
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Vertrouwd ontmoeten
vertrouwd nieuw kustpaviljoen in een monumentaal (deel) ensemble van zorglandgoed De
Grote Beek

Calzetta, M.

Award date:
2017

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/4b2c3d21-af28-45ef-9c3a-17fe117babb3


Technische Universiteit Eindhoven | Faculteit Bouwkunde | Architecture, Building and Planning (ABP)  

V e r t r o u w d 
o n t m o e t e n

V e r t r o u w d  n i e u w  k u n s t p a v i l j o e n  i n 
e e n  m o n u m e n t a a l  ( d e e l )  e n s e m b l e 
v a n  z o r g l a n d g o e d  D e  G r o t e  B e e k . 

S l e u t e l w o o r d e n : 
T r a n s f o r m e r e n ,  E n c l a v e ,  D e  G r o t e  B e e k , 
G G z E ,  K u n s t - c u l t u u r ,  O m g e k e e r d e  i n t e g r a t i e , 
( D e e l )  e n s e m b l e .



M. Calzetta | 0872712 | Mind, Movement and Perspective | De Grote Beek | Eindhoven



Technische Universiteit Eindhoven | Faculteit Bouwkunde | Architecture, Building and Planning (ABP)  

7X45M0 – Graduation Studios Architecture AUDE 2016-2017 - SEM A
Afstudeeratelier ‘ADE02 Mind, Movement & Perspective’
Eindcolloquium 1 – 06 - 2017

Auteur:
M. (Marco) Calzetta
0872712 

Onderwijsinstelling:
Technische Universiteit Eindhoven
Master Architecture, Building and Planning (ABP) 
Vertigo 
De Groene Loper 6
Postbus 513, 5600 MA Eindhoven
Nederland 

Afstudeercommissie:
Prof. Dipl.-Ing. Christian Rapp, 
Prof. Dr. Ir. Pieter van Wesemael
Ir. Jochem Groenland.

Datum
20 – 05 – 2017

In samenwerking met:
GGZE Eindhoven
Landgoed De Grote Beek
Dr. Poletlaan 40 
5626ND Eindhoven

EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | Eindhoven, 2017  | 7X45M0 | 
MIND, MOVEMENT & PERSPECTIVE

Copyright © 2017 by Technical University of Eindhoven.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmit-
ted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording of otherwise, without the 
prior written permission of the publisher. Although every e” ort was made to find the copyright holders for 
the illustrations used, it has not been possible to trace them all. Interested parties are requested to contact 
Tu/e, Groene loper  6, 5612 AZ Eindhoven, The Netherlands.

COLOFON



M. Calzetta | 0872712 | Mind, Movement and Perspective | De Grote Beek | Eindhoven

Voorwoord

Voor u ligt het afstudeerrapport van het 
afstudeeratelier ‘ADE02 Mind, Movement & 
Perspective’ van de Masteropleiding Architectuur, 
Building and Planning (ABP) van de Technische 
Universiteit Eindhoven. Het afstudeeratelier 
heeft ontwerpend onderzoek gedaan naar de 
transformatie mogelijkheden van het zorglandgoed 
De Grote Beek (DGB) in Eindhoven. Welke een 
zorginstelling is voor Geestelijke Gezondheidzorg 
(GGzE) in de regio Eindhoven. 

De auteur heeft een uitgebreide analyse gemaakt 
van het landgoed, de directe omgeving en de stad 
Eindhoven. Een uitgebreide versie hiervan is terug 
te vinden in het analyseboekwerk, de verkorte 
versie is in dit rapport terug te vinden. De auteur 
heeft een onderzoek verricht naar onder meer 
referentieprojecten, waarvan een vergelijkende 
studie is gemaakt, om zodoende meer inzicht 
te krijgen in het onderwerp  en om ontwerp 
uitgangspunten vast te kunnen stellen.

Op basis van deze informatie heeft de auteur, 
op verschillende schaalniveaus, een uitwerking 
gemaakt voor een transformatievoorstel 
voor het landgoed DGB. Er heeft een continu 
interactieproces plaats gevonden tussen de 
verschillende schaal niveaus. Tijdens het 
ontwerpproces is de typologische ontwikkeling 
van geestelijke gezondheidsinstellingen, samen 
met de ontwikkelingen op het landgoed van DGB 
onderzocht. Verder is onderzoek gedaan naar de 
positie van DGB in de samenleving en de verankering 
met de stad Eindhoven. In het onderzoek is verder 
onderzocht hoe het historische (deel) ensemble kan 

worden opgeschoond zodat rust, orde en structuur 
weer terug kan keren en omgekeerde integratie kan 
plaatsvinden. Deze aspecten zijn de rode draad 
voor het ontwerpproces geweest. 

Op basis van de uitgangspunten uit het onderzoek 
is een masterplan ontworpen voor het gehele 
landgoed, inclusief de connecties naar de omgeving. 
Vervolgens is een meer gedetailleerd ontwerp 
gemaakt voor het ensemble met de historische 
bebouwing en is ingezoomd op een deel ensemble, 
waarin de auteur grote potentie ziet. Deze locatie 
wordt het belangrijkste ontmoetingscentrum van 
het landgoed, waarin het gebouw ontwerp van de 
auteur zich bevindt, welke tot op detailniveau is 
uitgewerkt. 

Bij deze wil ik graag mijn dank betuigen aan 
een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan 
mijn afstudeerproject. In het bijzonder dhr. Ir. J. 
Groenland, welke mij heeft begeleidt gedurende 
het project alsmede Prof. Dr. Ir. Pieter van 
Wesemael en Prof. Dipl.-Ing. Christian Rapp. 
Dankzij hun feedback en professionele adviezen op 
stedenbouwkundig als bouwkundige niveau, heb ik 
mijn kennis en ervaring verder kunnen uitbreiden. 
Daarnaast wil ik tevens mijn familie bedanken die 
mij al die tijd hebben gesteund. 

Maastricht, 20 mei 2017. 

Marco Calzetta

Voorwoord
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Samenvatting Nederlands 

Het afstudeeratelier Mind, Movement & 
Perspective’ heeft onderzoek gedaan naar 
geestelijke gezondheidsinstellingen in Nederland. 
Voor het vinden van een architectonische en een 
stedenbouwkundige oplossing voor de geestelijke 
gezondheidsinstelling De Grote Beek (DGB) in 
Eindhoven. Om deze instelling toekomstbestendig 
te maken dient het historische karakter terug 
verkregen te worden, met daarbij een hedendaagse 
invulling en vormgeving. 

Om inzicht te krijgen in de architectonische 
en stedenbouwkundige ontwikkelingen, van 
zorglandgoederen, is onderzoek gedaan naar de 
historie van deze landgoederen en de typologische 
kenmerken en ontwikkelingen. De gevonden 
informatie is gebruikt om de ontwerp uitgangspunten 
op te stellen voor het stedenbouwkundig en 
bouwkundig ontwerp. Hieruit is tevens de 
projectlocatie gekozen voor de nieuwbouw, 
waarbij gekozen is om de slechtste locatie van het 
landgoed DGB te verbeteren.  In het vooronderzoek 
is gebleken dat er veel overeenkomsten zijn 
tussen de verschillende zorglandgoederen in 
Nederland, niet alleen in de historie, ontwikkeling 
en architectuur maar ook in actuele problematiek. 
In deze vergelijkende studie is geconcludeerd dat 
voor vergelijkbare landgoederen al transformaties 
hebben plaatsgevonden, of nu gaande zijn, met 
succesvolle resultaten. Tevens is onderzoek gedaan 
naar de typologische ontwikkeling van deze 
instellingen, vanuit de middeleeuwen tot het heden.

Het landgoed DGB is gebouwd in 1914 door 
architect Jan Vrijman en omvat een unieke, 
stedenbouwkundige, geometrische structuur, 
met een typologisch paviljoensysteem, in 
combinatie met een Engels landschap park. Alle 
originele bebouwing op het landgoed was in een 
Neorenaissance stijl gebouwd. In 1993 is het landgoed 
openbaar toegankelijk geworden, maar is nooit een 
succesvolle aantrekkelijke locatie geworden, wat 
wel de verwachting was. Het tegengestelde was 
waar, er is juist (drugs)criminaliteit gekomen en de 
bezoekers en haar omwonenden laten het gebied 
links liggen, voornamelijk wegens het negatieve 
imago. Het probleem van deze landgoederen 
is dat ze lang gesloten enclaves waren, in 
afgelegen, bosrijk, gebied. Deze instellingen waren 
zelfvoorzienend, waardoor er nauwelijks contact 
was met de samenleving en de omgeving. Een 
ander probleem is de continue veranderingen in de 
geestelijke gezondheidszorg, welke steeds nieuwe 
gebouwen en stedenbouwkundige inrichtingen 
vraagt. Zonder dat men aandacht heeft voor de 
architectonische en stedenbouwkundige historie 
van deze landgoederen. Het gevolg was dat er 
ad hoc nieuwbouw werd gerealiseerd met een 
afwijkende architectuurstijl, op willekeurige locaties 
binnen het landgoed. Tevens werden er historische 
gebouwen gesloopt die niet langer gebruikt werden. 
De stedenbouwkundige structuur is hierdoor 
onleesbaar geworden, waarmee eveneens de rust 
en orde op het landgoed verdwenen is. 

Samenvatting
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Deze problemen kwamen aan het licht bij de 
openstelling van het landgoed in 1993. Hetgeen 
werd veroorzaakt doordat steeds meer cliënten in 
woningen buiten het landgoed gingen wonen en 
de hekken rondom de enclave werden verwijderd. 
Toen werd pas geconstateerd dat deze landgoederen 
architectonisch en stedenbouwkundig in slechte 
staat waren, historische elementen verloren waren 
gegaan en onleesbaar waren geworden. Het 
landgoed kon hierdoor niet meer concurreren met 
haar directe fysieke omgeving, dit tezamen met 
het negatieve imago uit het verleden veroorzaakte 
de huidige problematiek. De omliggende 
infrastructurele barrières zijn daarnaast een 
belangrijk probleem, deze zijn in de loop van de tijd 
ontstaan, waaronder de vierbaansweg de Boschdijk 
ten oosten en de vierbaans spoorverbinding ten 
westen van het landgoed. Hierom is er onderzoek 
verricht naar een ontwerpoplossing voor het 
landgoed DGB, zodat het alsnog een aantrekkelijk 
landgoed wordt voor haar bezoekers en cliënten. 

Door middel van een ontwerpend onderzoek gaat 
de auteur  zoeken naar een passend architectonisch 
en functioneel antwoord op de volgende 
onderzoeksvraag: 
Welke architectonische ingrepen zijn nodig om het 
zorginstituut GGZE op landgoed De Grote Beek 
in Eindhoven, geschikt te transformeren, tot een 
enclave waarin sociale zorg en kunstenaars op een 
evenwichtige manier gecombineerd worden?

Om een antwoord te geven op de onderzoeksvraag 
zijn diverse overwegingen gemaakt, waaruit 
ontwerpen zijn voortgekomen op verschillende 
niveaus, welke de onderzoeksvraag beantwoorden 
op basis van de gemaakte onderzoeken. 

Voor het stedenbouwkundige plan zijn een aantal 
belangrijke hoofdoverwegingen gemaakt, welke 
zijn voortgekomen uit het vooronderzoek. Een 
belangrijk aspect is om de positie van DGB in de 
samenleving te verbeteren, dit door middel van het 
realiseren van goede connecties tussen het landgoed 
en de directe omgeving, zodat het landgoed middels 
groen en water wordt verankerd in de stad zelf. De 
historische verbindingen worden hierdoor hersteld, 
zichtlijnen gerealiseerd en moeilijke barrières 
kunnen hierdoor makkelijk worden doorkruist. 

Door het benutten van de groene kwaliteiten 
binnen het landgoed en de historische bebouwing, 
wordt het gebied aantrekkelijk gemaakt. De niet 
historische gebouwen, die een laagwaardige 
architectuur hebben of een niet passende functie 
bevatten, worden in het masterplan verwijderd 

en maken plaats voor passende architectonische 
nieuwbouw. 

Deel ensembles worden gevormd, door middel van 
nieuwbouw met een hovenstructuur, gebaseerd op 
de historische typologie van instellingsterreinen. 
Gekozen is voor een combinatie van het bestaande 
paviljoentype met het carré corridor type. Deze zijn, 
als een oplossing voor de huidige vraag en deze 
specifieke locatie, uit het typologische onderzoek 
naar voren  gekomen. Daarnaast wordt in het 
landgoed zelf een autovrije omgeving gecreëerd, 
met een aantrekkelijke tweede hoofdfunctie, 
bestaande uit kunst en cultuur, welke het landgoed 
aantrekkelijk moeten maken voor haar bezoekers 
en om zo de samenleving meer te integreren.

Voor het bouwkundig niveau zijn eveneens, 
om tot het uiteindelijke ontwerp te komen, een 
aantal belangrijke hoofdoverwegingen gemaakt. 
De nieuwbouw in het deel ensemble wordt de 
ontmoetingsplaats in het nieuwe masterplan. Deze 
nieuwbouw bestaat uit twee gebouwen welke zijn 
gepland tussen het monumentale kerkgebouw en 
het voormalige, historische huishoudelijk gebouw. 
Deze zullen samen een nieuw deel ensemble 
vormen, welke het hart van het ontmoetingspunt 
van het landgoed vormt. Dit deel ensemble is 
de meest verstoorde locatie binnen het gehele 
landgoed, omdat er op deze locatie, in de jaren 60 en 
90 van de vorige eeuw, nieuwbouw is gerealiseerd, 
welke architectonisch niet geheel aansluiten bij de 
omliggende originele bebouwing, tevens passen 
deze niet in de stedenbouwkundige structuur. 
Daarom is het noodzakelijk om dit deel ensemble 
op te schonen, zodat de basiskwaliteiten en rust 
terugkeren binnen het landgoed. Het deel ensemble 
bevat momenteel functies welke niet langer gewenst 
zijn in een dergelijke omgeving, dit is onder meer 
het huidige magazijngebouw van DGB, welke voor 
een hoge verkeersintensiteit en hinder zorgt. 

Het nieuwbouwontwerp zal worden gerealiseerd 
met materiaal gebruik, ritme, schaal en proportie, 
passend bij de omgeving en gebaseerd op de 
bestaande historische gebouwen van het landgoed. 
De architectonische kenmerken van de historische 
gebouwen zullen, met een hedendaagse invulling 
en vormgeving, worden hergebruikt. Dit 
middels duurzame en nieuwe elementen, zoals 
betonaspecten in zuilen en spekbanden, welke zijn 
gebaseerd op de kenmerken van de Neorenaissance 
architectuur. 
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Verder is gekozen voor het introduceren van een 
architectonisch element, welke kenmerkend is 
voor de typologie van instellingen, namelijk een 
rondgang, welke afkomstig is uit het carré corridor 
type.
Deze rondgang geeft toegang tot alle functies 
in de nieuwbouw en functioneert tevens als een 
ontmoetingszone en verbindend element tussen 
de bestaande en nieuwe gebouwen. Het binnenhof 
wordt gevormd door deze rondgang, zodat er 
tevens een goede buitenruimte wordt gecreëerd. 
De nieuwbouw wordt dusdanig ontworpen dat, 
wanneer in de toekomst de gebouwen een andere 
functie verkrijgen, deze eenvoudig kan worden 
aangepast, zodat de gebouwen toekomstbestendig 
zijn. 

De nieuwe, tweede hoofdfunctie van het 
landgoed zal in het teken staan van kunst, waarbij 
kunstobjecten worden geproduceerd door zowel 
de cliënten van de GGzE als wel door professionele 
kunstenaars. Deze kunstobjecten worden verkocht 
en zijn tevens te aanschouwen in de expositieruimte. 
De kunstenaars wonen eveneens in de nieuwbouw, 
alswel in de bestaande getransformeerde gebouwen 
in het noordelijke deel van het ensemble. Dit omdat 
het noorderlicht noodzakelijk is voor kunstenaars 
om kunst te kunnen maken en/ of te bekijken.

De omgekeerde integratie dient om een deel van de 
samenleving een plek te geven binnen de instelling 
DGB, zodat cliënten binnen het landgoed een plek 
in de samenleving verkrijgen. 
Om de historische scheidingsas in het landgoed 
tussen man en vrouw, op een hedendaagse wijze, 
te herintroduceren, is gekozen om het noordelijke 
deel van het ensemble te gebruiken als kunstzone 
en het zuidelijke deel voor de zorg. 

In de nieuwbouw worden ondersteunende functies 
geplaatst, waaronder een horecavoorziening, een 
bezoekerscentrum van de GGzE met daarbij een 
vaste expositie ruimte voor het landgoed, Planetree 
en de geestelijke zorg in Nederland. Er is verder een 
wisselende expositieruimte waar de kunstenaars 
hun objecten kunnen tonen voor het publiek.
 
Met dit voorgestelde masterplan, functie en 
architectonische ontwerp wordt een oplossing voor 
een aantrekkelijk landgoed gerealiseerd, waarbij 
toekomstige veranderingen binnen de geestelijke
gezondheidszorg continue moeten worden 
afgewogen tijdens de besluitvorming. Om te 
voorkomen dat het landgoed niet wederom een 
ongestructureerd gebied wordt in de toekomst. 
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Summary English

The graduation studio Mind & Movement 
Perspective has conducted research into the mental 
health institutions in the Netherlands to discover 
an architectural and urban planning solution for 
mental health care institution De Grote Beek (DGB) 
in Eindhoven, so this institution can become future 
proof and recover its historical character with 
peace and order, with a contemporary design and 
program.

To gain insight into the architectural and urban 
development of these health care institutions, 
research was conducted into the history of these 
areas, as well as their typological characteristics 
and developments. With the information found, 
design principles were created for the urban and 
architectural design. From this, research the project 
location has been chosen for the new building.

The preliminary investigation showed there are 
many similarities between the different health 
care institutions in the Netherlands, not only 
in history and architectural development but 
also in the current issues on these estates. This 
comparative study concluded that for similar 
estates, transformations have already taken place or 
are ongoing, with successful results. Furthermore, 
research was conducted into the typological 
development of these institutions from the Middle 
Ages to the present.
The DGB estate was built in 1914 by architect Jan 
Vrijman and contains a unique urban architectural 
geometric structure with a typological pavilion 

system combined with an English landscape 
park, in which all original buildings were built in 
a Neorenaissance style. In 1993, the site became 
publicly accessible but never became the successful 
attractive location expected. The opposite was 
true, criminality arose and visitors and residents 
left the area because of the negative image. The 
problem with these estates is that they were long, 
self-sufficient enclaves in remote wooded areas, 
therefore making it difficult to connect with the 
outside world. Another problem is the continuous 
changes in mental health care, which increasingly 
demand new buildings and urban facilities without 
regard to the architectural and urban history of 
these estates.

The result was that only random buildings were built 
at a random location within the estate, which did not 
end with the estate’s original urban design, making 
it unreadable. Structure, rest, and order have also 
disappeared on the estate. Furthermore, historic 
buildings that were no longer used were demolished 
without thinking about the consequences. These 
problems came to the light when changes occurred 
in mental health, more clients were living in normal 
homes outside the estate, and the fences around 
the enclave were removed. Then, it was discovered 
that these estates are architecturally and urbanistic 
in poor condition; historical elements have been 
lost and become unreadable. As a result, the estate 
cannot compete with the environment. Combined 
with the estate’s negative past image, this causes 
the current problem. In addition, the estate’s 

Summary
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surrounding infrastructure barriers, including the 
four-lane road, the Boschdijk to the east, and the 
four-lane railway line to the west, are an important 
problem since this present issue is to investigate a 
design solution for the estate DGB, so it becomes an 
attractive estate for visitors and clients. Architecture 
and urban planning are important to realizing this 
solution, so history, order, rest and structure returns 
to the estate and the estate can compete with the 
environment. 

For the planning stage, a number of important 
considerations, which came from the preliminary 
research, were made. An important aspect is to 
improve DGB’s position in society by establishing 
good connections between the DGB estate and the 
immediate environment, so the area is anchored in 
the city through elements like greenery and water. 
Historical connections should also be restored, sight 
lines realized, and difficult barriers easy to cross.

Using the green qualities in the area and the 
historical building, the area can be made attractive. 
In addition, historical buildings that contain low-
grade architecture or a non-appropriate function 
are removed in the master plan to make room for 
appropriate architectural new buildings.

As a result, sub-ensembles will be formed with a 
court structure, based on the historical typology 
of mental health estates. Buildings where a 
combination of the existing pavilion type and the 
carré corridor type were chosen. What emerged 
from the typological research as a solution that 
meets the current demand and this particular 
location. In addition, an attractive, quiet, car-free 
environment is created in the estate itself, with 
attractive secondary functions consisting of art and 
culture, which makes the estate attractive to visitors 
and clients.

For the architectural level, a number of important 
key considerations were also made to arrive at the 
final design. The two new buildings in the sub-
ensemble will be the most important buildings in 
the new master plan. These buildings are planned 
between the monumental church building and 
the historic former house building. Together, they 
will form a new part of the ensemble, which will 
become the heart of the meeting point of the area. 
Currently, this is the most disturbed location in 
the entire estate because new buildings were built 
in the 1960s and 90s; the architectural whole fits 
neither the surrounding original buildings nor 
the urban structure. Therefore, it is necessary to 
clean this part of the ensemble, so that the basic 

qualities and peace return to the estate. In addition, 
it contains features no longer desirable in such an 
environment, including DGB’s current warehouse, 
causing high traffic intensity and inconvenience. 
The new construction design will be realized in a 
pavilion and carré corridor typology with material 
use, rhythm, scale, and proportion appropriate to 
the environment based on the existing historical 
estate buildings and their architectural features, 
which will be reused with contemporary design 
through sustainability and new elements, such as 
concrete columns and beams, which are based on 
the characteristics of the Renaissance architecture 
style, the original style of the estate.

