ouderen 2005, tabel 5.1 OJ 

Bovenstaand zien we dat alleenstaande ouderen aanzienlijk 
vaker in een ouderenwoning wonen dan een huishouden 
bestaande uit meerdere personen. Wellicht gaan senioren 
over het algemeen pas in een ouderenwoning wonen, als hun 
partner overlijdt. Hiermee valt uiteraard een gedeelte van 
mantelzorg weg, maar waarschijnlijk vervult de seniorenwoning 
ook een belang in sociale interactie met anderen. En helpt 
een ouderenwoning ook als middel tegen eenzaamheid. Vaak 
worden er gezamenlijke activiteiten georganiseerd, waarover 
(voor dit onderzoek ge'interviewde) senioren heel enthousiast 
zijn . Kijken we naar de algemene verhuismotieven, dan geeft 
32% van de 55+ers aan dat de verhuisreden is vanwege de 
gezondheid, tegen 4% van de 35-54 jarigen. We kunnen 

dus eigenlijk niet aannemen dat deze mensen verhuizen 
omdat ze een nieuwe woonomgeving zoeken, waar zij beter 
kunnen participeren aan de samenleving. Sterker nog; 
slechts 32% van de 55+ers verhuist vanwege de woning 
of de woningomgeving, tegen 44% van de 35-54 jarigen . 
(rapportage ouderen 2005, tabel 5.2). Ook geven bewoners 
van ouderenwoningen aanzienlijk vaak aan dat zij de woning 
te klein vinden, kennelijk zijn zij wegens fysieke redenen 
gedwongen om in een ouderenwoning te wonen . Maarliefst 
45% van de senioren ondervindt door fysieke beperkingen 
overlast doordat de woning niet aangepast is aan de fysieke 
beperkingen. Slechts 59% van de senioren zegt tevreden te 
zijn over hun woning. 

Dit lijkt een heel andere groep mensen dan de doelgroep, die 
het concept van het 'culturele platform op zilveren handen' 
kan en wil dragen. We mogen het 'zilver hart' wellicht 
geen ouderenhuisvesting noemen. Want kennelijk omvat 
de doelgroep juist de mensen die niet uit zichzelf zullen 
verhuizen, zeker niet naar een ouderenwoning. Zij moeten 
enthousiast gemaakt worden om hun 'kunnen' bij te dragen 
aan de samenleving. En zij vragen om ruime woningen, die 
tegemoetkomen aan alle eisen . Er zal een zekere marketing 
vereist zijn om het concept de benodigde bekendheid te geven. 
Mensen moeten zich verheugen op hun nieuwe levensfase, in 
plaats van dat senioren moeten verhuizen naar een nieuwe 
woonomgeving vanwege fysieke beperkingen . 

De doelgroep zijn dus jonge en actieve senioren, welke wellicht 
net gepensioneerd zijn. Zij gaan vol verwachting een nieuwe 
levensfase tegemoet waarin de eigen persoon centraal staat, 
en geen grote veranderingen meer plaatsvinden en waar de 
woning zich kan aanpassen aan latere fysieke beperkingen . 
Mentale vitaliteit is een vereiste, aan minder fysieke vitaliteit 
is altijd een mouw te passen. Het is van belang dat de 
doelgroep zich kan wortelen op een plek die dat waardig is . 
Een plek waar je niet al te vaak nieuwe buren krijgt, waar 
je ze gewoon kent en een persoonlijke band niet vreemd is. 
Midlifecrisis is een hedendaags begrip, het is het herkenbare 
conflict met jezelf, dat je na jarenlang geleefd te zijn door 
anderen, eigenlijk helemaal niet weet wie je bent, omdat je 
zelf geen invulling hebt kunnen geven aan je persoonlijkheid. 
Iedereen heeft dromen, en je zou nooit moeten ontdekken dat 
het te laat is om die dromen uit te voeren, daarom moet het 
heerlijk zijn om als je stopt met werken je daarop te mogen 
en te kunnen richten. Geen midlifecrisis, maar je verheugen 
op een nieuwe start. Je hebt je leven lang gewerkt om jezelf 
vrij te maken om van deze start gebruikt te mogen maken. 
En financieel ben je verzekerd van een inkomen. Oat is de 
doelgroep! 

Doelgroep 
De actieve SS+er die met enthousiasme een nieuwe levensfase tegemoet gaat. 
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Plaats binnen de samenleving 

Een dergelijk platform voor cultuur zal alleen een 
toevoeging zijn op onze samenleving op plekken waar de 
omgeving deze 'cultuur' kan consumeren . Dit zijn stedelijke 
plekken, dorpskernen of wijkcentra, met een relatief grote 
bevolkingsdichtheid. Het zijn tevens plekken waar de senior 
doorheeft dat zijn of haar inzet van groot belang is voor de 
omgeving. In centra van steden waar al veel verschillende 
culturele weefsels aanwezig is, zal een dergelijk initiatief met 
name aansluiten bij iets oudere consumenten . Dit omdat zij 
zich thuis zullen voelen bij de organisatie. Omdat jongeren 
op zo'n stedelijke plek ook de keus zullen hebben om gebruik 
te maken van voorzieningen gerund door leeftijdsgenoten, 
zal dit niet tot het beoogde succes leiden. Een dergelijk 
initiatief zal goed passen in een herstructureringsproject 
in een wijk waarin juist weinig samenhang bestaat en een 
micronetwerk (sociale samenhang) nodig is om de wijk een 
drive te geven. Op deze manier biedt een dergelijk cultureel 
platform voorzieningen waar de hele wijk baat bij heeft. Zij 
kan de, vaak ontbrekende, 'emotionele ' centrumfunctie op 
zich nemen en is daarmee zeker vereist naast de meer fysieke 
centrumfunctie van detailhandel. In dorpen kan een dergelijk 
initiatief zorgen dat een samenraapsel van faciliteiten voor 
een groot gebied voorzienend kan zijn. 

Woon typologie 

De woonvorm die hierbij hoort is kleinschalig en persoonlijk 
en maakt het mogelijk om ook tussen de senioren zelf 
sociale samenhang te waarborgen. Met als gevolg dat zij 
minder afhankelijk zijn van betaalde zorg, maar juist kunnen 
vertrouwen op mantelzorg (zorg van elkaar). De bewoners 
kiezen deze plek voor 'het leven' en moeten zich veilig kunnen 
voelen in die keuze. De omgeving heeft een menselijke schaal 
waaraan je, je kunt hechten, je kunt identificeren en je thuis 
kunt voelen. De woningen zijn aanpasbaar in het geval van 
fysieke beperkingen en voorzien in de zorgen voor morgen. 
Thuiszorg is in huis, maar mantelzorg zal in dit persoonlijke 
woonconcept minstens zo'n belangrijke rol gaan spelen. We 
moeten niet vergeten dat bijna 65% van de ouderen drie 
maanden voor het overlijden nog thuis woont [Rapportage 
ouderen 2006, tabel 7 .10] en wellicht kan dit percentage nog 
aanzienlijk verhogen in de juiste woonomgeving . 

De woningen zullen in enkele verdiepingen boven de meer 
stedelijke functies komen te liggen. Waarbij de entree aansluit 
op het 'plein ' van culturele functies . Dit zodat er een zekere 
ontmoetingsplek en 'extra bedrijvigheid ' kan ontstaan bij deze 
entree. Voor de woontypologie moet gezocht worden naar een 
persoonlijke woonvorm, want een 'zuivere flatvorm ' is zeker 
niet geschikt voor een dergelijk woonconcept. 

Kulturhus, architectuur en succes 

In Overijssel is inmiddels op verschillende plaatsen het 
Scandinavische initiatief 'Kulturhus' ge"introduceerd . Dit is 
een concept voor een cultureel platform, waarin tal van 
functies word en samengevoegd. Het concept heeft als 
uitgangspunt dat een plus een drie is. Het succes van dit 
concept dat in de de praktijk blijkt, bewijst dat. Ondanks dat 
in het Kulturhus senioren geen bijzondere rol spelen komt 
het concept aanzienlijk overeen met het geopperde idee en 
omvat elementen welke als voorbeeld kunnen dienen voor het 
concept van het 'Zilver Hart'. Wei wordt in het boekje over 
het concept 'Kulturhus' het volgende gezegd : 'Dikwijls zijn 
ouderen gangmakers omdat zij een direct belang hebben . 
Ze zijn in grote getale blijven wonen in hun kleine dorp of 
gersoleerde wijk. Hun mobiliteit neemt af, hun vraag naar 
voorzieningen niet. Bovendien zoeken zij de ontmoeting met 
andere in een natuurlijke drang tegen vereenzaming .' [bron : 
Sleutels inleveren : op weg naar een Kulturhus, 2005] Dit geeft 
toch duidelijk aan dat juist deze ouderen een spil kunnen zijn 
binnen een dergelijk project. 

Het is niet vreemd dat op sommige plaatsen initiatieven 
niet aanslaan. Zo zijn in verschillende substedelijke wijken 
buurtcentra aanwezig we Ike slechts in beperkte mate hun dienst 
doen . De centra zijn niet bekend en buurtbewoners zijn niet op 
de hoogte van de aangeboden activiteiten. Daarom juist is een 
concept als het Kulturhus interessant. Het samenbrengen van 
vele verschillende activiteiten en het toevallig contact laten 
maken van de gebruikers met andere aangeboden activiteiten 
stimuleert en interesseert de bewoners van de wijk. De 
architectuur waarin een dergelijke visie zou kunnen aanslaan is 
transparant en uitnodigend. Bij het passeren van een centraal 
plein worden de verschillende functies kenbaar gemaakt, 
informatie wordt op een vrijblijvende manier gepresenteerd . 
Ook wordt foldermateriaal op deze centrale plek aangeboden. 
Op deze manier kan het gebouw letterlijk gaan dienen als 
hart van de wijk, want ook bewoners kunnen hun kunsten 
en gunsten aanbieden. Deze vrijblijvende en informele sfeer 
wordt bereikt door veel vriendelijke materialen en glasgebruik 
op de begane grond. Ook de geelbruine bestrating, welke 
tegenwoordig in veel stadscentra wordt gebruikt, heeft een 
du idelijk prettige en gemoedelijke invloed op de passant. 
De begane grond zal een openbare en vrij toegankelijke 
structuur hebben, er zal gedacht moeten worden aan de 
culturele en meer commerciele functies (theater, bibliotheek, 
cafe, restaurant, kunstencentrum, kinderopvang), terwijl op 
de verdieping daarboven juist de meer dienende functies 
te vinden zijn, zoals artsen, woonservice en zorginstanties. 
Deze verdieping is meer gesloten en geeft meer een gevoel 
van privacy. Juist het bezoek aan deze dienende functies kan 
gecombineerd worden met de meer commerciele functies op 
de begane grond . Zo kun je denken aan een kopje thee op 
het terras van het grandcafe na het bezoek aan de huisarts. 
Door toevoeging van actieve bewoners die zich thuis voelen, 
en hun thuisgevoel overbrengen in een sociale cohesie van de 
wijk, ontstaat een echt en kloppend zilver hart . 
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Inmiddels is er door het concept te formuleren de 
probleemstelling reeds in haar context geplaatst. Tijdens 
het afstudeeronderzoek zijn vele deelvragen aan de orde 
gekomen. Een uitwerking van deze deelvragen volgt in de 
volgende twee hoofdstukken. Deze scriptie probeert een zo 
volledig mogelijk antwoord te vinden op de probleemstelling, 
terwijl het uiteindelijk doelstelling van de afstudeeropgave is 
om deze oak toe te passen in een architectonisch ontwerp . 

De senioren warden voor onze samenleving bindmiddel door 
middel van cultuur. Dit gebeurt in de openbare ruimte, die 
voor iedere burger toegankelijk is. Door de dynamiek en 
menselijke invulling wordt deze openbare ruimte publiek 
domein daarmee is het het medium waarin cultuuroverdracht 
plaatsvindt. De architectuur van het Zilver Hart, moet zowel 
fysiek als functioneel het decor gaan vormen daarmee is zij 
context. 

De aanpak zet de verschillende aspecten als volgt in: 

Cultuur = middel 
Publiek domein 
Architectuur 

'Dit is mijn thuis' 

= 
= 

Over wonen, hechtlng, trots en thuisgevoel . 

medium 
context 

Welke architectuur kan een thuis vormen voor de senior? 
Wat is cultuur? 
Wat zijn identiteit en hechting? 
Wat is sociale binding en hoe komt die tot stand? 
Hoe ga je vervreemding tegen? 
Hoe creeer je 'plekken'? 

'Daar gebeurt het' 
Over openbare ruimte en publiek domein. 

Wat is een goed functionerende openbare ruimte? 
Hoe ontwerp je die? 
Er moet iets gebeuren en er moet van alles te zien zijn. 
Hoe zorg je voor sociale controle en veiligheid? 

'Ik ga nieuwe dingen maken, leren en 
ontdekken' 
Welke architectuur stimuleert culturele activiteit? 
Welke architectuur maakt mensen nieuwsgierig om op 
verkenning uit te gaan? 
In wat voor soort gebouw kun je vrijblijvend rondneuzen en 
ontdekken? 

le hebt 

waar zij 

Doelstelling: 

iervan kan 

Het ontwerpen van een voorbeeldproject dat aan de hand van 
seniorenhuisvesting en voorzieningen voor culturele activiteiten de kracht van 

senioren inzet als sociaal maatschappelijk sleutelstuk. 15 



Thuis is jouw wereld, want jij bent reeds in de wereld thuis geworden 
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'Cultuur als middel' 

Om cultuur te kunnen inzetten als middel om een centrale 
plaats in een stedelijk weefsel te creeren moet onderzocht 
worden wat cultuur nu eigenlijk is en waarom het nu juist dit 
aspect is dat moet worden ingezet. Daarnaast moet gekeken 
worden op welke manier dit middel ingezet kan worden. 

Wat is cultuur? 

De hedendaagse betekenis van cultuur is veelzijdig en is niet 
eenduidig te vatten. Zij varieert van de vormende activiteiten 
waarmee de vrije tijd besteedt kan worden (kunstuitingen) 
tot alles dat door de samenleving is voortgebracht, ofwel alles 
dat geen natuur is. Binnen dat laatste verstaan we ook de 
manier waarop het individu gesocialiseerd is en in groepen 
zijn samenhang vindt. 

Het woord cultuur is afgeleid van het Latijnse colere, wat 
bebouwen, verzorgen, veredelen betekent. 'Cultura agri' is de 
oudste betekenis van cultuur, hiermee wordt de bebouwing 
van de akker bedoeld. Wij kennen deze term nog steeds als 
'cultiveren'. Cicero ( een denker uit de Romeinse oudheid) 
gebruikt deze term voor het eerst op een meer figuratieve 
wijze : 'cultura animi est philosophia', wat 'bewerking van de 
geest is wijsgerige vorming' betekent. Hiermee werd een 
meer sociale betekenis van het woord cultuur geintroduceerd. 
In de 18e eeuw kwamen er nieuwe opvattingen over het 
cultuurbegrip. Het zou het verschil aanduiden tussen adel 
en burgerij. Alles buiten de normatieve begrippen was 
'zonder cultuur' en barbaars. Aan het einde van de 18e 
eeuw bekritiseert de Duitse schrijver en cultuurfilosoof Johan 
Gottfried Herder (1744-1803) deze opvatting, en gaat in op 
de relativiteit van het cultuurbegrip. Volgens hem heeft iedere 
samenleving een cultuur, maar zou de westerse hoger zijn. 
Zo zouden er hoge en primitieve culturen bestaan. Cultuur 
staat hierbij nog steeds voor de bewerking van de geest. Het 
omschrijft zowel de waarden en normen, het ambacht als de 
leefwijze. Bij een primitieve cultuur zijn dezen vanzelfsprekend 
en eenduidig; er wordt gehandeld zoals ook de voorouders 
handelden. Je wordt boer omdat je vader boer was. Je bent 
Christen omdat je dat via je opvoeding is meegegeven. Bij 
een hogere cultuur bestaat er het besef dat een bepaalde 
'bewerking van de geest' (leefstijl), niet de enige mogelijkheid 
is. Men kan zijn eigen cultuur vormen. Hiermee staat een 
hoge cultuur voor een bepaalde vrijheid om je te ontplooien 
en je interesses te ontwikkelen. Juist in deze zin kan cultuur 
het middel zijn op een plek waar vrijheid tot initiatief en 
ontplooiing centraal staat. 

De omschreven sociale maatschappelijke betekenis van 
cultuur is uiteraard altijd hetgeen geweest dat de samenleving 
verbonden heeft. Het is in principe niets anders dan socialisatie. 
Het brengt mensen samen, en laat mensen geloven in hun 
eigen identiteit. Voor het individu is het belangrijk dat hij of 
zij zichzelf kan identificeren met een bepaalde groep en een 
bepaald imago. Vanuit dit oogpunt is het niet vreemd dat we 
onder cultuur zowel herkomst en leefgewoonten, als 'culturele' 
activiteiten, zoals theater, muziek, dans en kunst verstaan. 
Al is deze laatste versie meer de vervreemde versie van de 
eerst genoemde betekenis, zij gaat meer over een individuele 
cultuur die voor ieder persoon verschillend kan zijn . Deze 
vorm kan solitaire cultuur genoemd worden. Het handelen 
van bevolkingsgroepen, zoals rituelen, normen en waarden en 
daarmee de vormen van socialisering kan dan sociale cultuur 
genoemd worden. Economisch gezien is de eerste solitaire 
cultuur zeer interessant, zij is niet zozeer een vanzelfsprekend 
gevormde leefwijze, en deel van het individu, maar is te 
koop. Via commercie wordt mensen duidelijk gemaakt welke 
elementen zij nodig hebben om hun solitaire cultuur vorm 
te geven . Daarnaast kan het creeren van deze cultuur tot 
beroep worden. Denk aan bijvoorbeeld muzikanten, dichters, 
schrijvers, kunstenaars of acteurs dit zijn de cultuurdragers. 
Wij kopen deze vormen van cultuur in plaats van dat wij haar 
beleven en vergeten soms dat we wel degelijk ook zelf cultuur 
kunnen 'zijn'. Wij leven nog weldegelijk volgens bepaalde 
standaarden, maar vaak maakt de media ons blind om deze 
culturele mens te zijn. We denken dat gastvrijheid, openheid 
en historisch erfgoed de enige overblijfselen zijn van ons gratis 
te consumeren deel van onze samenleving. En we vragen 
ons helaas af of cultuur wel financieel haalbaar is. En dat 
terwijl cultuur juist komt vanuit een democratie, een systeem 
waarbij mensen hun enthousiasme en inzet kunnen gebruiken 
om bij te dragen aan de samenleving. Langzaam lijken we 
te gaan leven in een nieuwe wereld, waar democratie weinig 
betekenis meer heeft. Laten wij ons herinneren en laten wij 
cultuurdragers in ons midden brengen! 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



• 
• • • 
• • • • 
• • • • • 
• • • • • • • • 
• 
• 
• 
• • 

Orie vormen van sociale cohesie 

De overeenkomsten van verschillende mensen in cultuur 
zorgt voor herkenbaarheid en verwantschap, ofwel sociale 
cohesie. Deze sociale lijm kunnen we op verschillende niveaus 
onderscheiden. In deze scriptie zijn deze onderverdeeld in 
drie vormen; het micro-, meso- en het macroniveau. Onder 
microniveau verstaan we de cohesie binnen het gezin, de 
familie en de vriendenkring . Vaak kan ook de werksituatie 
hieronder gerekend worden, omdat men dagelijks binnen 
dezelfde sociale omgeving opereert. Binnen dit niveau wordt 
de persoon als individu duidelijk erkend. Met het mesoniveau 
wordt de samenhang in groepsverband bedoeld. Binnen deze 
groepen neemt men deer vanwege bepaalde overeenkomsten. 
Voorbeelden zijn de woonomgeving, verenigingen, 
kerkgenootschappen, en klassen bij het genieten van 
onderwijs. De interactie die mensen op dit niveau met elkaar 
hebben is op basis van de groepsvorming. Mensen kennen 
elkaar oppervlakkig, met name van gezicht en algemene 
persoonskenmerken, zij hebben op basis van overeenkomsten 
interactie met elkaar. Onder het macroniveau verstaan we de 
eigenschappen van een uniculturele samenleving, zoals een 
taal en geschiedenis. Het meest vanzelfsprekende voorbeeld 
van sociale cohesie op dit laatste niveau is wellicht te zien 
rond het fenomeen 'voetbal'. Verder kan tot dit niveau ook de 
universele sociale cohesie genoemd worden, waarbij mensen 
elkaar als mens herkennen en elkaar als zodanig behandelen . 
Hierbij gelden algemene normen en waarden als bindmiddel. 
Een belangrijk voorbeeld hiervan zijn de rechten van de 
mens . 

Sociale cohesie is voor een ieder belangrijk om zich deer van 
de maatschappij te voelen en niet te vereenzamen. Het helpt 
je om je thuis te voelen en je te identificeren met je eigen 
plek binnen de samenleving. Alie mensen zoeken een thuis, 
al hoeft dit 'thuis' niet altijd fysiek te zijn. Om eenzaamheid 
en vervreemding te voorkomen zijn voor het individu vooral 
het micro en het mesoniveau belangrijk, deze kunnen elkaar 
in zekere zin aanvullen bij gebrek aan het andere. Zo zijn 
gezinnen met name gericht op het microniveau, en zullen 
senioren en jonge alleenstaanden hun sociale interactie meer 
op het mesoniveau zoeken . Juist de ouderen zijn, als het om 
sociale cohesie gaat, een kwetsbare groep. Voor hen moet 
een woonomgeving gemaakt worden waar sociale cohesie 
op mesoniveau sterk en duurzaam kan zijn. Het vertrouwen 
op mantelzorg is hier een onderdeel van. Ze voelen zich 
door de vervreemding niet altijd meer deelnemers van onze 
samenleving, maar toeschouwers. 

Economisch, sociaal en politiek 

Een beeld dat voldoet aan de eisen van de doelstelling is 
wellicht het geromantiseerde beeld van het plein uit de Griekse 
oudheid; de 'agora'. Hier kwamen sociale, commerciele en 
politieke activiteiten samen. Betrekken we deze activiteiten op 
cultuur, dan vinden we in alle drie de gevallen een duidelijke 
relatie. Achtereenvolgens worden deze activiteiten in het 

openbaarbehande~ . 