An architectural element characteristic for the 
institution, a corridor form the carré corridor type 
institution, was introduced and provides access to 
all functions, as well as serving as a meeting zone 
with a courtyard. The building is designed so it can 
have a different function in the future; the building 
can be easily modified so it is future-proof. These 
assumptions were established in the preliminary 
investigation.

Another function of the new estate will be 
dedicated to art in which objects are produced both 
by the clients and by professional artists. The artists 
will live in the new building and in the existing 
transformed buildings in the northern part of the 
middle ensemble of the estate, where art can also 
be sold and seen. This location was chosen because 
of the north light, which is necessary for artists 
to create and view art. This reverse integration 
serves to provide a part of society within the DGB 
institution, so clients within the estate acquire a 
place in society.

In addition, there are supported functions in the 
new building, including a catering facility, a visitor 
center with a permanent exhibition space on the 
estate, the Planetree certificate, and mental health 
developments in the Netherlands. There is also 
an exhibition room, where artists can show their 
art to the public, which also serves as therapy for 
the clients and income for the institution. These 
features will help to achieve the reverse integration 
on the DGB estate.

With this proposed master plan, function, and 
architectural design, a solution to an attractive 
estate DGB is realized. Future change in mental 
health care and other factors must continue to be 
balanced in decision-making, so the estate will not 
become an unstructured area again.
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1. Inleiding

1.1. Aanleiding 
Door de veranderde inzichten binnen de geestelijke 
gezondheidszorg, zijn de landgoederen en de bij 
behorende bebouwing continue aan veranderingen 
onderhevig. Voorheen waren deze GGZ- locaties ver 
buiten de randen van de stad gelegen, nu zijn deze 
locaties omsloten door stedelijke uitbreidingen, 
zoals het geval is bij landgoed DGB in Eindhoven. Er 
dient naast het zorgaanbod eveneens ruimte te zijn 
voor nieuwe tweede aanzienlijke kunst gerelateerde 
hoofdfunctie, om zo interactie te verkrijgen 
tussen bezoekers en cliënten van de GGZE. Deze 
bezoekers kunnen bijdragen aan het tot stand 
brengen van omgekeerde integratie, zodat een deel 
van de samenleving op het landgoed DGB zal gaan 
plaats vinden en er tevens zo werkgelegenheid 
en therapiemogelijkheden voor de cliënten 
ontstaat en er tevens financiële inkomsten voor 
de GGZE kunnen worden gerealiseerd. De GGZE 
heeft daarom aan de studenten van de faculteit 
bouwkunde (architectuur) het verzoek neergelegd 
om een toekomstige oplossing voor het landgoed 
en de gebouwen te vinden. 
 
1.2. Uitdaging 
De uitdaging van dit transformatieproject is om 
het landgoed aansluiting te laten vinden met de 
omliggende gebieden, maar om daarbij het rijke, 
historische karakter van het landgoed en de gebouwen 
te behouden. Het is een bijzondere opdracht gezien 
het een van de grootste GGZ instelling van Europa 
is. Architectuur is een belangrijke factor in het 
welzijn en de genezing van de cliënten en zorgt 

voor rust en orde in het gebied, waardoor het 
gebied tevens aantrekkelijk is voor bezoekers. De 
uitdaging van dit project ligt bij het onderzoekend 
ontwerpen van een nieuw stedenbouwkundig plan 
en bijbehorende gebouwen. Het uitgangspunt is dat 
de historische structuur van het landgoed opnieuw 
leesbaar moet worden en om het op hedendaagse 
wijze te herintroduceren van de aanwezige, 
historische gebouwen. Met inachtneming van de 
daarbij typologische ontwikkeling binnen deze 
instellingen, waardoor er een uniek geheel ontstaat. 
De moeilijkheidsgraad ligt in het ontwerpen met 
de geconstateerde uitgangspunten en het continue 
proces tussen verschillende schaalniveaus, van het 
stedenbouwkundige plan voor het landgoed tot en 
met de details van het gebouw, welke tevens een 
geheel dienen te vormen. 

1.3. Probleemstelling 
Het beeld dat veel bewoners van Nederland 
over de geestelijke zorginstellingen hebben, 
is niet meer van deze tijd. Tegenwoordig zijn 
deze zorginstellingen niet meer gesloten maar 
opengestelde locaties. Het probleem bij DGB is 
dat het landgoed geen uitnodigende locatie is voor 
bezoekers en andere doelgroepen uit de omgeving. 
Door de huidige status van het landgoed, trekt het 
landgoed juist de verkeerde doelgroepen aan zoals, 
(drugs) criminaliteit. Het landgoed heeft behoefte 
aan een tweede hoofdfunctie, naast de bestaande 
zorgfunctie, en aan een nieuwe, aantrekkelijke, 
stedenbouwkundige opzet, met hoogwaardige, 
architectonische gebouwen. Om zodoende een 

1. Inleiding
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aantrekkelijk gebied te worden en om zo onder 
andere inkomsten te genereren voor de GGzE, 
zodat er omgekeerde integratie kan plaatsvinden. 
Waarbij het concept voor dit afstudeerproject oud 
ontmoet nieuw wordt doorgezet in alle lagen van 
het onderzoek. Door middel van een ontwerpend 
onderzoek tracht de auteur te zoeken naar een 
passend, architectonisch en functioneel antwoord 
op de volgende onderzoeksvraag: 
Welke architectonische ingrepen zijn nodig om het 
zorginstituut GGZE, op landgoed De Grote Beek 
in Eindhoven, geschikt te transformeren, tot een 
enclave waarin sociale zorg en kunstenaars op een 
evenwichtige manier gecombineerd worden?

1.4. Doelstelling 
Door het transformeren van het landgoed, 
middels architectonische ingrepen op basis van 
een ontwerpend onderzoek, dienen het landgoed 
en de gebouwen een rustige en gestructureerde 
uitstraling te krijgen. Hierdoor wordt het een 
leefbare toegankelijke enclave, welke aantrekkelijk 
is
voor bezoekers en cliënten. De cliënten en 
bezoekers creëren hierdoor samen een nieuwe 
samenleving op het landgoed. Hiervoor dient een 
ontwerp te worden gerealiseerd, welke specifiek 
aansluit op deze unieke locatie. De historische 
gebouwen dienen, in combinatie met nieuwe 
architectonische middelen, samen binnen- en 
buitenruimtes te vormen voor maatschappelijke 
ontmoeting en geestelijke gezondheidszorg. De 
stedenbouwkundige structuur dient hierdoor 
weer leesbaar te worden, waardoor rust en orde 
terugkeren op het landgoed middels de realisatie 
van de nieuwbouw.

1.5. Onderzoeksmethode / opbouwverslag 
Voordat er is begonnen met het ontwerpen en 
uitwerken van het masterplan voor het landgoed 
en de gebouwen, is allereerst begonnen met het 
verrichten van een vooronderzoek, om zodoende 
een goede theoretische basis te verkrijgen, waarbij 
de ontwerpuitgangspunten zijn vastgelegd. Door 
deze ontwerpopgave wordt een antwoord gegeven 
op de onderzoeksvraag van dit rapport, waarbij 
het onderzoek is verricht op basis van casestudie 
analyses en literatuuronderzoek. In hoofdstuk 
twee is het algemene vooronderzoek uitgewerkt, 
om zo meer inzicht en kennis te verkrijgen in deze 
specifieke zorglocaties en de huidige problematiek, 
zowel op landgoed DGB als vergelijkbare locaties. 
In het derde hoofdstuk is nader onderzoek 
gedaan naar stedenbouwkundige aspecten van 
Eindhoven en het landgoed DGB alsmede naar de 

lagenstructuur aanpak van de stedenbouwkundige 
Frits Palmboom. Hoofdstuk vier betreft 
architectonische onderzoek naar referentie 
gebouwen en naar de historische gebouwen op het 
landgoed DGB. Alsmede een Swot analyse welke 
is voortgekomen uit de onderzoeken. Hoofdstuk 
vijf bevat de stedenbouwkundige uitwerking met 
de concept beschrijving van het project alsmede de 
variantenstudie en visie voor het landgoed, welke 
zijn voort gekomen uit de onderzoeken. Verder 
wordt het masterplan voor de korte en lange termijn 
beschreven, alsmede de variantenstudie voor het 
deel ensemble en de uitwerking hiervan. Hoofdstuk 
zes bevat de architectonische uitwerking waarvoor 
allereerst een variantenstudie is gemaakt van het 
gebouw ontwerp met een programma van eisen 
en een bouwkundige visie, welke is voortgekomen 
uit  de onderzoeken. Plus wordt er een  toelichting 
gegeven van het individuele nieuwbouwontwerp 
in het historische deel ensemble met bijbehorende 
tekeningen en 3d impressie van dit ontwerp.
Hoofdstuk zeven is de bouwtechnische uitwerking 
van het gebouw, waaronder de constructie, 
detaillering, materialisatie en installaties. 
Binnen hoofdstuk acht is de conclusie van het 
afstudeerrapport beschreven, met de limieten van 
het onderzoek plus verdere aanbevelingen. 
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2.1. Begrippen

De begrippen omgekeerde integratie, enclave 
en transformatie zijn belangrijke begrippen in 
dit rapport. Het is noodzakelijk duidelijkheid te 
verschaften wat deze begrippen betekenen voor de 
auteur, zodat deze op de juiste wijze kunnen worden 
toegepast bij de uitwerking van dit project, hiervoor 
is de definitie van deze begrippen onderzocht. 

Omgekeerde integratie 
Omgekeerde integratie is een term, welke momenteel 
nog niet in woordenboek beschreven staat. Er 
is echter wel andere literatuur, welke dit begrip 
toelicht. Waaronder een Academisch Proefschrift 
van de vrije universiteit van Amsterdam, van de 
auteur Gustaaf Bos. Deze beschrijft omgekeerde 
integratie in instellingsterreinen, zoals de auteur 
van dit afstudeerproject deze wil toepassen op het 
project. 

“Omgekeerde integratie’ staat voor een 
beweging vanuit de reguliere samenleving 
naar het instellingsterrein: mensen zonder 
verstandelijke beperking komen in de nabijheid 
van de oorspronkelijke bewoners wonen 
(werken of recreëren), in plaats van andersom. 
De instellingsbeleidsmakers verwachtten dat 
omgekeerde integratie het beste van twee werelden 
zou verenigen: de bewegingsruimte, veiligheid en 
het voorzieningenniveau van het instellingsterrein 
en de reuring en interactie van een doorsnee 
Nederlandse woonwijk” ( Bos , 2016) 

Uit de onderzochte literatuur kan worden 
geconcludeerd dat het begrip omgekeerde integratie 
staat voor het integreren van de samenleving naar 
het instellingsterreinen, zoals DGB. 

Enclave 
Het begrip enclave is in het woordenboek als volgt 
beschreven, waarbij eveneens een voorbeeld wordt 
genoemd en het begrip duidelijk wordt gemaakt. 

“De enclave zelfst.naamw. (m./v.) Uitspraak:   
[ɑ̃’klavə, ɑŋ’klavə] Verbuigingen:   enclave|s 
(meerv.) gebied dat ingesloten is in een ander 
gebied Voorbeelden:   `Een voorbeeld van een 
onafhankelijke enclave is Vaticaanstad.”
( Woordenboek, 2017)

 Een enclave is een locatie welke een op zichzelf 
staande gemeenschap is, welke nauwelijks 
contact of connecties heeft met de omgeving en 
zich niets aantrekt wat daarom heen gebeurd, 
zowel stedenbouwkundig als maatschappelijk. 
Meestal is er een grens aanwezig in de vorm van 
een muur of hekwerk met bewaking. Een enclave 
kan op verschillende manier plaatsvinden, 
allereerst kan het plaatsvinden in een stad maar 
ook daarbuiten. Voorbeelden van enclaves zijn 
gebieden als, industrieterreinen, legerkazernes, 
universiteiten en dergelijke. Deze gebieden hebben 
één oorspronkelijke eigen architectuurstijl en 
stedenbouwkundige opzet, welke vaak in strijd 
is met de omliggende bebouwing. Deze enclaves 
hebben hierdoor, gedurende de tijd, een geheel 
eigen karakter, historie en identiteit opgebouwd. 

2. Algemeen onderzoek
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Transformatie
Door de Nederlandse overheid wordt de definitie 
transformatie op stedenbouwkundig gebied als 
volgt beschreven: 
“Onder een transformatie of herstructureringslocatie 
wordt verstaan een locatie binnen de bebouwde 
kom, waarbij sprake is van bestaande, aanwezige 
bebouwing, die niet langer conform de bestemming 
(wordt) gebruikt (wenst te worden) en de nieuwe 
invulling van die locatie door middel van ver- dan 
wel nieuwbouw” (Gemeente Tubbergen, 2009)

Ensemble - transformatie 
Het begrip ensemble in combinatie met 
transformatie wordt beschreven in een publicatie 
van het Ruimtelijk Planbureau, Den Haag in 2008. 
(Bijlsma et al., 2008)

“Een ensemble wordt niet alleen bepaald door 
de bebouwingstypologie van aaneengesloten 
bebouwing, maar ook door een compositie van 
losse gebouwen en buitenruimte binnen een 
zogeheten bebouwingsvlak, dat wordt omsloten 
door doorgaande wegen (2001: 111). Deze zijn 
opgebouwd uit een repetitie of spiegeling van 
stedelijke ensembles van verschillende aard en 
afmetingen: in de vorm van stroken, hoven of  
stempels. In deze aanpak wordt het ensemble 
bewerkt tot een nieuwe configuratie van gebouw 
en open ruimte. In de ruimtelijke bewerking – 
vaak door sloop  en nieuwbouw − kunnen nieuwe 
programma’s en wensen een plek vinden,”
(Bijlsma et al., 2008)
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2.2. Geschiedenis van de Geestelijke    
Gezondheidzorg in Nederland (GGZ)
Binnen deze paragraaf wordt, op basis van 
literatuuronderzoek, een overzicht geschetst van de 
geschiedenis van de geestelijke gezondheidszorg in 
Nederland. 

In de middeleeuwen ontstonden de eerste 
gasthuizen, welke onderdak boden aan zieke, 
zwervende en krankzinnige cliënten. Het merendeel 
van deze groep werd door de familie verzorgd, 
echter was er een groep onrustige, krankzinnige 
cliënten waarmee men destijds tevens geen raad 
wist. Deze werden naar een Dolhuys gebracht of 
naar een klooster. In de 14e en 15e eeuw ontstonden 
er in steden, zoals Leiden, Utrecht en Amsterdam, 
beperkte locaties waar een aantal krankzinnigen 
in een Dolhuys konden wonen. Gedurende deze 
tijd werden er steeds meer krankzinnigen, in 
Dolhuyzen in het hele land, opgesloten. Maar ook 
ouderen werden geplaatst in deze Dolhuyzen. Deze 
gebouwen hadden tralies en hekwerken met als 
doel dat deze personen niet konden ontsnappen en 
zo schade in de maatschappij konden aanrichten. 
In deze Dolhuyzen, werd een eerste vorm van 
behandeling toegepast, echter dit stelde niet veel 
voor. (Fig. 2.2.1) (Hoo & Popeyus, 1993)

 

In de 17e eeuw werden de krankzinnige cliënten, in 
plaats van Dolhuyzen, opgesloten in gevangenissen 
. Gedurende de 18e eeuw begon men in te zien dat 
deze cliënten ook respect en een goede behandeling 
verdienden, hetgeen was ontstaan in de buurlanden 
Frankrijk, Duitsland en Engeland. Dit vormde het 
begin van de huidige geestelijke gezondheidszorg in 
Nederland. In het begin van de 18e eeuw verdwenen 
de Dolhuyzen, dit doordat er, door de overheid, 
toezicht werd ingesteld op deze instellingen, welke 
beschreven stond in de eerste Krankzinnigenwet 
van 1841. De overheid nam, vanaf 1841, de zorg 
van deze cliënten over van de provincies die nalatig 
waren gebleven. In de 19e eeuw groeide het aantal 

2. Algemeen onderzoek

Figuur 2.2.1 Museum Het Dolhuys in Haarlem 
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cliënten binnen deze instellingen snel, dit omdat 
de rechters de gevangenen steeds vaker naar deze 
instellingen stuurden. 

De Tweede Krankzinnigenwet in 1884 heeft ervoor 
gezorgd dat er werd begonnen met de bouw van een 
Rijkskrankzinnigengesticht. Het RKG te Medemblik 
(1884) was het eerste Rijkskrankzinnigengesticht 
in Nederland. Dit complex stond als voorbeeld 
voor alle andere gebouwen en complexen die 
voor instellingen werden ontworpen, waaronder 
de tweede instelling die werd geopend in Grave, 
gevolgd door de DGB in Eindhoven en Duin en 
Bosch in Castricum. (Hoo & Popeyus, 1993) 
(Fig. 2.2.2 & 2.2.3)

 

Figuur 2.2.3 Provinciaal ziekenhuis in Medenblik (2016)

Figuur 2.2.2 RKG te Medemblik (1884)
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2.3. Planetree

Planetree is een label voor zorginstellingen en 
ziekenhuizen en is in 1978 door Angelicia Thieriot 
in de Verenigde Staten opgericht. Planetree is een 
internationaal netwerk waarbij 160 instellingen, uit 
verschillende landen, zich hebben aangesloten, zoals 
Canada, Japan Brazilië en Nederland. En bestaat 
sinds 2003 in Nederland als Stichting Planetree 
Nederland. De naam Planetree is uitgekozen omdat, 
de Plantaan boom op Kos staat, waar Hippocrates 
zijn studenten lesgaf. (Planentree, 2014) 

Planetree kent drie pijlers met 12 componenten. 
De eerste pijler is betere zorg, de tweede is een 
helende omgeving en de derde is een gezonde 
organisatie. De drie pijlers bestaan uit 12 
componenten en functioneren als de bouwstenen 
van het label. Uit het 12-puntenplan kent twee 
punten die van belang zijn bij het beantwoorden van 
de hoofdvraag van dit onderzoekrapport namelijk: 
De best mogelijke zorg punt 5 en de hoofdcategorie 
Helende Omgeving punt 7.  (Planentree, model 
2017) (Fig. 2.3.1)

“5. Aanvullende zorg en zingeving
In Planetree instellingen wordt zoveel mogelijk 
gedaan om de kwaliteit van leven te vergroten. 
Kwetsbaarheid door ziekte, ouderdom of handicap 
leidt vaak tot vragen over zingeving en het 
opnieuw evalueren wat echt belangrijk is in het 
leven. Belangrijk is dat de mens achter de cliënt 
zich goed voelt en regie houdt. Aanvullende zorg 
wordt geboden zoals (hand) massage, reiki, geuren, 
acupunctuur, huisdieren, stilteruimtes, muziek, 

verhalenvertellers, levensverhalen schrijven, films, 
kunst etc.” (Planentree, model 2017) 

“7. Architectuur en interieur
De fysieke omgeving is belangrijk voor gezondheid 
en welbevinden. De gebruiker staat voorop bij 
het ontwerp. De omgeving is vriendelijk, licht, 
rustgevend en uitnodigend. Er is aandacht voor 
geluid, goede ventilatie, natuurlijk daglicht en 
verlichting, contact met natuur en positieve 
afleiding. Door het wegnemen van architectonische 
grenzen, zoals hoge balies, stimuleert het interieur 
de betrokkenheid van cliënt en familie. Er is plek 
voor rust en reflectie, voor sociale activiteiten en 
contacten.” (Planentree, model 2017) 

Planetree-label voor Landgoed De Grote Beek. 
GGzE heeft als eerste GGZ-instelling in Europa het 
Planetree-label ontvangen. DGB is de hoofdlocatie 
van de GGzE en heeft zich in september 2009 als 
eerste aangesloten bij Planetree. (Fig. 2.3.2 en 2.3.3.)

Dit omdat Planetree goed aansluit op de 
doelstellingen van het meerjarenbeleid van de 
GGZE en wordt als een leidraad gebruikt voor 
de toekomstige ontwikkeling van het landgoed 
en haar zorg. Op het landgoed van DGB is een 
Inspiratiecentrum over Planetree ingericht, welke 
zich bevindt in het gebouw aan de Grote Beekstraat 
8. (Planentree, 2014) (Fig. 2.3.4)

2. Algemeen onderzoek
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Figuur 2.3.1  De drie pijlers en 12 punten van Pla-
nentree onderverdeelt in een diagram

Figuur 2.3 4  Planentree Inspiratiecentrum, De Grote Beekstraat nummer 8.

Figuur 2.3.2  Planentree label voor DGB  

Figuur 2.3.3  cliënt reactie op de nieuwe architectuur.
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2.4. Typologische ontwikkeling van    
geestelijke gezondheidsinstellingen

In deze paragraaf is onderzoek gedaan 
naar de typologische, architectonische en 
stedenbouwkundige ontwikkeling van geestelijke 
gezondheidsinstellingen, vanuit de middeleeuwen 
tot nu. De veranderingen in behandelmethodes van 
cliënten met een geestelijke gezondheidsproblemen, 
zijn gedurende de eeuwen heen continue aan 
wijzigingen onderhevig geweest. Deze twee punten 
zijn in iedere tijdsperiode in de architectuur van deze 
instellingen terug te vinden. Iedere tijdsperiode 
heeft zijn eigen kenmerken en architectonische of 
stedenbouwkundige uitwerking, evenals de locatie 
van deze instellingen wisselt sterk door de tijd heen 
van de stad naar het platteland en varianten daarop. 
In het onderzoek is gefocust op enerzijds de werking 
van het gebouw en anderzijds het programma van 
iedere typologie. Er heeft gedurende de tijd een 
verschuiving plaatsgevonden van de gebouwen 
naar het programma in de gebouwen. 
(Van aken architecten, 2007)

Middeleeuwen (Dolhuys) 
De eerste gebouwen die zijn gerealiseerd voor 
geestenzieke zijn, rond het jaar 1400, gebouwd. Deze 
Dolhuyzen waren binnen de samenleving gelegen. 
Architectonische kenmerken van deze Dolhuyzen 
waren dat ze een open binnenhof hadden met 
daar omheen cellen en een rondgang met zuilen 
plus een centrale entree. Deze gebouwen hadden, 
vanwege de veiligheid en om overzicht te houden, 
geen verdiepingen. Het gebouw stond in directe 
verbinding met de buitenlucht en bood onderdak 

aan een klein aantal cliënten. Het programma 
was bij deze typologie ondergeschikt, omdat er 
geen behandeling plaatsvond en omdat hiervoor 
nog geen aandacht en regelgeving was. (Van aken 
architecten, 2007) (Fig. 2.4.1)

  

 

Cel

Cel

Entree

Rondgang

Binnenhof

Dolhuys

2. Algemeen onderzoek

Figuur 2.4.1 Dolhuys (BNA Onderzoek) 
geïllustreerd door de auteur
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Spakenwiel
Instellingen die gebouwd werden rond 1700 
bevatten het spakenwiel typologie, deze gebouwen 
waren gesitueerd buiten de stad, omdat de natuur 
en de zuivere lucht de genezing bevorderde. Het 
spakenwiel bestond uit een grootschalig rond 
vormgegeven gebouw, voor circa 1200 cliënten, met 
gesloten binnentuinen. Deze binnentuinen werden 
gevormd door de slaapzalen, waarin mannen en 
vrouwen gescheiden werden, evenals het soort 
ziekte. In het midden van het gebouw bevonden 
zich de algemene voorzieningen, waaronder de 
kapel, die centraal stond in dit ontwerp, en de 
ontsluiting van de slaapzalen. Algemene ruimte 
waren aanwezig als afsluiting van de binnentuinen 
en boden onderdak aan de ondersteunende 
diensten. Het gebouw stond in directe verbinding 
met de buitenlucht, waarbij de slaapzalen waren 
gericht naar de gesloten binnentuinen. Bij deze 
typologie is een eerste begin waarneembaar van een 
programmering, zoals algemene ruimtes, scheiding 
en waar geloof aandacht verkreeg. 
(Van aken architecten, 2007) (Fig. 2.4.2)

 

Carré Isole
In de navolgende periode, rond 1750, werd 
een nieuwe typologie voor deze instellingen 
ontworpen, namelijk het Carré Isole. Welke was 
ontworpen door architect Arts Jacques Tenon, het 
betrof een binnenhof met rondom cellen, welke 
later is uitgewerkt door architect Bernard Poyet. 
Deze gebouwen werden gebouwd in stedelijke 
gebieden, midden in de samenleving. De gebouwen 
kenmerken zich doordat ze geen verdiepingen 
bevatten in verband met veiligheid, verder bestond 
het gebouw uit gegroepeerde slaapzalen met 
een rondgang en brede wandelgalerijen. Deze 
gebouwen waren eveneens direct verbonden met 
de open buitenlucht. Cellen waren aanwezig, terwijl 
de algemene ruimtes zich aan beide zijkanten van 
het binnenhof bevonden, met daarbij een centrale 
ingang. (Van aken architecten, 2007) (Fig. 2.4.3)
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Figuur 2.4.2 Spakenwiel (BNA Onderzoek) 
geïllustreerd door de auteur

Figuur 2.4.3 carré isole (BNA Onderzoek) 
geïllustreerd door de auteur
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Eind 18e eeuw, Het gesticht
Eind 18e eeuw werd men zich er van bewust dat 
deze krankzinnige cliënten behandeld diende te 
worden door badtherapie. De helende waarde 
van de natuur zou de cliënten kunnen genezen 
door ze te isoleren in een enclave, zodat ze niet 
werden blootgesteld aan de negatieve aspecten 
van de stad. Uit statistische cijfers was gebleken 
dat dichtbevolkte stadwijken meer zieken hadden 
en hogere sterftecijfers, dan de ruim opgezette 
stadswijken. Dit heeft de basis gevormd voor de 
ziekenhuisarchitectuur en gestichten. 
(Van aken architecten, 2007)

Model gesticht Scherenberg 
In 1824 werden, door Reinhart Scherenberg, een 
zestal rijksgestichten ontworpen. Het gebouw had 
de uitstraling van een ziekenhuis, maar wel in 
een natuurlijke omgeving, nabij stromend water. 
Waarbij de cliënten voor hun eigen onderhoud, zoals 
in de landbouw, moesten werken. In het ontwerp 
was een onderscheid tussen de verschillende type 
ziekte van de cliënten aanwezig. Het gebouw was 
een half ronde cirkel met een noordzuidas, welke 
het mannen- en vrouwendeel van elkaar scheidden 
en zodoende twee hoven creëert. Door middel 
van een rondgang werden de afdelingen met 
elkaar verbonden, waarbij de algemene functies 
in het midden waren gelegen. Dit ontwerp bevatte 
een flexibele indeling en zorgde voor een goede 
natuurlijke ventilatie in de slaapvertrekken en 
kende een Engels tuinlandschap. In deze typologie 
werd de badtherapie geïntroduceerd, welke tot 
het jaar 1800 de enige vorm van behandeling was. 
Echter, wegens geldgebrek, na de 80-jarige oorlog, 
is deze typologie nooit gebouwd maar is zo wel een 
belangrijk moment in de typologische ontwikkeling 
van zorginstellingen geweest. 
(Van aken architecten, 2007) (Fig. 2.4.4)
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Figuur 2.4.4 Model gesticht Scherenberg 
(BNA Onderzoek) geïllustreerd door de auteur
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Carré Corridor
Door de invoering van de krankzinnigewet 
in 1841 werden er veel nieuwe instellingen 
gebouwd of gerenoveerd. Een bekend en geroemd 
architectonische voorbeeld van deze nieuwbouw 
is het Provinciaal gesticht Meerenberg (1849, 
Bloemendaal), welke door architect Jan David 
Zocher is ontworpen. Hierbij is gekozen voor een 
afgelegen locatie, tussen de duinen en natuur, om 
cliënten af te zonderen van de samenleving. De 
wet van 1841 was succesvol door de behandeling 
van krankzinnigen en om onderscheid te maken 
met criminelen, waardoor de leefomgeving in 
de instellingen aanzienlijk verbeterde. Het Carré 
Corridorstelsel typologie werd bij dit ontwerp 
geïntroduceerd. Het architectonische principe 
was een gesloten binnentuin, hof met een brede 
rondgang met vleugels rondom, waarbij twee 
vleugels aan beide zijdes uitstaken. Deze vleugels 
functioneerden als slaapzalen, hierbij werd 
onderscheid gemaakt tussen verschillende klassen 
en man, vrouw, tevens werd er onderscheid 
gemaakt tussen rustige, onrustige en half onrustige 
cliënten. Bij de hoofdentree bevond zich het 
administratiegebouw. De algemene ruimtes waren 
aan beide zijden van het binnenhof gesitueerd. In 
het zuidelijke deel waren de eerste klas slaapzalen 
gesitueerd, met kleinere slaapzalen van 24m2 
per cliënt. Ondanks het geroemde ontwerp in 
Meerenberg is er nooit een tweede gebouw in dit 
type gerealiseerd. (Van aken architecten, 2007) 
(Fig. 2.4.5, 2.4.6 en 2.4.7)
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Figuur 2.4.5 Provinciaal gesticht Meerenberg Bloe-
mendaal (2016)

Figuur 2.4.6 Provinciaal gesticht Meerenberg 
Bloemendaal (1848)

Figuur 2.4.7 Carré Corridor (BNA Onderzoek) 
geïllustreerd door de auteur
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Paviljoen typologie 
In 1900 werden de instellingen gebouwd in het 
paviljoen typologie. Instellingen met het paviljoen 
systeem waren gelegen in bosrijke gebieden, 
ver afgelegen van de samenleving, met gesloten 
parkachtige landgoederen waarin verschillende 
paviljoens stonden, welke zelfvoorzienend waren 
in de dagelijkse levensbehoeften, met een eigen 
maatschappij. Er werd onderscheid gemaakt 
tussen verschillende klassen, man, vrouw en ziekte 
categorieën, waaronder langdurig verblijf of kort 
verblijf en werd voor de eerste maal onderscheid 
gemaakt tussen open en gesloten afdelingen. Ieder 
paviljoen had zijn eigen functie en bij de hoofdentree 
was het administratiegebouw. De algemene 
functies werden in het midden van het landgoed 
geplaats en de verblijfspaviljoens werden rondom 
gesitueerd, waarbij de laagste klasse achter in het 
terrein werden geplaats, evenals de meest onrustige 
cliënten. De eerste paviljoeninstellingen waren 
niet succesvol, dit werd veroorzaakt doordat het 
kleine huizen waren, gelegen tussen het groen, om 
een gezinssituatie te kunnen nabootsen. De eerste 
instelling met het paviljoensysteem was in Ermelo, 
(1884) met kleine verspreide paviljoens in een 
parkomgeving. In latere periodes werden er grote 
paviljoens met verschillende klassen en categorieën 
zieken, gebouwd, zoals op landgoed DGB, deze 
waren wel succesvol. (Van aken architecten, 2007) 
(Fig. 2.4.8)

Sanatorium typologie 
In de jaren 30 van de vorige eeuw werd het 
sanatorium type geïntroduceerd, hetgeen een 
nieuw type luxe ziekenhuis was. Deze cliënten 
konden zich ook vrijwillig laten behandelen, omdat 
deze groep niet gevaarlijk was, vroeg dit tevens 
om een andere architectuur. Deze instellingen 
waren eveneens gelegen in een groene omgeving, 
maar wel nabij de stad met lichte architectuur, 
veel daglicht en verwarming. De instelling 
bestond uit één groot gebouw met een centraal 
middelpunt, waarin eveneens de hoofdentree 
en het administratiegebouw waren gevestigd. 
Direct aangrenzend waren de slaapzaalvleugels 
met de algemene voorzieningen, therapie voor 
die betreffende vleugel. Er werd onderscheid 
gemaakt tussen man (links) en vrouw ( rechts) en 
tussen rustige en onrustige cliënten. De onrustige 
cliënten, waren eveneens achterin geplaatst. Bij de 
centrale ingang is een rondgang welke toegang 
geeft tot de vleugels en het centrale verblijf en 
ontmoetingsruimte vormde. (Van aken architecten, 
2007) (Fig. 2.4.9)
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Figuur 2.4.8 Paviljoen type (BNA Onderzoek) 
geïllustreerd door de auteur

Figuur 2.4.9 Sanatorium typologie 
(BNA Onderzoek) geïllustreerd door de auteur
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Psychiatrisch ziekenhuis
In de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw werd een 
nieuw typegebouw geïntroduceerd, namelijk het 
type psychiatrische ziekenhuis. Deze gebouwen 
waren eveneens gelegen in natuurlijke gebieden en 
afgezonderd van de samenleving. Dit gebouwtype 
werd gekenmerkt door een hoofdentree met een 
administratiegebouw en achterliggende gebouwen 
waarin zich de algemene voorzieningen en 
therapieën bevonden. Deze gebouwen werden via 
lange gangen verbonden met de slaapzalen, die als 
patio gebouwen, achter elkaar waren gerangschikt. 
De gebouwen waren naar binnen toe gericht en de 
gangpaden werden het nieuwe plein. 
(Van aken architecten, 2007) (Fig. 2.4.10)

Sociowoningen
Rond de jaren 60 en 70, van de vorige eeuw, begon 
de emancipatie periode, welke een belangrijke rol 
heeft gespeeld in de gedachten over het opsluiten 
van cliënten. Mensen dienden over hun eigen lot te 
kunnen beslissen, daarom werden er kleinschalige 
samenlevingen gerealiseerd met als doelstelling 
gezelligheid te bieden en menselijke maat. 
Kleinschalige complexen werden gerealiseerd 
en bestaande grootschalige gebouwen gesloopt, 
dit was het begin van het type sociowoningen. 
De kleinschaligheid werd geïntroduceerd in 
deze periode en de totale integratie van deze 
instellingen in de maatschappij begon. Het wonen 
en behandelen werd gescheiden op het terrein, 
waarbij het wonen was gesitueerd aan de rand 
van de landgoederen of zich in de steden bevond, 
de behandeling vond plaats in het midden van het 
landgoed. Deze sociowoningen zijn maar beperkt 
gebouwd, omdat de behandeling van de cliënten in 
groepen niet succesvol was. (Van aken architecten, 
2007) (Fig. 2.4. 11)
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Figuur 2.4.10 Psychiatrische ziekenhuis 
(BNA Onderzoek) geïllustreerd door de auteur

Figuur 2.4.11  Sociowoningen  
(BNA Onderzoek) geïllustreerd door de auteur
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Psychiatrische woonwijk
Door de bezuinigingen en strengere bouweisen 
vormde dit het begin van kleine instellingen, 
zoals de gemeenschap, zowel in de stad als op 
het landgoed. De rustige cliënten konden wonen 
en werken in de stad, maar werden nog wel in de 
instellingen behandeld. De algemene functies zoals 
kantoren en woningen waren zowel in de stad als 
op het landgoed gelegen, waardoor er sprake was 
van een totaal integratie in de samenleving. Op 
de landgoederen was niet langer sprake van een 
instelling maar van een woonwijk voor onrustige 
geestelijke cliënten, met een connectie naar 
natuurlijke elementen en de samenleving. Door de 
groepsbehandeling konden deze cliënten niet meer 
terug naar de maatschappij, omdat de individuele 
behandeling verloren was gegaan, waardoor ook 
deze behandeling niet succesvol bleek te zijn. 
(Van aken architecten, 2007) (Fig. 2.4.12)

Beschermd wonen 
In de jaren 90 van de vorige eeuw zette de 
schaalverkleining zich voort en werden er 
multifunctionele eenheden (MFE) gerealiseerd 
in de stad, voor circa 80 cliënten. De gebouwen 
dienden zo laag mogelijke exploitatiekosten te 
hebben. De cliënten wonen in de stad, maar de 
behandeling is op het instellingsterrein nabij het 
groen. Verschillende eilanden met binnenhoven 
werden gevormd tezamen met de gesloten en open 
afdelingen. Deze gebouwen werden wederom 
omvangrijk in plaats van kleinschalig, waarbij 
de gebouwen gesloten binnenhoven vormden. 
Daarnaast waren er therapie gebouwen en kantoren 
van de instelling, met een hoofdentree gebouw. 
(Van aken architecten, 2007) (Fig. 2.4.13)
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Figuur 2.4.12 Psychiatrische woonwijk 
(BNA Onderzoek) geïllustreerd door de auteur

Figuur 2.4.13  Beschermd wonen  
(BNA Onderzoek) geïllustreerd door de auteur
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MFE en PAAZ
Aan het einde van de 20e  eeuw werden de meeste 
historische gebouwen op deze instelling gesloopt 
en vond er grootschalige nieuwbouw plaats van 
woongebouwen, in verschillende volumes, van 
omvangrijk tot kleinschalig. Er is momenteel sprake 
van een mix tussen multifunctionele eenheden in 
de steden, waar de cliënten wonen en behandeld 
worden voor lichte behandelingen. Daarnaast is er 
bij de reguliere ziekenhuizen een speciale afdeling 
(PAAZ) voor een korte behandeling. De langdurige 
en intensieve begeleiding vind nog wel plaats op 
de instellingsterreinen die zich nabij een groene 
omgeving, met natuurlijke elementen, bevinden. 
(Van aken architecten, 2007) (Fig. 2.4.14)
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Figuur 2.4.14 MFE en PAAZ (BNA Onderzoek) 
geïllustreerd door de auteur

33



M. Calzetta | 0872712 | Mind, Movement and Perspective | De Grote Beek | Eindhoven

2.5. Geschiedenis van zorg landgoed DGB 

Nadat de eerste twee Rijks Krankzinnigen Gestichten 
in Grave en Medenblik overvol waren en niet maar 
aan de eisen voldeden, werd er gezocht naar een 
nieuwbouwlocatie. Gekozen is voor Landgoed 
DGB in Woensel, nabij Eindhoven. Belangrijke 
aspecten welke de doorslag voor de locatie hebben 
gegeven is onder meer, de bereikbaarheid per 
spoor, via de spoorlijn Eindhoven-Boxtel, deze 
spoorlijn was noodzakelijk voor de aanvoer van 
bouwmaterialen. Tevens is voor deze locatie 
gekozen omdat er steenfabrieken in de buurt waren 
die de bakstenen konden leveren voor de bouw. Een 
ander argument was dat de grond goedkoop was 
en dat deze instellingen altijd gesitueerd waren in 
een bosrijke omgeving met natuurlijke elementen, 
waaronder water en ver van de samenleving 
verwijdert, zodat niemand de cliënten kon zien. 
Op dit landgoed konden de cliënten genezen in 
de helende natuurlijke omgeving, ver weg van de 
maatschappelijke negatieve invloeden, welke de 
gedachte was tot circa 1960. De bouw van DGB begon 
in 1906, in samenwerking met het rijksbouwmeester 
bureau en de Heidemaatschappij. In 1918 opende 
het gesticht, maar destijds was ook niet iedereen 
enthousiast over de komst van deze instelling, en 
haar cliënten, naar het gebied. 
(Hoo & Popeyus, 1993) (Fig. 2.5.1 t/m 2.5.3)

“De bouw van het rijkskrankzinnigengesticht 
in Woensel begon in 1914. Er kwamen drie 
vrouwenpaviljoens en zes mannenpaviljoens, 
waarvan één bijzondere (versterkte) afdeling. 
Verder verschenen er een administratiegebouw, 
een huishoudgebouw en een ketelhuis, een kerk 
en een concertzaal, een poortgebouw, dokters- 
en personeelswoningen, een kleermakerij 
en stoffeerderij, een barak voor cliënten met 
besmettelijke ziekten en een lijkenhuisje. Ten oosten 
van de paviljoens kwam de gestichtboerderij. De 
totale bouwkosten en de aankoop van de grond 
bedroegen voor die tijd de enorme som van 
f.2.860.529,--. “  ( Archieven, 1946)

2. Algemeen onderzoek

Figuur 2.5.1 Bouw van een verpleegpaviljoen op 
landgoed DGB (1915)
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Figuur 2.5.2  Luchtfoto Rijkskrankzinnige gesticht DGB in Eindhoven (1924)

Figuur 2.5.3  Originele stedenbouwkundige tekening van Rijkskrankzinnige gesticht DGB in Eindhoven 
(1924)

35



M. Calzetta | 0872712 | Mind, Movement and Perspective | De Grote Beek | Eindhoven

Het hoofdgebouw is het eerste imponerende 
gebouw dan men zag bij aankomst op het landgoed 
en was daarom van groot belang. Ook bij de 
zorgpaviljoens was een onderscheid zichtbaar 
tussen de gebouwen. De meest onrustige cliënten 
bevonden zich aan de achterkant van het terrein, 
met gescheiden buiten tuinen en een andere 
plattegrond indelingen, zoals aparte cellen in 
plaats van gezamenlijke slaapvertrekken. De half 
onrustige en rustige cliënten, bevonden zich meer 
richting het hoofdgebouw. Een ander belangrijk 
feit in de ordening en hiërarchie van de DGB is dat 
vrouwen en mannen werden gescheiden bij het 
hoofdgebouw, waarbij de mannen zich ten zuiden 
van het hoofdgebouw bevonden en de vrouwen 
aan de noordzijde. DGB was een van de eerste 
overheidslandgoederen waarbij gekozen werd voor 
een paviljoentypologie, welke werd geïntroduceerd 
door de woningwet van 1902. Wat in de praktijk 
betekende dat er niet meer één omvangrijk gebouw 
mocht worden gerealiseerd, maar dat er voldoende 
lucht, licht en ruimte (groen) moest zijn tussen 
de gebouwen. Rond 1920 waren er in totaal 455 
cliënten, waarvan 292 mannen en 163 vrouwen. 