Wellicht is het belangrijkste aspect van het openbare leven 
sociaal. Het is echter vaak moeilijk het sociale te scheiden 
van politieke en economische aspecten . Deze laatste twee 
zijn vaak de grondslag voor sociaal contact. Puur sociale 
motieven kunnen echter weldegelijk een reden zijn om in 
de openbare ruimte te verblijven . Vooral voor senioren is 
het de vrijblijvende ontmoetingsmogelijkheid een drijfveer 
om aan het openbare leven deer te nemen. Denk hierbij aan 
hangouderen. De interactie van sociale contacten vindt hierbij 
op verschillende niveau's plaats . In de meest algemene zin 
horen mensen elkaar praten en zien ze elkaar. Ze herkennen 
dat het om andere mensen gaat. Eventueel zien ze in elkaar 
een stukje van zichzelf en hoe zij zelf gecultiveerd zijn. Ze 
herkennen een taal en kunnen woorden met elkaar wisselen. 
Ze laten zien, of herkennen bij anderen, wat voor leefstijl 
ze beoefenen, soortgenoten kunnen ze aanspreken op hun 
verwandschap. Denk hierbij aan het uitlaten van de hond, 
een punk-uiterlijk of een Feyenoord petje. Dit zijn vormen van 
sociale cohesie op macro-niveau. Verder kunnen mensen vage 
bekenden tegenkomen uit de straat, van het kerkgenootschap 
of van de sportvereniging. Zij kunnen elkaar groeten en 
eventueel een gesprekje aanknopen. Ook is de ontmoeting 
van intieme kennissen of familieleden in de openbare ruimte 
mogelijk. 

Cultuur kan in economische zin gevormd worden door 
bepaalde materiele verwachtingen te scheppen. In onze 
huidige samenleving speelt de commercie sterk in op ons 
culturele besef. We denken inmiddels dat we een senseo, 
auto, ladyshave en mp3-speler nodig hebben om volwaardig 
mens te kunnen zijn. 'Ik consumeer dus ik ben'. De sociale 
cohesie die plaatsvindt door deze economische aspecten is 
op macro-niveau, wij voelen ons deel van een groep doordat 
we bepaalde goederen bezitten. In de openbare ruimte vindt 
onder andere tussen de mensen zelf uitwisseling plaats over 
maatschappelijke normen, hierbij kunnen we denken aan 
de nieuwste mode en economische positie; het rijden van 
een mooie cabrio. Daarnaast is er via etalages, winkers en 
advertenties de mogelijkheid om de markt aan de consument 
te promoten. Om een volwaardig stedelijk plein te maken zijn 
er daarom ook commerciele voorzieningen nodig. 

De politiek is in staat het openbare leven te domineren. Denk 
aan de andere sfeer die er op straat bestaat in onderdrukte 
landen. De politiek die bedoeld wordt als we het hebben over 
het openbare plein, is wellicht meer de cultuur van het plein. 
Deze politieke dimensie van het openbare leven heeft te 
maken met 'macht'; wie bepaald uiteindelijk water gebeurd. 
Macht kan zijn oorsprong hebben in bijvoorbeeld geweld of 
geld (commerciele partijen) . Ook in de publieke ruimte, op het 
openbare plein is deze 'machtsvraag' van belang en bepalend 
voor de 'cultuur' van het plein. Naast de gedragsnormen die 
op het plein heersen zijn er ook de rituelen (feesten) . De 
mensen die zich identificeren met de betreffende publieke 
ruimte zullen op de hoogte zijn van deze politiek en hierover 
communiceren. 19 



20 

Met de industrialisatie heeft helaas een grote vervreemding 
van de samenleving zijn intreden gedaan. De volwassen 
man is buitenshuis gaan werken en vaak ook de vrouw om 
zo het gezin te kunnen onderhouden. Voorheen was het gezin 
veelal een onafhankelijk systeem dat binnen de gemeenschap 
functioneerde en waarbij ieder gezinslid zijn taak had. De 
klinische scheiding van functies is zo ver doorgevoerd, dat 
werken en leven niet meer samen lijken te vallen. Daarnaast 
viert in onze dagen het kapitalisme hoogtij . De scheiding en 
het marktmechanisme van functies is zo uit de pan gelopen, 
dat we zelfs de taken die het dichtst bij ons werkelijke 
menszijn staan uitbesteden. We stoppen onze afhankelijke 
kinderen en senioren weg bij instituties en 'zoeken ons 
geluk in de winkel'. (Bahrdt). Dankzij de financiele blindheid 
van de werkende mens wordt vergeten dat het juist deze 
kwetsbare 'alleenstaanden' zijn die we nodig hebben voor ons 
onbetaalbare geluk. Het zijn hen die onvoorwaardelijke en 
oprechte liefde kunnen geven. 

Achtereenvolgens worden vier belangrijke levensfasen 
behandeld . De keuze voor het onderscheid tussen deze fasen 
is gemaakt vanuit de sociaal maatschappelijke positie. 
1. Het kind binnen het gezin 
2. Het alleenstaande individu 
3. De volwassene binnen het meerpersoonshuishouden 
4. Niet werkende (alleenstaande) senior 
De positie wordt bepaald door de vorm van sociale cohesie. 

Van de behandelde drie verschillende niveaus van sociale 
cohesie zijn de eerste twee, het micro en het mesoniveau 
sterk afhankelijk van de levensfase waarin een individu zich 
bevindt. De mate waarin mensen zichzelf op macroniveau 
binden is sterk afhankelijk van cultuur (lees ook gezinscultuur) 
en individu. 

"O 

E 
Q) 
Q) 

~ 
Q) 

> 

baby/ 
kind 

puber 

senior 

Thuls ls Jouw wereld 
Thuis = moeder/ vader 
Geborgenheid, velligheld 
Ontgroeien thuis, zoekend naar eigen identiteit 
Thuis = niet per definitie elgen identiteit 
Eigen werelden opbbouwen, de wereld ontdekken 
Combineren van werelden 
Thuis = vluchthaven 
Thuisloos, !even vanuit de auto 
Jij bezoekt de wereld 

Minder mobiel 
Wegstoppen? Wegcijferen? 
De wereld komt naar jou toe! 
.Thuls Is tnuw wereld 

Het is niet heel correct om te classificeren in levensfasen, 
omdat ieder individu natuurlijk een unieke opeenvolging 
van fasen beleeft. Voor vrijwel iedereen geldt wel dat je als 
kind binnen een gezin geboren wordt, en dat je vanuit een 
compleet afhankelijke positie langzaam een eigen identiteit 
en sociaal netwerk ontwikkelt. Vanuit de thuissituatie kan 
een jonge volwassene zelfstandig gaan leven, maar hij of zij 
kan ook direct vanuit daar in een andere gezinssituatie als 
volwassene stappen. Verder zal niet iedere volwassene een 
eigen gezin stichten of zelfs een partnerschap aangaan. Ook 
het al dan niet hebben van werk is van wezenlijk belang 
om iets te kunnen zeggen over vormen van sociale cohesie. 
Het al dan niet deelnemen aan bepaalde levensfasen is 
persoonsgebonden, maar grotendeels geldt wel dat deze 
fasen in een vaste volgorde optreden. Onderstaande grafiek 
is een wetenschappelijke ondersteuning voor de verschillende 
sociale levens-fasen. 

thulswonandan (m) 
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Het verloop van de sociale cohesie op microniveau gedurende de menselijke 
/evensloop. [figuur door auteur met data van Centraal Bureau voor de 
statlstiek) 

Bewust is ervoor gekozen om onderscheid te maken tussen 
mannen en vrouwen. Dit heeft twee hoofdredenen. Het 
percentage werkende vrouwen ligt lager en heeft door de 
eventuele gezinsvorming een ander verloop. Daarnaast is 
de levensverwachting van vrouwen hoger en zijn zij binnen 
partnerrelaties ook nog eens jonger. Dit zorgt ervoor dat aan 
het einde van de levensloop er aanzienlijk meer alleenstaande 
vrouwen zijn dan mannen. Wat in deze grafiek erg duidelijk 
wordt is dat rond het twintigste levensjaar en in de laatste 
levensfase sociale contacten op micro-niveau aanzienlijk 
minder aanwezig zijn . Om de sociale behoeften van de mens 
toch te vervullen moet deze gezocht worden op het meso
niveau, dus binnen de sociale contacten met vrienden en 
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Het verloop van de tljdsbesteding gedurende de menselijke levensloop . 
[figuur door auteur met data van Centraal Bureau voor de Statistlek] 

Bovenstaand een grafiek met daarin de activiteiten waar 
automatisch sociale interactie uit voortvloeit. We zien dat 
een rand dezelfde leeftijden contacten met sociale invloeden 
ontbreken . 
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Het percentage alleenstaanden gedurende de levensloop. [figuur door auteur 
met data van Centraa/ Bureau voor de Stat/stiek] 

In bovenstaande grafiek het percentage alleenstaanden 
gedurende de menselijke levensloop weergegeven. Opvallend 
is het reeds verklaarde, en zeer opvallende verschil tussen 
mannen en vrouwen. Na het 85ste levensjaar is de afname 
van het percentage alleenstaanden bij vrouwen te verklaren 

- ,,. , I 

-- . . ... -- -gezin 

doordat ZIJ 1n een instelling gaan wonen. Indien men 
alleenstaat is het deelnemen aan het openbare leven relatief 
belangrijker voor het sociale welbevinden. 

Een kind dat geboren wordt heeft nag geen sociale netwerken 
en verlangt slechts naar een thuis met de geborgenheid en 
veiligheid van het gezin . Het verlangen naar sociale cohesie 
op het micro niveau zal nooit meer zo sterk warden als bij het 
kind. In de jeugd ontwikkelen zich stap met stap identiteit en 
sociale netwerken. Langzaam ontwikkelt het kind zijn eigen 
wereld en plaatst zich als individu binnen de maatschappij. 
Als het zijn ouderlijk huis als jonge volwassene verlaat komt 
het letterlijk las van de gezins-cohesie op mirco-niveau, en 
belandt het gezin naar de achtergrond (mesa). Dankzij het 
kapitalisme lijken kind en ouder vanaf dat moment ieder hun 
eigen weg te gaan. Familiebanden zijn onbetaalbaar geworden 
omdat tijd geld is. Jonge alleenstaanden zijn wellicht nag het 
meest belangrijk voor ans openbaar leven. Zij hebben veelal 
financiele latten nag niet onevenredig hoog gelegd, omdat 
een gezin nag niet onderhouden hoeft te warden. Zolang zij 
geen partner hebben vindt hun sociale interactie met name op 
het meso-niveau plaats. Zij besteden nag relatief veel tijd aan 
cultuur en sociale netwerken. Kijken we in stadscentra dan 
zijn het oak deze jonge volwassenen die op doordeweekse 
dagen uitgebreid flaneren en op terasjes te vinden zijn. 

Met het partnerschap ontstaat een nieuwe sociaal 
maatschappelijk situatie, een kern die mogelijkerwijs uitgroeit 
tot een gezin. 'Thuis' wordt weer belangrijk onderdeel van 
sociale interactie. Oak lijkt de volwassene dan meer slaaf 
te warden van zijn eigen portemonnee. Vanuit de thuisbasis 
probeert de hij/ zij verschillende werelden te combineren, 
terwijl hij ze vaak niet echt samenvoegt en echt eigen 
maakt. Een zeer belangrijk dee! van de sociale cohesie van 
de volwassene vindt plaats op het werk. We zien oak dat 
werkelozen over het algemeen eenzamer zijn dan werkenden . 
Thuis lijkt een vluchthaven te zijn geworden, voor zijn 
optreden in het openbaar. Men leeft vanuit de auto, alsof men 
vluchtige bezoeken maakt aan de wereld. Met deze woorden 
pro beer ik te refereren naar de 'capsulare beschaving'. [de 
Cauter 2004) De eventuele kinderen zullen ter zijner tijd 
het gezin verlaten. De volwassene zal langzamerhand ouder 
warden, sinds het einde van de 19e eeuw is het pensioen 
ingevoerd en in 1956 de AOW, waardoor werken vanaf het 
65ste levensjaar, en eventueel eerder niet meer nodig is. 
Hierdoor kan het inmiddels senior geworden individu zijn 
of haar eigen tijd indelen. Hier tegenover staat wel dat een 
belangrijke invulling van het dagelijkse leven wegvalt. Vooral 
voor alleenstaanden is de sociale cohesie via het werk erg 
belangrijk. Het wegvallen van het werk is dus een belangrijk 
deel van een nieuwe levensfase . 
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Wie zijn nu eigenlijk de cultuurdragers in de maatschappij? 
Dit zijn de mensen die zich niet alleen op een eigen manier 
uiten, maar hiermee juist ook in contact staan met de 
maatschappij en haar inspireren. Voorop staat de drang om 
zaken over te brengen en te communiceren via een medium, 
en niet het economisch belang. Beeldend kunstenaars, 
schrijvers of artiesten zijn goede voorbeelden. Communicatie 
gaat meestal via woorden, beelden of geluiden. Naast 
cultuurdragers kunnen we ook de cultuuroverdragers noemen, 
in beroepsperspectief kennen we docenten. Maar het zijn juist 
ook senioren die met veel plezier hun opgedane kennis willen 
overdragen. Een initiatief dat hieraan duidelijk vorm geeft is 
'Stichting gilde Nederland' (www.gilde-nederland.nl). Dit is 
een netwerk van locale gilden waarbinnen SO+ers hun kennis 
en ervaring belangenloos overdragen aan anderen. 'Burgers' 
hebben de keuze zich door cultuurdragers en overdragers te 
laten inspireren en van hen te leren. Juist in de opvang en 
ontwikkeling van kinderen kunnen deze cultuurdragers en 
overdragers een belangrijke rol spelen. 

Doel is senioren als potentiele cultuurdragers in ons midden 
te brengen, maar dat is niet het enige dat zij nodig hebben 
om zich te ontplooien . Het is erg belangrijk dat deze mensen 
op die plek de vrijheid krijgen om te ondernemen en aan 
initiatieven vorm te kunnen geven. Dit vraagt om een flexibele 
omgeving, waar vanalles mogelijk is. Voor de cultuurdragers 
is verder een sterke sociale omgeving nodig met mensen die 
ze kennen. 

Om te zorgen dat er voldoende 'afnemers' van de cultuur 
zijn, kan de plek een platform zijn als ondersteuning van de 
wijk. Binnen de wijk vraagt dit platform om een potentiele 
en bereikbare plek waar een prominent plein met culturele 
functies spil is. Dit plein is de Thuisbasis van senioren, niet 
alleen intern, maar ook voor senioren van buiten de stad is 
het de ontmoetingsplek 

'Bij de p/aatskeuze van bejaardenwoningen en 
bejaardentehuizen moet men vooral rekening houden met 
het contactverlies en de groeiende fysieke en psychische 
onmacht van oude mensen tot het /eggen van contacten.' ... 
'Van bes/issende betekenis is dat het dicht bij het centrum van 
de wijk ligt, dat voor bejaarden die niet meer in een beroep 
werkzaam zijn en de lange weg naar de city mijden, vaak 
de enige gelegenheid biedt aan het openbare /even dee/ te 
nemen en nieuwe contacten te vinden.' [Bahrdt, Een leefbare 
stad] 

Zoals reeds geschetst is, staat het thuisgevoel en het hechten 
aan een omgeving centraal. Het hechten aan een omgeving 
is iets dat gaat over het identificeren van jezelf aan een 
bepaalde plek, een plek waar je trots op kunt zijn. Zo kan 
het wonen in het 'Zilver Hart' iets zijn om trots op te zijn. De 
binding hieraan is echter binding aan een concept, waarvan 
de schaal groot is en enigzins te vergelijken met het trots zijn 
op het wonen in een bepaalde stad. Hierbij hebben we het 
over sociale cohesie op macroniveau. Voor het uniek voelen 
als persoon zar ook een menselijker schaal nodig zijn, met 
de mogelijkheden van sociale cohesie op mesoniveau. Dit 
gaat dus niet alleen om een fysieke woonomgeving die deel 
is van de identiteit, maar ook om een sociale woonomgeving. 
Binnen woongroepen van maximaal zo'n 20 personen blijft er 
een soort sociale hechting bestaan, waarbij iedereen elkaar 
als persoon kent en erkent. De fysieke omgeving moet een 
gevoer van verantwoordelijkheid oproepen, maar zij heeft ook 
een gezamenlijke maakbaarheid, waarin dingen ondernomen 
kunnen worden. 
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HOFJE IN GRONINGEN [foto:auteur] 

Wat is een geschikte woonvorm voor senioren? Allereerst kan 
kleinschalig wonen in een hofstructuur zorgen voor mantelzorg 
tussen de senioren zelf. Het kleinschalig wonen gaat ook 
vervreemding tegen, een klacht van vele ouderen: 'lk ken mijn 
buur niet'. Daarnaast geeft 77% van de babyboomers aan dat 
zij Willen wonen met gelijkgestemde mensen, die leefstijl en 
interesses delen. Zo kan binnen de verschillende hofjes een 
eigen cultuur bestaan, die aansluit bij de bewoners. Voorts is 

Het hofje: een sociaal netwerk 

RIVIERENSTEDE TE GRONINGEN 
Wooncomplex met voorzleningen aan een plein. Een voorbee/d met 
duidelijke actlviteit en sociale controle. [foto:auteur] 

het belangrijk dat er iets gebeurt, en dat er vanalles te zien 
is. Rechtsboven staat een foto van een voorbeeldproject, het 
kwart ronde gebouw vormt een plein waaraan voorzieningen 
grenzen. Op dit plein gebeurt vanalles, zo zie je jongeren uit 
de wijk voetballen. Kijk je naar de gevel van het woongebouw, 
dan zie je tal van senioren naar buiten kijken. Deze zorgen 
voor een sociale controle die belangrijk is voor de leefbaarheid 
van het plein . 

Een goede leidraad voor de woonvorm is het hofje, 'een eeuwenoude woonvorm'. Deze woonvorm kwam al in de 15e 
eeuw voor en was bedoeld voor alleenstaande 'gepensioneerde' vrouwen, veelal bediendes. Vroeger waren werkgevers 
verantwoordelijk voor de huisvesting van hun gepensioneerde personeel. Deze huisvesting was dan ook gratis. Eis 
was wel dat deze vrouwen zelfstandig konden wonen. Een van de vrouwen in een dergelijk hofje nam vrijwillig de 
taak als portierster op zich, wat niet alleen inhield dat zij een oogje in het zeil hielt, maar ook regelmatig bij de 
verschillende bewoonsters op bezoek kwam. De woningen van een hofje liggen rond een gezamenlijke tuin . In het 
geval van een moderne versie kan juist deze tuin het gevoel van saamhorigheid bieden, als kleine gemeenschap. Zo 
kunnen bewoners een tuin naar eigen inzicht (laten) inrichten, en zijn ze verantwoordelijk voor het onderhoud. Dit zal 
maken dat elke bewoner zich thuis zal kunnen voelen als in een ouderwetse en kleinschalige straat. Deze woonvorm 
zal ook zorgen voor de nodige sociale controle, en voor een zekere vorm van mantelzorg. Bij tijdelijke ziekte zullen 
de mensen binnen een van de hofjes zich verantwoordelijk voor elkaar voelen . De taak van de 'portier' zal binnen een 
dergelijk model, ook in onze huidige samenleving, een dankbare zijn. De portiers van de verschillende hofjes zullen 
met etkaar een bestuur vormen dat de gang der zaken binnen het 'zitver hart' controteert . 
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The key space for a plaza is not the plaza. It is the street. The relationship to the 
street is integral, and it is far and away the critical design factor. A good plaza 
starts at the street corner. If it's a busy corner, it has a brisk social life of its own. 

Whyte, W.H. 
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Om onze senioren als cultuurdragers in te zetten is interactie 
nodig. Zij moeten elkaar ongedwongen kunnen ontmoeten, 
ideeen uitwisselen en elkaar kunnen stimuleren. De plek 
die bij uitstek in direct contact staat met de samenleving 
is de stedelijke openbare ruimte. De climax is het reeds 
gerefereerde oude Griekse Agora, een plein waarop zowel 
sociale, commerciele als politieke functies samenkomen. 
Niet iedere openbare ruimte beschikt over een dergelijke 
diversiteit, zij moet veel meer worden dan openbaar; en deel 
worden van het publiek domein. 

Om te onderzoeken hoe dat bewerkstelligd wordt, wordt eerst 
de betekenis van de openbare ruimte, het publiek domein en 
de private ruimte onderzocht. 

Publiek domein, openbare en private 
ruimte 

Niet in iedere geraadpleegde bron wordt het onderscheid 
tussen publiek domein en open bare ruimte op eenzelfde manier 
geformuleerd. Om duidelijk te maken welke definities in deze 
scriptie gehanteerd zijn onderstaand een begrippenkader. 

De openbare ruimte en de private ruimte zijn elkaars 
tegenovergestelde. De openbare ruimte is de ruimte die voor 
iedereen toegankelijk is. 95% van deze ruimte is in het bezit 
van gemeenten, en daarmee van onze democratie. Een private 
ruimte is een ruimte in particulier eigendom. De eigenaar heeft 
het recht te bepalen door wie en onder welke voorwaarden 
deze ruimte gebruikt wordt. Private ruimten kunnen openbaar 
toegankelijk zijn, veelal onder bepaalde regels. Voorbeelden 
zijn bibliotheken en winkels. Naast openbare private ruimte is 
er de geprlvatiseerde openbare ruimte. Waar gebruikers de 
openbare ruimte domineren en daarmee eisen stellen aan het 
gebruik. 