Het landgoed was tot circa 1975 zelfvoorzienend, 
er werd ruim voldoende voedsel geproduceerd 
in de landbouw en in de varkensboerderij. Alle 
faciliteiten die noodzakelijk waren voor de 
instelling, waren aanwezig, zoals een schoenmaker, 
kapper, bakker, slager, werkplaatsen en dergelijke. 
Het personeel woonde eveneens op het landgoed, 
waarbij er een duidelijke hiërarchie waarneembaar 
was. Het personeel in hogere rang hadden hun 
eigen woningen langs de Boschdijk, zo ver mogelijk 
weg van de cliënten, terwijl de verplegers in eerste 
instantie bij de cliënten woonden en later een 
eigen woning kregen op het landgoed. Er was, in 
het hoofdgebouw, zelfs een eigen school voor de 
kinderen van het personeel aanwezig. De cliënten 
werkten samen met het personeel aan het voorzien 
in de dagelijkse levensbehoefte. Het landgoed was 
omheind met hekwerken, als een echte enclave 
en een portier hield toezicht op wie het terrein 
binnen kwam en verliet. In deze enclave golden er 
andere regels dan in de samenleving, daarom kan 
er met recht gesproken worden over een enclave, 
een samenleving in een samenleving. Dit heeft tot 
circa 1993 stand gehouden, daarna zijn de hekken 
en de portiers verdwenen, waarna het een publiek 
toegankelijke enclave geworden is. (Hoo & Popeyus, 
1993) ( Esch, 1969) ( Archieven, 1946) 
(Fig. 2.5.4 t/m 2.5.8)

Figuur2.5.4 Foto voormalige hoofdingang met 
portierswoning van DGB(1924)

Figuur2.5.5  Foto van de gesticht boerderij voor 
voedsel productie van DGB(1924)
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Figuur2.5.6  Foto voormalige centrale keuken in het huidhoud 
gebouw van DGB (1924)

Figuur2. 5. 7  Foto van cliënten aan het werk op de DGB 
(jaartal onbekend)

Figuur 2.5.8  Foto voormalige apotheek van DGB (1955)
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Figuur 2.5.9  Huishoudgebouw beschadigd door 
bominslag in de tweede wereld oorlog (1940-1945)

Figuur 2.5.10  Foto van DGB tijdens de oorlog jaren 
met wit geschilderde kruizen op de daken (1942)

Figuur 2.5.11  Kerkgebouw van DGB 
(jaartal onbekend)

Het maximum aantal cliënten werd bereikt in 1946 
dit waren in totaal 1019 cliënten, waarvan 734 
mannen en 285 vrouwen. De verhouding van circa 
één op drie tussen mannen en vrouwen, vertaalde 
zich eveneens in het aantal gebouwen op het 
landgoed. Ondanks de bombardementen tijdens 
de tweede wereldoorlog (1940-1945), werden de 
gebouwen in het plangebied nauwelijks beschadigd, 
alleen het huishoudgebouw werd deels getroffen 
door een bominslag.  (Hoo & Popeyus, 1993)
(Fig. 2.5.9 t/m 2.5.14)

Tot en met de jaren 70, van de vorige eeuw,  kende 
de bebouwing weinig veranderingen. De originele 
bebouwing was tot dan toe allemaal aanwezig en 
verkeerde grotendeels in de originele staat, echter 
zijn er wel aanpassingen gedaan in de loop de tijd 
en hebben er uitbreidingen plaatsgevonden. In 
de jaren 70 werden alle gebouwen voorzien van 
energiebesparende maatregelen en is het landgoed 
aangesloten op de gemeentelijke riolering en 
werden de wegen verhard. ( Bestemmingsplan 
DGB, 2013)

In 1986 werd DGB een zelfstandig ziekenhuis, 
met de naam De Grote Beek, sindsdien zijn 
er veel historische gebouwen vervangen voor 
architectonische afwijkende nieuwbouw. Dit 
veroorzaakte, gedurende de tijd, wijzigingen 
binnen de zorg, daarom werden in de jaren 70 
en 80 van de vorige eeuw nieuwe kleinschalige 
paviljoenen, in een woonbuurt setting, gebouwd, 
welke de typologie van die periode  op het landgoed 
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Figuur 2.5.12  Gesloopte verpleegpaviljoens (jaartal 
onbekend)

Figuur 2.5.13  Kermis op DGB het belangrijkste 
evenement van het jaar (jaartal onbekend)

Figuur 2.5.14 Verpleging en cliënten van DGB in de 
tuin van een verpleeg paviljoen (1932)

weergeeft. Ondanks de nieuwbouw is het landgoed 
nog steeds een bosrijk gebied en is er nog veel groen 
aanwezig. Landschappelijke structuren zijn nog 
steeds herkenbaar, zoals de historische eikenlanen 
uit 1850 en de symmetrische grondstructuur. Er 
zijn eveneens oorspronkelijke, karakteristieke 
gebouwen aanwezig, zoals het Ketelhuis, die in 
2013 de erfgoedprijs heeft ontvangen. In 1993 werd 
het landgoed opengesteld voor publiek, om zo de 
integratie voor de cliënten te bevorderen, dit was 
echter geen succes en het landgoed trok juist (drugs)
criminaliteit waar de kwetsbare cliënten de dupe 
van werden.  (Hoo & Popeyus, 1993) ( Esch, 1969)

In de huidige situatie wonen er nog steeds een 
beperkt aantal cliënten op het landgoed. Echter, 
het merendeel van de cliënten komt voornamelijk 
voor dagbehandeling, werkervaring of therapie. 
Deze cliënten wonen zelfstandig in de omgeving 
van Eindhoven. Welke typerend is voor de huidige 
typologische ontwikkeling van deze instellingen. 
Het landgoed blijft voor veel cliënten een soort 
thuisplek. (Fig. 2.5.15 t/m 2.5.22)
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Figuur 2.5.15  Vogelvluchtfoto van het historische 
midden gebied van DGB(2017)

Figuur 2.5.17  Impressie van landgoed De Grote 
Beek (2017) Foto gemaakt door de auteur

Figuur 2.5.18  Impressie van landgoed De Grote 
Beek (2017) Foto gemaakt door de auteur

Figuur 2.5.19  Impressie van landgoed De Grote 
Beek (2017) Foto gemaakt door de auteur

Figuur 2.5.20  Impressie van landgoed De Grote 
Beek (2017) Foto gemaakt door de auteur
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Schaal 1:1000Figuur 2.5.16  Tekening van landgoed De Grote Beek (2017)  
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2.6. Geschiedenis van GGZ landgoederen

In deze paragraaf wordt een vergelijkend onderzoek 
gedaan naar verschillende GGZ landgoederen in 
Nederland en het landgoed DGB in Eindhoven. Dit 
om inzicht te verkrijgen in dit soort landgoederen, 
waarbij er gefocust is op: hoe deze landgoederen 
zijn ontstaan, welke soorten stedenbouwkundige 
structuur en typologie ze bevatten en welke 
architectonische kenmerken er aanwezig zijn. 
Hierbij is onderzoek gedaan naar de problemen van 
deze landgoederen en welke oplossingen er zijn of 
worden toegepast voor deze landgoederen, om aan 
de hedendaagse vraag te kunnen blijven voldoen. 
Om een goede vergelijkende studie te kunnen 
verrichten zijn projecten geselecteerd, welke zo goed 
mogelijk aansluiten bij de stijl, bouwjaar, locatie en 
historie als het landgoed van DGB. Deze dragen 
bij aan het vaststellen van de uitgangspunten, 
welke zich al hebben bewezen in de praktijk. De 
landgoederen zijn op een aantal aspecten met 
elkaar vergeleken, om zodoende een goed inzicht 
te verkrijgen in de problemen, kansen, aanpak 
en oplossingsmogelijkheden. De belangrijkste 
bevindingen worden gecombineerd, aangevuld en 
aangepast voor de locatie van DGB, om vervolgens 
te worden toegepast in het stedenbouwkundige 
ontwerp voor het landgoed en de architectonische 
nieuwbouw. In de bijlage treft u eveneens een 
onderzoek aan, welke is gemaakt van een militair 
landgoed in Maastricht, welke inmiddels zijn 
functie heeft verloren en wordt getransformeerd 
tot een deel van de samenleving, waarbij eveneens 
vergelijkbare aspecten zijn onderzocht. 

Allereerst wordt er algemene informatie 
verstrekt over de projecten. Als tweede aspect 
is de stedenbouwkundige structuur van deze 
landgoederen in kaart gebracht, dit omdat  ze 
allemaal een eigen specifieke structuur bevatten, 
evenals de latere ontwikkelingen en toekomstige 
plannen. Als derde aspect is de originele bouwstijl 
en architectuur van de landgoederen in kaart 
gebracht, evenals de latere nieuwbouw, sloop en 
ontwikkelingen van de gebouwen. In het vierde 
aspect is onderzocht welke functies er waren in 
het verleden op deze landgoederen en welke zijn 
gepaste succesvolle functies voor de toekomst. Als 
laatste is in punt vijf een vergelijking gemaakt van 
de bevindingen van beide projecten.

 

 

 

 

2. Algemeen onderzoek
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Project: Bosch en Duin

2. Algemeen onderzoek

Figuur 2.6.1  Landgoed Bosch en Duin in Castricum (GGZ) (2016)
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Project introductie
Als eerste is gekozen voor landgoed Bosch en 
Duin (GGZ) in Castricum, welke gelegen is in 
de provincie Noord Holland. De gebouwen op 
het landgoed zijn door architect Poggenbeek, in 
samenwerking met oprichter Jacobi, ontworpen. Dit 
landgoed is in dezelfde periode gebouwd als DGB, 
namelijk rond 1904 en is met 90 hectare van gelijke 
omvang. Het gebied is gelegen in een groen, bosrijk 
duinlandschap ver van de samenleving. Bosch en 
Duin bestond oorspronkelijk uit, drie vrouwen- en 
drie mannenpaviljoens, deze zes paviljoens boden 
plaats aan 732 cliënten. Het omvangrijke complex 
bestond uit verschillende gebouwen waaronder: 
een administratiegebouw, een kerkje, watertoren 
en een groot aantal dokters- en dienstwoningen, 
vergelijkbaar met de situatie op het landgoed van 
DGB. De nog resterende historische gebouwen 
hebben een monumentale status, evenals het 
complex zelf. Het landgoed is ontworpen in een 
Engelse landschapsstijl, met slingerende wegen en 
paden, eveneens kenmerken die waarneembaar zijn  
op DGB. (Duin en Bosch boerderijtje, 2017) 
(Fig. 2.6.1)

Het landgoed was net als DGB een enclave, 
met deelenclaves, in een paviljoen typologie. 
Het landgoed werd omsloten door hekwerken, 
waardoor er nauwelijks connecties waren met de 
omgeving, er was enkel een spoorlijn met station 
Castricum. Het landgoed was zelfvoorzienend, net 
als DGB met landbouw en veeteelt, welke eveneens 
als bezigheid en therapie werd gebruikt voor de 
cliënten. Vanaf 1985 is het terrein van Bosch en Duin 
openbaar toegankelijk geworden met drie ingangen 
en wandelpaden. (Duin en Bosch mooi, 2017)

 
Op het landgoed zijn nog verschillende originele 
gebouwen, in goede staat, aanwezig, echter zijn ook 
veel van de originele gebouwen verloren gegaan, 
samen met de stedenbouwkundige structuur van 
het landgoed, vergelijkbaar met DGB. 
Inmiddels is het landgoed succesvol 
getransformeerd als een van de eerste GGZ zorg 
landgoederen van Nederland. Door een ontwerp van 
het stedenbouwkundig bureau Vollmer en Partners 
stedenbouw en landschap, te Amersfoort. De 
nieuwbouw is ontworpen door architectenbureau 
Inbo uit Amsterdam. 

Stedenbouwkundig niveau 
Het landgoed van Bosch en Duin had als basis 
ontwerp een inrichting met een aantal omvangrijke 
gebouwen. Deze zijn in een landelijke, zwitserse 
chaletstijl gebouwd, welke gebaseerd was op 
Duitse inrichtingen voor psychiatrische cliënten. 
De typologie die deze architect heeft toegepast 
is het paviljoen systeem, welke eveneens op DGB 
is toegepast, en welke begin 1900 de standaard 
bebouwingstypologie was voor deze instellingen. 
Gekozen werd voor deze locatie om verschillende 
redenen, waaronder de heilzame en rustgevende 
werking van een afgelegen duinlandschap, waardoor 
het als een goede enclave kon worden opgezet, 
net als bij de opzet van DGB. Er was een strikte 
scheiding tussen het mannen- en vrouwengedeelte, 
door middel van een centrale as die van noordwest 
naar zuidoost over het gehele landgoed liep. Er 
was verder een onderscheid gemaakt tussen de 
rustige cliënten en de onrustige cliënten, deze 
kenmerken zijn eveneens aanwezig op DGB.  De 
stedenbouwkundige opzet van de gebouwen is 
gebaseerd op de maximale benutting van zonlicht, 
in combinatie met het paviljoensysteem. De 
bezonning was eveneens de reden voor DGB om 
de tuinen en de verpleegpaviljoens op het zuiden 
te situeren. (Duin en Bosch mooi, 2017) (Fig. 2.6.2)

Figuur 2.6.2  Ontwerp tekening van architect 
Poggenbeek van Landgoed Bosch en duin (1910)
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Het bindende element in het park vormt 
de slingerende padenstructuur, in Engelse 
landschapsstijl, met groene lanen, waarbij gebruik 
werd gemaakt van landschappelijke elementen, 
zoals wateroppervlakten. ( Duin en Bosch 
ziekenpaviljoen, 2017)

De Haarlemse tuinarchitect L.A. Springer ontwierp 
in 1919 de tuinen voor de verpleegpaviljoens. Iedere 
tuin had zijn eigen stijl, passend bij de toestand van 
de cliënten. In DGB had ook ieder paviljoen een 
eigen buitentuin, met een eigen stijl voor rustige en 
onrustige cliënten. (Duin en Bosch zorg, 2017) 
(Fig. 2.6.3)

 
Gedurende de tijd zijn er, als gevolg van 
veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg, 
veel veranderingen doorgevoerd binnen het 
landgoed. In 1953 werden er drie nieuwe 
mannenpaviljoenen gebouwd en werd het gebied 
gemoderniseerd. Deze ontwikkelingen hebben van 
gelijke aard ook plaats gevonden op het landgoed 
van DGB. (Duin en Bosch archieven, 2017)

Het gevolg was dat er vanaf 1953 veel van de 
historische paviljoens zijn gesloopt en afwijkende 
ad hoc nieuwbouw is doorgevoerd, waardoor de 
originele, stedenbouwkundige structuur verloren 
is gegaan, tezamen met de ordening, oriëntatie 
en rust. De verschillende architectuurstijlen en 
ziekenhuistypologieën domineren nu het landgoed, 
dit is tevens op DGB van toepassing. 

“de modernisering van het terrein door het plegen 
van nieuwbouw. Dit zorgt voor een aanzienlijke 
verdichting.  Door de weinig geordende uitbreiding 
van het complex met steeds nieuwe gebouwen, 
verhardingen en beplantingen is de oorspronkelijke 
opbouw van het landschap niet meer herkenbaar.  “
 (Duin en Bosch mooi, 2017)

In 2008 is, door Vollmer & Partners, een 
masterplan voor het landgoed ontworpen , welke 
inmiddels succesvol is uitgevoerd. De visie van 
dit masterplan bestond uit drie componenten: de 
bebouwingsstructuur, de groenstructuur en de 
paden- en wegenstructuur. 
(Fig. 2.6.4 en 2.6.5)

“Het nieuwe plan verkrijgt een concentrische 
stedenbouwkundige structuur, waarbij in het hart 
de zorg wordt gepositoneerd. De overgebleven 
histroische gebouwen worden gerenoveerd  De 
nieuwbouw in de tweede helft van de 20euuw 
wordt allemaal gesloopt. Nieuwbouw paviojoens 
worden geistueerd op exat dezelfde locatie als waar 
de origniele paviojens hebben gestaan, deze worden 
in een moderne interpertatie herbouwd, zodat de 
stedenbouwkundige structuur wordt hersteld. “  
(Duin en Bosch mooi, 2017)

Het hergebruik van bestaande elementen en het 
versterken van aanwezige kwaliteiten vormen 
daarbij de rode draad.  (Duin en Bosch visie, 2017)Figuur 2.6.3  Ontwerp tekening van tuinarchitect 

L.A. Springer van Landgoed Park Vogelzang, van de 
tuinen bij de paviljoens.
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Bouwkundig niveau 
De gebouwen op landgoed Bosch en Duin bevatten 
eenzelfde bouwstijl, namelijk rationalistische 
chalet bouwstijl, welke is gecombineerd met 
de Neorenaissance stijl. De originele paviljoens 
hadden een duidelijke voor- en achtergevel, waarbij 
de voorgevel bestond uit een symmetrische gevel 
gericht op het zuidoosten. In het midden van 
het gebouw was een geaccentueerd middendeel 
met een hoofdentree voor het gebouw. De 
achtergevel van deze originele paviljoens bevatte 
een gevelexpressie, welke veel minder opvallend 
en officieel is dan de voorgevel, om zodoende 
een duidelijk onderscheid te verkrijgen. In het 
historische midden ensemble van landgoed Bosch 
en Duin zijn nieuwe paviljoens gebouwd met een 
vergelijkbare opzet en architectonische vormgeving 
als de historische bebouwing van het landgoed. De 
overige nog bestaande historische gebouwen zijn 
gerenoveerd en herstemd met een nieuwe functie. 
Aan de voorzijde van de nieuwe paviljoens zijn, net 
zoals in het verleden, collectieve tuinen gerealiseerd 
en welke door hagen worden omsloten. Aan de 
achterzijde van ieder paviljoen is een parkeerplaats 
gerealiseerd, met achterliggende bebossing welke 
tezamen met het paviljoen een buitenruimte creëert. 
(Duin en Bosch zorg, 2017) (Fig. 2.6.6)

In de nieuwbouw is, door architectenbureau Inbo, 
gekozen voor een actuele interpretatie van het 
oorspronkelijke ontwerp, waarbij niet letterlijk 
een kopie is gerealiseerd van de historische 
architectuur. Kleine kenmerken en details zijn 
achterwege gebleven, zodat de nadruk blijft liggen 
op de monumentale gebouwen en de nieuwbouw. 
Met een eigentijds karakter, nieuwe materialen en 
vormgeving. 

Ze worden wel op exact dezelfde locatie geplaatst, als 
waar ooit de historische paviljoens hebben gestaan. 
Overige overeenkomsten zijn het langwerpige 
volume, de bouwhoogte, materiaalgebruik, 
kleurgebruik, kap vorm, verticale accenten en 
verspringende geveldelen met een duidelijke 
hoofdentree in het midden van het gebouw. (Duin 
en Bosch zorg, 2017)  (Inbo architecten, 2017) 
(Fig. 2.6.7 en 2.6.8 )

Figuur 2.6.4  Bebouwing van in 1999, waarbij latere 
nieuwbouw gesloopt is en historische bebouwing 
gehandhaafd is.

Figuur 2.6.5  Nieuwbouw op exact dezelfde locatie 
als originele gesloopte bebouwing en in dezelfde 
vormgeving

Figuur 2.6.6  Principe doorsnede nieuw zorgpavil-
joen met gesloten voortuin en een bosrand aan de 
achterzijde (2017)
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Figuur 2.6.7  Historische Administratiegebouw van Bosch en Duin (2017)

Figuur 2.6.8  Nieuwbouw (verpleeg)paviljoen gebaseerd op de oorspronkelijke bebouwing van Bosch en 
Duin (2017)
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Functie
Op het landgoed Bosch en Duin is een nieuwe 
functie toegevoegd om het landgoed aantrekkelijk te 
maken voor bezoekers en om omgekeerde integratie 
te laten plaatsvinden. Historische gebouwen 
welke niet meer geschikt zijn voor zorg, zijn 
getransformeerd tot gebouwen voor ondernemers 
en kunstenaars. In het voormalige hoofdgebouw 
zijn nu 50 ondernemers gevestigd, met diverse 
ondernemingen, welke het ondernemerscentrum 
wordt genoemd. In dit voormalige hoofdgebouw 
is een horecavoorziening gerealiseerd, waar de 
cliënten werken en waar de omgekeerde integratie 

kan plaatsvinden, als een deel van de samenleving. 
In deze horecagelegenheid is tevens een wisselde 
tentoonstelling van kunstenaars, welke eveneens 
op het landgoed wonen en hier hun kunst 
tentoonstellen. Daarnaast zijn er woningen 
gebouwd en appartementen gerealiseerd in de 
historische paviljoens, om inkomsten te genereren 
en om de omgekeerde integratie maximaal te 
benutten. Momenteel is deze locatie succesvol. De 
nieuwe functie vormt het nieuwe bruisende hart en 
ontmoetingsplaats van landgoed Bosch en Duin. 
(Fig. 2.6.9)

Figuur 2.6..9 Horeca gelegenheid De oude keuken van Bosch en Duin met kunst expo (2017)
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Project: Park Vogelzang

2. Algemeen onderzoek

Figuur 2.6.10 Landgoed Park Vogelzang in Bloemendaal (GGZ) (2016) 
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Project introductie
Het tweede gekozen project is Park Vogelzang (van 
GGZ in Geest ) gelegen in Bloemendaal, welke 
zich in de provincie Noord Holland bevindt. Dit 
landgoed is rond 1927 door architect A.T. Kraan uit 
Oegstgeest gebouwd en is circa 40 hectare groot. 
Het landgoed bevindt zich in een groene, bosrijke 
omgeving. Het complex en de historische gebouwen 
hebben de status gemeentelijk monument, net als 
het DGB. Het complex bestond oorspronkelijk 
uit verschillende gebouwen waaronder: een 
administratiegebouw, een kerkje, watertoren, 
verpleegpaviljoens en een aantal dokters- en 
dienstwoningen, vergelijkbaar met de situatie op 
het landgoed DGB. Park Vogelzang was net als 
DGB een enclave die geheel zelfvoorzienend was, 
met landbouw en veeteelt en was tot de jaren 60, 
van de vorige eeuw, omsloten met een hekwerk. 
Op het landgoed zijn nog verschillende originele 
gebouwen, in goede staat, aanwezig, echter zijn ook 
veel van de originele gebouwen verloren gegaan, 
tezamen met de stedenbouwkundige structuur 
van het gebied, vergelijkbaar met die van DGB. 
Momenteel zijn verschillende architectenbureaus, 
in samenwerking met omwonenden en de GGZ in 
overleg om te onderzoeken wat de beste oplossingen 
zijn voor het gebied, waarbij momenteel de eerste 
plannen tot 2030 worden vastgesteld. (Bloemendaal 
park Vogelzang monumenten, 2017) (Fig. 2.6.10)

Stedenbouwkundig niveau 
Het landgoed Park Vogelzang kenmerkt zich door 
een stedenbouwkundige structuur, waarbij het 
kerkgebouw het middelpunt van het landgoed 
vormt, net als op DGB. Kenmerkend voor de 
stedenbouwkundige opzet van het terrein is 
de noordzuid as, welke het mannen- (oost) en 
vrouwendeel (west) van elkaar scheiden. Deze 
scheiding vond plaats bij het administratiegebouw, 
welke in een rechte lijn de hoofdentree vormde, net 
als op DGB. Elk paviljoen herbergde een andere 
klasse cliënten, afhankelijk van de geestelijke 
toestand, welke de ordening en hiërarchie op het 
landgoed kenmerkt. (Fig. 2.6.11)

De sterke noordzuid as van het landgoed is verloren 
gegaan, door ad hoc nieuwbouw en sloop van 
historische verpleegpaviljoens en de oostwest as is 
hierdoor helemaal verdwenen. 
De historische gebouwen waren allemaal gelegen 
langs deze noordzuid as en waren in  spiegelbeeld 
gebouwd. Deze noordzuid as werd beëindigd door 
middel van het administratiegebouw, watertoren 
en ketelhuis, kenmerken die eveneens zichtbaar 
zijn bij DGB. (Bloemendaal park Vogelzang 
monumenten, 2017) (Bloemendaal regiocanons,  
2017) (Bloemendaal PVE, 2017)

Figuur 2.6.11  Luchtfoto van Park vogelzang in circa 1932
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Het huidige probleem van Park Vogelzang is dat 
er geen rekening gehouden is met de originele 
historische, stedenbouwkundige structuur van het 
landgoed en is metname de noordzuid as, door de 
nieuwbouw, niet versterkt of gehandhaafd. Het 
landgoed kenmerkt zich door diverse barrières 
rondom, waaronder een kanaal de Leidsche 
vaart, een aanmerkelijke doorgaande weg en de 
spoorbaan Haarlem, Leiden. Op DGB zijn eveneens 
vergelijkbare grote barrières aanwezig en ontbreekt 
de connectie, zichtlijnen met de omgeving. 
(Fig. 2.6.12)

“Complex Vogelenzang (De Geestgronden) 
Een complex bestaat uit verschillende elementen, 
veelal in één periode tot stand gekomen, die 
met elkaar een bijzonder ensemble vormen. 
De karakteristiek wordt gevormd door het 
samenspel van en de samenhang tussen elementen: 
stedenbouwkundig plan, gebouwen, objecten, 
(semi) openbare ruimte, landschappelijke aanleg 
en beplanting. “  (Bloemendaal park Vogelzang 
monumenten, 2017)

Door meer connecties met de omgeving te 
creëren, is in het voorlopige plan opgenomen om 
zichtlijnen te creëren in het aanwezige groen. Het 
gebied sluit hierdoor beter aan op het naastgelegen 
dorp Bennebroekse. Het aanwezige groen is een 
belangrijke kwaliteit voor het landgoed, welke 
wordt ingezet om het gebied aantrekkelijk te maken 
voor bezoekers. Nieuwe wandel- en fietspaden 
verbinden de omgeving met elkaar waardoor het 
landgoed toegankelijk wordt voor bezoekers en 
omwonenden. Stedenbouwkundig en bouwkundig 
is het van belang dat er aan weerszijden van de 
centrale noordzuid as nieuwbouw dient plaats 
te vinden, welke in stijl en volume past bij de 
bestaande bebouwing, zonder deze te kopiëren. 
Deze gebouwen dienen gespiegeld te worden ten 
opzichte van deze middenas. Zodat de symmetrische 
opzet weer zichtbaar wordt. (Bloemendaal PVE, 
2017) (Fig. 2.6.13)

Figuur2.6.12  Huidige situatie van Park Vogelzang 
(2017)

Figuur 2.6.13 Ontwerpproces welke momenteel 
gaande is voor het opstellen van een nieuw 
masterplan voor Park vogelzang
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Bouwkundig niveau 
De originele gebouwen op landgoed Park Vogelzang 
zijn gebouwd in de stijl van de Amsterdamse school. 
Op het landgoed zijn nog verschillende originele 
gebouwen, in goede staat, aanwezig, maar er 
is ook een deel verloren gegaan. De gebouwen 
die bewaard zijn gebleven zijn onder meer het: 
Administratiegebouw, de paviljoens Beukenhorst 
en Lokhorst, de kerk, de directiekeet, de watertoren 
met bedrijfsgebouw en de landschappelijke aanleg. 
(HV,HB)

Kenmerkend voor deze gebouwen op het landgoed 
zijn dat ze, net als de gebouwen op DGB, variëren 
tussen één tot drie bouwlagen, een symmetrische 
opzet bevatten met geaccentueerde hoeken 
door middel van in of uit stekende geveldelen of 
dakverhogingen. Verder wordt er een combinatie 
van verschillende daktypen toegepast (schilddak 
/ zadeldak en platte daken). Tevens is gekozen 
voor een duidelijk gevelritme, in de vorm van 
kozijnen, welke de horizontaliteit en verticaliteit 
van het gebouw benadrukken, in combinatie 
met dakkapellen. De langwerpige vormgeving 
is eveneens een feit dat typerend is voor deze 
gebouwen, met lange gangen en een aanzienlijk 
bouwvolume. Voor de toegepaste materialen 
wordt gebruikt gemaakt van metselwerk van rode 
bakstenen in combinatie met houten kozijnen en 
houten, uitkragende dakgoten, welke zijn wit 
geschilderd. De dakconstructies zijn van hout en 
afgewerkt met rode dakpannen.
De gebouwen kenmerken zich verder door een 
voorgevel met een middenrisaliet en zijrisalieten. 
Deze kenmerken zijn grotendeels terug te vinden 
bij de gebouwen van DGB, ondanks dat er een 
andere architectuurstijl is toegepast.  (Bloemendaal 
park Vogelzang monumenten, 2017) (Fig. 2.6.14)
 

Functie 
Voor landgoed Park Vogelzang zijn tot op heden 
nog geen definitieve keuzes gemaakt wat betreft 
het uiteindelijke plan en de nieuwe functies. Er 
zijn inmiddels diverse onderzoeken verricht 
en variantenstudies gemaakt, voor zowel de 
gebouwen als wel voor de mogelijke functies in 
het gebied. Uit de huidige vergevorderde plannen 
voor het landgoed kunnen een aantal belangrijke 
bevindingen worden geconcludeerd, voor de nieuwe 
functie en het bijbehorende programma voor het 
landgoed. De belangrijkste functie die zal worden 
toegevoegd aan het landgoed is, naast het huidige 
zorgaanbod, kunst en cultuur, in de breedste zin 
van het woord. Waaronder atelierwoningen voor 
kunstenaars en creatieve ondernemers, evenals een 
kunstroute door het park en kunst gerelateerde 
activiteiten, die op het landgoed kunnen worden 
georganiseerd. Een belangrijke nieuwe locatie voor 
het landgoed is de ontmoetingsplaats, welke tussen 
de historische bebouwing op de middenas van 
het landgoed wordt gerealiseerd, hierbij is ruimte 
voor horecavoorzieningen, een zorghotel, creatieve 
ondernemers, expositieruimtes en woningbouw.  
(Ontwikkeling park Vogelzang, 2017)  (Bloemendaal 
PVE, 2017) (Fig. 2.6.15)

Figuur 2.6.14 Hoofdgebouw Park Vogelzang (2016)

Figuur 2.6.15 Variantenstudie voor het midden 
ensemble van Park Vogelzang
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Conclusie – vergelijking 

Uit onderzoek van deze paragraaf kunnen een 
aantal belangrijke aspecten en uitgangspunten 
worden afgeleid. 

Op stedenbouwkundig gebied zijn de volgende 
aspecten naar voren gekomen binnen het onderzoek. 
Op landgoed Bosch en Duin is gekozen voor het 
volledig herstellen van de originele historische 
stedenbouwkundige structuur en opzet in het 
historische midden ensemble, welke inmiddels 
succesvol resultaat heeft opgeleverd. 

Bij Park Vogelzang zijn eveneens vergevorderde 
plannen om de historische middenas en ensemble, 
door middel van nieuwbouw, te herstellen en te 
versterken. De nieuwbouw van zowel Bosch en 
Duin als op Park Vogelzang is gebaseerd op de 
originele historische gebouwen van het landgoed, 
welke typologische kenmerken zijn voor het 
karakter van het landgoed. Op landgoed Bosch en 
Duin is inmiddels de nieuwbouw al gerealiseerd, 
waarbij de gebouwen veel gelijkenis bevatten met de 
originele gebouwen en op exact dezelfde locatie zijn 
geplaatst, maar wel met een eigentijdse uitstraling 
en materiaalgebruik. Op beide landgoederen 
wordt gezocht naar een combinatie tussen de 
originele historische gebouwen, groenstructuur en 
passende nieuwbouw, zodat deze samen nieuwe 
hoogwaardige buitenruimtes vormen. Hierdoor 
worden oude lagen weer zichtbaar en worden 
nieuwe lagen toegevoegd. 

De rode draad bij beide projecten is het benutten en 
versterken van de aanwezige kwaliteiten, zoals de 
historische gebouwen, stedenbouwkundige opzet 
en groene kwaliteiten met de historische bomen 
lanen en wateraccenten. Beide landgoederen 
zoeken, door middel van zichtlijnen door de 
bebossing, het aanleggen van doorgaande fiets, 
wandelpaden en het laagdrempelig maken van 
omliggende barrières of deze te doorbreken, naar 
connectie met de omgeving. Deze projecten zijn 
stapsgewijs gerealiseerd of worden stapsgewijs 
getransformeerd, dit omdat het ten eerste een zeer 
kostbare ingreep is, maar daarnaast is het tevens 
van belang om te kijken hoe de nieuwe functies en 
gebouwen succesvol worden gewaardeerd.

De centrale ontmoetingsplek is een belangrijk aspect, 
welke steeds naar voren komt bij de transformatie 
van deze landgoederen. Er dient een locatie op het 
landgoed te zijn waar bezoekers en cliënten elkaar 
kunnen ontmoetten, om zodoende de omgekeerde 
integratie succesvol te kunnen laten plaatsvinden. 
Gekozen wordt veelal voor een locatie in het 
historische hart van deze landgoederen. 

Nieuwe functies die worden toegevoegd aan deze 
gebieden dienen aanzienlijk te zijn in formaat, 
zodat er een duidelijke nieuwe tweede hoofdfunctie 
ontstaat en er een positief imago ontstaat. De nadruk 
ligt daarbij op kleinschalige creatieve ondernemers, 
zoals kunstenaars en horecafaciliteiten, welke 
passend zijn bij het landgoed en de cliënten. 
 

2. Algemeen onderzoek

54



Technische Universiteit Eindhoven | Faculteit Bouwkunde | Architecture, Building and Planning (ABP)  

De referentieprojecten hebben een vergelijkbare 
geschiedenis, van de typische bouwperiode tot 
en met de ordening. De locaties maakten in het 
verleden een duidelijk onderscheid in het mannen- 
en vrouwengedeelte, welke zichtbaar is in de vorm 
van een scheidingsas over het gehele landgoed. 

De originele gebouwen in deze gebieden zijn 
allemaal in eenzelfde stijl gebouwd, waardoor ze 
een eenheid vormen. De latere ad hoc nieuwbouw 
is geheel verschillend, vergeleken met de originele 
bebouwing. 

Al deze landgoederen zijn gelegen in een groenrijke 
omgeving op ruime afstand van de samenleving, met 
natuurlijke elementen zoals, vijvers, monumentale 
bomen en slingerende paden, in een Engelse 
landschapsstijl, welke het gebied binding geeft. De 
kerk op deze landgoederen vormt het middelpunt 
en ontmoetingspunt. Voor de omgekeerde integratie 
is gekozen om de samenleving naar het landgoed 
te brengen, waarbij de keuze voor kunst en cultuur 
en creatieve kleinschalige ondernemers het meest 
passend is. (Fig. 2.6.16 t/m 2.6.19)
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Figuur 2.6.16 schetsen conclusie ggz analyse landgoederen algemene ken-
merken, geïllustreerd door de auteur

Figuur 2.6.17 Schetsen conclusie ggz analyse landgoederen algemene ken-
merken, geïllustreerd door de auteur
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Figuur 2.6.18 schetsen mogelijke oplossingen ggz analyse landgoederen, 
geïllustreerd door de auteur

Figuur 2.6.19 schetsen conclusie ggz analyse DGB, geïllustreerd door de auteur 
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2.7. Functie onderzoek

Bij het zoeken naar een geschikte tweede 
hoofdfunctie voor het landgoed DGB, is er 
onderzoek gedaan naar welke functies het beste 
aansluiten bij het karakter van deze rustige locatie 
met groene kwaliteiten en monumentale gebouwen 
uit begin van de vorige eeuw. Het verdient de 
aanbeveling een functie te kiezen die al van 
oudsher aanwezig is op het landgoed, maar niet 
optimaal benut wordt. Het doel van de nieuwe 
functie dient ervoor te zorgen dat er omgekeerde 
integratie plaatsvindt, door het creëren van een 
deel van de samenleving op het landgoed zelf. Om 
te zorgen dat dit ook daadwerkelijk plaats vindt, is 
het van belang dat er voldoende nieuwe bezoekers 
en doelgroepen aangetrokken worden. De nieuwe 
functie dient er voor te zorgen dat het landgoed 
aantrekkelijker wordt voor bezoekers, zodat deze 
het landgoed komen bezoeken.

Referentieprojecten zijn bestudeerd, alsmede de 
functies die al van oudsher aanwezig zijn op het 
landgoed passen bij de zorg en bij het Planentree 
certificaat. Er is onderzoek gedaan naar functies, 
welke momenteel succesvol zijn in Eindhoven maar 
nog elementen missen, welke mogelijk kunnen 
worden aangevuld door het landgoed en de cliënten 
van DGB. Hieruit is naar voren gekomen dat kunst 
altijd een belangrijke therapie is geweest voor de 
cliënten en dat dit bijdraagt aan de behandeling van 
deze cliënten. 

Kunst en cultuur is een van de onderdelen van 
het Planentree label, welke als voorwaarden 

worden gesteld om het certificaat van een goede 
zorginstelling te kunnen behalen. Momenteel 
wordt de kunst, welke door de cliënten zijn 
gemaakt, alleen voor een deel gepresenteerd in 
een winkel ( De Boei) in de Kruistraat, nabij het 
centrum van Eindhoven ver afgelegen van de 
cliënten. Hierdoor kan er geen enkele interactie 
met de cliënten plaatsvinden. In het verleden is er 
een korte periode geweest waarbij de cliënten hun 
kunst konden exposeren in het Ketelhuis, dit was 
voor de transformatie naar een restaurant. Helaas 
is deze expositie faciliteit verloren gegaan en is er 
geen vervanging voor gekomen. (Fig. 2.7.1)

2. Algemeen onderzoek

Figuur 2.7.1 Kunst expositie in het Ketelhuis van 
DGB(2006) (Eindhoven in beeld)
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Het groene en landelijke karakter van het landgoed 
DGB met de historische bebouwing, is een plek waar 
mensen uit het drukke stadleven van Eindhoven 
tot rust kunnen komen, zonder dat ze de stad 
hoeven te verlaten. De bezoekers wanen zich in 
hun eigen stad in een compleet andere wereld. Op 
dit landgoed verloopt alles rustiger en hebben de 
cliënten alle tijd om een gesprek met iemand aan te 
gaan en uitleg te geven over hun werkzaamheden. 
Kunst pas perfect bij deze levenswijze en kan zelfs 
mensen uit de drukke stad inspireren, om dingen 
anders te zien en te beleven. Waardoor het eveneens 
voor Eindhoven en omgeving een toegevoegde 
waarde is. 

Museums Noord Brabant
Noord Brabant bevat 24 musea met bijna 2 miljoen 
bezoekers. Den Bosch heeft de meeste musea 
van Brabant namelijk 10, maar Eindhoven heeft 
met zes musea wel de meeste bezoekers van alle 
Brabantse steden namelijk, 300.000 bezoekers 
per jaar. Het aantal bezoekers per thema van het 
museum verschilt, het meest aantrekkelijk zijn de 
archeologische en cultuurhistorische musea met 
35% van de bezoekers, gevolgd door beeldende 
kunst. Het museum dat de meeste bezoekers 
aantrekt in Noord Brabant is met 130.000 bezoekers 
het Noord-Brabants museum in Den Bosch, 
gevolgd door het van Abbemuseum in Eindhoven 
met 100.000 bezoekers. (Stedenintransitie, 2017)

Culturele ontwikkeling in Eindhoven 
Eindhoven heeft de laatste jaren een grote 
ontwikkeling doorgemaakt betreffende de 
ontwikkeling van creatieve locaties, voor onder 
meer kunstenaars. Het meeste bekende en 
succesvolste voorbeeld is Strijp S, welke jaarlijks 
grote nieuwe doelgroepen naar Eindhoven trekt. 
Alle kunst- en cultuurlocaties van Eindhoven 
bevinden zich in het centrumgebied. Er is geen 
enkele voorziening in een rustige historische groene 
omgeving, nabij Eindhoven. (Musea Brabant, 2015) 
(Stedenintransitie, 2017) (Fig. 2.7.2)

Relatie Van Abbemuseum en GGzE. 
De GGzE heeft een overeenkomst met het 
bekendste museum van Eindhoven, namelijk het 
van Abbemuseum. Het van Abbemusem trekt 
jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers. Om het 
negatieve imago van de cliënten van de DGB en 
de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren, zijn 
er in het van Abbemuseum exposities te zien van 
professionele kunstenaars, welke kunst maken over 
de Geestelijke gezondheidszorg van de DGB. De 
kunstenaar krijgt een atelier aangeboden van de 
GGzE op het landgoed van DGB, zodat deze een 
goed beeld van de cliënten en het personeel kan 
krijgen, waarbij ze twee maanden lang kunnen 
werken aan hun kunstobject. Deze kunstobjecten 
worden vervolgens tentoongesteld in het van 

Figuur 2.7.2 Strijp S
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Abbemuseum in Eindhoven. Het huidige atelier op 
het landgoed is geen professionele atelierruimte, 
waardoor de kunstenaar niet tot een optimaal 
resultaat kan komen. Er is geen woonruimte voor 
deze kunstenaars beschikbaar op het landgoed, 
waardoor de kunstenaars beperkt zijn in hun 
werkzaamheden en mogelijkheden. 
(Van Abbemuseum, 2017) (Fig. 2.7.3 en 2.7.4)

Outsider Art
Cliënten met psychische achtergrond hebben 
een andere denkwijze, dan de meeste andere 
mensen en kunnen daardoor een ander soort kunst 
produceren en hierdoor een inspiratiebron zijn voor 
professionele kunstenaars. Het begrip outsider art 
wordt als volgt beschreven door Van de Vijver:
Definitie: “Outsiderkunst moet gemaakt worden 
door personen die zich psychisch totaal van de 
maatschappelijke en artistieke eisen hebben bevrijd. 
Zij maken kunst vanuit een spontane gedrevenheid, 
zonder enige vorm van sensatiezucht.” 
(Van de Vijver, 2005)

Referentie projecten onderzoek 
Het Kröller-Müller Museum in Otterlo (Gelderland) 
is een referentieproject waar onderzoek naar is 
gedaan. Dit museum is gelegen in Het Nationale 
Park De Hoge Veluwe, in een bosrijk gebied met 
waterpartijen, net als bij DGB. Dit museum heeft 
een indoor en outdoor expositie in de vorm van 
een kunstroute door het park, met verschillende 
kunstobjecten en kunstpaviljoens. Hetgeen een 
succesvol concept is en jaarlijkse vele bezoekers 
aantrekt. In het jaar 2016 kwamen er 345.000 
bezoekers naar het museum.  (Kröller Müller 
museum, bezoek, 2017) (Kröller Müller museum, 
2016) (Fig. 2.7.5 en 2.7.6 )

Figuur 2.7.3 Van Abbemusem

Figuur 2.7.4 Van Abbemusem

Figuur 2.7.5 Kröller-Müller Museum kunstroute 
door het park

Figuur 2.7.6 Kröller-Müller Museum binnen expos-
itie met de groene buiten relatie
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Doelgroepen 
Bij het ontwerp van het stedenbouwkundig plan 
dient rekening gehouden te worden met drie 
doelgroepen, de eerste doelgroep zijn de gebruikers, 
cliënten en het personeel van de GGZ. De tweede 
nieuwe doelgroep zijn bezoekers voor de kunst met 
de ondersteunende diensten zoals de horeca. De 
derde doelgroep zijn de kunstenaars die tijdelijk of 
permanent op het landgoed kunnen wonen. 
De doelgroep ‘bezoekers’ kan in twee categorieën 
worden onderverdeeld. De eerste doelgroep 
bezoekers zijn toevallige passanten, zoals fietsers 
en wandelaars. Om deze doelgroep eveneens aan 
te trekken is het fietspad bewust zo gepositioneerd, 
dat deze toevallige passanten kunnen zien wat 
er plaats vindt op het landgoed en op die manier 
wordt uitgenodigd om een kijk te komen nemen. De 
tweede doelgroep zijn bezoekers welke bewust naar 
het gebied komen, dit kunnen voormalige toevallige 
passanten zijn, die bijvoorbeeld terug komen nadat 
ze eerder langs het landgoed zijn gefietst. Dit 
kunnen ook personen zijn die op een andere wijze 
kennis hebben genomen van de nieuwe functies die 
zijn toegevoegd aan het landgoed en bewust komen 
kijken of kopen. 

Conclusie 
Met behulp van deze onderzoeken is gezocht naar 
een functie, welke momenteel nog ontbreekt in het 
aanbod van Eindhoven en welke op landgoed DGB 
zou kunnen worden aangevuld. Door het onderzoek 
kan een theoretische onderbouwde functie worden 
gekozen voor het landgoed, welke een aanvulling 
is voor de omgeving en tevens haalbaar is qua 
realisatie. 

Uit dit functieonderzoek kan worden geconcludeerd 
dat Eindhoven en met name het Van Abbemuseum 
een aanzienlijk aantal bezoekers naar Eindhoven 
trekt. De bezoekers zijn vooral geïnteresseerd 
in de beeldende kunst en historische aspecten. 
Gezien deze kunst en historische aspecten beiden 
aanwezig zijn in het landgoed van de grote beek, 
zal een (kunst) expositie in een historisch gebied 
met historische bebouwing een significant aantal 
bezoekers naar het landgoed trekken. Het landgoed 
kan zich hierbij presenteren als een subafdeling 
van het Van Abbemuseum met bijvoorbeeld een 
buitenexpositie. 