Bahrdt zegt dat er pas sprake kan zijn van openbaarheid 
op het moment dat er ook een prive sfeer bestaat. 
Vanuit dit perspectief vergelijkt hij de stedelijke en de 
plattelandssamenleving. Op het platteland zijn prive sfeer en 
openbare sfeer minder extravert aanwezig, hierdoor zijn de 
drempels tot sociale contacten lager. Men weet veel over elkaar 
en kan op ieder moment van de dag bij elkaar binnen lopen. 
De sterke sociale controle in kleine gemeenschappen maakt 
ook dat men in de 'openbare ruimte' in zijn vrijheid beperkt 
wordt. De grenslijn tussen prive sfeer en open bare sfeer wordt 
vervaagt. In de stedelijke samenleving ligt dit anders, en zijn 
prive sfeer en openbare sfeer juist in sterke mate aanwezig. 
Bahrt omschrijft de prive sfeer als zelfgekozen plek om zich 

op te laden voor een nieuw optreden in de openbaarheid. In 
de stad is de prive sfeer tot vluchthaven geworden. 

open are ru1mte 

gepnvat1Seerae 
open bare 
ruimte (3) 

Schema van het gebrulk van onze rulmtelijke omgevlng. [Bron: Auteur] 

Lyn Lofland [1998] ziet onze ruimtelijke omgeving als 
samenstelling van 'sociaal-psychologische domeinen'. Een 
domein is een machtsgebied waar iemand of, in dit geval, 
een bepaalde 'sociale-politiek' het voor het zeggen heeft. 
Lofland onderscheidt drie verschillende domenen; het private 
domein, het parochiale domein en het publieke domein. Het 
private domein wordt gevormd door intieme en persoonlijke 
betrekkingen tussen de leden van een primaire groep, 
bijvoorbeeld een gezin. Het private domein komt dan ook 
vooral voor in de private ruimte (2). Het parochiaal domein 
wordt gevormd door mensen die in zekere zin een groep 
vormen, bijvoorbeeld binnen buurt of wijk. Dit is een domein 
waar vrienden of kennissen elkaar ontmoeten. Hoewel de 
plaats van een dergelijk domein veelal openbaar toegankelijk 
is, wordt de ruimte toe-geeigend door bepaalde groepen. Wie 
er als vreemde binnenwandelt voelt zich vaak een ongewenste 
gast. In het linker diagram bevindt dit domein zich in de 
geprivatiseerde openbare ruimte (3) of in de openbare private 
ruimte (4). Het publiek-domein wordt gevormd door mensen 
die overwegend met vreemden worden geconfronteerd. 
De plek waar het publiek-domein ontstaat is voor iedereen 
openbaar toegankelijk. Zij kan zowel plaatsvinden in (1) als in 
(4). Ruimtelijk gezien komen deze drie domeinen niet alleen 
los van elkaar voor, in de openbare ruimte zullen zij zich 
vermengen. 

Een publiek domein is altijd openbaar toegankelijk. Het 
zijn die plaatsen waar uitwisseling tussen verschillende 
maatschappelijke groepen kan plaatsvinden en ook 
daadwerkelijk plaatsvindt. 'Het publieke domein - in zijn 
ruimtelijke en sociaal-culturele betekenis - is we/ eens 
omschreven a/s de plek waar de stede/ijke samenleving zich 
aan zichzelf voorstelt. De gebruikers, de burgers, kunnen 
zich er ongedwongen bewegen en zien hoe de samenleving 
verandert en welke positie men zelf in dit proces inneemt. 
De ruimte is principieel voor iedereen toegankelijk; geen 
bevolkingscategorie of gerichte activiteit is dominant aanwezig. 
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Wel/iswaar overheerst de vrijheid van de anonimiteit, maar 
dit betekent niet dan men niet indringend kan warden 
geconfronteerd met gedragingen van mensen die men niet zo 
snel tegenkomt in zijn eigen omgeving of op het werk. Men 
kan zijn eigen gedrag of uiterlijk toetsen aan dat van anderen . 
Er vinden indentificatieprocessen p/aats. Een daadwerkelijk 
publiek domein werd door iemand a/s Jane Jacobs, auteur 
van het beroemde boek The Death and Life of Great American 
Cities, dan ook gezien als een p/ek die bij uitstek geschikt 
is om tolerantie en maatschappe/ijk verantwoordelijksgevoel 
aan te /eren.' [Ontwerpen aan Nederland, architectuurbeleid 
2001-2004, 2000) 

Multifunctionaliteit 

Publiek domein ontstaat dus als de openbare ruimte diepgang 
en betekenis krijgt voor verschillende doelgroepen en dus als 
zij multifunctioneel wordt. In zekere zin wordt het publiek 
domein het communicatiemiddel van de ruimte . 

Bestuderen we de stad, dan ontdekken we dat naarmate de 
stad meer stedelijk is, haar multifunctionaliteit toeneemt. 
Hans Paul Bahrdt stelt in zijn boek Een leefbare stad, dat 
een verscheidenheid van functies een voorwaarde is voor 
het leggen van contacten. Daar waar veel functies zijn, zijn 
mensen met verschillende doelen. Omdat het doel per mens 
niet duidelijk is verblijven deze mensen in een bepaalde 
anonimiteit. Helaas wordt de openbare ruimte steeds meer 
overheerst door parochiale domeinen, waardoor mensen 
zonder direct doel als overlast gezien worden. Denk hierbij 
aan shoppingmalls, waar de parochie van de winkelende 
mens dominant is. Hier worden senioren op bankjes, die het 
openbare leven proberen te genieten gezien als overlast en 
bestempeld als hangouderen . 

Bij de opzet van wederopbouwwijken is gedacht vanuit een 
utopisch model van scheiding van functies. Er is helaas reeds 
duidelijk geworden dat dit idee ernstig te kort schiet. De 
kracht van het publiek domein is juist de multifunctionaliteit. 
Een omgeving die slechts voor een functie bestemd is 
veroorzaakt verveling, deze plekken zijn vaak saai en verlaten . 
Voor iedereen zou er de moelijkheid moeten zijn om vanuit 
de woning de straat op te gaan en het openbare leven te 
genieten. In het publiek domein kan men anoniem flaneren, 
omdat dankzij de multifunctionaliteit afkomst en doelen niet 
onthuld worden . 

Met de vermenging van functies (multifunctionaliteit) ontstaat 
de mogelijkheid tot stedelijkheid en daarmee publiek domein . 

In historische (toeristische steden) is dit juist niet aanwezig. 
Daar wordt de multifunctionaliteit van de stad ingewisseld 
voor de monofunctionaliteit van het museum waar de parochie 
van de toerist die de boventoon voert. 

De mens in het publiek domein 

Zonder gebruiker kan de openbare ruimte geen publiek 
domein worden . Wat zijn de behoeften die deze gebruiker in 
dit domein vindt? Gehl [Life between buildings 1987) geeft 
zes positieve kanten van de vrijblijvende contacten die de 
openbare ruimte van het plein tot publiek domein maken. 
1. Het leven op de openbare pleinen biedt een mogelijkheid 
om op ontspannen en ongedwongen wijze ender de mensen 
te zijn. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld televisie kijken, is 
men zelf participant. 
2. Het verkeren in de openbare ruimte geeft een mogelijkheid 
tot spontane en onverwachte verdergaande vormen van 
contact, zeals bijvoorbeeld een praatje met een vreemdeling. 
3. Openbare ruimten bieden de mogelijkheid om mensen die 
je al kent te ontmoeten en op deze ongedwongen wijze het 
contact met hen te onderhouden. 
4. Het horen en zien van andere mensen geeft de mogelijkheid 
tot het vergaren van informatie over de - sociale - wereld om 
ons heen. Kinderen bijvoorbeeld leren hierdoor hoe andere 
mensen zich gedragen en kleden. 
5. Andermans activiteiten kunnen ons inspireren en op nieuwe 
ideeen brengen. 
6. De levendigheid van openbare ruimten biedt een 
tegemoetkoming aan de menselijke behoefte aan prikkeling 
van de zintuigen. 
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In deze paragraaf wordt onderzocht op welke manieren de 
openbare ruimte gebruikt kan worden. Hiervoor is ingezoomd 
op een stedelijk plein. De analyse is echter mogelijk voor 
ieder stukje openbare ruimte. Er is gekeken welke functies 
dit plein voor haar gebruikers vervult. Hieruit volgen drie 
hoofdfuncties. De manier van vermenging van deze functies 
bepaalt uiteindelijk het karakter/ de kleur van de openbare 
ruimte. 

In de voorgaande analyse is onze omgeving beschreven als een 
verdeling van openbare ruimte en private ruimten. Openbare 
ruimte was daarbij de ruimte die voor iedereen toegankelijk 
is, ofwel primair toegankelijk. In deze analyse noem ik haar 
daarom de primaire wereld. Vanuit deze primaire wereld zijn 
verschillende private ruimten toegankelijk, iedere gebruiker 
heeft een unieke koppeling met deze 'secundaire were/den'. 
De toegankelijkheid is verschillend per individu. Omdat deze 
private ruimten ondergeschikt zijn aan de primaire wereld 
noem ik deze secundaire werelden. Secundaire werelden 
hoeven niet alleen fysieke plaatsen te zijn, zij kunnen ook 
sociale groeperingen zijn, waar niet iedereen vanzelfsprekend 
deel van uitmaakt. Ook een groep hangjongeren in de 
openbare ruimte vormt een secundaire wereld. 

Heel primair zijn er twee soorten gebruik van het plein, de 
verkeersfunctie en de verblijfsfunctie. 

Transferfunctie 

Iedere gebruiker van de openbare ruimte zal zich vroeg 
of laat altijd voortbewegen, onafhankelijk het doel in die 
openbare ruimte. Kijken we naar de ruimte van het plein 
dan zal iedere gebruiker dus van de verkeersfunctie van dat 
plein gebruik maken, minimaal om te komen en te gaan. 
Kijken we naar de verschillende groepen gebruikers van het 
plein dan is deze benaming niet toerijkend. Er is namelijk 
een groep die de openbare ruimte van het plein slechts 
gebruikt als tussenmedium om van de ene naar de andere 
plek te gaan. Deze gebruiker zal niet in of rond het plein 
verblijven. De gebruiksfunctie van deze groep wordt daarom 
de transferrunctie genoemd. 

De functionele stad van het CIAM, probeerde de stad te 
verdelen in vier gebruiksfuncties; wonen, arbeid, recreatie 
en verkeer. Bij de ideologie van de functionele stad worden 
deze functies ook ruimtelijk van elkaar gescheiden, zo zou het 
verkeer een aparte ruimte krijgen. In wederopbouwwijken is 
goed te merken dat de ruimte van de straat bedoeld is als 
monofunctionele ruimte. De wegen in woonwijken, zijn vaak 

slechts bedoeld om de wijken te ontsluiten, hier vindt geen 
stedelijke activiteit plaats. Op een stedelijk plein is er het 
passerend verkeer, dat het plein gebruikt als doorgangsgebied, 
de betekenis die de openbare ruimte voor deze gebruikers 
heeft is transferruimte. 

Een plein zal altijd in verbinding staan met de ruimte 
eromheen. Verschillende verbindingen zorgen voor een 
routing over het plein. Voor de sfeer is het bepalend wat 
voor verkeersstromen toegestaan zijn. Is het plein alleen van 
de voetganger, komen er fietsers of zijn auto's toegestaan? 
Deze elementen kunnen van essentieel belang zijn voor het 
functioneren van een plein. Neem bijvoorbeeld de Grote Markt 
in Groningen. Rond deze markt was tot halverwege de jaren 
'70 een 3 baansweg aanwezig, waarover verkeer scheurde. 
Deze verkeerbaan vormde een complete barriere tussen het 
plein zelf en de stoepen langs de gevels. 

Een goed voorbeeld van een openbare ruimte die slechts 
transferruimte is, is een snelweg. Alhoewel het hier om een 
priviligeerde openbare ruimte gaat, waarbij er eisen worden 
gesteld aan het gebruik van deze ruimte. (privileges, het 
hebben van een rijbewijs, het rijden van een auto, een 
bepaalde snelheid) 

Verblijfsfunctie 

Een plein is een openbare ruimte, dit maakt dat zij voor 
iedereen toegankelijk is. Ieder mens heeft de vrijheid om 
zonder of met reden op het plein te verblijven. Dit verblijven op 
zich kan tot doel worden. Er kan sociale interactie ontstaan. 

Plaatsen als parken waar het recreeren uitgangspunt is 
zijn goede voorbeelden van de openbare ruimte waar de 
verblijfsfunctie de hoofdtoon voert. 

Poortfunctie tot private ruimten 

Aan de openbare ruimte grenzen private ruimten. Mensen 
zijn op een uniek manler met verschillende private ruimten 
verbonden. Op een stedelijk plein zullen er niet alleen 
mensen zijn die het plein als transferruimte gebruiken, of er 
in e openbaarheid willen verblijven, maar ook mensen die 
een doel hebben niet in de openbare ruimte zelf maar het 
bezoeken van een private-ruimte. Voor deze mensen is het 
plein als het ware een entreegebied. We kunnen denken aan 
bewoners, mensen die in de ruimten rond het plein werken of 
winkelend publiek. Voor deze mensen heeft de ruimte van het 
plein extra diepgang gekregen doordat er andere ruimten aan 
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verbonden zijn. Zij voelen zich voorts betrokken met het plein 
doordat zij een verbintenis hebben, zij zullen zorgen voor 
sociale controle. 

Aan een stedelijk plein zullen secundaire werelden grenzen . 
De verschillende secundaire werelden zijn toegankelijk via de 
primaire wereld. Op een stedelijk plein zullen altijd bewoners 
en gebruikers van deze secundaire wereld passeren . 

Een voorbeeld waar deze poortfunctie domineert is een 
shoppingmall. Hoewel het gebruik van deze openbare ruimte 
als transferfunctie gestimuleerd wordt, zodat mensen die 
oorspronkelijk niet tot doel hadden om te consumeren toch 
verleidt kunnen worden . In de openbare ruimte proberen 
winkeliers signalen te geven aan het voorbijtrekkend publiek 
via uithangborden en etallages. Zij proberen hun entreedeuren 
letterlijk als verlokkelijke poort in te richten . 

2. 

~ 
c -
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Schemat/serlng van een stedel/jk pleln. Te onderschelden zljn drle 
verschi/lende soorten van gebruik van de opbenbare ruimte . 

Van de openbare ruimte wordt op drie verschillende manieren 
gebruik gemaakt. De mate waarin waarmee een of twee 
van deze manieren de op de voorgrond treden bepaalt een 
groot deel van het karakter van de openbare ruimte. Parken 
zijn goede voorbeelden waarbij het doel als verblijfsruimte 
de hoofdrol speelt, bij snelwegen is dat de functie van 
transferruimte. Als laatste zijn een winkelcentrum of een 
woonstraat goede voorbeelden voor een openbare ruimte 

die optreedt als entree naar een secundaire wereld . Over 
het algemeen worden op deze laatste twee het gebruik als 
transferruimte of als verblijfsruimte als overlast ervaren. 

Hoe stedelijker een openbare ruimte is, hoe intensiever de 
drie functies met elkaar vermengd worden. 
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Wat is een plein? 

Een plein is een open onbebouwde ruimte bij of tussen 
bouwwerken. [van Dale] Qua beleving is deze definitie 
echter niet toerijkend, een open onbebouwde ruimte tussen 
bouwerken kan namelijk verschillende typologieen hebben; 
een hof, een plein, een straat en een patio zijn niet hetzelfde. 
Het zijn niet alleen de afmetingen, maar het is met name het 
gebruik van dat deze typologie bepaalt. Zo zal een open ruimte 
met daaromheen woningen eerder als hof ervaren warden en 
een open ruimte met daaromheen voorzieningen als plein. In 
een algemene functie omschrijving geeft het stedelijk plein 
ruimte aan het publiek domein. 

Centrale plek 

Of het nu om een plein, een hof een patio of een hal gaat, 
in alle gevallen ontstaat er een centrale plaats doordat 
de omringende wanden zich richten naar die plaats. Het 
zwaartepunt wordt bepaald door de assen die loodrecht op de 
omringende wanden staan. 

Diagram met verschillende zwaartepunten. Opvallend Is dat de /aatste drle 
pleinen een duidelijke richting aangeven die de gebruiker wegbrengt van het 
plein, en het pleln daarmee meer tot transferruimte maken. 

Gevels kunnen op soortgelijke wijze refereren naar een andere 
plaats die als het ware gearticuleerd wordt. Een heel bljzonder 
voorbeeld hiervan is het Sint Marco plein in Venetie. Aan het 
plein staan verschillende gebouwen waarvan sommige een 
signaal zijn en verwijzen naar een ander gedeelte van het 
plein. Afhankelijk van de richting van benadering verschilt de 
betekenis. 

Fascinerend is de tegenstelling die convex of concaaf 

gevormde gevelwanden tot elkaar hebben op de ervaring 
van die openbare ruimte. Een plein bijvoorbeeld, waarbij de 
gevelwanden convex gevormd zijn verwijst naar buiten het 
plein en naar de aanliggende straten. Een concaaf gevormd 
plein verwijst naar het plein zelf. Het architecten bureau 
Sauerbruch Hutton speelt heel sterk met de tegenstelling van 
deze effecten. Onderstaand een project waar dit toegepast 
wordt. 

-Sauerbruch hutton architects, Kantoren aan de Rijn, KO/n (Duitsland) 
[Bron:www.sauwerbruchhutton.de] 

In de ervaring van openbare ruimten met vormen waarvan 
zoals hierboven een voorbeeld is gegeven blijkt hoe sterk dat 
centraliserende effect is. Des te meer wanden van het plein zich 
richten naar het centrale punt van het plein des te beslotener 
het plein aanvoelt. In de diagram die de zwaartepunten van 
het plein behandelt is dit herkenbaar. Voor het concept van het 
Zilver Hart is het van belang dat de gevelwanden een zekere 
beslotenheid waarborgen, en dus naar het centrum van het 
plein gericht zijn. 

Eisen van het plein 
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Bij het vormgeven van een plein is het niet alleen van 
belang dat zij ruimte geeft aan het publiek domein, en aan 
sociale activiteiten plaats kan bieden. Een plein moet ook 
een comfortabele verblijfsplaats zijn . Het moet veilig zijn 
en er moeten beschutte plaatsen zijn die tegen weer en 
wind beschermen. Bankjes en goede verlichting zijn heel 
praktische elementen. Een veilig gevoel vraagt om sociale 
controle. Hiervoor is niet alleen de aanwezigheid van 
voldoende mensen toereikend, maar ook dat een gedeelte 
van deze mensen zich verantwoordelijk voelt voor de plek. 
Positeve en negatieve voorbeelden die dit illiJstreren zien 
we bij stationsgebieden. Een slecht voorbeeld hiervan is het 
nieuwe stationsplein in Groningen. Op het plein, zoals het nu 
is, is er geen ruimte voor mensen die bij de plek horen. Er zijn 
slechts voorbijgangers. De voon:ieningen (winkeltjes, loketten 
en horecagelegenheden) met het bijbehorende personeel zijn 
naar achter het stationsgebouw rand de perrons geplaatst. 
Ondanks de aanwezigheid van mensen voelt het plein onveilig, 
kil en onpersoonlijk aan. Deze missende groep zijn als het 
ware de bewoners van het plein. Zij houden een oogje in het 
zeil en ervaren de gebeurtenissen. Zij zijn ook aanspreekpunt 
voor alles wat met het plein te maken heeft. Op station Utrecht 
centraal, en in Eindhoven zijn ter plaatse van de gebieden 
voor voetgangersverkeer ook de voon:ieningen geplaatst. Het 
effect van de sociale controle is direct te ervaren, het gebied 
voelt leefbaarder aan. Station Amersfoort en Den-Bosch zijn 
daarentegen weer meer unheimlich, de weinige voon:ieningen 
zijn ook nog eens vaak gesloten. Een conclusie is dus dat 
op openbare plaatsen waar winkels en horecavoorzieningen 
ontbreken, een bloemenkraam, viskraam of kranten kiosk 
onmisbaar zijn. 

Het nieuwe stationsplein In Groningen, door KCAP bv. (foto: fietsberaad.n/) 

Verder moet er aan gedacht warden dat de voetgangers 
die het plein levendig maken ook daadwerkelijk aanwezig 
zijn, de nabijheid van actieve voetgangersgebieden . Zander 
mensen kan een plein geen publiek domein warden. 
Heel belangrijke voon:ieningen die hiervoor zorgen zijn 
openbaarvervoersknooppunten. Deze kunnen een plein 
tot sleutelstuk maken tussen woongebied (wijk) en stad, 
of zelfs andere steden. In veel dynamisch functionerende 
stadspleinen is de actieve rol van bussen en taxi's herkenbaar. 
Mensen die wachten bij, of onderweg zijn naar hun ov-halte 
hebben bij uitstek een anoniem alibi om in de openbare 
ruimte te verblijven, zij kunnen verleidt warden tot de 
attracties van het plein. Vanaf de ov-halte moet er dan ook 
veel te zien en te beleven zijn. Richten we ons op een centraal 
plein op wijkniveau, dan kunnen we zorgen dat actieve 
voetgangersgebieden over het plein lopen, waarmee het plein 
als het ware een maas wordt voor de achterliggende wijk. 
Hierbij is het van groat belang dat het gebied ten opzichte 
van de voetganger logisch doorgankelijk is en de route 
plezieriger verloopt dan een route om het gebied heen. Er 
moet daarom vooral gedacht warden vanuit de beleving van 
de voetganger. 'Voor de voetganger draait het simpelweg om 
/ogische /oopstructuren zonder hindernissen.' [Martin Hajer] 
De belangrijkste ingredienten zijn oven:ichtelijkheid, openheid 
en uitzicht. 'In de woonwijk moet de voetganger koning zijn. 
Ieder prettig /eefmilieu en elke vorm va openbaar /even op 
straten en pleinen wordt vernietigd, wanneer men de auto 
a/Jes toestaat wat deze wi/ hebben. Een druk autoverkeer kan 
soms een imposant gezicht zijn. Maar de automobilist neemt, 
zolang hij aan het stuur zit, niet of s/echts op geringe wijze 
dee/ aan het openbare /even. Alleen de voetganger die rustig 
kan /open, kan blijven staan en rondkijken en de vrije keus 
hee~ om contacten aan te knopen of distantie te bewaren, is 
in staat het openbare /even op straten en p/einen tot stand 
te brengen. Hij mag hierbij niet meer dan onvermijdelijk is, 
gestoord worden door het gemotoriseerd verkeer. ' [Bahrdt] 
Bij het ontwerp voor een zone in de openbare ruimte moet 
voorts rekening gehouden warden met de aanwezigheid 
van bestaande voon:ieningen (winkels, bibliotheken, 
sportvoorzieningen, snackbars, scholen, cafe's) het bezoek te 
voet naar deze voon:ieningen moet gestimuleerd warden en 
uitnodigen om de zone te passeren . 

Vanzelfsprekend is de aanwezigheid van activiteiten van groat 
belang. Veel historische barrokpleinen zijn niet veel meer dan 
een mooi vormgegeven verblijfsplaats, een openbaar museum . 
De aanwezigheid van publiektrekkende voon:ieningen kan· 
ertoe bijdragen dat het op allerlei tijden van de dag levendig 
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is. Markten, evenementen, kermissen, terassen, eettentjes en 
straatmuzikanten maken het plein tot een plaats voor sociale 
activiteiten. 