Landgoed DGB is verder bij uitstek geschikt als 
culturele aanvulling van het huidige aanbod van 
Eindhoven. De enclave DGB kan het landelijke Strijp 
S van Eindhoven worden en dient als aanvulling op 
het bestaande stedelijke Strijp S, welke op minder 
dan 1,5 kilometer afstand gelegen is. DGB bevat alle 
voorzieningen om een unieke kunst-cultuur locatie 
te worden in een groene omgeving nabij de stad. 
Het is merkwaardig dat het grootse, geestelijke 
gezondheidsinstituut van Europa in een stad ligt 
waar uitzonderlijke kunst wordt gemaakt, maar dat 
daarbij geen enkele mogelijkheid wordt geboden 
om deze kunst te bezichtigen en/ of te ondersteunen 
met professionele kunstenaars. 
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3
O n d e r z o e k 

s t e d e n b o u w
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3. Onderzoek stedenbouw

3.1. Palmboom 

Om een goed stedenbouwkundig ontwerp te 
kunnen realiseren, is onderzoek gedaan naar 
de ontwerpstrategie van de gerenommeerde 
stedenbouwkundig ontwerper Frits Palmboom. 
Zijn ontwerp strategieën zijn als basis genomen, 
voor het ontwerp van het stedenbouwkundig plan 
voor DGB.

Palmboom neemt als uitgangspunt de relatie tussen 
het landschap en stedenbouw, voor Palmboom 
zijn de infrastructuur en het landschap de 
basiselementen voor het ontwerp. Palmboom maakt 
onderscheid tussen twee belangrijke aspecten in 
zijn ontwerpaanpak, namelijk gelaagdheid en 
raamwerk. Het raamwerk is onderverdeeld in twee 
subcategorieën namelijk: Hardware en Software. Bij 
de gelaagdheid van het landschap van een locatie 
moet gedacht worden aan sporen, die zichtbaar of 
niet direct zichtbaar zijn uit het verleden. Zowel 
door menselijk handelen als natuurlijke sporen, 
zoals veroorzaakt door rivieren. Er kunnen 
meerdere sporen aanwezig zijn, welke gestapeld 
zijn gedurende de tijd. Belangrijke bestaande lagen 
dienen te worden hergebruikt of opnieuw zichtbaar 
te worden gemaakt en nieuwe lagen die ontbreken 
dienen te worden toegevoegd aan de bestaande 
lagen. Waardoor er een continue dynamische proces 
ontstaat en het gebied nooit helemaal voltooid is. 

Bij het tweede aspect van Palmboom, namelijk het 
raamwerk, wordt onderscheid gemaakt tussen de 
hardware en de software. De hardware staat voor 
de meest standvastige elementen in een gebied, 

zoals de infrastructuur, hoofdwegen, spoorlijnen, 
waterwegen en dergelijke. De invulling van het 
raamwerk wordt de software genoemd. Het invullen 
van dit kader is afhankelijk van de software zoals, 
sociaal-economische ontwikkelingen, demografie, 
programma, financiering en organisatie. Hierbij 
moet men denken aan bijvoorbeeld gebouwen, 
groen en dergelijke als invulling van dit raamwerk, 
maar ook de functie van deze gebouwen en de 
buitenruimte. Het doel van het raamwerk is een 
directe relatie te verkrijgen tussen de plattegrond en 
de gebouwen. Deze ontwerpinstrumenten kunnen 
als kapstok worden gebruikt, waarbij de belangrijke, 
historische elementen en het karakter bewaard 
blijven voor de toekomst, maar waarbij flexibiliteit 
tevens mogelijk is. Deze ontwerpinstrumenten 
vertellen samen het verhaal van het gehele gebied 
tot en met het deel ensemble. (Palmboom, F. 2013)
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3.2. Analyse Eindhoven en DGB

In deze paragraaf is onderzoek verricht naar de 
huidige situatie van het landgoed DGB en de 
stad Eindhoven. Voor het vooronderzoek is er 
een uitgebreide analyse gemaakt, daarbij zijn 
verschillende aspecten onderzocht en geanalyseerd. 
De belangrijkste bevindingen worden nader 
toegelicht in deze paragraaf en voor de overige 
analyse verwijs de auteur naar het analyseboek. 
Allereerst is de geschiedenis van Eindhoven 
beschreven, verder wordt er ingegaan op de 
groenstructuur en infrastructuur van het landgoed 
en de stad Eindhoven, met de relevante, statistische 
cijfers. Daarnaast wordt de bouwperiode met 
de typologie, morfologie, hoogspanningskabels 
en geluidshinder onderzocht, omdat deze van 
grote invloed is op het landgoed. De barrières 
worden toegelicht en de huidige situatie van het 
landgoed met de monumentale gebouwen wordt 
geanalyseerd. (Fig. 3.2.1)

 

3. Onderzoek stedenbouw

Figuur 3.2.1 Kaart van Nederland met 
Noor-Brabant en Eindhoven aanduiding (2017) 
geïllustreerd door de auteur
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Geschiedenis Eindhoven 
Eindhoven is een stad in het zuiden van Nederland, 
gelegen in de provincie Noord Brabant. De 
afgelopen eeuw heeft er een aanzienlijke groei 
plaatsgevonden, waardoor het nu een van de 
belangrijkste economische steden van Nederland 
is, met het op vijfde na hoogste aantal inwoners 
van circa 225.000. Eindhoven is ontstaan als een 
kleine agrarische nederzetting aan de rivieren de 
Dommel en Gender. Er zijn in en rond het huidige 
Eindhoven verschillende archeologische vondsten 
gedaan uit de steentijd, bronstijd en Romeinse tijd, 
welke aanduidt dat er een lange geschiedenis van 
bewoning is. Eindhoven is een gestichte stad en niet 
langzaam gegroeid, hetgeen ondersteund wordt 
door het nog aanwezige regelmatige stratenpatroon. 
Eindhoven was gesticht omdat het een knooppunt 
was tussen belangrijke handelsroutes van 
‘s-Hertogenbosch naar Luik en van Antwerpen 
naar Duitsland. Eindhoven heeft in het jaar 1232 
stadrechten gekregen, welke werd toegekend door 
Hertog Hendrik I van Brabant. 
(Geschiedenis Eindhoven,  2017) (Fig. 3.2.2)

 
De gemeente Eindhoven is in 1920 ontstaan, 
hetgeen een samenvoeging was van de vijf dorpen 
Eindhoven, Strijp, Woensel, Gestel, Tongelre en 
Stratum. Door deze fusie kwamen er meer financiële 
middelen voor huisvesting voor arbeiders in en 
rond Eindhoven. (Geschiedenis Eindhoven,  2017)
Eindhoven kende tijdens de jaren 20 en 30, van 
de vorige eeuw, een grote toename van het aantal 
inwoners, hetgeen met name veroorzaakt werd 
door de bouw van de Philips fabrieken, welke veel 

werkgelegenheid boden. In die jaren verdubbelde 
het aantal inwoners van circa 50.000 naar meer 
dan 100.000 inwoners. In die periode verschoof de 
werkgelegenheid van de agrarische sector naar de 
industriële sector, door onder meer met de komst 
van de Daf fabrieken in 1930 en de textielhandel. 
(Eindhoven, 2017)

Eindhoven is momenteel nog steeds een maakstad, 
maar ook een kennisstad geworden, mede door de 
aanwezigheid van de Technische universiteit, welke 
in 1956 is opgericht. Eindhoven is nu een regio in 
Nederland met een van de beste economische groei 
cijfers van Nederland, waarbij multinationals als 
ASML een grote bijdrage aan leveren. (Economie 
Eindhoven, 2016) (Fig. 3.2.3)  

Figuur 3.2.2   Kaart van Eindhoven rond 1500 
tijdens de 80 jarige oorlog  (Wikipedia) 

Figuur 3.2.3 luchtfoto van Eindhoven (2017) 
(google earth)
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Infrastructuur (Eindhoven)
De infrastructuur van Eindhoven kenmerkt zich 
door de ring rond het centrum van Eindhoven, deze 
wordt ook wel de rondweg genoemd en is circa 12km 
lang. Deze ringweg is belangrijk voor de ontsluiting 
van Eindhoven. Daarnaast zijn drie belangrijke 
elementen in deze infrastructuur te vinden, namelijk 
de snelwegen A2, A67 en A50. Deze snelwegen zijn 
gelegen ten zuiden en ten westen van Eindhoven 
en zorgen voor een aansluiting met de rest van 
Nederland, waarbij de A2 in zuidelijke richting 
naar Maastricht gaat en in noordelijke richting naar 
Den Bosch. De A67 gaat naar Venlo in het oosten en 
richting België in het westen. De A50 gaat via het 
noorden van Eindhoven naar Tilburg. Verder zijn 
er nog enkele belangrijke secundaire wegen zoals: 
de Boschdijk en de Anthony Fokkerweg in het 
noorden van de stad. Naast de weginfrastructuur 
is het spoor de tweede belangrijkste infrastructuur 
van de stad. Deze spoorlijn nadert de stad vanuit 
het noorden richting het centrum en verlaat de stad 
in het oosten. Waarbij er twee stations in Eindhoven 
zijn, het centraal station en station Strijp S in het 
noorden. (Fig. 3.2.4)

Fietsroutes (Eindhoven)
Eindhoven heeft verschillende fietsroutes en is 
momenteel de fietsroutes aan het verbeteren en 
uitbreiden. Een belangrijke huidige fietsroute is “ 
rondje Eindhoven” welke een fietsroute is die geheel 
rondom Eindhoven gesitueerd is. Deze fietsroute 
gaat deels door het gebied van De Grote Beek. Een 
andere fietsroute is de Brainport Deze fietsroute 
is eveneens een rondje rondom Eindhoven maar 
gaat niet door het oostelijke deel van Eindhoven, 
in plaats daarvan gaat deze fietsroute door het 
centrum van de stad met aansturing op de Brainport 
Industrie Campus. Tevens komt er een nieuwe 
fietsroute vanaf het vliegveld van Eindhoven naar 
De Grote Beek, door het Brainportpark. Waarbij 
verschillende bruggen over het spoor en de 
snelwegen worden gerealiseerd, waardoor er een 
directe fietsroute door het groen ontstaat. Verder 
zijn er nog diverse fietsroutes aanwezig volgens 
het knooppuntensysteem, welke aansluiten op alle 
fietspaden in Nederland. (Fig. 3.2.5)
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hoven.htm

Figuur 3.2.4  Kaart infrastructuur van Eindhoven 
(2017) (Google maps) 

Figuur 3.2.5  Kaart fietsinfrastructuur van Eind-
hoven (2017) (Google maps) 
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Verkeersstructuur (DGB)
Het plangebied wordt ontsloten op drie locaties, 
namelijk via de hoofdentree aan de Boschdijk, 
de Anthony Fokkerweg in het noorden en straat 
Vredeoord in het zuiden. Al deze wegen bevatten 
een hoge verkeersintensiteit. De belangrijkste 
ontsluitingsweg van het gebied is de hoofdentree 
aan de Boschdijk. Waarbij dit eveneens de toegang 
is voor de bezoekers die met het ov (bus) het 
gebied bezoeken. De ingang aan de Anthony 
Fokkerweg wordt hoofdzakelijk gebruikt door de 
medewerkers van de Woenselse Poort. De meeste 
zuidelijke ingang aan Vredeoord wordt met 
name gebruikt voor de meest zuidelijk gelegen 
gebouwen. De wegen in het plangebied zijn publiek 
toegankelijk, maar zijn eigendom van de GGzE. De 
wegen binnen het plangebied zijn vrijwel allemaal 
tweerichtingsverkeer. De huidige infrastructuur 
heeft een dominant karakter en kenmerkt zich 
door kronkelende wegen, bestaand uit een 
geasfalteerde rijbaan met aan weerzijden houten 
palen die langsparkeren voorkomen. Al het verkeer 
moet gebruik maken van deze rijbaan en er zijn 
nauwelijks gescheiden fietspaden en voetpaden. Er 
is geen duidelijk onderscheid tussen de primaire 
en secundaire wegen in het plangebied, de gehele 
infrastructuur heeft dezelfde lay-out. (Fig. 3.2.6)

Groenstructuur (Eindhoven)
In en rond Eindhoven zijn verschillende 
groengebieden aanwezig, deze groengebieden 
zijn gesitueerd langs de randen van de stad. Met 
name ten noordwesten van Eindhoven is veel 
groen aanwezig, welke het nieuwe Brainportpark 
zal vormen. Niet al deze groengebieden zijn 
openbaar toegankelijk. De groenstructuur van het 
Brainportpark maakt deel uit van de ecologische 
hoofdstructuur van Nederland. In het zuidelijke 
deel van de stad zijn het Stadswandelpark, het 
Dommelplantsoen en het Anna Frankplantsoen, dit 
zijn belangrijke groenstructuren voor de stad en zijn 
openbaar toegankelijk met o.a. een beeldentuin. In 
het noordoostelijk deel is het Wandelpark Eckart te 
vinden welke eveneens openbaar toegankelijk is en 
dit park wordt ingesloten door de Dommel. Verder 
zijn er nog enkele versnipperde groengebieden 
verspreid door de stad aanwezig. Er is geen 
connectie tussen de verschillende groengebieden in 
de stad en de afstanden zijn te groot om van het ene 
groengebied naar het andere te wandelen. 
(Fig. 3.2.7)

 

 Legenda 

     Locatie 

     Primaire 

     Secundaire

     Terraire 

      Spoorlijn

      OV  buslijn 

Brainport Park

Wandelpark Eckart 

stadswandelpark
 Legenda 

     Locatie 

     Groen     

     Groen

Figuur 3.2.6. Kaart verkeerstructuur van DGB 
(2017) (google maps) 

Figuur 3.2.7  Kaart groenstructuur van Eindhoven 
(2017) (Google maps) 
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Groenstructuur DGB 
Al sinds de bouw van de GGZE in 1914 kenmerkte 
het gebied zich door veel bebossing ook tussen de 
gebouwen. Gedurende de tijd zijn veel van deze 
bomen verloren gegaan, met name rondom de 
bebouwing in het gebied, om ruimte te maken voor 
nieuwbouw, parkeerplaatsen en nieuwe inzichten 
van open- en geslotenheid van gebieden. De 
bossen tussen de gebouwen werden het mannen- 
en vrouwenbos genoemd. Bij de oprichting van 
het RKG (Rijkskrankzinnigengesticht) bestond 
het terrein uit 100 hectare bos en 30 hectare 
landbouwgrond en weiland, welke nog grotendeels 
bewaard is gebleven. Het plangebied bevat veel 
groen, zowel in bossen als wel in groene graslanden. 
Dit gebruiksgroen wordt momenteel gebruikt voor 
diverse activiteiten, zoals kleinschalige landbouw, 
moestuinen alswel voor een kleinschalige boerderij. 
Verder wordt het groen voornamelijk gebruikt als 
parkfunctie. De meeste graslanden zijn gesitueerd 
rondom de bebouwing in het centrum en in het 
noordelijke gedeelte van het plangebied. Plus 
rond de boerderij richting het zuidelijke deel van 
het plangebied. Binnen het plangebied bepalen de 
bomen het beeld van het gebied. Het oudste deel 
van het nog bestaande bosbestand dateert vanuit 
ongeveer 1890. ( Bestemmingsplan DGB, 2013) 
(Fig. 3.2.8)

Waterstructuur Eindhoven 
In en rond Eindhoven zijn verschillende kleine 
waterstructuren aanwezig. Waaronder de rivier de 
Dommel, deze stroomt Eindhoven binnen via het 
zuiden en verlaat de stad via het noorden. Deze 
rivier stroomt door het centrum van Eindhoven. 
Het Beatrixkanaal verbindt Eindhoven met het 
Wilhelmina kanaal ten noorden van de stad. Het 
Eindhovens Kanaal heeft nooit gefunctioneerd 
voor de scheepvaart, omdat het te smal was. 
Deze is gelegen van het centrum tot het oosten 
van Eindhoven, waar het aansluit op de Zuid 
Willemsvaart. Er zijn enkele plassen in het gebied 
aanwezig, waaronder de Karpendonkse Plas ten 
noordoosten van Eindhoven. De Kleine Dommel 
stroomt ten oosten van de stad. En de Gender en het 
afwateringskanaal van Eindhoven in het zuidelijk 
deel. Verder zijn er enkele beken aanwezig, 
waaronder DGB in het noorden van Eindhoven, 
welke uitmondt in de Dommel. Er is in Eindhoven 
sprake van een aantal waterstructuren, maar 
deze zijn beperkt zichtbaar mede gezien door de 
kleinschaligheid van deze waterstructuren. Deze 
waterstructuur hebben gezorgd voor beekdalen 
waar tot op heden nauwelijks bebouwing aanwezig 
is. (Fig. 3.2.9)

 Legenda 

     Locatie 

     Loofbos 

     Gemengd bos

     Grasweide

      Aangrenzend 

Beatrixkanaal

Dommel

kleine Dommel 

Eindhovens Kanaal

Afwateringskanaal

Karpendonkse Plas 

 Legenda

     Locatie 

     Water

Figuur 3.2.8  Kaart groenstructuur van DGB(2017) 
(google maps) 

Figuur 3.2.9  Kaart waterstructuur van Eindhoven 
(2017) (Google maps) 

70



Technische Universiteit Eindhoven | Faculteit Bouwkunde | Architecture, Building and Planning (ABP)  

Waterstructuur DGB 
DGB is van oudsher een nat gebied, omdat er 
diverse bronnen ontspringen. De beek begon 
op het ernaast gelegen landgoed de Wielewaal. 
Vroeger stroomde de beek aan het oppervlak 
door het gebied van de Grote Beek, later is 
wegens vervuiling ter hoogte van het voormalige 
kazerneterrein de beek, met ondergrondse buizen, 
via de Oirschotsedijk, Vredeoord en Boschdijk 
omgeleid, waardoor de beek niet meer zichtbaar 
is. Hierdoor stelt DGB niet veel meer voor, mede 
door verdroging. Alleen bij de huidige hoofdingang 
is de beek aan de oppervlakte zichtbaar. Vanuit 
hier stroomt de beek verder naar de noordelijke 
woonwijken van Eindhoven om uiteindelijk uit te 
monden in de Dommel ter hoogte van de Petrus 
Bandenkerk te Son. Verder zijn er in het gebied 
diverse waterpartijen en watergangen aanwezig. 
Deze zorgen van oudsher voor de afwatering van 
het gebied. Het hemelwater in het gebied stroomt 
merendeels, via een gescheiden rioolstelsel, naar 
waterpartijen binnen het plangebied of infiltreert 
waar dit mogelijk is. Het afvalwater wordt via 
het gescheiden rioolstelsel afgevoerd, alle panden 
van DGB zijn hierop aangesloten. Deze gaat 
ter  hoogte van de Anthony Fokkerweg naar de 
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) aan de Van 
Oldenbarneveltlaan. (Bestemmingsplan DGB, 2013) 
(Fig. 3.2.10)

Typologie (DGB)
Er is duidelijk te zien dat de historische ruimte zich 
vormt door het type strokenbebouwing. Dit refereert 
zich terug naar de paviljoenstructuur welke in begin 
jaren 90 van de vorige eeuw werd geïntroduceerd. 
Er is geen sprake van een symmetrische structuur, 
maar er is wel een bepaalde symmetrie zichtbaar. 
Hetgeen wordt versterkt doordat de voorgevels 
van de oorspronkelijke bebouwing naar het midden 
van deze openbare ruimte is gericht. Een deel van 
de nieuwe gebouwen uit de jaren 90 wijken af van 
de aanwezige bebouwing. DGB wordt gekenmerkt 
door verschillende type bebouwing. De (historische) 
stoken bebouwing vormt de primaire ordening. 
Zowel in het historische gedeelte als de nieuwbouw 
bij de Woenselse Poort. Waarvan de meeste 
bebouwing noordoost – zuidwest is georiënteerd. 
De gesloten bouwblokken vormen de secundaire 
ordening. Deze zorgen voor de connectie tussen 
het noordelijke deel van DGB en het midden deel. 
Binnen deze gesloten bouwblokken bevinden zich 
enkele hofjes. De uitzondering op de primaire en 
secundaire ordening bestaat o.a. uit de afwijkende 
singulier elementen en de vrijstaande woningen. 
Deze bebouwing ligt verspreid over het gehele 
gebied van De Grote Beek, maar voornamelijk 
gesitueerd rondom de primaire en secundaire 
bebouwing. (Fig. 3.2.11)

 Legenda 

     Locatie 

     Bestaande waterstructuur

 Legenda 

     Locatie 

     Stroken bebouwing

     Cluster bebouwing

     losstaande woningen 

      Afwijkende singulier elementen 

     Losstaande bebouwing

Figuur 3.2.10 Kaart waterstructuur van DGB (2017) Figuur 3.2.11  Kaart Typologie van DGB (2017) 
(google maps ) 
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Morfologie (DGB)
Aan de noordwest zijden van DGB zijn met name 
bedrijfsgebouwen en hallen te vinden met één 
bouwlaag. Deze gebouwen zijn allemaal vrijstaand 
gebouwd en bevinden zich langs rechte wegen. 
Aan de noordzijde zijn, in een vol verkaveld 
villapark structuur, vrijstaande woningen te vinden  
met maximaal twee bouwlagen. Er is voldoende 
privégroen tussen de woningen aanwezig alswel 
verschillende openbare groenstroken tussen deze 
woningen. Ten zuiden van DGB is de structuur van het 
voormalige hoofdkantoor van Philips en nog overige 
vrijstaande gebouwen zichtbaar. Ten noordoosten 
(Driehoeksbos) is een duidelijke structuur zichtbaar 
van een modernistische tuinstad met strokenbouw 
in combinatie met losstaande bebouwing in het 
noordelijk deel. Tussen de strokenbebouwing 
zijn openbare groenstroken aanwezig. Terwijl het 
zuidelijke deel meer de structuur heeft van een 
vol verkaveld villapark, eveneens met voldoende 
openbare groengebieden welke aan de randen 
zijn gelegen. Ten zuiden van Driehoeksbos ligt de 
wijk Prinsejagt welke zich kenmerkt door stroken 
bebouwing, met langs de randen van het gebied 
vrijstaande gebouwen die afwijken in vormgeving 
en hoogte ten aanzien van de stroken bebouwing. 
Ten oosten van DGB is nauwelijks bebouwing 
aanwezig enkel de bebouwing van de voormalige 
kazerne is nog duidelijk zichtbaar, welke inmiddels 
is getransformeerd tot de internationale school 
van Eindhoven met enkele nieuwe gebouwen. 
Daarnaast zijn er nog enkele vrijstaande gebouwen 
in het gebied aanwezig. Rondom DGB is nagenoeg 
alles bebouwd met uitzondering van enkele 
groenstroken, sportvelden en het groengebied ten 
westen van De Grote Beek. (Fig. 3.2.12)