Verd er heeft niet a Ileen de ontwikkelaar, maar oak de vormgever 
taken die verband houden met het goed functioneren van een 
plein. De openbare ruimte moet vormgegeven zijn met een 
logische opbouw en met goede proporties, dit zorgt ervoor 
dat de gebruiker haar aangenaam beleeft en dat die beleving 
een vanzelfsprekende ervaring kan warden. Bij gebrek hieraan 
raken mensen gedesorienteerd en verdwalen ze. Dit laatste 
leidt tot frustratie en onbegrip. Als het gaat om een stedelijk 
plein dan moet deze een eigen identiteit moet hebben. 
Het moet herkenbaar zijn en verschillen van andere open 
buitenruimten zoals bijvoorbeeld parkeerplaatsen. Hiervoor is 
een zekere beslotenheid is vereist, waarbij de gevelwanden en 
de ruimte van het plein in een zekere relatie tot elkaar staan. 
Het plein van de hemelse vrede in Peking illustreert dit belang. 
Deze openbare ruimte heeft wel degelijk een belangrijke 
openbare functie, maar het kan in twijfel getrokken warden in 
hoeverre het een plein genoemd kan warden . 

;, \. 

Plein van de hemelse vrede (Tienanmenplein) In Peking. (foto: 
curleuzeneuzemosterdpot. web-109.nl) 

H. van der Laan behandelt in zijn boek het 'plastisch getal' 
hierbij betrekt hij maatverhoudingen op gebouwen en de 
stedelijke omgeving. In de stedenbouw wordt al langer een 
vuistregel gehanteerd voor de verhouding van het straatprofiel. 
Hierbij verhouden de gevelwand en de straat zich maximaal 
als 1:3, bij bredere straten gaat de samenhang verloren. Van 
der Laan introduceert niet alleen deze verhouding maar oak 
een maximale maat voor pleinen. Een straat is in een van haar 
3 dimensies oneindig, terwijl een plein in haar 3 dimensies 
bepaald is. De maatstaf die hij aan de maximale verhouding 
toedicht is 1:7. Kijken we in de praktijk naar pleinen waarbij 
de verhouding tussen open ruimte en gevelwanden grater 

is, dan warden deze pleinen inderdaad als te groat ervaren. 
Daarnaast bestaat er een duidelijk onderscheid tussen deze 
verhouding en een plein met gevelwanden die een hoogte 
hebben met 1/3 zijn van de breedte. Deze laatste verhouding 
geeft namelijk de ervaring van een besloten (intiem) plein. De 
eerste geeft meer de indruk van een marktplein. 

Bebouwing waarbij de hoogte van de gevelwanden en de tussenl/ggende 
ruimte zich verhouden als 1: 7 en 1: 3. 

Bovenstaande voorwaarden zijn heel praktische vereisten 
voor de vormgeving van het plein. Naast dat een plein vraagt 
om een bepaalde beslotenheid moet het oak inzicht geven in 
de structuur van de omliggende straten, zodat de gebruiker 
zich kan orienteren ten opzichte van de stad. Het plein is 
over het algemeen een centrale plek waar verkeersassen 
samenkomen . 

Een belangrijke basis voor ongedwongen ontmoetingen is 
dat mensen elkaar vrijblijvend kunnen observeren . Dit is 
het aspect van onderlinge zichtbaarheid van activiteiten. 
Deze moet de mensen op het plein, en de mensen van de 
aangrenzende binnenruimten bewust maken van elkaar. 
Hiervoor moet de afstand van mens tot mens niet te groat 
zijn, maar oak niet te klein. In voorzieningen moet het alibi 
om in de voorzieningen te zijn een vrijblijvendheid hebben. 
Zo kan een themaavond in een cafe mensen gemakkelijk 
buitenuitsluiten omdat gedacht wordt dater sociale netwerken 
aan ten grondslag liggen. De vrijblijvende ontmoeting bij 
een bakker, of apotheek heeft deze sociale selectie niet, de 
aanwezigheid ligt ten grondslag aan een universele menselijke 
behoefte. In een vrije samenleving zouden geen mensen zich 
hiervan buitengesloten moeten voelen. Het onderscheid dat 
we tussen beiden kunnen maken is de ontmoeting uit sociale 
overweging en de ontmoeting uit praktische overweging. Met 
daaruitvolgend de verwachting dat de duurzame contacten 
eerder uit de sociale ontmoetingsplaatsen zullen voortkomen. 
Om mensen uit te nodigen tot sociale ontmoetingsplaatsen 
moet met over het algemeen een drempel over. Een uitdaging 
die binnen het programma van openbare voorzieningen 
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aangegaan kan worden, is deze drempel te verlagen. Dit kan 
gedaan worden door sociale en praktische functies met elkaar 
te vermengen, door bij de praktische functies een vormende 
identiteit aan te bieden, die zich eveneens bindt aan sociale 
netwerken. Zo kunnen we eraan denken dat men tijdens het 
wachten bij de kapper men wordt uitgenodigd tot het maken 
van schilderijen. Bij het wachten bij de apotheek blijkt dat 
er een workshop georganiseerd wordt waaraan lotgenoten 
deelnemen. Bij de gemeentelijke bali ligt het filmprogramma, 
waaraan discussieavonden zijn gekoppeld. Bahrdt spreekt 
over een vereiste multifunctionaliteit om sociale belangen te 
behartiggen. "De verscheidenheid van functies in een milieu is 
de vootwaarde voor het leggen van contaeten" . 

Het belang van een plein in een wederopbouwwijk gaat echter 
verder dan de verrassing van de vrije ongedwongenheid van 
het publiek domein. Juist in wijken waar in de loop der tijd 
een sterke sociale binding is ontstaan, is een centraal plein 
waarbij ongedwongen ontmoetingen kunnen plaatsvinden 
van groot belang. De wederopbouwwijken zijn bij uitstek 
wijken die daarom vragen. Destijds zijn gezinnen in deze 
wijken in hun eerste koophuis gaan wonen en hebben hun 
kinderen daar naar school zien gaan. Er hebben zich reeds 
hele levens afgespeeld. Het zijn ook juist de senioren uit deze 
wederopbouwwijken die ook duidelijk aangeven dat zij in 
hun wijk willen blijven wonen. Op een centraal plein kunnen 
vage bekenden elkaar opnieuw ontmoeten, en herinneringen 
ophalen over de wijk van vroeger. In deze senioren ligt ook de 
geschiedenis verborgen. Door hen de ruimte te geven zich te 
herinneren en zich centraal binnen de wijk te plaatsen kunnen 
zij de cultuurhistorie in stand houden, en vorm geven. Voor 
deze senioren is het plein dus niet alleen een vrijblijvende 
ontmoetingsplaats, maar juist veel meer. Voor hen is het een 
stuk identiteit en sociale houvast. De mensen zijn er, en in 
de winkelcentra wordt het duidelijk dat jongeren en senioren 
zoeken naar een sociaal geaccepteerde ontmoetingsplek . 

Kruisbestuiving 

Om de doelstelling te bereiken moet ik een gebouw maken, 
dat zichzelf omsluit en waarin een publiek domein kan 
ontstaan. Het gebouw moet een volwaardige en prettige 
huisvesting zijn voor mensen die zich met het gebouw 
identificeren. Het gebouw zelf moet deze bewoners, de 
mensen uit de wijk en mensen van daarbuiten stimuleren om 
nieuwe dingen te ontdekken en te ondernemen. In dat laatste 
deel zal architectuur erg belangrijk zijn. Het gebouw moet 
visuele communicatie mogelijk maken. En open staan voor 
kruisbestuiving . 

OU 
SC FU CTIES 

In het bovenstaand diagram wordt uitgelegd dat een gebouw 
meerdere functies kan vervullen, en dat deze functies 
onderling op verschillende manieren interactie aan kunnen 
gaan. Zij kunnen slechts aaneengeregen zijn tot een gebouw, 
maar zij kunnen ook op zo'n manier samen gebracht worden 
dat zij tezamen een duidelijk grotere waarde hebben dan 
a Ileen. 
5 relaties tegenover maar liefst 15 relaties. Merkbaar is 
het inhoudelljke verschil (communicatieve inhoud) dat te 
vergelijken is met een groep mensen die in een rij staat, of die 
met elkaar proberen te communiceren (interfaciale ruimte). In 
zo'n 'face to face' relatie ontstaat er automatisch een fysieke 
tussenruimte waar het onverwachte kan gebeuren. Het is daar 
waar mensen nieuwe dingen ontdekken . 
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3 Verschlllende sfeerlmpressles van een rulmte met dezelfde afmetlngen. 
In de ervar/ng van een rulmte spelen zintuigelijke waarnemingen een 
belangrijke rol (bijvoorbeeld vlsueel, echo, geur, temperatuur). Is een 
ruimte unlek In haar aard, dan worden de ervaringen In die ruimte op een 
bewustere man/er opgeslagen in het geheugen. Door ident/teiten toe te 
voegen kunnen de verschillende ruimten In een gebouw diepgang krijgen. 

Om hechting aan een omgeving mogelijk te maken is het 
belangrijk dat herinneringen gekoppeld kunnen worden 
aan een fysieke plek. Als men deze fysieke plek opnieuw 
bezoekt kunnen deze herinneringen opnieuw bovenkomen. 
Door het toevoegen van nieuwe herinneringen krijgt de plek 
langzamerhand steeds meer diepgang voor het individu. De 
herkenbaarheid van de plek is voor de herinneringen onmisbaar, 
hierbij gaat het niet alleen om een visuele herkenbaarheid, 
maar speelt ook bijvoorbeeld geur een heel belangrijke rol. 
Redeneren we vanuit het individu, dat moet er op gelet 
worden dat hij of zij niet verward wordt met andere plaatsen 
en de plek slechts een keer in het geheugen voorkomt. Zo'n 
plek noemen we hier een unieke plek . De tegenpool van de 
unieke plek is de generieke plek, deze is algemeen en komt 
men los van de locatie meermalen tegen . Het is moeilijk om 
je aan dergelijke plekken te hechten, herinneringen worden 
moeizaam opgebouwd, zij is gemakkelijk in te wisselen voor 
een andere locatie. Denk aan het openbaar toilet, tankstation, 
hotelkamer of vliegveld . Een speciale vorm van een generieke 
plek is de heterotopie, een benaming die door Foucault 
ge"lntroduceerd werd . Bij een heterotopie, wordt de ideale 
situatie van een unieke plek gekopieerd naar een andere 
locatie. De gebruiker weet dus niet waar hlj of zij zich bevindt, 
maar kan wel de functie van de plek omschrijven door gebruik 
te maken van zijn opgebouwde referentiekader, sprookjesland, 
New York. 

De ervaring van een unieke al dan generieke plek is uiteraard 
per individu verschillend. Een bruin cafe kan voor het ene 
individu een algemene ervaring zijn, terwijl het voor de 
ander een thuisbasis is en een deel van zijn of haar identiteit. 
Het onderscheid ligt hier aan een combinatie tussen de 
intensiteit van het gebruik en de hoeveelheid gelijksoortige 
referentiebeelden. Een gebruiker die een bruin cafe als 
stamcafe ervaart zal een andere betekenis geven aan de 
aanwezige wandversieringen dan iemand die in een vreemde 
stad in een bruin care een kop koffie drinkt. 

Vergelijken we de ervaring van een unieke en generieke 
plek met kunst dan is dat illustratief. Een unieke plek in 
zekere zin abstract. Want voor de gebruiker is er ruimte 
voor nieuwe emoties en belevenissen. Op het moment dat 
je een generieke plek ervaart is die plek beeldend, omdat zij 
refereert naar soortgelijke plekken uit het geheugen. Doordat 
de herinneringen uit het geheugen met soortgelijke plekken 
op verschillende plaatsen verbonden zijn, zullen ook nieuwe 
ervaringen niet plaatsgebonden opgeslagen worden. Het 
thuisgevoel wordt vervlakt en het gevoel van vervreemding 
domineert. 
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Voor de pilot van het Zilver Hart, waarin gesteld wordt dat de 
gebruikers zich moeten hechten en thuis moeten voelen op 
de plek, is het dus erg belangrijk dat het gebouw bestaat uit 
unieke plekken. Plaatsen die hier bij uitstek om vragen zijn 
de multifunctionele ruimten in het gebouw, waar bijvoorbeeld 
vergaderingen of workshops plaats kunnen vinden. In veel 
grote gebouwen worden vanwege de grootschaligheid deze 
soorten ruimten gekopieerd en gaat hiermee de hechting 
binnen het gebouw verloren. De herkenbaarheid van deze 
ruimten mag in het kader zo sterk doorgevoerd worden dat 
deze een eigen identiteit krijgen. Zie voorbeeld van de drie 
identieke ruimte op de linker pagina . 

De ervaring van uniek en generiek geldt niet alleen voor de 
losse ruimten in het gebouw, het geldt in minstens zo grote 
mate voor het gebouw zelf. Het gebouw moet herkenbaar 
zijn, en een eigen sfeer hebben. Zo kan de gebruiker zich 
ieder moment herinnerren waar hij of zij zich bevindt. De 
generieke tegenpool hiervan zien we in de sociale woonwijken 
uit de jaren 'SO -'80, waar het verschil tussen verschillende 
straatbeelden vrijwel onherkenbaar is. Een mens verlangt 
naar orientatie, en wil weten waar hij is, en niet dat hij zich in 
een wederopbouwwijk bevindt . 

Ik denk dat je als architect verplicht bent om in iedere 
woonopgave een omgeving te maken waar men zich thuis 
voelt, en waar men zich kan identificeren met die omgeving . 
Of daar op z'n minst een concept over te vormen en dit op te 
dringen aan de opdrachtgever . 

Aan de rechterzijde is een voorbeeld gegeven van 
seniorenhuisvesting waarbij identiteit/ uniekheid een 
belangrijke plaats heeft gekregen. Het gebouw is herkenbaar 
en straalt een eigen persoonlijkheid uit. Het kan niet anders 
dan dat de bewoners met trots aan anderen vertellen: "kijk 
daar woon ik, dat is mijn huis". Waarom? Omdat dit een thuis 
is, een thuis dat zich onderscheidt van alle anderen. Daarnaast 
staat deze toren aan de parkeerplaats van winkelcentrum 
Selwerd, doordat zij op enkele verkeersassen zichtbaar is 
markeert zij dit winkelcentrum niet alleen van dichtbij, maar 
ook van afstand . 

De berberistoren in de wljk Selwerd Groningen. Het ontwerp is van Olga 
architecten. Een stereotype p/ek in een wederopbouwwijk, die eigen//jk geen 
eigen identitelt had hee~ met de toren identlteit 9ekre9en. [foto boven: 
http://www.skyscraperr:/ty.info, foto onder: Auteur] 
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In de openbare ruimte zijn verschillende soorten van verkeer 
mogelijk, daarbij horen ook verschillende benaderingen van 
die openbare ruimte. Een integrale aanpak die de opgave 
vanuit deze verschillende perspectieven bekijkt is belangrijk 
indien gezocht wordt naar een goed functioneren op stedelijk 
niveau. Voor een openbaar gebouw kan de vraag gesteld 
worden op welke manier de gebruikers van de verschillende 
soorten verkeer het gebouw gebruiken en hoe zij verleid 
kunnen worden tot dat gebruik. Op iedere plek in de stad is de 
samenstelling van de verschillende aanwezige verkeerssoorten 
uniek. Een interessant onderzoek zou kunnen worden gedaan 
door op plekken met verschillende stedelijke kwaliteit de 
intensiteit van de verkeerssoorten te meten. Vermoedelijk zal 
er een duidelijke relatie aan te tonen zijn tussen de vorm van 
stedelijkheid en de vormen van verkeer. De kwaliteit van een 
park is aanzienlijk anders dan die van de Dam in Amsterdam. 
Onderstaand een uiteenzetting voor de verschillende 
gebruikers van de openbare ruimte, te onderscheiden zijn: de 
voetganger, de fietser, de automobilist en de gebruiker van 
het openbaar vervoer. 

De voetganger 

De voetganger is de meest vrije gebruiker van de openbare 
ruimte. Hij is gemakkelijk af te leiden en uit te nodigen om stil 
te staan. Zijn grootste beperking is de snelheid waarmee hij 
zich voortbeweegt, waardoor de afstanden die hij zal afleggen 
beperkt blijven. Indien de voetganger een bestemming voor 
ogen heeft en zich van A naar B verplaatst zal hij over het 
algemeen voor de kortste route kiezen. Voor de ontwerper 
van de openbare ruimte is het dus de kunst de voetganger 
een aangename en korte route aan te bieden die door de 
meest verleidelijke delen van de openbare ruimte leidt. De 
voorzieningen, en dus eventuele doelen van de voetganger 
moeten zo georganiseerd worden dat de voetganger ook in 
contact komt met andere voorzleningen en mogelijkheden. 
De voetganger wordt vooral verleid door informatie die via de 
gevels wordt aangeboden (etalages, affiches). 

Bij het ontwerp voor een gebouw met centrumfunctie, zoals 
bij het Zilver Hart moeten de gebouwmassa's op de begane 
grond gebaseerd worden op de looplijnen van de voetgangers. 
Deze looplijnen moeten de omliggende structuren van de wijk 
met elkaar verbinden en zo verkorte routes mogelijk maken. 
Daarnaast moet de plint van het gebouw informatiedrager 
worden voor de verschillende activiteiten die er plaatsvinden. 
Zowel door de activiteiten en de producten daarvan letterlijk 
te laten zien, als door achter glazen gevels informatie over 
activiteiten en cursussen aan te bieden. Daarnaast moet 
deze informatie vrijblijvend (openbaar) toegankelijk zijn, 
door folderrekken en dergelijke. Op deze manier kunnen 
ook cultuurdragers zelf hun initiatieven via folders en flyers 
kenbaar geven. 

De fietser 

36 De fietser is een andere belangrijke deelnemer van de 

openbare ruimte. Ten opzichte van de omvang van de 
gemiddelde Nederlandse stad is de fiets het meest efficiente 
vervoermiddel, daarnaast is hij zeer flexibel. Onderweg tussen 
twee plekken kan hij gemakkelijk een tussenstop maken, het 
gaat hier met name om de detailhandel. Langs fietsaders die 
woon, recreeer en werkplek met elkaar verbinden zijn het vaak 
supermarkten die een reden vormen voor zo'n tussenstop. De 
zichtbaarheid van de winkels is hierbij van belang, al kiest 
de fietser over het algemeen voor een bezoek aan een vaste 
voorzieningen, en met voorbedachte rade. Een herinnering 
aan deze voorzieningen wordt wel sterk gestimuleerd door de 
zichtbaarheid ervan. Voor de fietser moeten er gemakkelijke 
en uitnodigende voorzieningen zijn om de fiets te kunnen 
plaatsen, daarnaast vormen grote voetgangerszones een 
barriere. Het Zilver Hart zou een kleine supermarkt met lange 
openingstijden kunnen bevatten, een dergelijke supermarkt 
vormt een aanleiding voor de wijkbewoners onderweg 
van en naar andere bestemmingen in de stad even halt te 
houden en voor fietsers die via de centrale verkeersassen 
van de wijk onderweg zijn tussen andere stadsdelen. Langs 
de locatie die later in dit project gekozen wordt loopt een 
belangrijke verbindingsroute met fietsende studenten die 
vanaf de universiteit of studentensport naar huis of naar het 
stadscentrum gaan. 

De OV-er 

De gebruikmaker van het openbaar vervoer volgt een 
statisch traject waar hij of zij op vaste plaatsen in en uit kan 
stappen. Tljdens het traject wordt de reiziger herinnert aan 
bepaalde delen van de stad. Door de vaste route, die met 
het openbaarvervoer gevolgd wordt, leert de reiziger de stad 
kennen vanuit een lineair perspectief. Afstanden worden niet 
hemelsbreed ervaren, en voorzieningen als aaneenrijging 
van een kralen ketting. Het zijn de ov-haltes waar interactie 
moet plaatsvinden met de reiziger, deze moeten vertellen 
welke functies door de halte ontsloten worden. Met name de 
wijkcentra moeten goed ontsloten worden door het openbaar 
vervoer, zodat zij sleutelstuk kunnen worden met de stad. 
Het is voor de stedelijkheid zeer zinvol om wijkcentra te 
combineren met overstapstations voor het openbaar vervoer. 
Daar kunnen radiale vervoerslijnen verbonden worden met de 
concentrische. Voor de wijkbewoners moet het aantrekkelijk 
zijn juist op die plekken in en uit te stappen en onderweg van 
de voorzieningen in het wijkcentrum te maken. 

Automobilist 

De laatste jaren wordt geprobeerd om de automobilist uit 
het stadscentrum te weren. Transferia op knooppunten 
tussen (ring)wegen en openbaarvervoer zorgen ervoor dat 
de automobilist een alternatief wordt geboden. Met name 
voor minder valide senioren, die de auto als vervoersmiddel 
gebruiken, is dit alternatief niet aantrekkelijk omdat er relatief 
veel gelopen moet worden. Met name om deze reden is het 
voor de pilot belangrijk dat deze ook voor de automobilist 
goed toegankelijk is. Hierdoor is het oude stadscentrum vaak 
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niet geschikt voor de pilot. Bezoekers die vanuit de stad of 
regio per auto komen moeten hun auto gemakkelijk en op een 
logische manier kwijt kunnen Vanuit de parkeervoorziening 
moet de bezoeker direct midden in de pilot terrecht komen. 
De omvang, het gebrek aan stedelijkheid en de barriere 
die parkeerplaatsen voor voetgangers vormen, maken het 
bijzonder onaantrekkelijk op het parkeren op het voornaamste 
niveau van de openbare ruimte plaats te laten vinden. Dit leidt, 
ondanks de financiele kosten tot een sterke voorkeur voor 
parkeren op niveau, of in kelders. Betaald parkeren is hierbij 
vanzelfsprekend, omdat het een gelijkwaardig alternatief 
moet bieden voor de bereikbaarheid via een transferium. 

Als de automobilist niet doelbewust onderweg is naar een 
bepaalde voorziening in de openbare ruimte, kan deze echter 
wel bekendheid krijgen door deze visueel zichtbaar te maken. 
Bij de communicatie tussen mensen over voorzieningen 
wordt veelal gerefereerd naar herkenbare objecten zoals 
standbeelden en torens. Door dergelijke objecten voor de 
automobilist zichtbaar te maken leert hij de stad in iconen 
kennen. Dit is zeer belangrijk voor zowel orientatie en 
bekendheid via communicatie. Niet alleen voor de automobilist 
zijn deze herkenbare iconen goed zichtbaar als zij op de zicht
assen van straten geplaatst warden, maar ook voor voetganers 
en fietsers. Deze laatste kunnen iconen goed gebruiken om 
zich te orienteren. Daarnaast kan de automobillst zich door 

VOETGANGER FTETSER 

BENADERING VAN DE PROJECT-LOCATIE DOOR DE VERSCHILLENDE GEBRUIKERS 

een signaal op een straat-as vroegtijdig herinneren welke 
plek hij nadert, zo krijgt hij voldoende tijd om zich voor te 
bereiden op een eventueel bezoek. Voorst is het voor de 
ontwerper belangrijk zich te realiseren hoe een project zich 
presenteert als de automobilist voor het stoplicht staat te 
wachten. Op dat moment is er voor de automobilist oak 
tijd om om zich heen te kijken. 

Consequenties voor de pilot 

Voor de voetganger, de fietser en de gebruikmaker van 
het openbaarvervoer zijn de voorzieningen die in de Pilot 
worden aangeboden belangrijk voor het functioneren. Voor 
de gebruikmaker van het openbaar vervoer, en dus oak 
voor de wijkbewoner is het belangrijk dat bij de pilot een 
knooppunt is vanwaaruit alle windrichtingen van de stad 
bereikt kunnen warden. Het netwerk van openbaar vervoer 
maakt het oak mogelijk om de pilot via een transferium 
te bereiken. Daarnaast vormt het de sleutel tussen wijk 
en stadscentrum. De herkenbaarheid van de pilot door 
middel van een hoog icoon helpt de voetganger en fietser 
met haar orientatie. Voor de automobilist is zo'n icoon 
markeerpunt. Een icoon maakt het daarnaast gemakkelijk 
om verbaal over de pilot te kunnen communiceren. Goede 
fietsenstallingen en parkeermogelijkheden zijn onmisbare 
onderdelen voor het goede functioneren van het plan . 

AUTOMOBILJST 

Blj het onderzoek van een focatie is het belangrljk te kijken op welke manier het verkeer het gebied zal gebruiken en vanuit welke 
perspectieven zlj de focatfe benadert . 37 
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Nu wordt het interessant ons af te vragen op wat voor soort 
plek een dergelijk concept gerealiseerd kan worden . In eerste 
instantie moet het Zilver Hart een centrale ontmoetingsplek 
worden voor senioren in de stad en in de regio, om deze 
reden moet de plek goed bereikbaar zijn. Voorts moet er een 
plek gezocht worden waar de pilot een toevoeging is voor de 
omgeving . In een stadscentrum heeft de pilot weinig toe te 
voegen. Het concept moet een centrale plek krijgen in het 
stedelijk weefsel, ingebed in de culturele netwerken van haar 
bewoners. De wederopbouwwijk lijkt hiervoor een uitstekende 
omgeving. 

De wederopbouwwijk 

Wederopbouwwijken zijn over het algemeen goed ontsloten, 
berelkbaar en hebben een heldere opzet. 

Volgens de wijkgedachte zijn in de jaren '70 in 
wederopbouwwijken buurtcentra gebouwd waarvan de 
voorzieningen langs elkaar heen functioneerden. Los van 
elkaar hadden verenigingen, clubs en voorzieningen geen 
bestaansrecht. En zijn deze centra langzamerhand leeggelopen. 
De lokatie, centraal in de wijk, van deze voorzieningen was 
wel goed gekozen. 

De huidige trend is om functies samen te brengen en 
multifunctioneel in te zetten. Voorbeelden hiervan zijn de 
vensterscholen, cultuurplatforums en shoppingmalls. 

Tijdens de wederopbouw werd vanwege de woningnood 
grootschalig gebouwd volgens de wijkgedachte. De 
wijkgedachte gaat ervan uit dat de verschillende woningen 
samen een buurt vormen, de buurten een wijk en de wijken 
een stad. Er werd nauwkeurig uitgedacht hoe de bewoners van 
de wijk, binnen de wijk al hun voorzieningen konden vinden, 
en vooral ook hoe die voorzieningen bereikbaar zouden zijn. 
Dit zodat de bewoners hun wijk in principe niet hoeven te 
verlaten. 

Het grootste deel van de woning en die gebouwd werden, waren 
eengezinswoningen, rijtjeshuizen met 3 of 4 slaapkamers en 
een losse woonkamer met tuin . De opzet van de buurten is 
vanuit een gemoedelijk gemeenschapsleven en een directe 
relatie met groen, licht en lucht. 

Een duidelijk kwalitatief punt van de wederopbouwwijk is dat 
zij een duidelijke infrastructuur heeft, waarbij het centrum 
van de wijk goed bereikbaar is. Zij is echter cultureel gezien 
niet de spil van de wijk. Zij heeft de kwaliteiten van een 

leissure-centrum, maar is ingebed in de wijk. De mensen die 
zich echt thuis voelen op de locatie, die de plek eigen hebben 
gemaakt ontbreken, of worden gezien als sociaal onwenselijke 
'hangers'. 

l /ndu1lfie 
a Alndtrlijlu llodl/U'i' 

, .. 1 lie 
'IA1# nn 
lel/Mel/91 
M'Klwr~ 

Vorm zal nooit activiteit bepa/en. Vormgeving is echter vaak 
een belangrijke fysieke stimu/ans voor een intenslef stedelijk 
/even. Stedelijk /even komt tot stand bij de gratie van 
ruimtelijke samenkomsten van individuen. 
[Martin Hayer uit: De stad als publiek domein, 1989) 
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De aanpak vraagt om een integraal programma, waar de 
verschillende functies meerdere betekenissen kunnen krijgen . 
Zo kan een theaterzaal ook filmzaal, collegezaal, zaal voor 
lezingen en muziekzaal worden . 

Het plan zal een dynamisch plein omvatten waaromheen 
verschillende functies geplaatst zijn. Het plein zelf biedt 
eveneens mogelijkheid aan diverse activiteiten. Zo kan er 
een klein amfitheater aanwezig zijn, waar optredens van 
muziek of theater plaats kunnen vinden. Ook de verschillende 
onderwijsinstellingen kunnen van dit theater gebruikmaken 
door de schoolvoorstellingen daar te houden. Ook is er door 
de opzet de mogelijkheid om ongeplande optredens, uitingen 
en lezingen. 

Het plein zal deel uitmaken van ieder bezoek aan het Zilver 
Hart. Rechtsonder zijn vier verschillende bezoeken, met 
verschillende bestemmingen uitgewerkt, met daarbij in kleur 
aangegeven welke onderdelen door de bezoeker ervaart 
worden . 

PROGRAM MA 
Een moge/ljke opbouw van de verschl/lende voorzieningen in het Zilver Hart . 
Centraal in het systeem is een dynamlsch openbaar pleln, dat blnnen en 
buitenruimte met elkaar verbindt. 

MUL TIFUNCTIONAUTETT, 
/Inks: de grote zaal; 
zowel theater, bioscoop, collegezaal, 
concertzaal als conferentlezaal. 
rechtsboven het grandcafe: 
zowel lnternetcaf€1 restaurant, galerie 
als bibliotheek. 
rechts: het care 

GEBRUIKERSER VARINGEN 
Unksboven : het bezoek aan een conferentie 
Rechtsboven: het bezoek aan een theatervoorstelling 
Unksonder: een bewoner van het verzorglngstehuls 
Rechtsonder: een bezoek door een wijkbewoner aan de hulsarts 
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Curitiba 

Een prachtig voorbeeld van hoe stedebouwkundige planning 
een succes kan worden zien we in de Braziliaanse stad 
Curitiba. De bewoners voelen zich verantwoordelijk voor hun 
stad waar de belangrijkste twee uitganspunten mens en natuur 
zijn. In het masterplan van deze stad is geen uiteindelijk 
doel geformuleerd, maar de manier waarop de stad zich 
kan uitbreiden. Het plan is 30 jaar geleden gemaakt, maar 
nog steeds actueel. Hierin zijn 4 belangrijke radiale assen 
uitgangspunt, waarlangs de stedelijke voon:ieningen kunnen 
uitbreiden. Langs deze assen loopt een zeer intensief rijdend 
openbaarvervoerssysteem, dat ook voor minder validen zeer 
toegankelijk is. Dit systeem kan langs de uitbreidingsassen 
meegroeien met de stad . Tussen de vier radialen liggen 
concentrische verbindingen die de wijken met elkaar verbinden. 
In deze stad van 1,8 miljoen inwoners maken dagelijks 1,3 
miljoen mensen gebruik van het openbaarvervoersysteem. Het 
verkeer in de stad loopt hierdoor soepel. Op de knooppunten 
van het systeem zijn multifunctionele voon:ieningencentra 
aanwezig. Daarnaast is in tegenstelling tot de gedachte van 
het CIAM het bestemmingsplan heel vrij gehouden. Er is 
aangegeven waar gebouwd mag worden, maar de functie 
van de bebouwing is vrijgelaten. Hierdoor ontstaat een zeer 
diverse functievermening. Op strategische en herkenbare 
plaatsen zijn de algemene stedelijke voon:ieningen aanwezig, 
hierbij worden iconen ingezet, zoals bijvoorbeeld ' de 
vuurtorens van kennis' , met haar bibliotheken. Het motto 
van de stadsplanner en voormalig burgemeester van Curitiba 
is: 'Hoe meer integratie hoe beter een stad wordt' . 

Deze manier van integrale aanpak vormt een heel geschikte 
manier om naar de Nederlandse stad en haar uitbreiding te 
kijken. 

De Nederlandse stad 

In dit hoofdstuk zijn vele aspecten behandeld die invloed 
hebben op het functioneren van de openbare ruimte. Hiermee 
is een beeld gevormd van hoe de openbare ruimte werkt. Van 
Curitiba hebben we geleerd hoe een stad kan groeien volgens 
een model met enkele spelregels, maar zonder einddoel. Dit 
model in aanvulling met het Zilver Hart en methoden die reeds 
in Nederland van toepassing zijn leidt tot een een integrale 
methode om naar de stad te kijken en haar te ontwikkelen. In 
deze paragraaf wordt hiervan een beeld gegeven in de vorm 
van een utopie. 

Het utopisch model heeft net als de meeste steden een 
centraal centrum. Dit centrum is ontsloten door een radiaal 
systeem van openbaar vervoer verbindingen. Dltzelfde 
radiale systeem vormt de basis waarlangs de stad zich kan 
uitbreiden. Het systeem verbindt niet alleen het centrum 
met de verschillende stadswijken, maar ook de stad met 
andere steden. De wijken zijn ook onderling met elkaar 
verbonden door concentrische verbindingen van openbaar 
vervoer. Daarnaast is er de mogelijkheid voor autoverkeer 
om de stad van verschillende kanten te benaderen. In 
ringen rond het centrum liggen eventuele ringwegen. Op de 
knooppunten van deze ringwegen met de radiale assen van 
het openbaar vervoer zijn transferia aangelegd waar men de 
auto kan parkeren, en kan overschakelen naar het openbaar 
vervoer. Op de knooppunten van de radiale en concentrische 
openbaarvervoersverbindingen liggen de wijkcentra. Deze 
plekken zijn ook direct per auto berelkbaar. Naast dat deze 
bereikbare centra een Zilver Hart hebben, heeft ieder centrum 
heeft zijn eigen kwaliteit met op grootstedelijk niveau een 
belangrijke functie. Denk hierbij aan universiteiten, musea, 
ziekenhuizen en sportparken. 

Het Zilver Hart in deze wijken biedt aan senioren die binnen 
de wijk hun sociale netwerk hebben onderdak. Deze centra 
hebben een centraal plein, waarop en waarrond diverse 
activiteiten plaatsvinden. Deze plekken zljn ieder herkenbaar 
en uniek, en onderscheiden zich door een programma dat 
inspeelt op de kwaliteiten van de wijk. In deze centra is 
de vermening van de functies: wonen, werken, recreeren 
het sterkst. Boven deze pleinen wonen de senioren in een 
kleinschalige woonstructuur. Onder de centra kan betaald 
geparkeerd worden om bereikbaarheid voor minder valide 
gebruikers van buitenaf te stimuleren . 
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• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 



: -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

1 stadscentrum het centrum 
2 uitbreidingsassen van 
3 openbaar vervoer 

4 autowegen /parkeerplaats 5 wijkcentrum 
6 wijk 
7 ringweg 
8 parkeer~laats 

9 transfe~1um t andere steden 10 verbind1ng me 

. de verschillende de wljkcentra l1ggen tsen waar 
Ter plaatse van Dit zljn blj uitstek de pl~~onden kunnen 
Zilveren Harten., al aan met hun w/Jk ve sfase toe zljn. 
senioren die soc a n een nleuwe /even 
gaan wonen als ze aa 
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Het latere Gruno dat de bouwers schiepen 
verstoort een open, eerlijk, frisch gezicht: 
straten en pleinen met veel ruimte en licht 
en huizenblokken van het nieuwste type. 

En 't oude centrum, omstrengeld door singels en "diepen" 
biedt schoonheid, reinheid, orde en evenwicht. 

De straten liggen hier gelijkgericht 
naar 't groote marktplein en de "glene riepe". 

Een stad vol gonzende bedrijvigheid, 
doch ook met stille ingetogen pleinen, 

waar men zich waant in een vergeten tijd. 

En de Martini sprenkelt klaterende refreinen 
over een stad die leeft, die lacht en schreit 

en over de menschen, betrouwbaar en eigengereid. 

Willem de Wijk (15 november 1952) 

• 
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Groningen is een interessante plaats voor de pilot. De stad is 
niet alleen centrumpunt in haar provincie, zij is ook de grootste 
stad in de drie noordelijke provinties De lijfspreuk van de stad 
'Er gaat niets boven Groningen', gaat zeker op! Er komen niet 
alleen veel bezoekers uit Friesland, Drenthe en Groningen 
zelf, maar ook uit Duitsland. De centrale functie die de stad 
al vervult kan van extra betekenis zijn voor senioren. Door de 
pilot hier te plaatsen kan zij noordelijk-ontmoetingscentrum 
worden. In het voorgaande hoofdstuk werd daarnaast het 
belang van studenten en senioren aangetoond voor het 
functioneren van de openbare ruimte. Groningen is een 
studentenstad en in combinatie met haar senioren kan een 
pilot op deze plek een uitstekende proeftuin bieden. 

Groningen telde aan het begin van 2007 181.845 inwoners, 
45.558 hiervan waren 55+. Onderstaand een figuur met 
daarin de verdeling de vier levensfasengroepen voor drie 
grote steden. In deze diagram wordt duidelijk dat Groningen 
zich met name door het percentage studenten onderscheidt 
van andere steden. Het is ook de combinatie van studenten 
en senioren die de stad bijzonder leefbaar maakt. Ook tijdens 
kantooruren is het centrum bruisend en actief. De stad heeft 
een actief cu ltu reel I even. 

Later in dit hoofdstuk wordt de keuze gemaakt om de pilot in 

401 !J Gronlngen 
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klnderen 0-19 studentan 20.-29 volwassanan 30-54 senloren55-+ 

Percentage leeffasen-groepen voor de steden Groningen, Elndhoven en 
Utrecht. Te zien is dat het aanta/ 'studenten' In Groningen aanzienlijk hoger 
is dan in de andere twee steden. Eindhoven Is sterk vergrfjsd. [figuur door 
auteur, met data van www.buurtmonitor.nl] 

het specifieke stadsdeel Paddepoel-Selwerd te plaatsen. In de 
rechter figuur wordt reeds aangegeven om welk gebied het 
gaat. Dit hoofdstuk richt zich erop om Paddepoel-Selwerd in 
de context van de stad Groningen te plaatsen. 

' ' 

FJGUUR MET MlGRAnE NAAR DE STAD 
Alie verp/aatslngen van/naar de reg/a op een werkdag. [figuur auteur, naar 
een flguur uit: De eerste lijn moet raak z/jn, tram In regio en stad, kolibrf] 
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DE STAD GRONINGEN MET HAAR FUNCTIES 
Bovenstaand de verschi/lende gebrulkszone's in de stad Gronlngen. 
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De stad Groningen bestaat inmiddels cicra 1000 jaar. Van 
oorsprong is het een ' Drents Brinkdorp', welke is ontstaan 
op de noordelijke uitloper van de Hondsrug. Het centrum 
van de stad bevindt zich op het hoogste punt van deze 
uitloper. In de middeleeuwen werd Groningen een belangrijke 
handelsplaats . In de dertiende eeuw werd er rond de stad 
een vestingwal gebouwd. De grachten die rond het centrum 
lopen zijn hier nog de tekenen van. In 1614 kreeg Groningen 
haar universiteit, die in eerste instantie bedoeld was voor 
predikanten . De stad groeide in de 17e eeuw buiten haar 
wallen en daarom werd in deze eeuw een nieuw vestingwerk 
aangelegd . Deze vestingwerken zijn op de rechter kaart 
uit 1868 nog volledig aanwezig. Aan het einde van de 19e 
eeuw was de stadsbevolking echter dermate gegroeid dat 
de omstandigheden erbarmelijk werden. In 1874 maakte de 
vestingwet een einde aan de verplichting om binnen de wallen 
van de stad te bouwen en kreeg de stad ruimte om te groeien. 
Het noordoostelijke deel van de vestingwallen werd veranderd 
in een park, het Noorderplantsoen. Dit park is in de huidige 
situatie een belangrijk element dat herinnert aan Groningen 
als vestingstad . 

In 1868 werd de spoorverbinding Groningen-Winschoten 
aangelegd . Op de historische kaart uit 1868 (rechts) is deze 
verbinding reeds zichtbaar. In 1870 kreeg Groningen ook 
een treinverblnding met Assen . In 1884 werd de noordelijke 
spoorlijn naar Delftzijl aangelegd. 

Het Reitdiep is een van de oudste verbindingsroutes tussen 
Groningen en de zee. Via deze weg werd een groot deel van de 
handel gedreven. Het gebied aan beide kanten van dit water 
behoort tot het oudste, continu bewoonde cultuurlandschap 
van Noordwest-Europa. Zo maakt het dal van deze rivier deel 
uit van het Groningse terpengebied. 

.. 

' c 

---

\ =..,::====== , ... 
Onder de kaart met hlstorlsche elementen die ook nu nog in de stad terug 
te vlnden zljn, op basis van bovenstaande kaart ult 1868. [Bovenste kaart: 
http://www.kuijsten.de/atlas/gr/groningenl.htmf; Onderste kaart door 
auteur] 
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HISTORISCHE GROEI GRONINGEN 
Bovenstaand het percentage (weergegeven In grijstlnt) van de huidlge 
bebouwlng van de stad Gronlngen dat in de betreffende jaartallen reeds 
aanwezig was. 
Het stadsdeel waar in het volgende hoofdstuk naar gekeken zaf worden is 
met rode stlppellljn aangegeven . 
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snelweg 

ringweg - autoweg 

drukke weg 

I 
I 

' 
INFRASTRUCTUUR VAN GRONINGEN 

... 

Hoe de stad ontsloten Is door auto- en spoorwegen. 

... 
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BEPALENDE STRUCTUREN IN DE STAD 
Het spoor, de ringweg en de waterwegen geven een dulde/ijke structuur aan 
de stad. Het gebled (Paddepoel-Selwerd) waarop In het volgende hoofdstuk 
lngezoomd zal warden ligt ingekaderd door de rlngweg, het Reitdiep en het 
spoor. Door het gebied Paddepoel-Selwerd loopt een intenslef gebruikte 
route voor autoverkeer, fietsers en openbaar vervoer. Het is deze route die 
het stadsdeel met de andere de/en van de stad verblndt. 

BEREIKBAARHEID VAN HET 
ZILVER HART (RECHTS) 
Benadering van de project-locatie, 
ten opzlchte van de stad door de 
versch/llende verkeersdeelnemers. 

STUDENTEN ~ 

SENIOREN UIT STAD • REGIO 

. . . . ... . . . . . --·-·-··· -. . .. 
:~::,:..· .... · . 
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Centraal door het stadsdeel Paddepoel-Selwerd loopt de 
meest intensieve openbaarvervoersroute van de stad. Zij 
verbindt het Centraal treinstation met het universiteitsterrein 
(Zernikecomplex) . Over dit traject lopen verschillende 
busverbindingen, waaronder lijn 17, we Ike om de 10 
minuten rijdt. De gemeente heeft het plan om per 2018 
een tramverbinding over dit traject te laten rijden. Deze zal 
belangrijke locaties van kennis, economie en cultuur met 
elkaar verbinden . 

OV-ROUTE 
De gemeente Groningen heeft het plan om In 2018 een tramverblnding aan 
te leggen tussen het Centraal station en het Unlverslteitscomplex Zernike. 
Over deze route loopt nu een busverbindlng die reeds om de 1 O minuten 
rljdt. 

• Treln richting : 
Noorde11Jke dorpen 

Trans~um 
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""~nrverslteitscomplex Zemlke 
w-nanse Hogeschoo/ ' 
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Transfer1um 
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CIBOGA 

Centr.YI Station 
'" Gronln:ger Museum - _ .. ,,,,._ ------

' 
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TI-eln rlchtfng: 
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In het centrum van de stad komt de detailhandel voor in linten, 
in de vorm van winkelstraten. Centraal in de omliggende 
wijken zien we winkelcentra die veelal op een kruising van 
zowel een radiale als centrische weg gelegen zijn . 

SCHEMATISERTNG VAN DE DETAILHANDEL TN DE STAD 
Deze schematlsering komt overeen met het utopisch model gegeven aan het 
einde van het hoofdstuk "Fysieke en functionele aspecten• . 
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PERCENTAGE 55+ERS PER WIJK 
In Paddepoel (38%) en Corpus den Hoom (35%) wonen de meeste 55+ers. 
In het stadscentrum wonen relatief minder sen/oren. Opvallend is dat de 
wederopbouwwljken door aanzienlljk meer senioren bewoond worden dan de 
oudere en nieuwere wljken. 
[Figuur is gebaseerd op data van www.buurtmonltor.nl] 
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Uitgaande van de keuze voor deze stad gaan we op zoek 
naar een geschikte locatie voor de pilot. In het voorgaande 
hoofdstuk werd reeds geanalyseerd dat het centrum van een 
wederopbouwwijk een goede plek voor de pilot zal zijn. De 
stad Groningen heeft zes wederopbouwwijken. Opvallend is 
dat deze wijken direct te herkennen zijn aan het percentage 
senioren dat er woont. 