 Legenda 

     Locatie 

     Onbebouwd 

Figuur 3.2.12   Kaart morfologie van DGB (2017) 
(google maps) 
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Barrières (DGB)
Het gebied DGB ligt op een rechthoekig terrein in 
het noorden van Eindhoven, van de voormalige 
gemeente Woensel. Het terrein wordt in het 
oosten begrensd door de Boschdijk, en in het 
westen door de spoorlijn Eindhoven - Den Bosch 
- Tilburg. In het noorden en zuiden begrenzen 
lokale wegen, respectievelijk de Antony Fokkerweg 
en Vredeoord het gebied. Vanuit deze wegen 
is DGB voor autoverkeer bereikbaar. Deze vier 
infrastructuurlijnen vormen een aanzienlijke 
barrière voor het gebied van De Grote Beek. De 
spoorlijn is circa 40meter breed en bevat 4 sporen, 
waarvan het zuidelijke deel van deze spoorlijn 
enkele meters verhoogd is, waardoor er een extra 
barrière wordt gevormd. Er is in het gehele gebied 
van 1.8km geen enkele mogelijkheid het spoor 
te kruisen. De Boschdijk is eveneens een grote 
barrière het is een vierbaansweg met aan beide 
zijden veldwegen, waardoor de totale breedte circa 
40 meter bedraagt, waarover het verkeer met een 
snelheid van 50kmh tot aan de hoofdentree van DGB 
rijdt en in noordelijke richting met 70kmh wegrijdt, 
waardoor deze weg een aanzienlijke barrière vormt 
met de omgeving en de aangrenzende wijken. 
Daarnaast zorgen de bomen, welke rondom 
het gebied zijn gesitueerd, eveneens voor een 
natuurlijke barrière met de omgeving, deze zijn 
vrij gesloten en overal aanwezig, waardoor er geen 
connectie met de omgeving is. (Fig. 3.2.13)

Kabels (DGB)
In het gebied van DGB zijn verschillende kabels 
en leidingen aanwezig, zowel ondergronds als 
bovengronds. In de ondergrond zijn diverse 
standaard leidingen terug te vinden, welke het 
stratenpatroon van het gebied volgen en aangesloten 
zijn op de gebouwen. Waaronder waterleidingen, 
glasvezel, riolering, hemelwaterafvoer, coax 
leidingen en dergelijke. Een opvallende 
ondergrondse leiding is de stadsverwarming. 
Leidingen die een grote invloed hebben op het 
gebied en duidelijk aanwezig zijn, zijn de 150 kV 
bovengrondse hoogspanningsverbindingen welke 
op twee plaatsen het gebied doorkruisen enerzijds 
vanuit het noorden en anderzijds vanuit het oosten 
richting het zuiden. Waar deze leidingen uiteindelijk 
ondergronds gaan. Een belangrijk aspect is dat 
vanuit het hart van deze hoogspanningskabels, 
aan beide zijden geen bebouwing, binnen 25 meter, 
mag plaatsvinden. In verband met de veiligheid. 
Eveneens zijn er geen hoge groenvoorzieningen in 
deze strook toegestaan. ( Bestemmingsplan DGB, 
2013) (Fig. 3.2.14)
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Figuur 3.2.13  Kaart barrières van DGB (2017) 
(google maps) 

Figuur 3.2.14  Kaart hoogspanningskabels van DGB 
(2017) (google maps) 
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Geluid (DGB)
Lawaai van verkeer is een belangrijk probleem in 
het gebied van De Grote Beek. Uit metingen blijkt 
dat het geluidsniveau van de voorkeurswaarde van 
Lden 48 dB wordt overschrijden op de Anthony 
Fokkerweg en de Boschdijk. Maar de maximale 
ontheffingswaarde van Lden 63 dB voor woningen 
en andere geluidsgevoelige gebouwen wordt dan 
weer niet overschreden. Het een en ander blijkt uit 
het akoestisch onderzoek van SRE Milieudienst d.d. 
15 november 2012. Deze genoemde straten zorgen 
ervoor dat in een brede strook van circa 100m 
langs de gehele Anthony Fokkerweg en Boschdijk 
er lawaai waarneembaar tussen de 55 en 60 db. 
Waardoor verblijf in dit gebied als onaangenaam 
kan worden ervaren en grote invloed heeft op 
eventuele nieuwbouw plannen in het gebied. Ook 
in het overige gedeelte van De Grote Beek  is een 
geluidsbelasting waarneembaar van dit verkeer, 
lawaai tussen de 45 en 55 db. 
Uit het onderzoek van de SRE Milieudienst d.d. 15 
november 2012, blijkt dat binnen het gebied van 
DGB de voorkeursgrenswaarde van Lden 55 dB 
voor woningen (cat. A) en Lden 53 dB voor andere 
geluidsgevoelige gebouwen (cat. B) op nagenoeg 
alle waarneempunten wordt overschreden binnen 
De Grote Beek. Echter heeft het spoor lawaai grote 
gevolgen voor eventuele nieuwbouw langs de 
spoorlijn dan dient er tenminste een geluidsbarrière 
gerealiseerd te worden van 1200 meter lang en 2 
meter hoog om aan de eisen te kunnen voldoen. 
De geluidsoverlast van het spoor is in de gehele 
DGB duidelijk waarneembaar met uitzondering 
van het uiterste noordoostelijke deel. 
Bij het combineren van het verkeer en rail lawaai 
wordt duidelijk dat het gebied van DGB veel lawaai 
hinder ondervind. In het westen veroorzaakt door 
de drukke spoorlijn en in het oosten door de drukke 
verkeersweg de Boschdijk. Daarnaast veroorzaken 
de wegen ten noorden en ten zuiden van DGB 
eveneens een lichte hoeveelheid geluidhinder. Op 
sommige locaties is er zelfs sprake van dubbele 
geluidhinder van zowel het rail lawaai als wel 
van het verkeerlawaai, zoals onder anderen het 
geval is ter hoogte van het zuidelijke deel langs de 
Boschdijk waar rail en verkeerslawaai aanwezig 
zijn. ( Bestemmingsplan DGB, 2013) (Fig. 3.2.15)

 Legenda Gecombineerd

     Locatie 

     50 -  55 db

     55 - 60  db

     60 - 65  db

     65 - 70 db

      70 - 75 db

Figuur 3.2.15  Kaart geluidintensiteit van DGB 
(2017) (google maps) 
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Bouwperiode 
Vanaf de begin jaren 90 is er veel veranderd in het 
gebied qua bebouwing. Hetgeen werd veroorzaakt 
door veranderende behandelingen in de zorg. 
Belangrijke verandering in het gebied zijn de 
nieuwbouw van de gesloten instelling, paviljoens en 
woningen ten noorden van de originele bebouwing. 
Daarnaast is er een nieuw behandelcentrum voor 
kinderen en jeugd  ten zuiden van de boerderij 
gebouwd. Deze nieuwe bebouwing heeft een 
groot deel van de originele bebouwing vervangen, 
waardoor deze geen functie meer hadden en begin 
jaren 90 gesloopt zijn. Rond 2003 zijn er eveneens 
enkele nieuwe gebouwen gerealiseerd waaronder 
een gebouw ten westen van de boerderij en twee 
gebouwen in het uiterste noorden. Rond het jaar 
2010 zijn er eveneens nieuwe gebouwen geplaatst. 
Ditmaal betreft het een nieuw zorggebouw met 32 
woonappartementen in het centrumgebied, een 
aanbouw aan het tweede witte historische gebouw 
en een nieuw paviljoen. Daarnaast is er een nieuw 
groot complex gerealiseerd in het noordwestelijk 
deel van het gebied, bestaande uit 5 omvangrijke 
gebouwen voor de Woenselse Poort. Deze is vrij 
recent  gerealiseerd. ( Bestemmingsplan DGB, 2013) 
(Fig. 3.2.16)

Monumentale gebouwen 
Op het terrein van DGB zijn een drietal gebouwen 
aanwezig, welke sinds 18 december 2001 de 
status rijksmonument hebben. Deze gebouwen 
zijn het Hoofdgebouw (Dr. Poletlaan 39 
Monumentnummer: 51876), Ketelhuis (Dr. Poletlaan 
45, Monumentnummer: 525723) (Erfgoedprijs 2013) 
en De Kapel annex FOYER (Grote Beekstraat 26, 
Monumentnummer: 518767). Al deze gebouwen 
maken deel uit van de originele bebouwing van 
het gebied. Deze gebouwen zijn gelegen in het 
historische middendeel van het gebied en verkeren 
in een goede staat. Daarnaast heeft het gehele 
historische complex (Complexnummer: 518765) 
en de landschappelijke inrichting een historische 
monumentenstatus verkregen. Naast de gebouwen 
en het complex is ook aan de zuidzijde van het 
terrein, aan het Vredeoord, een begrenzing van 
een monumentale bomenlaan. Andere gebouwen 
en landschappelijke structuren binnen DGB 
zijn weliswaar niet als monument beschermd, 
maar hebben wel cultuurhistorische waarde of 
zijn karakteristiek en medebepalend voor de 
kwaliteit van het landgoed, zoals de boerderij 
uit 1900. Waaronder de overgebleven originele 
gebouwen met name in het centrumgebied bij de 
monumentale panden. Neorenaissancestijl naar 
ontwerp van het bureau Rijksbouwmeesters. Door 
Johannes Antonius Willibrordus Vrijman (Den 
Haag, 20 februari 1865 - aldaar 1954), architect. 
(Rijksmonumenten DGB, 2014) (Fig. 3.2.17) 
(Wikipedia Jan Vrijman, 2017)

 Legenda 

     Locatie 

     < 1900

     1900 - 1930 

     1930 - 1945

     1945 - 1960

1960 -  1975

1975 - 1985 

1985 - 1995  

1995 - 2005 

> 2005 

 Legenda 

     Locatie 

     Gesloopte historische gebouwen

     Bestaande historische gebouwen

     Overige bestaande bebouwing

Figuur 3.2.16  Kaart bouwperiode van de gebouwen 
op de DGB en omgeving (2017) (google maps) Figuur 3.2.17  Kaart monumentale gebouwen van 

DGB (2017) (google maps) 
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Maateenheid 
Een belangrijke maatvoering op het landgoed van 
DGB is de eenheid 7,5m welke is terug te vinden 
zowel op stedenbouwkundig niveau, als in de 
vormgeving van de gebouwen en afstanden tussen 
de gebouwen. (Fig. 3.2.18)

 

 

 

Figuur 3.2.18  Originele maatvoering van DGB 
schets, geïllustreerd door de auteur.  
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3.3. Deel ensemble

Geschiedenis / ontwikkeling van het deel ensemble 
De projectlocatie is ontstaan in 1919, waarbij in het 
origineel ontwerp van de architect is gekozen om op 
deze locatie een kerk/ gehoorzaal, het huishoudelijk 
gebouw en het vrouwen verpleegpaviljoen Ac te 
plaatsen, waarbij het paviljoen Ac aan de zuidzijde 
een gesloten/ommuurde buitentuin had.  (RHCe, 
2017) (Fig. 3.3.1)

Verder ontwikkeling van het deel ensemble
Bij de latere ontwikkeling op de projectlocatie, 
is het stedenbouwkundige en architectonische 
principe van de oorspronkelijke ontwerper totaal 
genegeerd. Rond 1963 heeft er een langwerpige 
aanbouw plaatsgevonden aan de noordzijde van het 
kerkgebouw. In 1983 heeft er eveneens nieuwbouw 
plaatsgevonden achter het kerkgebouw, welke tot 
op heden functioneert als school van de GGzE. Dit 
gebouw is als vrijstaand paviljoen gebouwd, maar 
niet in de originele stedenbouwkundig structuur. 
Dit gebouw bevat tevens een totaal verschillende 
bouwstijl ten aanzien van de historische gebouwen 
en is kenmerkend voor de bouwperiode met veel 
glas. 

3. Onderzoek stedenbouw

Figuur 3.3.1 Masterplan Deel ensemble (1924) (Eindhoven in beeld)
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Rond 1991 is het vrouwpaviljoen Ac gesloopt, 
inclusief de tuinen en heeft er nieuwbouw 
plaatsgevonden aan de achterzijde van het 
huishoudelijk gebouw, waarbij een vrijstaand 
vierkant volume in het verlengde van het 
huishoudgebouw is gerealiseerd. De functie van 
dit gebouw was eveneens een school met een totaal 
afwijkende architectuurstijl. Gebruik is gemaakt 
van beton metselwerk in combinatie met glas en 
witte gevel beplating, welke typerend is voor die 
bouwperiode.  Rond 1999 is bij het huishoudgebouw 
een verbinding gemaakt tussen het vierkant 
volume uit 1991 en het historische huishoudelijk 
gebouw, waardoor er één omvangrijke volume is 
ontstaan, deze nieuwe aanbouw functioneert tot op 
heden als magazijn voor de GGzE. Deze aanbouw 
is gerealiseerd met nieuwe bouwtechnieken met 
behoorlijke garagepoorten en staalconstructies met 
betonbakstenen metselwerk. 

Huidige situatie
In de huidige situatie wordt het kerkgebouw 
nauwelijks gebruikt, de huidige functie is 
conferentiecentrum, maar het plan wat er 
momenteel ligt is dat het een dependance 
wordt van het parktheater in Eindhoven, waar 
kleinschalige voorstellingen en evenementen 
kunnen plaatsvinden. 
Het voormalige huishoudelijk gebouw wordt 
momenteel gebruikt voor de staf en ondersteuning 
van de GGzE, waaronder de receptie, postkamer, 
financiële afdeling en dergelijke. In de westelijke 
vleugel van het gebouw bevindt zich het restaurant 
de Trefhoeve. In het aangerende gebouw bevindt 
zich het distributiecentrum, magazijn en het Salto 
onderwijs, het dok 1. Als laatste gebouw in dit deel 
ensemble bevindt zich het onderwijsgebouw Salto 
dok 2. 

Er kan worden geconcludeerd dat het huidige 
deel ensemble gedurende de tijd getransformeerd 
is naar een gebied waar geen duidelijkheid en 
structuur meer aanwezig is. De rust en orde is 
hierdoor verdwenen en de stedenbouwkundigheid 
is verloren gegaan. (Fig. 3.3.2 t/m 3.3.4)

Figuur 3.3.2 Huidige situatie deel ensemble (Google earth)
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Figuur 3. 3.3 Huidige situatie deel ensemble

Figuur 3.3.4 Huidige situatie deel ensemble
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a r c h i t e c t u u r

83



M. Calzetta | 0872712 | Mind, Movement and Perspective | De Grote Beek | Eindhoven

4. Onderzoek architectuur 

4.1. Analyse referentie gebouwen

Het eerste referentieproject zijn de atelierwoningen 
de Kersenboomgaard in de Utrechtse wijk Leidsche 
Rijn. Deze gebouwen zijn in 2011 gerealiseerd 
en bestaan uit een dertigtal atelierwoningen in 
een oude kersenboomgaard gebouwd op circa 
5000 m2. Dit complex bestaat uit drie gelijke 
gebouwen met ieder 10 atelierwoningen met een 
eigen atelierruimte. De drie gebouwen herbergen 
verschillende kunstenaars/creatieve ondernemers 
zoals: een Acteur/theatermaker / beeldend 
kunstenaar/ architect /meubelmaker / choreograaf 
/ regisseur/ theaterdocent / beeldend kunstenaar/ 
kunstschilder / schilder workshops en dergelijke. 
(ONB architecten, 2017) (Fig. 4.1.1 t/m 4.1.3)

In het ontwerp van ONB (Op Ten Noort Blijdenstein) 
architecten, is de basis van het ontwerp  een nieuw 
gebouw ontwerpen geweest welke de historische 
typologische bouwstijl van het gebied heeft. In 
dit geval bestond de bouwstijl, in dit voormalige 
landelijke gebied, uit schuurgebouwen. De architect 
heeft dit concept doorgezet, maar wel met eigentijdse 
materialen. Ieder gebouw bestaat uit een centrale hal 
in het midden, welke gebruikt wordt om exposities 
te organiseren of sociale bijeenkomsten met 
bezoekers. Deze ruimte verkrijgt indirect daglicht 
vanaf de bovenzijde welke noodzakelijk is voor de 
kunst. Aangrenzend aan deze centrale hal zijn de 
deuren naar de antelierruimtes. De atelierruimtes 
bevatten een hoog plafond en zijn circa 50 m2 in 
oppervlakte, met rechthoekige vormgeving en 
met openslaande deuren naar de buitentuin. De 
atelierwoningen zijn via het atelier te bereiken of 

via hun eigen voordeur aan de zijkanten van het 
gebouw. Op de eerste verdieping bevinden zich de 
woningen van de kunstenaars. Een van de eisen van 
de opdrachtgever naar de architect bij dit project 
was, dat het gebouw ook een toevoeging moest zijn 
voor de omwonenden. Dit heeft de architect mede 
bereikt door het gebouw toegankelijk te maken voor 
publiek, maar anderzijds heeft de functie daarbij 
een belangrijke rol gespeeld zo legt de architect uit: 

“Kunst, kunstenaars en hun woon- en werkruimte 
nemen vaak een bijzondere plaats in onze 
samenleving in. Hun positie is kort gezegd ‘anders 
dan de gewone’. (ONB architecten, 2017)

“Het is een plaats die bewoners en omwonenden 
prikkelt en inspireert. Het project is niet 
afgeschermd, mensen uit de buurt kunnen komen 
kijken of kopen. Het gebied wordt semiopenbaar, 
maar houdt een bepaalde eigenheid en de 
boomgaard zorgt voor sfeer. Een parel van Leidsche 
Rijn.” (ONB architecten, 2017)

Atelierwoningen Leidsche Rijn Utrecht
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Figuur 4.1.1 Atelierwoningen Leidsche Rijn Utrecht

Figuur 4.1.2 Atelierruimte Leidsche Rijn Utrecht

Figuur 4.1.3 Atelierwoningen plattegrond Leidsche Rijn Utrecht
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4.1. Analyse referentie gebouwen

Biesbosch museum 
Als tweede referentieproject is gekozen voor een 
museum met een bezoekerscentrum, horeca en een 
buitenexpositie. Het gebouw is ontworpen door 
studie Marco Vermeulen in Rotterdam. Dit museum 
is eveneens gelegen in een groene omgeving en is 
van vergelijkbaar schaalniveau. Hiervoor is gekozen 
voor het Biesbosch museum in Werkendam, Noord-
Brabant. Het gebouw heeft een oppervlakte van 
2336 m2, is gebouwd in 2015 en is een succesvol 
voorbeeld zowel op architectonisch gebied als in 
het aantrekken van nieuw doelgroepen naar een 
bestaande omgeving.  (Studio Marco Vermeulen, 
2015)  (Fig. 4.1.4 t/m 4.1. 7)

Biesbosch museum
Werkendam Noord-Brabant 

PROGRAMMA
Expositieruimte, kantoren, bezoekerscentrum, 
restaurant, museumtuin
OPPERVLAKTE
2336 m2

Tentoonstellingsruimte 
890m2 – beperkt daglicht 

Horeca 
Restaurant inclusief keuken 330m2.- veel 
daglichtinval en uitzicht op omgeving – apart van 
museum gedeelte. 
Bar met Keuken – achterzijde restaurant – 10m2 
Voorraadruimte/opslag – 20m2 – gelegen achter 

keuken. 
Terras – 450m2 + 200m2 – gelegen bij restaurant, 
zuid georiënteerd. 

Algemene ruimtes 
Sanitaire ruimtes + Garderobe – 92m2 – gelegen 
achter het horeca gedeelte – bereikbaar via de 
centrale entree hall. 
 
Entree hall met receptie 115m2 – informatiepunt 
VVV + winkel – centraal gelegen bereikbaar vanuit 
alle hoofdfuncties. 
Technische ruimtes 
92m2  
Trap
Bevoorrading gang horeca. 

Filmzaal
92m2 

Multifunctionele (expo) ruimte 
490m2 – daglicht 

Documentatiecentrum 
Informatie ruimte over geschiedenis en ontwikkeling 
van de Biesbosch en natuur. – 92m2. 

Kantoorruimte 
250m2 – 1e verdieping – 2 kantoorruimtes – 1 
vergaderzaal – 60m2 per stuk 

Museumtuin = 1100m2 

Biesbosch museum

4. Onderzoek architectuur 
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Figuur 4.1.4 Biesbosch museum plattegrond

Figuur 4.1.5 Biesbosch museum horeca

Figuur 4.1.7 Biesbosch museum vaste expo ruimte

Figuur 4.1.6 Biesbosch museum entree

87



M. Calzetta | 0872712 | Mind, Movement and Perspective | De Grote Beek | Eindhoven

4.2. Analyse historische bebouwing

Om een gebouw te ontwerpen dat aansluit bij 
de historische en monumentale gebouwen van 
het ensemble, is het belangrijk om de bestaande 
historische bebouwing van het ensemble te 
analyseren en te onderzoeken. Om kenmerken en 
uitgangspunten te verkrijgen voor het ontwerpen 
van de nieuwbouw. Hiervoor is onderzoek gedaan 
naar de bouwstijl en de gebouw kenmerken, om de 
typologische architectonische eigenschappen van 
het landgoed te vinden. 

De originele gebouwen in het ensemble waren 
ontworpen door een architect dhr. Jan Vrijman en 
waren ontworpen in een sobere Neorainessance 
bouwstijl, een stijl waarin destijds veel 
overheidscomplexen werden gebouwd, zoals 
kazerne, ziekenhuizen en scholen. De architecten 
van begin 1900 werden beïnvloed door architect 
Durand, welke de techniek van het gebouw voor 
het eerst belangrijker vond dan de architectonische 
vormgeving van het gebouw. Deze invloeden zijn 
eveneens zichtbaar in de originele gebouwen van 
DGB. (Fig. 4.2.1 t/m 4.2.7)

Gebouw analyse DGB 

Brede uitkragende dakgoot
De uitkragende en breed aangezet houten dakgoten 
bij de hellende dakvlakken, zijn een belangrijk 
kenmerk van de gebouwen op het landgoed en van 
de renaissance bouwstijl. 