Op de linker kaart wordt het percentage SS+ers per woonwijk 
aangegeven. We zien dat in het centrumgebied weinig senioren 
wonen. Het is moeilijk toegankelijk met de auto en daarmee 
voor minder validen onaantrekkelijk als woonlokatie. Wat 
opvalt is dat met name in Paddepoel en Corpus den Hoorn erg 
veel SS+ers wonen. Beide wijken zijn uitbreidingen uit dejaren 
'50-'60. Bezien we de kaart, dan lijkt een opvallende correlatie 
te bestaan tussen het bouwjaar van een bepaalde wijk en het 
percentage senioren dat daar woont. Om te onderzoeken of 
er ook van een werkelijk verband sprake is, zijn van de drie 
grote steden Groningen, Eindhoven en Utrecht alle wijken 
bekeken en is het percentage senioren uitgezet tegen het 
bouwjaar van de betreffende wijk. Hierbij is gekeken naar het 
gemiddelde bouwjaar van de woningen en moet er rekening 
gehouden worden met eventuele nieuwbouw/ herstructurering 
in de wijken . De jaartallen zullen hierdoor hoger zijn dan het 
moment van de stedenbouwkundige uitbreidingen destijds. 

In onderstaande figuur zien we duidelijk dater een samenhang 
bestaat tussen het gemiddelde bouwjaar van een wijk en het 
percentage SS+ers dat er woont. In oude stadscentra wonen 
relatief weinig senioren, net als in wijken van na 1980. In wijken 
uit 1970 wonen de meeste senioren. Deze tendens is redelijk 
gemakkelijk te verklaren. De mensen die in die rond 1970 hun 
gezin stichtten, waren de doelgroep van deze stadsuitbreiding 
zij kochten hier hun eerste huis, de eengezinswoning . Als we 
ervan uitgaan dat zij dat rond hun 30ste levensjaar deden, 
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Een duidelifke samenhang tussen het bouwjaar van verschillende wijken ten 
opzichte van het aantal SS+ers in die wijken. [figuur door auteur, met data 
van www.buurtmonitor.nl] 

dan zijn zij nu, 35 jaar later, rond de 65. Omdat in de analyse 
uitgegaan is van SS+ers eindigt de piek logischerwijs zo'n 25 
jaar geleden in 1980. Te verwachten is dat deze piek met de 
tijd meeschuift en over 20 jaar het percentage SS+ers in de 
uitbreidingswijken uit de jaren '90 het grootst is. Binnen de 
wijk Paddepoel zijn er veel seniore alleenstaanden en stellen 
die nog steeds in hun eengezinswoning wonen, terwijl de 
kinderen het huis uit zijn. In de wijk is daarom sterke behoefte 
aan doorgroeimogelijkheden. De seniore bewoners geven aan 
zeer veel binding te hebben met de wijk, sociale contacten 
zijn sterk. Dit is uiteraard niet zo verwonderlijk is, na er een 
half leven gewoond te hebben. 

Omdat er zo'n duidelijke samenhang blijkt te zijn tussen het 
percentage senioren in een wijk en de leeftijd van de wijk, is 
het interessant om deze conclusie aan te vullen met een klein 
vervolgonderzoekje. Voor de stad Groningen is onderstaand 
gekeken naar de leeftijdsverdeling van de bewoners per wijk. 
Naar aanleiding van de figuur, is het opvallend dat de studenten 
met name in de vooroorlogse stadswijken (roze, rood, oranje) 
wonen, en senioren in de wijken uit de jaren 'SO en '60 (groen). 
Nieuwere wijken (blauw) lijken zich weinig aan te trekken 
van de aanwezigheid van studenten binnen de stad, relatief 
wonen hier veel kinderen en veertigers. Interessant is ook 
dat dit de wijken zijn waar weinig sprake is van stedelijkheid . 
Dit is een kleine referentie naar de stellingname dat het juist 
de jonge volwassenen en de senioren zijn die stedelijkheid 
inhoud geven. Daarnaast zijn de vinex-bewoners de grootste 
autobezitters. Diepgaander onderzoek op dit onderwerp is 
wellicht interessant, een advies hierbij is om andere steden 
te onderzoeken, omdat het grote aantal studenten het zicht 
op de andere bevolkingsgorepen enigzins vertroebelt. Voor 
deze verhandeling neem ik genoegen met de conclusie dater 
een verband bestaat tussen de periode waarin een bepaalde 
wijk gebouwd is en de leeftijd van haar bewoners. 

roze, rood, oranj e .s '40 
~JI 

11 I, rr x 

., I 

Verde/ing van de /eeftijd van de bewoners per wijk. In kleur Is het 
bouwjaar van de wijk aangegeven. [figuur door auteur, met data van www. 
buurtmonitor.nl) 
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Door de combinatie van het grate percentage senioren in de 
wijk Paddepoel en de vraag naar nieuwe woonmogelijkheden 
voor hen om het scheefwonen op te lessen, lijkt Paddepoel 
een geschikte locatie voor de pilot. Daarnaast is het centrum 
van de wijk bijzonder geed bereikbaar en staat het geed in 
verbinding met het stadscentrum. Bijkomend voordeel is dat 
de locatie het doorstroomgebied is voor studenten die het 
universiteitscomplex ten noorden van de wijk bezoeken, oak 
zij kunnen een extra kwalitatieve drive geven. 

Fysiek is de wijk Paddepoel samen met Selwerd ingekaderd 
door water (Reitdiep ), het spoor en grate autowegen 
(Plataanlaan). Alleen op de Zonnelaan (vertikaal) en op de 
Pleiadenlaan (horizontaal) vindt de wijk ontsluiting voor 
autoverkeer. In de Noord-West hoek is er een mogelijkheid 
voor fietsverkeer om ender de ringweg door de fietsen. Zo 
maakt de groene zone langs het Reitdiep deel uit van een 
groene fietsers route. 

Het gebruik van de hoofdverbindingen (middendikke rode 
lijnen in de figuur linksonder), wordt niet alleen gekenmerkt 
door het autoverkeer dat de stad benadert of verlaat via de 
ringweg, zij wordt oak sterk gedomineerd door het verkeer 
van fietsende studenten die naar het noordelijk gelegen 

ring~ 

Universltelts 
complex 

centrum 

STAD GRONINGEN 
centraal station 

Q winkelcentrum 

Schematische weergave van de inkadering van de wijk Paddepoel in 
Gron in gen. 

Universiteitscomplex gaan. 

In het masterplan, dat in het kader van het afstudeeronderzoek 
gemaakt is, wordt Paddepoel-Noord-West bekeken. In het 
diagram linksonder is te zien hoe dit gedeelte van de wijk een 
losse buurt vormt, omkaderd door de hoofdroutes binnen de 
wijk. 

Geschiedenis 

Uit 1961 stamt het structuurplan voor Groningen waarop 
de noordelijke wijken, Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen 
gebaseerd zijn. Dit plan bouwde voort op het plan uit 1950 
waarop de zuidelijke uitbreidingswijken van de stad gebaseerd 
werden (Corpus den Hearn (1956) en De Wijert (1958)). Berlage 
en Schut presenteerden in al 1932 een uitbreidingsplan voor 
de stad waarvan de uiteindelijke infrastructuur herkenbaar is, 
maar die pas veel later gerealiseerd werd. Daarnaast werd in 
het plan aangegeven dat de wijk Selwerd het idee van een 
tuinstad zou krijgen. Ten tijde van het structuurplan uit 1961 
was er vooral behoefte aan eengezinswoningen met tuintjes. 
In de wijken Corpus den Hearn en De Wijert was namelijk 
niet in deze vraag voorzien, deze wijken bestaan voornamelijk 
uit gestapelde woningbouw. Bewoners dreigden de stad te 
verlaten, daarom kregen de nieuwe wijken tech een ruim 
en green karakter. De stedenbouwkundige ideeen uit deze 
periode bleven voornamelijk op de wijkgedachte gebaseerd . 
Resultaat was wel dat het straatbeeld in de wljken Paddepoel 
en Selwerd een stuk eentoniger werd dan in de zuidelijke 
wederopbouwwijken. Deze rigide bouwmethode heeft 
een weinig flexibele woningvoorraad geleverd die moeilijk 
inzetbaar is voor uiteenlopende woonvraag van vandaag de 
dag. De verhouding tussen tussen prijs en woonkwaliteit 
wordt door de bewoners tech als zeer positief ervaren . 

In de wijken is een hoog percentage eengezinswoningen 
gerealiseerd en is de infrastructuur helder en eenvoudig. 
De wijken hebben veel green en voorzieningen. Vinkhuizen 
heeft relatief meer etagebouw, waardoor het karakter minder 
green en meer stedelijk is. Tezamen werden de drie wijken 
als een stadsdeel gezien. In de huidige situatie wordt echter 
Vinkhuizen las van Paddepoel en Selwerd ervaren en vormen 
deze laatste twee een enclave die in het Zuiden en Oosten 
begrensd wordt door het spoor. Aan de Noordzijde wordt het 
stadsdeel begrensd door de ringweg, die al in het spoorwegplan 
van 1918 voorkomt, maar pas in de jaren '80 is aangelegd. 
De begrenzingen die het westelijke gelegen Vinkhuizen van 
Paddepoel en Selwerd scheiden zijn het Reitdiep, de Westelijke 
ringweg en een zone van industrie tussen beide . Slechts op 
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een plaats is er een verbinding tussen de wijk Paddepoel en 
Vinkhuizen. Daardoor heeft Vinkhuizen geen intensieve relatie 
met het gebied Paddepoel Selwerd. Deze laatste twee worden 
binnen het stadsdeel welliswaar gescheiden door een groene 
zone, naast een drietal autoverbindingen wordt deze groene 
zone ook doorbroken door diverse fiets en wandelverbindingen. 
Dit maakt dat beide wijken op stedelijk niveau als een geheel 
functioneren. Binnen het verdere onderzoek worden Paddepoel 
en Selwerd tezamen dan ook als een stadsdeel benaderd . 

HET SPOORWEGPLAN UIT 1918, 
In dlt plan zlen we voor het eerst het idee de Noord-Westelljke rlngweg 
aan te leggen. Deze weg wordt overigens pas in de jaren '80 van de 20ste 
eeuw gereallseerd. Met dit plan wordt het gebied lngekaderd door deze 
weg, het spoor, het Reltdlep. In dit gebled warden In de jaren '60 de wljken 
Paddepoel en Se/werd gereafiseerd. 
[bron: Tien grote pfannen voor Groningen] 

STRUCTUURPLAN 1961, 
Hierin zljn de stadswljken Paddepoef, Se/werd en V/nkhulzen zlchtbaar. 
[bron: Tien grate plannen voor Gronlngen] 
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Bovenstaand zijn de belangrijkste voorzieningen In Selwerd en Paddepoel • 
weergegeven, de grootte van de cirkel geeft de diversitelt aan verschillende 
voorzieningen aan. De voorz/eningen in de wijk zijn grotendee/s gecentreerd 
rand de Eiken/aan. 
De Elkenlaan verbindt de w/jken Paddepoe/ en Selwerd met e/kaar. • 
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In het voorgaande hoofdstuk is reeds duidelijk geworden 
hoe het stadsdeel Paddepoel-Selwerd welhaast gei"soleerd is 
ingekaderd. Het stadsdeel kan op zichzelf functioneren, en is 
met zijn vele voorzieningen zelfvoorzienend . 

De geponeerde pilot zou ook goed passen in het centrum van 
een andere wederopbouwwijk. De aanpassingen die in de pilot 
nodig zijn om de wijk beter te laten functioneren kunnen ook 
leidraad zijn voor aanpassingen in andere wijken. Doordat 
het onderzoek naar de locatie (Paddepoel) in Groningen 
diepgaander is, wordt er uiteindelijk extra informatie 
gevonden over de omgang met de wederopbouwwijk in zijn 
algemeenheid . 

Oude elementen 

Zoals reeds besproken is, is het stadsdeel Paddepoel/Selwerd 
in Groningen gerealiseerd in de jaren '60. Eerst Selwerd 
(1964-1965) en daarna Paddepoel (1965-1976). Binnen dit 
gebied ligt ook een zone waarvan de opzet dateert uit de l 9e 
eeuw. Centraal in het stadsdeel ligt een oude begraafplaats . 
In 1826 heerste er in Groningen een ernstige epidemie 
waaraan ongeveer 10% van de 29000 inwoners van Groningen 
overleed. Er was besloten dat de overledenen niet meer binnen 
de vestingsmuren van de stad begraven mochten worden. 
Daarom werden er twee nieuwe begraafplaatsen aangelegd. 
Eerst kwam ten zuiden van de stad, langs de Hereweg, de 
Zuidebegraafplaats tot stand. Een jaar later, in 1827, werd de 

~ lint bebouwi 

-

oude route 
trekschuit 

- boerderij 
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Kaart van de hlstorische elementen in het gebied Paddepoel. 

Selwerderhof aangelegd (zie ook biz. 44). Deze begraafplaats 
is in de huidige situatie authentiek en structurerend element 
in de wijk. Vrijwel aansluitend ten Noord-Westen van deze 
begraafplaats bevindt zich een groenstrook, door het gebied 
van deze groenstrook liep tot in de jaren '50 een oude route, 
deze route ging via een aantal boerderijen (waarvan er 
nog een in het gebied staat) naar een kleine gemeenschap 
die Paddepoel heette. Ook lag er ten noorden van de wijk 
Selwerd een klein gehuchtje dat Selwerd heette. De oude 
stadsverdediging en de begraafplaats zijn belangrijke 
elementen die ook nu nog in de kaart terug komen. Verder 
speelt het Reitdiep een belangrijke rol. Aan de rechterzijde 
hierlangs loopt het oude 'karrepad' waarlangs het paard liep 
om de trekschuiten te trekken. Nu is dit de groene route 
voor fietsers en wandelaars. De bebouwing van de wijken 
Paddepoel en Selwerd is georienteerd in de richting van de 
afwatering die de weilanden ter plaatse van Paddepoel-Noord 
vroeger hadden. 

Inwoners 

H.P. Bahrdt omschrijft in zijn boek 'een leefbare stad' dat er 
16000 tot 20000 mensen nodig zijn per wijk om een zelfstandig 
centrum te laten functioneren. Het door barrieres in gekaderde 
gebied met de wijken Paddepoel en Selwerd omvat 16.279 
bewoners. Waarvan er 8.292 in Paddepoel wonen en 7.987 
in Selwerd. Het gebied bevat de broodnodige elementen voor 
een stadsdeel om zelfstandig te kunnen functioneren. Slechts 
voor het culturele en uitgaansleven wordt men verwezen naar 
de binnenstad. 

Het gebled bevat door de duidelljke structuur van hoofdwegen twee centra/e 
punten, waarvan de linker (Paddepoe/) aanzienlljk de meeste potentie 
bezit. Op beide centrale punten is een winkelcentrum aanwezlg. Het 
winkelcentrum Paddepoel functioneert wegens haar bereikbaarheld oak op 
stedelijk niveau . 
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TYPOLOGIE VOOZIENENDE GEBOUWEN 
Van links naar rechts: de Trefkoef, winke/centrum Paddepoef en 
winkefcentrum Sefwerd. Alledrle beschlkken ze over een centra/e 
binnenplaats. 

WOONTYPOLOGIE 
De verschlflende bebouwingssoorten van de wijken Paddepoef en 
Sefwerd. De wijken warden omkaderd door hoogbouw. 
Diagram 'het wonen', met de verschillende woonvormen voor de 
bevo/king uit verschiffende fevensfasen. [Bron: 'de Ben de opbouw'.] 
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Op de linker kaart is de morfologie van Padepoel-Selwerd 
weergegeven. Deze wijken uit de jaren '60 duun:aam 
gebouwd zijn. De huizen zijn kwalitatief degelijk en ruim 
opgezet. De woningen voldoen nog in redelijke mate aan de 
ruimtebehoefte van de huidige huishoudens. De woningbouw 
binnen de wijken is bijzonder monotoom. De herhaling en het 
gebrek aan variatie kan saai ervaren worden, maar zij vormt 
wel eenheid en samenhang. De wijken Paddepoel en Selwerd 
zijn voornamelijk opgebouwd uit woningen gebouwd tussen 
1964 en 1967. Binnen deze woningen zijn 4 typologieen te 
onderscheiden . 

1. Eengezinswoningen in strokenbouw met tu in, tweebouwlagen 
met kap. Dit is het meest voorkomende type. 
2. Seniorenwoningen, etagewoningen als galerijbouw in twee 
bouwlagen, zonder kap . 
3. Etagewoningen in 3 6f 4 bouwlagen, zowel plat afgedekt 
als met kap. 
4. Studenten en senioren flats. (9, 10 of 11 bouwlagen) . 

De gebouwen waarin voorzieningen ondergebracht zijn, 
zijn vaak iets later gebouwd. Zij zijn minder duurzaam, de 
maatschappelijke werking van hun opzet is zwaar overschat. 
De gebouwen zijn autonoom opgezet en naar binnen gekeerd, 
en distantieren zich daarmee van de bedrijvigheid van de 
wijk. Zowel het winkelcentrum Paddepoel, het winkelcentrum 
Selwerd, als het culturele centrum de Trefkoel, hebben een 
binnenplein gekregen en zijn naar de wijk toe gesloten. Beide 
winkelcentra hadden een dermate economische drijfveer 
dat zij inmiddels aan onze tijdsgeest zijn aangepast. Ze zijn 
naar buiten toe opengebroken, zodat de Winkels zich naar 
de wijk kunnen richten. Het winkelcentrum Paddepoel is in 
1969 geopend. Destijds was het binnenplein van dit centrum 
onoverdekt (net als bij Selwerd en de Trefkoel) In 1991 werd 
het winkelcentrum gerenoveerd, waarbij het middengedeelte 
overdekt werd. Men dacht tijdens de wederopbouw dat de 
verschillende functies van de stad; wonen, werken, recreeren 
en verkeer gescheiden konden worden. Inmiddels hebben we 
een wat gedifferentieerder stadsbeeld, waarbij deze functies 
naar het centrum toe meer en meer vermengd worden. Naar 
de buitenranden van de stad worden de functies meer op 
zichzelfstaand. In een stadshart zijn wonen, werken, recreeren 
en verkeer vermengd. We zien ook leissure-centra ontstaan, 
waar functiemening van recreeren en werken eveneens 
bestaat. De duurzaamheid van deze laatste is te betwisten 
omdat zij niet ingebed is in het maatschappelijk weefsel van 
culturele activiteit. 

In de vormgeving sluiten de gebouwen van voorzieningen 
niet aan op de andere bebouwing en zijn ze als functionele 
losse elementen geplaatst. Dit maakt dat op de plaatsen 
van deze voorzieningen het straatbeeld rommelig overkomt. 
De functionele, eenvoudige vormgeving met goedkope 
materialen kenmerkt zich met een gebrek aan identiteit en 
geeft de gebouwen een achterhaald uiterlijk. Het zijn juist 
deze gebouwen die als iconen kunnen optreden en identiteit 
kunnen waarborgen. 

Aan de randen van de wijken staat een verzameling losse 
gebouwen voor voorzieningen ingebed in neutraal groen. 
Samenhang met de omgeving en architectonische kwaliteit 
ontbreekt volledig, vorm en materialisatie zijn puur functioneel. 
Ruimtelijk doen deze gebouwen afbreuk aan de groene zones 
die in karakter zoveel potentie zouden kunnen bezitten, 
hierbij doel ik met name op de zone langs het Reitdiep. Ook 
functioneel is de locatie van dergelijke voorzieningen veelal 
niet hoogwaardig, ze zijn slecht bereikbaar en niet zichtbaar. 

Door de herhaling van bouwblokken ontstaat in de straten een 
gevoel van desorientatie. Men kan niet aan het straatbeeld 
zien in welke straat men zich bevindt. Er worden geen 
signalen gegeven die identiteit en richtingsgevoel bepalen. 
Structurerende elementen zijn hierbij belangrijk. In de wijk 
Selwerd is hiermee relatief beter omgesprongen dan in de 
wijk Paddepoel. Een bijzonder zinvolle recente ingreep is de 
seniorenflat 'Berberistoren', met haar 13 bouwlagen. Deze, 
reeds eerder in het verslag genoemde flat, is door Olga 
Architecten ontworpen en bij het winkelcentrum Selwerd 
geplaatst. Deze flat treedt als duidelijk structurerend 
element op. Zij is herkenbaar en daarmee icoon en richtpunt 
binnen de wijk. Rond dit centrum van de wijk is al in de 
jaren '60 hoogbouw geplaatst. De parkeerplaats achter het 
winkelcentrum is daarmee ook ruimtelijk ingebed, en men 
krijgt bij aanwezigheid geen verloren gevoel. 

PARKEERPLAATS SELWERD, BERBERlS TOREN 
De parkeerplaats wordt afgebakend door een /coon dat fungeert als 
/dentlflcatie voor de buurt. 
[Bron: auteur] 
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Groenstructuren 
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GROENSTRUCTUREN 
Er is een aanzet om de groene zone fangs het Reitdiep en de groene strook 
tussen de wijken Paddepoel en Selwerd met elkaar te verbinden. In het 
masterplan //gt het voor de hand om deze aanzet duldelljker en functloneler 
te maken. De huidlge zone bevat onder andere openbare sportvelden, welke 
met dlchte begroeilng omzoomd zljn, deze verbreken een eventuele visue/e 
verb/nd/ng 
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De wijk is zeer groen. Weergegeven is alleen het openbare 
groen, daar komen de (vaak open) prive-tuinen van bewoners 
nog bij. De openbare groenstructuren zorgen voor een 
duidelijke inbedding van de wijk, in 'groene kaders'. Jammer 
is dat er soms barrieres gevormd worden door struiken. Bij 
deze groenstroken gaat het vaak om sportvelden. Zo is de 
(horizontale) middenzone van het linker deel van de wijk, 
omkaderd door struiken, en is visueel contact niet mogelijk. 
Ook de openbare veiligheid wordt hierdoor aangetast. De drie 
gebieden zijn al/e voetbalvelden, waarvan de linker openbaar 
is. Ik snap dat de keuzen uit praktische overwegingen gemaakt 
zijn, maar wellicht zijn er oplossingen te verzinnen die de wijk 
beter ten goede komen . 

Daarnaast is er in de plattegrond links een duidelijke groene 
verbinding te zien, die ter plaatse van de oranje stip 
onderbroken wordt door het huidige zorgcentrum Bernlef. 
De wijk zou haar kracht kunnen versterken door deze zone 
anders, en groener in te richten . 

Tussen de wijken Paddepoel en Selwerd ligt een groen park 
met waterpartijen en wandel en fietsverbindingen . 

LUCHTFOTO GROENE ZONE 
De zone van het park vanult de lucht. Links het Reitdlep; rechts de 
Zonnelaan. Centraa/ een voetbalveld omzoomd door bossages. 
[BRON: google earth] 

Helemaal links, langs het Reitdiep ligt een prachtige route 
die geschikt is voor wandelaars en fietsers. In het concept 
structuurplan uit 1994 is deze route als ecologische verbinding 
tussen stad en ommeland opgenomen. Ook joggers doen graag 
hun rondje en samen met de hond is het een heerlijk deel 
van een rondje 'uit'. Fietsers kunnen noordelijk en zuidelijk 
van de wijk hun route voorzetten . Wandelaars zullen het over 
het algemeen bij een kleiner rondje houden. Noordelijk en 
Oostelijk van de wijk zijn eveneens prachtige groen gebieden 
aan elkaar verbonden. 

budi.·11J.sr111ot• . ... .,, 
CONCEPT STRUCTUURPLAN 1994 
In dit plan wordt aangegeven dat er kansen zijn om de zone fangs het 
Reitdiep als ecologische verblndlng te laten functioneren tussen de stad en 
ommeland. 
[BRON: 10 grate plannen voor Groningen] 
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Als samenvatting van dit hoofdstuk volgt hier een overzicht 
van de kansen, minpunten en kwaliteiten van het stadsdeel 
Paddepoel-Selwerd. Hierbij zijn de verschillende punten 
gerangschikt op drie verschillende schaalniveaus; dat van de 
stad, de wijk en de locatie. 

De wederopbouwwijk, en haar 
nadelen. 

De wederopbouwwijk is opgezet vanuit een ideaalplan. De 
structuur is helder en overzichterfijk, de problemen waar 
we echter tegenaanlopen zijn het gebrek aan identiteit, 
en richtingsgevoel en het monofunctionele en introverte 
functioneren van de voorzieningen. 

Identjtejt en richtjngsgeyoel 
De randen van de wijken worden vaak afgebakend met 
hoogbouw. Het is juist deze hoogbouw die vanuit het 
straatbeeld zichtbaar is en ervaren wordt 

Centraal in de wijk liggen de voorzieningen. Sociaal, educatief, 
winkels, zorg en 'zaken'. De sportvoorzieningen liggen in een 
strook tussen Paddepoel en Selwerd, die beide wijken voorziet. 
In de jaren '80 zijn de bedrijven uit dit gebied weggetrokken, de 
gemeente heeft nu plannen om de (grotendeels) leegstaande 
kantoortorens in het hart van de wijk her te bestemmen. 
Centraal in de wijk ligt de 'trefkoel'; de 'locatie' waar in de 
jaren '70 het buurtcentrum gekomen is. Veel verschillende 
verenigingen functioneerden langs elkaar heen, zonder 
kruisbestuiving. Juist de kwaliteit van stedelijkheid is dat 
functies vermengen en dat er nieuwe dingen gebeuren. De 
plek heeft zeker potenties, de locatie heeft echter een aantal 
zere plekken. 
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DIAGRAM VAN DE 8 EN DE OPBOUW, 
kemvormlng-wljkschema 

Stad 

Omschrijving van de locatie ten opzichte van de stad . 

Berejkbaarhejd 
De centrale voorzieningen in de wijk Paddepoel zijn zeer goed 
bereikbaar. De wijk is gemakkelijk vanaf de ringweg per auto 
te bereiken; de parkeervoorzieningen zijn goed. Daarnaast 
!open ook de openbaarvervoersverbindingen centraal door 
de wijk. Vanuit het centrum van de stad is het hart van 
Paddepoel ook zeer goed te bereiken per fiets. De universiteit 
is verantwoordelijk voor de vele passerende fietsers door 
hoofdassen van de wijk 

Centrumfunctje 
Upgraden winkelcentrum 
Destijds is het winkelcentrum van Paddepoel grootschalig 
opgezet. Je kon er gemakkelijk met de auto terecht, parkeren 
was geen probleem, en het winkelbestand was relatief groot. 
Aanliggende wijken, die destijds in ongeveer dezelfde periode 
gebouwd zijn (Selwerd en Paddepoel), bevatten eveneens 
een winkelcentrum, maar zij waren van origine van kleiner 
formaat en bedienden slechts de wijk. De centra van deze 
beide wijken zijn inmiddels vernieuwd en beginnen het 
klantenbestand van Paddepoel over te nemen. Om dit tegen 
te gaan zal winkelcentrum Paddepoel moeten worden herzien, 
en een nieuwe eigen kwaliteit moeten krijgen. 

Wijk 

~ 
Doordat de wijken ruim zijn opgezet is er veel ruimte voor 
groen. Ook is er vaak tussen de huizen groene openbare 
ruimte. Het gebruik van de openbare ruimte is echter met 
de tijdsgeest veranderd. Door het veranderde gebruik van 
de openbare ruimte, groen- en speelvoorzieningen is sociale 
veiligheid een rol gaan spelen. Binnen woningblokken die 
destijds voor jonge gezinnen gebouwd werden is speelruimte 
aanwezig, bedoeld voor de vele kinderen die aanwezig zouden 
zijn. 

Gebrek aan dynamjek 
Door de monofunctionele opzet is er een gebrek aan dynamiek 
binnen de wijk en in het centrum. In de wijk is er vrijwel alleen 
ruimte voor wonen. In het centrum is er vrijwel alleen ruimte 
voor consumeren. 

Stempels 
De herhaling van woningblokken zorgt voor eentonigheid en 
gebrek aan richtingsgevoel. 
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STRMTBEELDEN 
Hier wardt reeds een indruk gegeven van het verschll dat antstaat als de 
straten rand de lacatle afgemaakt warden. Onder de Zannelaan, een drukke 
verkeersroute, met /Inks het winke/centrum met daarbaven waningbauw . 

Locatie 

De plek van het voormalige buurtcentrum, 'De Trefkoel' is 
een zeer potentiele plek, die op dit moment niet benut wordt. 
Doordat deze locatie centraal in de wijk ligt is er een gat in 
het stedelijk weefsel aanwezig. Dit zal zeker zijn negatieve 
weerslag hebben op de huidige kwaliteit van de wijk en het 
winkelcentrum . 

Zonnelaan = fvsjeke barriere 
Juist het spanningsveld tussen de locatie en het bestaande 
winkelcentrum zou voor een sterke stedelijke dynamiek 
kunnen zorgen. Het gaat hier om het meest intensief 
gebruikte stukje Zonnelaan. Juist daar raast het verkeer 
voorbij, en zijn er amper mogelijkheden voor de voetganger 
en de fietser om over te steken. De op zich interessante wand 
van het winkelcentrum communiceert niet met het bestaande 
buurtcentrum . 

Groenstrook = yjsuele barrjere 
Tussen beide gevelwanden aan de Zonnelaan is zoveel groen 
aanwezig dat visuele communicatie bemoeilijkt wordt. Bij de 
potentie die tussen beide gevelwanden hoort verwacht je juist 
dat visuele middelen communiceren tussen beide straatzijden . 
Zo kunnen vanaf het winkelcentrum sportactiviteiten zichtbaar 
zijn, en kan vanaf het cultureelcentrum de uithangborden van 
de verschillende winkels zichtbaar zijn . 
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Het is de rol van de architect het gisteren voor morgen te scheppen 

Oscar Niemeyer 
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Bovenstaand is met behu/p van k/euren de mate van stedelijkheid 
aangegeven. In de bovenste figuur voor de zone Paddepoel-Noord-West, 
onderstaand voor het gehele stadsdeel, Se/werd-Paddepoe/. 
In de bovenste figuur zijn met stlppen de kunst objecten op de straatassen 
weergegeven. De gek/eurde lijnen refereren naar fiatgebouwen die op 
zlchtassen llggen, en die eveneens een herkenbaar ulterlijk kunnen krijgen. 

Tot nog toe is er een globale analyse gemaakt van de stad 
Groningen en diepgaander onderzoek naar het stadsdeel 
Paddepoel-Selwerd. Voor de pilot is echter slechts een 
masterplan gemaakt voor het gebied Paddepoel Noord-West. 
Dit om een tactiek te ontwikkelen om om te gaan met de 
voetgangers uit deze zone. De bewoners van dit gebied zullen 
als zij te voet of te fiets richting het centrum willen altijd het 
Zilver Hart passeren, daarmee zullen juist zij de belangrijkste 
deelnemers worden van de openbare ruimte rond de pilot. 
De eerste oplossing die met het masterplan gezocht wordt 
is op wijkniveau. De problematiek die deze oplossing poogt 
te verhelpen is bijzonder praktisch van aard en komt ook in 
veel andere wederopbouwwijken voor. Hiermee is de gegeven 
oplossing niet alleen van toepassing op Paddepoel Noord-West 
in Groningen, maar kan ook op andere plaatsen toegepast 
worden. 

In wederopbouwwijken is de mogelijkheid tot orientatie en 
het gebrek aan identiteit vaak een groot manco. Als men 
ergens binnen de wijk staat, is het moeilijk te herkennen waar 
men is, zelfs als men al enige malen in de wijk geweest is. In 
oude stadsdelen is vrijwel altijd het straatprofiel, met haar 
specifieke bebouwing uniek. Ook de mate van menging van 
woonruimte met detailhandel geeft aan waar men zich in de 
stad bevindt. Daarnaast helpen kerktorens en flatgebouwen, 
die vaak op zichtassen geplaatst zijn voor orientatie. In 
wederopbouwwijken komen veelal dezelfde profielen voor, 
verder is er amper sprake van detailhandel. Het patroon van 
identieke woningbouw, (die in de onderzochte buurten vrijwel 
uniform bestaat uit twee bouwlagen met kap), wordt slechts 
op enkele plaatsen onderbroken door een gebouw voor 
culturele ontmoeting of onderwijs. 

Om de straten herkenbaar te maken moet gezocht worden 
naar een methode die ieder straatbeeld uniek kan maken. 
Het profiel van de wederopbouwwijken is vooral functioneel 
vormgegeven met de uitganspunten licht, lucht en ruimte. 
Omdat deze praktisch gezien aan alle eisen voldoen, en 
veranderingen kostbaar zijn, is het niet van veel waarde om 
dit profiel te wijzlgen. Bovendien zullen wijzigingen vooral om 
de inrichting gaan en kneuterig en gezocht overkomen. Het 
huidige profiel bestaat uit een brede straat, met aan twee 
zijden parkeermogelijkheid met daarlangs aan beide zijden 
een trottoir waarvan de stoeprand aan weerszijden wordt 
begleid door een bomenrij. Voor de huizen ligt een privetuin 
die eigendom is van de bewoners. Dat de straten over het 
algemeen recht zijn, biedt een heel sterke mogelijkheid om het 
straatbeeld te veranderen. Namelijk door centraal op de assen 
van de straten objecten te plaatsen. Deze objecten maken 
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niet alleen het straatbeeld uniek, maar zorgen er ook voor da 
de gebruiker kan zien hoe ver hij of zij zich van de objecten 
begeeft. Een goede referentie hiervoor zien we in Barcelona. 
De toren van Jean Nouvel is op verschillende straatassen 
zichtbaar. Door het zien van de toren weet de gebruiker van 
de straat zich te orienteren, niet alleen door de richting, maar 
ook doordat hij kan zien hoe ver hij zich van de toren bevindt. 
Binnen een wederopbouwwijk kan aldus gezocht worden naar 
plaatsen waar orienterende elementen op de straatassen 
neergezet worden. Door deze aan de zijde van het centrum 
van de wijk te zetten weet de gebruiker waar hij of zij zich 
bevindt ten opzichte van de wijk. Het is mogelijk de objecten 
door kunstenaars voor te geven, en iedere straat een eigen 
thema te geven. Binnen het masterplan is de orientatie van het 
centrum als uitgangspunt gebruikt. De objecten die het dichtst 
bij het dit centrum liggen krijgen een stedelijk thema, terwijl 
de objecten richting het Reitdiep een meer groen uiterlijk 
krijgen. Door het richtinggevende aspect van deze objeeten, 
en doordat zij samen in een voetgangerszone staan ontstaat 
een verzamelgebied voor voetgangers (zie de ftguur op de 
linker pagina). Bovenstaand is een doorsnede gemaakt van 
Paddepoel Noord-West, daar zijn er 3 straten (b, c, d) waar op 

De Torre Agbar van Jean Nouvel. Op verschil/ende assen van de stad is deze 
iconografische Coren zichtbaar . 

het einde een identieke flat staat. Deze flat is zeer bepalend 
voor het straatbeeld . Omdat het profiel van de straten b en c 
identiek is, is vooral daar een methode die orientatie mogelijk 
maakt van groot belang. Naast de kunstwerken op de andere 
richting van de straatassen kan de bekleding van iedere flat 
een eigen karakter krijgen. Deze kan varieren van een volledig 
groene gevel met klimplanten (links), naar een gevel waarbij 
langs de balkonranden plantenbakken zijn geplaatst die door 
de bewoners ingevuld kunnen worden . De meest rechtse flat 
kan een sterk stedelijk karakter krijgen. In deze flat zitten 
veel mensen met kleine ondernemingen. Aan de buitenzijde, 
kunnen deze mensen voor hun bedrijfjes adverteren door de 
beplating op hun balkon als billboard te gebruiken. Daarnaast 
ligt deze flat langs de drukke Zonnelaan, een van de hoofd
verkeersroutes binnen de wijk, en kunnen voorbijgangers 
door de advertenties ge'informeerd worden . 

De straten b en c, beide in zuidelijke rlchting. Te zien is dat het straatbeeld 
nauwe/ljks anders Is. In de rechter figuur Is een indn;k gegeven van hoe dit 
beeld ldentltelt kan krijgen door op de centrale-as een object te plaatsen . 
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NOORD 

I 

EEN GROENE VERZAMELZONE 
Centraal In de buurt ligt een groene zone, door dlt gebled om te toveren 
tot park kan een verzamelgebied voor voetgangers ontstaan. In deze zone 
kunnen op de straatassen slgnalen geplaatst worrien die richting geven aan 
de straten van de buurt. 

Bomen in de zone zljn inmldde/s moo/ en groot geworden. Deze kunnen in 
het park behouden worrien en rulmte krijgen. (onder de bestaande situatie) 
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Centraal in de buurt Paddepoel Noord-West ligt nu een zone 
met een rommelige groene invulling . Sportveldjes worden 
afgebakend met bossages die het doorzicht belemmeren en de 
sociale controle verminderen . De bomen die in het gebied staan 
zijn echter gevarieerd en inmiddels met aanzienlijk formaat . 
Juist centraal in de buurt zou een park het buurtgevoel kunnen 
versterken. Door te denken aan bijvoorbeeld een kruidentuin 
of openbare schooltuintjes kan een dergelijke plek ook een 
educatieve impact krijgen. 

STEDEBOUWKUNDIGE MAQUETTE 
De zone van het park, met op de zlchtassen van de aanliggende straten 
objecten. Het fiatgebouw van het plan rlcht zlch op de groene zone links en 
op het plein rechts van het park . 

Door wandelpaden aan te leggen, de bossages te verwijderen 
en zo de bomen de ruimte te geven kan een prachtig park 
ontstaan . Dit park kan fungeren voor verzamelgebied voor de 
voetgangers uit de wijk die richting het centrum wandelen . 
Daamaast kan het park de groene scheiding tussen Paddepoel 
en Selwerd en de groene zone langs het Reitdiep met elkaar 
verbinden . 

De structurerende hoge kunstwerken die in de vorige paragraaf 
besproken werden kunnen in dit park een plek krijgen . 

FOTO'S VAN DE HUIDIGE SITUATIE 

Boven Is te zlen hoe voetbalvelden omzoomd zljn door groen. omliggende 
bewoners kljken tegen een dlchte ongure groene strook. 

Onder zien we de westzljde van het gebied. Hier zljn weinig bossages en 
kunnen we zien hoe mooi de bomen zljn. Alleen wandelpaden, voorzlenlngen 
en bloemen ontbreken; ofwel de ingredienten om van een groene zone een 
park te maken. 71 
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LOOPROUTES 

• 
I 

In deze kaart zijn de verschil/ende voetgangers verbindingen weergegeven. 
Er is hier ultgegaan van de bewoners uit de wijk die naar de bushaltes en 
naar het winkefcentrum toe lopen. 

In de opzet van het park, en het bouwvolume is gedacht 
vanuit de voetganger. Om deze reden moet nauwkeurig 
gekeken worden waarlangs deze voetganger zal lopen om zijn 
bestemming te bereiken. Daarnaast moet vanuit het project 
gedacht worden en moet de voetganger langs de interessante 
punten van het project geleidt worden. Centrale pleinen 
moeten logisch verbonden zijn met de looproutes uit de wijk. 

GEBAANDE WEGEN 
Dit Is een door de gebrulker 'aangelegd' pad in het Kromhoutpark In T7/burg. 
Dit pad iiiustreert op een prachtige manier hoe mensen een weg tussen 
twee punten zoeken. Het pad vloeit op een organlsche manier op eventuele 
barrieres heen. Aan de ontwerper de taak om dergelijke 'shortcuts' 
overbodig te maken. [foto: auteur] 

I 

I 

I 
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1. 
Het oppervlak van het plangebiecf. De voornaamste autoverblncflngen 
ztjn met zwarte lljnen getekencf, vercfer is aangegeven hoe cfe twee 
groene zones met elkaar verooncfen kunnen worcfen . 

2. 
De manieren waarop voetgangers van het gebiecfe gebruik zullen 
maken. Naar aan/etcflng hiervan ontstaan cfrie pleinen, waarvan cfe 
grootste op het eincfe van cfe as Elkenlaan ligt . 

I 

3. 
De geve/s cfle om het gebiecf llggen bepa/en cfe buitencontouren en cfe 
bouwhoogte. Zo worcfen straten afgemaakt, en ontstaat een stecfe/ijk 
karakter 

4 . 
In het verlengcfe van cfe 3 seniorenflats komt een toren, cfeze 
toren staat op cfe as van cfe Zonnelaan (vanuit beicfe richtingen) en 
steekt haar kop vercfer uit cfan cfe cfrie flats aan cfe het eincfe van cfe 
Eikenlaan . 
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Onderdeel van het masterplan is een toren op de zichtlijnen 
van de hoofdverkeersassen binnen het stadsdeel Paddepoel
Selwerd, zodat automobilisten op tijd een signaal krijgen 
over de aanwezigheid van het Zilver Hart. Daarnaast kunnen 
voetgangers en fietsers zich aan de hand van de toren 
orienteren. 

Zeer belangrijk voor de geformuleerde doelstelling is dat 
deze toren een geheel eigen en unieke identiteit krijgt welke 
refereert naar het Zilver Hart en het stedelijk plein. De 
vormgeving van de toren wordt bij dit afstudeerproject echter 
als een losstaand ontwerpvraagstuk gezien, waarvoor aan de 
hand van een prijsvraag, bekende architecten uitgenodigd 
kunnen worden. Indien het volledige ontwerp van deze 
toren toegevoegd wordt aan het ontwerpvraagstuk binnen 
deze afstudeeropgave wordt de omvang te groot. Alhoewel 
de gestelde eisen aan het ontwerp van deze toren wel van 
wezenlijk belang zijn voor de doelstelling, heeft de uiteindelijke 
vormgevlng weinig met de doelstelling te maken. Deze 
doelstelling probeert te beantwoorden aan de interactie en 
uitnodiging van de gebruikers van het gebouw en de werking 
van de openbare ruimte. De indeling en vormgeving van de 
toren zijn hieraan slechts in zeer zwakke mate gerelateerd . 

Op het snljpunt van de drie assen gevormd door de Eikenlaan en de 
Zonnelaan kan een hoog accent de locatie markeren. Op vrfjwel de gehele 
lengte van deze belangrljkste straten van de wljken zou een derge/ljk 
accent zlchtbaar zijn. 

Om deze reden is het ontwerp voor de toren beperkt tot een 
'enveloppe' waarin omschreven staat hoe de toren benadert 
dient te worden in relatie tot de situatie vraagt. In de 
presentatie van het masterplan is overigens wel een niet ver 
uitgewerkte massa weergegeven die aan de eisen voldoet, 
om zo een indruk te geven van de ruimtelijke werking. 
Onderstaand volgt een omschrijving van de gestelde eisen. 

1. 
Vanuit het zuiden van de wijk zijn de 3 identieke opeenvolgende 
flats zichtbaar (naast elkaar geplaatst). Het ritme vraagt om 
een icoon dat richting aangeeft en duidelijk maakt aan welke 
zijde van die 3 flats activiteit plaatsvindt. Hlerbij hoort een 
iets hogere bouwhoogte. De bestaande flats bestaan uit 8 
verdiepingen, een geschikte bouwhoogte voor de nieuwbouw 
is 11 verdie ini;i"'lel""n~· -...--:-~-

2. 
Vanuit het Oosten benaderd (Eikenlaan) zijn eveneens de drie 
flats zichtbaar, maar nu achter elkaar geplaatst. Het icoon bij 
het Zilver Hart leunt naar voren, steekt haar hoofd net iets 
vooruit en wordt daardoor vanuit de as-Eikenlaan zichtbaar. 
In de huidige beleving van de gehele Eikenlaan heerst een 
gevoel van ritme en herhaling. Een Afsluitend (maar wel 
ritmisch) object aan het einde zou een goede inpassing zijn. 

3. 
Vanuit het Zuiden benaderd kan het ontwerp van de toren 
een boeiende en kunstzinnige gevel laten zien die zijn gezicht 
richt naar het centrale plein. 

4. 
Vanuit het Noorden benaderd passeert men eerst de groene 
zone die het Reitdiep en het park tussen Selwerd en Paddepoel 
met elkaar verbindt. Hierboven hangt een object dat ruimte 
biedt om het park door te laten lopen, maar dat ook richting 
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geeft en refereert naar de noordel ijke vijver . 

5 . 
Vanuit het Noorden benaderd staat aan de Zonnelaan de 
laatste van de drie grote seniorenflats. Om de straat af te 
maken, vraagt de toren aan deze zijde om massa en hoogte, 
maar niet zo massaal als bij de bestaande flat. Er moet ook 
ruimte geboden worden om door de toren heen te kijken 
en vanaf de Zonnelaan te refereren naar het achterliggende 
park. Het schaalniveau mag vanuit het Noorden bezien groot 
zijn. Andere gebouwen aan deze benadering-as zijn eveneens 
groot van schaal. 

6. 
Vanuit het park (masterplan verzamelzone) vormt de flat 
een beeindiging in Oostelijke richting, en verwijst naar het 
Noorden waar het park zich voortzet. Daarnaast is de flat een 
tegenbeweging op de bestaande flat die ten Westen van het 
park staat. 

7 . 
Een horecagelegenheid richt zich (vanuit de flat) naar het 
park en vijver . 

8. 
Binnen het ontwerp voor de hoogbouw wordt rekening 
gehouden met het schaalniveau van het plein. Tussen beiden 
moet gezocht worden naar een geleidelijke/ vanzelfsprekende 
overgang. Ook vanuit het park bezien is deze schaal (3-4 
bouwlagen) vriendelijk . 

DOORSNEDEN VAN DE WIJK (1 :2000) 
Boven : kljkrichtlng naar het oosten. Doorsnede van het project, met de 
flat In aanzlcht, deze richt zich twee kanten op; richting noorderlijk park 
en richtlng het plein. 
Onder: kijkrichting naar het noorden. Het rltme van de drle flats (5) 
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Om aan te sluiten bij de wijk worden de aanliggende gevels 
als inspiratiebron gebruikt. Maten en materialen worden 
overgenomen . Aan de binnenzijde van het gebouw kan dan 
een andere wereld ontstaan. Een goed voorbeeld van een 
dergelijke methode is het gebouw van de DZ Bank door Frank 
Gehry in Berlijn . Aan de buitenzijde voegt het gebouw zich in 
de maten en materialiteit van de stad. Aan de binnenzijde is 
een eigen en unieke wereld mogelijk. 

Er ontstaan binnen de masterplanzone een drietal pleinen. Het 
meest zuidelijke plein wordt overheerst door kantoor-functies, 
zij kan daarmee een hoogstedelijk karakter krijgen. 

Verder ontstaan er twee binnenpleinen. Ook deze krijgen 
beide hun eigen kwaliteit. Het centrale binnenplein in het 
'hoofdgebouw' moet uitlokken tot creativiteit. Activiteit moet 
zichtbaar zijn . Het tweede binnenplein ligt in het flatgebouw, 
hier is de relatie tussen het groen en de zonnelaan uitganspunt. 
Dit zal een neutrale natuurlijke ruimte worden. 

DZ-BANK BERLIJN, DOOR FRANK GEHRY 
De gevels van dlt gebouw voegen zich naar de stad, binnenin bestaat een 
unleke e/gen wereld. 

ORIE PLEINEN MET EEN EIGEN IDENTirEir. 
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COMMUNICATIE GEVELWANDEN 
Straten worden gevormd door communicatle 
van de gevelwanden. In het ontwerp zijn de 
nieuwe straatwanden daarom geinspireerd 
op de bestaande gevels . 
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Een gebouw is een kleine stad 
En een stad is een groot gebouw 

Hertzberg er 

• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 





80 

In het masterplan is een grove massaopzet gegeven voor 
een behoorlijk groot gebied. Binnen de uitwerking van de 
afstudeeropgave is gekeken naar een klein deel van deze 
zone. In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt de sfeer 
aangegeven die heerst op het centrale plein. Vervolgens wordt 
een gedeelte van de gebouwen aan dit plein uitgewerkt. Dit is 
het belangrijkste gedeelte met de voorzieningen die het Zilver 
Hart tot een dynamisch centrum maken. Dit gedeelte bevat 
de elementen die belangrijk en sfeerbepalend voor het plein 
zijn. Zo zullen de overige gevels aan het plein een soortgelijk 
uiterlijk krijgen als de gevels van het uitgewerkte gedeelte. 
Voorts is de hal van het gebouw het meest centrale punt van 
het gebied. Alie looplijnen in het gebied zijn op deze hal en op 
het plein gericht. 

De verschillende onderdelen van de gebouwen vormen pleinen, 
waarvan de voornaamste op het einde van de Eikenlaan 
ligt. Aan dit plein liggen verschillende dynamische openbare 
functies. Op drukke dagen zullen bezoekers van de apotheek 

SFEERIMPRESSIE VAN HET CENTRALE PLEIN 
Het warme en herkenbare uiterlljk van de gevels is bepalend voor de 
belevlng van het plein. 

en het gemeentelijk informatieloket moeten wachten, tijdens 
deze wachttijd zullen zij over het plein gaan dwalen en in 
contact komen met andere activiteiten. 

Op het plein kan op een markt worden gehouden, waar 
verschillende senioren in standjes hun werk kunnen laten 
zien en verkopen. Verder is er op het plein een amfitheater 
aanwezig, waar men in de zon kan zitten en van de activiteit 
op het plein kan genieten. Op het plein kunnen voorstellingen 
en muziekoptredens worden gehouden. Ook kan het gebruikt 
worden voor optredens door leerlingen van de openbare 
scholen binnen de wijk, of door het Gronings studenten orkest. 
Onder het amfitheater is er de mogelijkheid voor auto's de 
parkeergarage binnen te rijden. De flat waarin het huidige 
verzorgingstehuis Bernlef ondergebracht zal worden staat ten 
noorden van het plein, zodat de lichte gevelbekleding het licht 
van de zon kan reflecteren, en het plein in een warme gloed 
kan zetten. 
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Kapper, theehuis en galerie. Op de verdieping van deze 
kapsalon is een theehuis, vanuit waar men objecten in de 
hangende beeldentuin kan bewonderen . 

Hangmeubel op het plein, met ramen naar de parkeergarage 
en groenbakken. 

Lichttoetreding met gekleurd glas in de parkeergarage 

expositieruimte, de entree van de theaterzaal ligt in deze 
ruimte, zodat bezoekers de kunstobjecten passeren. Voorst 
grenst deze ruimte aan het plein en aan de centrale binnehal 
van het gebouw. Bij de hangplek op de eerste etage is een 
vide die eveneens visueel contact maakt met deze plek . 

centraal in het gebouw is een informatiebalie. Deze balie kan 
bij evenementen aan de garderobe gekoppeld worden. 

de brievenbussen van de bewoners van het complex staan in 
de centrale hal vlak bij de liften . Door de keus van deze plek 
wordt dagelijkse ontmoeting gestimuleerd . 
(Foto bij Humanitas in Rotterdam .) 

vitrine waar cursusinformatie en werk van cursisten 
geetaleerd kan worden. 
(Foto van het Limburgs museum van architecte Jeanne 
Dekkers.) 

EERSTE VERDIEPING TWEEDE VERDIEPING 

Links is aan de hand van illustraties uitgelegd hoe het gebouw 
is opgebouwd. Hierbij is de focus niet gericht op op de 
voorzieningen; maar op de open plekken . Aan deze plekken 
(hofjes) liggen voornamelijk woningen. Doordat de senioren 
in het Zilver Hart in kleine groepen samen wonen aan 
hofjes ontstaat een sterke sociale cohesie om microniveau . 
Waarbinnen mantelzorg van buren een belangrijke rol zal gaan 
spelen. De hofjes hebben over het algemeen ook een openbare 
functie, welke eventueel door de bewoners zelf uitgebreid kan 
worden en identiteit kan krijgen. Het aantal woningen varleert 
van 3, tot 6 per entreezone. Het 'dichtershof' is het grootste, 
in totaal 14 appartementen (verdeeld over 3 entreezones) . 

Hieronder is te zien hoe op de verschillende niveaus de 
gebouwdelen aan elkaar verbonden zijn. Er is gezorgd 
voor een secundaire routing die de bewoners uitnodigt om 
op verschillende manieren door het gebouw te wandelen 
en eventueel vrienden of familie op te zoeken die in het 
verzorgingstehuis leven. (Dit verzorgingstehuis zit in in het 
hoge gebouw aan de noordzijde van het terrein.) 

De groene cirkels zijn de verschillende hofjes waar in 
kleine groepen senioren aan wonen. Het bloemenhof en en 
dichtershof bestaan beiden uit drie delen. Een laag gedeelte 
op de tweede verdieping en twee hoge gedeelten op de derde 
verdieping . 

hofje 

route 

• st/jg punt 

DERDE VERDIEPING 
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Kapper, theehuis en galerie. Op de verdieping van deze 
kapsalon is een theehuis, vanuit waar men objecten in de 
hangende beeldentuin kan bewonderen. 

Hangmeubel op het plein, met ramen naar de parkeergarage 
en groenbakken. 

Lichttoetreding met gekleurd glas in de parkeergarage 

expositieruimte, de entree van de theaterzaal ligt in deze 
ruimte, zodat bezoekers de kunstobjecten passeren. Voorst 
grenst deze ruimte aan het plein en aan de centrale binnehal 
van het gebouw. Bij de hangplek op de eerste etage is een 
vide die eveneens visueel contact maakt met deze plek . 

centraal in het gebouw is een informatiebalie. Deze balie kan 
bij evenementen aan de garderobe gekoppeld worden. 
de brievenbussen van de bewoners van het complex staan in 
de centrale hal vlak bij de liften. Door de keus van deze plek 
wordt dagelijkse ontmoeting gestimuleerd. 
(Fote bij Humanitas in Rotterdam.) 

vitrine waar cursusinformatie en werk van cursisten 
geetaleerd kan worden . 
(Fote van het Limburgs museum van architecte Jeanne 
Dekkers.) 
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Boven de steeg die doorgang vormt tussen het zuidelijk deel 
van de wijk en het centrale plein is er de mogelijkheid om 
beelden op te hangen. Deze beelden zijn zichtbaar vanuit het 
theehuis boven de kapsalon en vanaf de loopbruggen die de 
twee aanliggende gebouwdelen met elkaar verbinden . 

De grote zaal is een mulitfunctionele zaal, waar theater of 
muziek voorstellingen, colleges of films kunnen worden 
georganiseerd . 

Grenzend aan de centrale hal, en boven de expositieruimte is 
een hangplek aanwezig. Vanuit deze plek is vrijwel het gehele 
gebouw en ook het plein te overzien. Op deze plek is ook een 
koffiezetautomaat aanwezig, zodat senioren er helemaal hun 
eigen hangplek van kunnen maken. 

In de wanden van de grote zaal zijn op verschillende plaatsen 
ramen aanwezig . Deze ramen zijn van enkelzijdig spiegelglas, 
zodat hier van binnenuit geen last van wordt ondervonden. 
Het kijken door deze ramen is niet erg confortabel omdat het 
zicht beperkt zal zijn, maar biedt wel de mogelijkheid om 
nieuwsgierigheid op te wekken. 

Een van de multifunctionele ruimten van het gebouw, met 
een geheel eigen karakterestieke sfeer. Deze ruimte is door 
iedereen af te huren voor verschillende doeleinden . 

Het sportcafe; in deze ruimte zijn ramen aanwezig naar de 
fitnessruimte en het sportzaaltje, waardoor de activiteiten 
zichtbaar worden . Door de loopbrug naar het andere 
gedeelte van het gebouw wordt dit cate een dynamische 
plek. De aanwezige bar zorgt voor controle op gebruik van de 
faciliteiten . 
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De gevel van de appartementen op het noordwesten heeft 
uitstekende kozijnen, waarin de bewoners eventueel kunnen 
zitten . Zij kunnen vanuit deze plek uitkijken over de wijk . 
Deze zogenaamde 'bloemkozijnen' geven de gevel een 
dynamisch beeld dat bovendien past bij het ritme van de 
onderliggende beeldentuin. 

De bibliotheek heeft een drietal leesramen . Deze ramen 
liggen boven het centrale plein en bieden daarmee zicht op 
activiteiten en bedrijvigheid . Het raam biedt ruimte aan een 
gemakkelijke fauteuil of een klein tafeltje met stoel. Een 
leeskozijn is een ideale plek voor een alleenstaande senior 
om te vertoeven . 

De bibliotheek staat ook visueel in verbinding met de 
centrale hal van het gebouw door een grote pui. In deze pui 
staan leestafeltjes, die daarmee uitzicht bieden over de hal 
en visueel contact mogelijk maken vanuit de hal naar de 
bibliotheek. Tafels met daarop computers moeten visueel 
duidelijk maken dat de bibliotheek ook een intternetcafe 
heeft. 

Het gebouw heeft verschillende hofjes. Wellicht is het meest 
bruisende hofje het 'dichtershof'. Dit hofje grenst niet alleen 
aan de bibliotheek, maar ook aan twee multifunctionele 
ruimten. Het dichtershof heeft een amfitheater waar 
voordachten kunnen worden gehouden, maar waar ook prettig 
op gezeten kan worden. Wederom een prettige 'hangplek' 
voor senioren . Door de ramen die onder de treden van de 
tribune liggen valt daglicht het gebouw in. 's Avonds lichten 
deze treden op doordat het gebouw van binnen verlicht is . 
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Een van de multifunctionele ruimten van het gebouw. 
Wederom met een geheel eigen unieke sfeer . 

Het bloemenhof wordt ingeleid door een kruidentuin welke 
op het zuidwesten aan de centrale hal grenst. Doordat deze 
plek achter glas ligt zullen hier inheemse geuerende kruiden 
gekweekt kunnen worden. Wellicht raken enkele senioren 
in het complex ge·lnspireerd door de mogelijkheden van dit 
kleine tuintje en zullen zij de verantwoordelijkheid voor de 
verzorging ervan op zich nemen. 
Op de derde verdieping rond het dichtershof zijn twee 
heerlij ke terassen om te zitten . Doordat de omliggende 
gevels nog slechts een bouwlaag hoog zijn kan er vollop van 
de zon genoten worden. 
Aan de zijde van de zonnelaan is de gevel van de bovenste 
twee bouwlagen met woningen gernspireerd op de 
overliggende bestaande gevel boven het winkelcentrum; met 
eveneens woningen . In de puien die hiervoor zijn ontworpen 
komen kleine gekleurde raampjes voor die refereren naar de 
gebruikte kleuren binnen het gebouw. 's Avonds zullen deze 
raampjes een speels beeld geven langs deze stedelijke straat. 
Overdag kunnen de bewoners genieten van een vrotijke 
lichtinval. 
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DOORSNEDE 
De wonlngen hebben zowe/ uitzicht op het plein, als op het hof waaraan 
gewoond wordt. Deze opbouw geeft mogelijkheld tot zowel soc/ale controle 
als soc/ale binding. 
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DOORSNEDE 
rond de liff: zijn verschillende functles gegroepeerd. Te/kens 
is er gezorgd voor visueel contact door mlddel van ramen. z 
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DOORSNEDE 
Het zltmeubel, dat op versch//lende plaatsen In het ontwerp voorkomt, zorgt 
voor llchttoetreding in de parkeergarage. 

DOORSNEDE 
Centrale trappen met wisselende richtlng zorgen voor dynamische 
perspectieven en bee/den . 93 
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De schil van het plan richt zich naarde wijk. In materiaalgebruik 
en kleur probeert het daarbij aan te sluiten. In de wijk komt 
onder andere rode baksteen voor die ook in de schil van het 
gebouw is gebruikt. De elementen die hieruit zijn opgebouwd 
zijn massief. Naast rode baksteen komt er in de omliggende 
bebouwing ook geel/bruine baksteen voor, om in het project 
een duidelijk contrast te stimuleren tussen deze twee 
'materiaalsferen' is in het project de geel/bruine baksteen 
vervangen door hout. Verder oogt de wijk grauw, met een 
beton-achtige sfeer. In het gebouw zijn prefab elementen van 
schoon betonwerk toegepast. 

Op het centrale plein kan echter een geheel eigen sfeer 
gemaakt warden, waarbij een materiaal hoort dat niet in de 
wijk voorkomt. Het gebouw is opgebouwd uit volumes, die 
ook in de centrale hal doorlopen. Het plein buiten en het plein 
binnen moeten in zekere zin aan elkaar verbonden worden, 
daarom is gezocht naar een materiaal dat voor beide plekken 
gebruikt kan warden. Het plein moet voorts uitnodigen voor 
openbaar leven, het moet licht, warm en toegankelijk zijn. 
Natuurlijk ogende materialen stimuleren de gebruiker meer 
dan monotone effen materialen om structuren en patronen te 
volgen en eigen te maken. Het plein vraagt daarom om een 
haast mediterrane sfeer. De gevels in de centrale hal vragen 
eveneens om een licht uiterlijk, omdat de hal anders danker 

en onuitnodigend zal warden. Gevels van wit stukwerk doen 
kil en monotoom aan. Om een warm uiterlijk te krijgen 
is er een levendig materiaal nodlg, met schaduwwerking 
en toonverschillen . Witte baksteen zou kunnen voldoen, 
maar het is een zwaar materiaal en daarmee niet geschikt 
om boven overstekken te gebruiken, bovendien is de 
schaduwwerking beperkt. Uiteindelijk is ervoor gekozen om 
een witte leisteen toe te passen, deze witte leisteen vormt 
als het ware de schil van het gebouw. 
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Tijdens het afstudeertraject is een duidelijke ontwerpstrategie 
ontwikkeld die specifiek toegepast kan worden bij het 
ontwerpen van een Zilver Hart. De ontwikkelde methode is 
echter ook toe te passen op andere gebouwen die vragen om 
een stedelijke dynamiek. 

Stelregel mag zijn dat hoe meer integraal de functies binnen 
een gebouw/ gebied vermengd zijn, hoe stedelijker deze 
plek ervaren wordt. Het samenstellen van een compact 
programma, waarbij de verschillende functies nauw verweven 
zijn en ruimten multifunctioneel gebruikt kunnen worden, is 
daarom een belangrljk onderdeel van de strategie. Bij deze 
multifunctionaliteit moet het de gebruiker duidelijk gemaakt 
worden dat hij of zij zelf de vrijheid heeft om voorzieningen te 
gebruiken of zelfs te organiseren . Binnen dit programma vormt 
wonen een belangrijk onderdeel, omdat bewoners zichzelf het 
gebouw toe-eigenen en daarvoor hun verantwoordelijkheid 
nemen. Het zijn deze mensen die een stedelijke plek leefbaar 
maken, zorgen voor sociale controle en het onderscheid 
vormen tussen stedelijkheid en shopping-mall of vliegveld. 

Bij het ontwerpen is kijken en beleven is een centraal thema. 
De ontwerper moet verantwoordelijkheid nemen voor de 
confrontatie met verschillende activiteiten, door deze visueel 
zichtbaar te maken en te vermengen. Plekken om vrijblijvend 
te kunnen hangen en te ontmoeten zijn belangrijk. Binnen 
het ontworpen gebouw zijn diverse verschillende plaatsen 
aanwezig, die zich op een unieke manier van elkaar 
onderscheiden . Zo zijn op iedere plek het uitzicht en de 
kwaliteiten van die plek verschillend 

Stilstaan bij identiteit en herkenbaarheid zijn belangrijk voor 
hechting en het kunnen opbouwen van herinneringen. Door 
een uitgesproken kleurgebruik worden emoties opgeroepen 
die bij de specifieke sferen horen. 

De vele elementen die het ontworpen gebouw tot een 
dynamisch en stedelijk knooppunt maken kunnen hopelijk 
ook anderen inspireren om soortgelijke doelstellingen te 
bereiken. 
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FOTO VAN DE MAQUETTE 
Rond de liftschacht, centraal aan de ha/ van het gebouw, zijn verschillende 
functies gegroepeerd. Vanaf de ha/ zljn deze functles zlchtbaar . 
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Zonder mensen die mij een spiegel voorhielden en mij inspireerden hadden mijn 
gedachten nooit zo ver vorm kunnen krijgen. 

Wanda Idelovici 
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Bas Molenaar 
(professor architectural engineering TU/e) 
Een kundige dromer. Met uw verhalen en referenties was u 
in staat mij, en mijn groepsgenoten, telkens mee te nemen 
in uw reizen over de wereld. Interessante filosofische 
uiteenzettingen wisten telkens weer nieuwe bronnen aan te 
boren met boeiende ruimten die verkend moetsten worden . 
Het is vooral dankzij u dat mijn afstuderen zoveel facetten 
heeft gekregen, van sociaal-maatschappelijke vraagstukken 
tot stedenbouw, van praktische ruimtelijke afmetingen tot 
kapitalisme . Al die facetten tezamen hebben zeker voor mij 
heel veel opgeleverd. 

Sofie Rousseau 
(docent stedenbouw TU/e) 
Met uw gedreven intu'itie heeft u zicht op de scherpe en heldere 
lijnen, waar ik in mijn verhaal zo sterk naar zoekend was . Met 
de juiste tips wist u mij te stimuleren om uit een grote brei 
met informatie een leesbaar verhaal te destileren. U heeft mij 
op weg geholpen om te leren communiceren met mijn figuren 
en een verhaal te vertellen zonder daarbij woorden te hoeven 
gebruiken . 

Jacob Voorthuis 
(docent architectural engineering TU/e) 
Bedankt dat u met uw warme en fascinerende gehaakte 
deken van kennis en visie aangaf waar mijn breiseltje nieuwe 
steekjes kon gebruiken. Mede dankzlj deze deken was ik in 
staat mijn verhaal in een context te plaatsen . 

Mark van der Poll 
(docent TU/e) 
Bedankt dat je op enthousiaste wijze telkens ideeen had om 
met hernieuwde inzichten te kunnen kijken . Om telkens vanuit 
een ander perspectief het project te bezien en zo nieuwe 
aspecten te ontdekken . 

Noemi Vos, Olga Derx, Iwan Szajner David Helmink 
(mijn projectgroep) 
In onze gezamenlijke discussies wisten jullie mij te reflecteren, 
en enthousiast te maken. Juist onze verschillende insteken 
leiden soms tot bijzondere nieuwe inspiratie . 

Lars Benden 
Bedankt voor de intensieve steun in een heel moeilijke periode 
in mijn leven. Een periode waarin mijn moeder na een zwaar 
psychisch traject een plek van rust heeft kunnen krijgen. 
Daarnaast bedankt voor je heldere visie op visuele 
communicatie, je wist goede tips te geven om orde aan te 
brengen in mijn spinnenweb van fleurige maar chaotische 
plaatjes. 

Gert van der Veen 
Dank je, dat je mij urenlang wist te motiveren mijn eigen 
verhaal te proberen te snappen en daar structuur in aan te 
brengen. Het zoeken naar wetenschappelijke logica, in een 
van oorsprong 'jong ' en intu'itief verhaal. 

Ik wil ook alle andere mensen danken, met wie ik intensieve 
discussies had over dit onderwerp . 
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