Combinatie van hellende en platte daken ( zadel, 
schild en platdak)
Betreffende de dakconstructie, zijn er voor de 
bebouwing duidelijk drie type dakconstructies 
gebruikt , te weten platte daken voor de vleugels en 
aanbouwen, Schild (met uilenboord) en zadeldaken 
om de middendelen van de hoofdentree aan te geven 
en om de symmetrie te benadrukken. Daarnaast gaf 
het de hoeken van de langwerpige gebouwen aan

Houtenkap constructies
De daken zijn gemaakt van houtenkapconstructie 
met spanten en bedenkt met zwart leipannen en 
afgewerkt met zinken pirons op de hoeken van de 
helende dakvlakken. De belangrijkste gebouwen 
waaronder de kerk en het hoofdgebouw bevatten 
eveneens een torenspits (8 hoekige ruiter). De platte 
daken zijn uitgevoerd met bitumen dakbedekking. 

Balkon, balustrade
De originele gebouwen bevatten enkele balkons 
met een grijze stenen balustrade, als zuilen, in 
combinatie met metselwerk van rode bakstenen. 

4. Onderzoek architectuur 
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Interne hiërarchie
In de plattegronden van de historische gebouwen 
waren lange gangen aanwezig, welke de 
aangrenzende functies ontsluiten, en waar de 
mensen zich konden ontmoeten, bewust en 
onbewust. Alle ruimtes waren rechthoekig en 
vierkant vormgegeven, welke een typische 
eigenschap is van deze instellingstypologie

Gevel – horizontale – verticale gevel belijning 
De gevels bestaan uit bakstenen in waalformaat en 
bevatten een rood/bruine kleurstelling. De gevels 
bevatten tevens een kleine plint, welke wordt 
benadrukt door een rollaag in het metselwerk. 
De rollaag van de plint bevindt zich op gelijke 
hoogte als de stenen vensterbank van de kozijnen. 
In de gevels zijn verder subtiele elementen 
waarneembaar van grijs steenachtig materiaal 
om bepaalde elementen te benadrukken, zoals de 
hoofdentree en balkons. Naast de plint bevinden 
zich er meerdere horizontale rollagen in de gevels 
om de horizontaliteit van de gevel te benadrukken 
welke gelijk zijn met onderkant van het kozijn.

De historische gebouwen bevatten een strak 
gevelritme door middel van de aanwezige 
gevelopeningen, zowel in horizontale richting 
als in de verticale richting. Een verhouding is 
waarneembaar in deze gevelopeningen, zowel in de 
kozijnen als in de onderverdeling van de kozijnen. 
Verder bevatten de kozijnen een bovenlicht met 
een rode verdeling en een vierruits indeling. 
De neggemaat van de kozijn is circa 70 mm. De 
kozijnen zijn allemaal wit geschilderd en gemaakt 
van hout, waarbij boven de kozijnen een aantal 
hanenkammen bevinden. De kozijnen welke de 
hoofdentree van de gebouwen vormen bestaan uit 
dubbele deuren met glas. 

Vloer constructies
De bestaande vloeren van de historische gebouwen 
bestaan uit een houten balkenlaag welke  op de muren 
is opgelegd, waarbij de overspanningsrichting 
zo klein mogelijk is gehouden, mede gezien de 
technische mogelijkheden uit deze tijd. 

Verdiepingshoogte
De historische gebouwen bevatten een hoge 
verdiepingsvloer, van circa vier meter per 
verdiepingsvloer. Dit is in alle gebouwen terug te 
vinden, welke typerend was voor deze tijdsperiode. 

Hiërarchie tussen de gebouwen 
Binnen de gebouwen op het landgoed is een 
duidelijke hiërarchie waarneembaar tussen de 
gebouwen, waarbij het belangrijkste gebouw 
het hoofdgebouw is, dit gebouw is groter, hoger 
vormgegeven en is meer gedetailleerd dan de 
overige bebouwing van het landgoed. Echter alle 
gebouwen samen bevatten dezelfde bouwstijl om 
zodoende een eenheid te vormen in architectuurstijl 
op het landgoed, wat weer bijdraagt aan de rust en 
orde van het landgoed. 
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Figuur 4.2.1 Architectonische kenmerken van de historische gebouwen op landgoed 
DGB, geïllustreerd door de auteur.

Figuur 4.2.2 Architectonische kenmerken van de historische gebouwen op landgoed DGB, geïllustreerd door 
de auteur.
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Figuur 4.2.3 Originele plattegrond begane grond van het Hoofdgebouw van DGB, Foto gemaakt door de 
auteur, Regionaal Historisch Centrum Eindh.(RHCe)

Figuur 4.2.4 huisdhoudgebouw, Foto gemaakt door 
de auteur, Regionaal Historisch Centrum Eindh.
(RHCe)

Figuur 4.2.5 Originele doorsnede van het Hoof-
dgebouw van DGB, Foto gemaakt door de auteur,  
Regionaal Historisch Centrum Eindh.(RHCe)

Figuur 4.2.6  Hoofdgebouw van DGB en huishoudelijk gebouw, kenmerken, Foto 
gemaakt door de auteur,  Regionaal Historisch Centrum Eindh.(RHCe)

Figuur 4.2..7  Dakaanzicht van het kerkgebouw, Foto gemaakt 
door de auteur
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4.3 . Swot analyse

Voor het opstellen van een goede visie is het 
van belang, dat er een duidelijk overzicht wordt 
verkregen van de sterke en zwakke punten van 
het project gebied. Daarvoor is een SWOT-analyse 
gemaakt met de meeste belangrijke en relevante 
aspecten.

Sterkte (Strengts);
• Op het landgoed is een aanzienlijke 
hoeveelheid groen aanwezig met monumentale 
bomen en bomenlanen, welke deel uitmaken van 
de ecologische hoofdstructuur.
• Historische en monumentale bebouwing 
welke in goede staat verkeerd. 
• Ruime opgezette bebouwing 
• Aanwezigheid van een paviljoentypologie 
voor instellingen. 

Zwakte (Weakness);
• Aanwezigheid van een aanzienlijk aantal 
hoogspanningskabels (west en zuid zijde)
• Aanwezigheid van een brede, drukke 
vierbaans verbindingsspoorlijn (westen) 
• Aanwezigheid van aanzienlijke 
verkeerswegen, Boschdijk (westen) Anthony 
Fokkerweg ( noord) en straat Vredeoord (zuid), 
welke barrières vormt. 
• Er is geen connectie met de stad Eindhoven 
zowel met water, groen en infrastructuur. 
• Enkel restanten van de kleine waterstroom 
De Grote Beek, zijn nog aanwezig en enkele vijvers 

met een slecht water kwaliteit. 
• (Drugs) criminaliteit hinder.
• Het parkeren is overal en dominant 
aanwezig.
• De infrastructuur is enkel gericht op 
autoverkeer, er zijn geen of te smalle voet/fietspaden 
• Wildgroei van groen 
• Ongeplande en ongestructureerde 
nieuwbouw tussen de historische bebouwing met 
verschillende afwijkende architectuur. Hierdoor is 
de originele architectuur van het landgoed verloren 
en onduidelijk geworden en daardoor is de rust en 
orde verdwenen. 
• De originele geometrische 
stedenbouwkundige opzet is grotendeels verloren 
gegaan en onduidelijk geworden. 
• Er is maar één hoofdfunctie, welke geen 
aansluiting heeft met de samenleving van de stad 
Eindhoven. 

Kansen (Opportunities
• Connectie met de omgeving verbeteren 
• Het beter benutten van de historische, 
monumentale bebouwing 
• De aanwezige kwaliteiten versterken en 
benutten 
• Historische stedenbouwkundige opzet en 
bouwstijl herintroduceren. 
• Aanwezige groene kwaliteiten verbeteren 
en benutten.
• De waterstroom De Grote Beek weer in ere 
herstellen en aanvullen met nieuwe waterpartijen. 

4. Onderzoek architectuur 
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• Omgekeerde integratie laten plaats vinden, 
door middel van een nieuwe tweede hoofdfunctie. 
zodat ontmoeting plaatsvindt en werkgelegenheid, 
therapie voor de cliënten wordt gerealiseerd met 
integratie mogelijkheden in de samenleving en 
inkomsten genereren voor de GGzE. 
• Relatief korte afstand tot het centrum van 
Eindhoven ( bus circa 10 min) 
• Mogelijkheden om aansluiting te zoeken bij 
de relatief nieuwe omliggende woonbuurten en het 
nabij gelegen Strijp S. 

Dreiging (Threats);
• Onvoldoende parkeerplaatsen 
• Dat auto verkeer dominant blijft 
• Dat te veel doorgaand verkeer in het gebied 
plaats vindt 
• Bezoekers die afgeschrikt worden door de 
cliënten van de GGzE 
• Een nieuw tweede hoofdfunctie die niet 
goed aansluit bij de cliënten en onvoldoende 
bezoekers aantrekt
• Dat de nieuwe functie de verkeerde 
doelgroepen aantrekt 
• Dat het gebied niet rustig en gestructureerd 
wordt 
• Onvoldoende connecties naar de omgeving 
• Dat barrières onvoldoende worden 
weggenomen en de enclave niet goed toegankelijk 
wordt. 
• Dat het groene karakter verloren gaat van 
het gebied

In de SWOT-analyse is duidelijk waarneembaar dat 
de lijst met negatieve aspecten aanzienlijk langer 
is dan de lijst met positieve aspecten. Anderzijds 
laat de lijst met kansen ook zien dat er voldoende 
mogelijkheden zijn om de negatieve aspecten om te 
zetten in positieve aspecten. De negatieve punten 
van het landgoed zijn onder andere de omvangrijke, 
omliggende infrastructuren, waardoor het 
landgoed, als een soort enclave/ eiland in de 
stad, volledig geïsoleerd ligt. Bij de sterke punten 
van het landgoed zijn met name de historische 
en monumentale gebouwen en het omvangrijk 
aanwezige groen in het gebied van belang, welke 
zich in een goede staat bevinden. De kansen voor 
het gebied bestaan uit het herintroduceren van 
historische lagen en het verbeteren of versterken 
van de aanwezige kwaliteiten, zoals de historische 
bebouwing. Tot slot zijn mogelijke bedreigingen 
voor het landgoed, dat het wellicht te druk wordt 
voor de cliënten en dat de nieuwbouw met de 
bijbehorende functies niet de gewenste rust en orde 
brengt. 
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5. Stedenbouwkundige uitwerking

5.1. Concept

Het concept voor dit afstudeerproject bestaat uit de 
stelling: Oud ontmoet nieuw, welke is gebaseerd op 
het terugbrengen en versterken van de historische 
elementen in combinatie met nieuwe hedendaagse 
aspecten. Dit concept wordt doorgevoerd in alle 
elementen van stedenbouwkundige aspecten tot 
en met de details en constructie van de gebouwen, 
zodat de oude lagen weer herkenbaar worden, 
maar gelijktijdig tevens aangevuld worden met 
nieuwe lagen welke het gebied toekomst bestendig 
zullen maken. 

Op stedenbouwkundig niveau is het concept 
vertaald naar aspecten als het terugbrengen van 
de historische, stedenbouwkundige deel ensemble 
structuur. Waarbij de originele nog deels aanwezige 
paviljoen typologie wordt gecombineerd met 
andere historische instellingen typologieën, maar 
wel met een moderne invulling, waardoor deze 
samen op het landgoed een nieuwe typologie 
vormen, in de vorm van een hovenstructuur met 
deel ensembles welke weer terug refereert naar de 
originele typologie. 

Op bouwkundig niveau zal het concept oud ontmoet 
nieuw zich vertalen in de gebouw op aspecten 
als vormgeving en architectonische kenmerken. 
Maar ook in het materiaalgebruik zal dit concept 
worden doorgezet, waarbij materialen, zoals 
baksteen, gecombineerd worden met eigentijdse 
nieuwe materialen, waaronder pv panelen, beton 
en duurzaam hout. Daarnaast wordt er een 
samenwerking aan gegaan tussen de bestaande 

en nieuwe gebouwen, om zodoende nieuwe deel 
ensembles te vormen. 

Ook in de functies en in de programmering van 
het gebouw is het concept doorgezet, hierbij 
zijn historische functies die al van oudsher op 
het landgoed aanwezig waren, zoals het maken 
van kunst en wonen, gecombineerd met nieuwe 
hedendaagse functies als workshop ateliers, horeca 
en exposities. Welke in de nieuwbouw zullen 
worden gehuisvest. (Fig. 5.1.1)

Figuur 5.1.1  concept oud ontmoet nieuw, 
geïllustreerd door de auteur
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5.2. Variantenstudie stedenbouw

Naar aanleiding van het vooronderzoek 
en de opgedane kennis over de specifieke 
stedenbouwkundige typologie van deze 
landgoederen en instellingen, is deze informatie 
bij het maken van de stedenbouwkundige 
varianten studies toegepast. Hieruit zijn een aantal 
belangrijke stedenbouwkundige ontwerpen naar 
voren gekomen. 

Bij iedere variantenstudie is een uitgangspunt 
genomen en vanuit daar is de beste variant voor 
dat thema uitgewerkt. Vervolgens zijn deze 
vormstudies en uitgangspunten gecombineerd, 
waarbij de sterkste elementen die naar vormen 
zijn gekomen opnieuw toegepast zijn in een 
nieuwe variantenstudie, om zo een optimaal 
stedenbouwkundig plan te kunnen verwezenlijken. 
Bij iedere variantenstudie is een grondige afweging 
gemaakt tussen welk gebouw gesloopt en/ of 
behouden dient te worden, om zo het desbetreffende 
uitgangspunt te kunnen realiseren. 

Bij de variantenstudie zijn belangrijke kenmerken 
naar voren gekomen, het eerste aspect is dat 
de kleinschalige bebouwing in het historische 
midden ensemble, stedenbouwkundig een moeilijk 
aansluiting kent bij de bestaande, aanzienlijk 
historische bebouwing en daardoor niet bijdraagt 
aan het herstellen van rust en orde in het landgoed. 
Als tweede aspect is naar voren gekomen dat 
verbinding zoeken tussen de bestaande gebouwen 
en de nieuwbouw noodzakelijk is, om van nieuwe 
en oude gebouwen samen één geheel te creëren. 

Het derde aspect is dat het exact terugbouwen 
van soortgelijke gebouwen op dezelfde locatie niet 
gewenst is en niet aansluit bij de huidige vraag. 
Hieruit is wel af te leiden, dat de langwerpige 
vormgeving en het strokenconcept van west naar 
oost een belangrijk aspect is. Het vierde aspect 
is dat zowel de bestaande gebouwen als wel de 
nieuwe gebouwen, in de vorm van hoven, moeten 
bijdragen aan het creëren van buitenruimte. De 
bestaande paviljoentypologie van de historische 
gebouwen dient gecombineerd te worden met een 
ander historische instellingstypologie, waardoor 
deze hoogwaardige buitenruimtes vormen. Het 
vijfde aspect is dat er voldoende tussenruimte en 
zichtlijnen dienen te zijn tussen de deel ensembles, 
zodat het overzichtelijke enclaves worden. Aspect 
zes is dat het midden ensemble van het landgoed 
connectie dient te zoeken in oostelijke richting, 
met de naast gelegen woonwijk Driehoeksbos, 
zodat de samenleving en de omgeving meer 
verbonden wordt met het landgoed. Aspect zeven 
is het terugbrengen van de oude lagen en het 
toevoegen van nieuw lagen, passend bij de nieuwe 
vraag. De oude historische middenas, dient voor 
een hedendaagse scheiding, een nieuwe rol te 
verkrijgen. . (Fig. 5.2.1 t/m 5.2.8)
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Figuur 5.2.1, Stedenbouwkunidge varianten schets  
geïllustreerd door de auteur

Figuur 5.2.2, Stedenbouwkunidge varianten schets  
geïllustreerd door de auteur.
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Figuur 5.2.3,Stedenbouwkunidge varianten schets  geïllustreerd door de auteur.

Figuur 5.2.4,Stedenbouwkunidge varianten schets  geïllustreerd door de auteur.
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Figuur 5.2.5,Stedenbouwkunidge varianten schets  geïllustreerd door de auteur.

Figuur 5.2.6,Stedenbouwkunidge varianten schets  geïllustreerd door de auteur. 
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Figuur 5.2.7,Stedenbouwkunidge varianten schets  geïllustreerd door de auteur.

Figuur 5.2.8,Stedenbouwkunidge varianten schets  geïllustreerd door de auteur.
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Figuur 5.2.9,Stedenbouwkunidge varianten schets  geïllustreerd door de auteur.

103



M. Calzetta | 0872712 | Mind, Movement and Perspective | De Grote Beek | Eindhoven

5.3. Stedenbouwkundige visie

Deze paragraaf presenteert de stedenbouwkundige 
visie voor het landgoed DGB. Op basis van 
het vooronderzoek en analyses zijn een aantal 
belangrijk ontwerpuitgangspunten te concluderen, 
welke als basis dienen voor de visie en om zodoende 
de hoofdvraag op stedenbouwkundig niveau te 
kunnen beantwoorden. 

Het landgoed DGB kenmerkt zich door de 
historische Neorenaissance bebouwing, waarvan 
drie gebouwen zelfs in 2001 de status monument 
hebben verkregen. Daarnaast is ook het complex 
zelf een monument met een geometrische 
stedenbouwkundige structuur. Gezien de 
monumentale, landschappelijke, historische en 
cultuurhistorische waarde is het eerste uitgangspunt 
dat deze historische stedenbouwkundige structuur 
behouden en versterkt moet worden. Hierbij 
dient de bestaande infrastructuur en de Engelse 
landschapstijl gehandhaafd te blijven. Het landgoed 
wordt teruggebracht waarvoor het bestemd was, 
namelijk langzaam verkeer plus het snelverkeer 
en parkeren wordt tot een minimum beperkt en 
centraal aangepakt. 

Om het originele geometrische grondpatroon terug 
te krijgen, dient de niet historische bebouwing, 
op de lange termijn, gesloopt te worden, zodat 
het geometrische grondpatroon (oude laag) met 
de zichtlijnen en de oost-west assen in het gebied, 
weer zichtbaar worden gemaakt. Dit is het tweede 
uitgangspunt. 

Nieuwbouw is mede noodzakelijk om de zichtlijnen 
en assen weer zichtbaar te maken en te versterken. 
Deze nieuwbouw dient gebouwd te worden op 
dezelfde stedenbouwkundige structuur principes 
als de historische stedenbouwkundige structuur en 
dient het beeldbepalende aanzicht niet te verstoren, 
maar juist te versterken, door het toepassen van 
een passende architectuur stijl. Dit is het derde 
uitgangspunt. De architectuur voor de nieuwbouw 
dient kenmerken van de bestaande historische 
bebouwing te bevatten, waaronder: bouwstijl, 
afmetingen, schaal, ritme, symmetrie, hoogte en 
dergelijke. De expressie van het gebouw dient 
hierbij rust en orde uit te stralen (noodzakelijk voor 
GGzE cliënten)

Het centraal gelegen groene middengebied (oost-
west) tussen de historische bebouwing, was 
voorheen de scheidingszone tussen het mannen 
en vrouwen gedeelte deze dient opnieuw als 
scheidingszone te fungeren, tussen de twee 
hoofdfuncties zorg en kunst. Maar beide functies 
hebben elkaar nodig en vormen samen een enclave, 
welke het vierde uitgangspunt vormt. 

Rondom het historische middengebied van het 
landgoed bevindt zich een omvangrijke groene 
zone met hoogwaardig groen, welke onderdeel 
is van de ecologische hoofdstructuur met 
monumentale bomen(lanen). Deze kwaliteit dient 
te worden ingezet om het landgoed te verbeteren 
en aantrekkelijk te maken voor bezoekers, hetgeen 
het vijfde uitganspunt is. 

5. Stedenbouwkundige uitwerking
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Het creëren van goede connecties naar de directe 
omgeving is het zesde uitgangspunt. Het landgoed 
dient een goed bereikbare, publieke enclave te 
worden, waarbij omgekeerde integratie tot stand 
kan komen. Dit wordt bereikt door barrières weg 
halen of toegankelijker te maken met bijvoorbeeld 
wandel- en fietspaden. 

Door het in ere te herstellen van de originele beek, 
wordt eveneens een duidelijke zichtbare connectie 
gecreëerd tussen het landgoed en de omgeving 
hierdoor zal het landgoed aantrekkelijk worden 
voor bezoekers en rust brengen voor de cliënten. 
Het oorspronkelijk landschap wordt hersteld en 
overtollig regenwater wat kleine overstromingen 
veroorzaakt wordt hierdoor opgelost, dit vormt het 
zevende uitgangspunt. 

De gebouwen binnen het middengebied van het 
landgoed dienen deel ensembles/ bouwblokken te 
vormen. Hierdoor wordt er een overzichtelijke en 
rustige stedenbouwkundige structuur gevormd op 
het landgoed en de originele stedenbouwkundige 
opzet wordt met nieuwe elementen opnieuw 
geïntroduceerd. De basis voor deze eilanden 
en hovenstructuur wordt gevormd door de 
nog aanwezige, originele bebouwing. Hierdoor 
ontstaan er tuinen en/ of hofjes tussen de 
gebouwen, zodat de kenmerken van de historische 
ziekenhuistypologieën op het landgoed zichtbaar 
worden, dit is uitgangspunt nummer acht.

Het stedenbouwkundige masterplan bestaat uit 
twee fases, namelijk het korte termijn plan (10 
jaar) en het lange termijn plan. Deze aanpak is 
noodzakelijk, omdat het te complex en te kostbaar is 
om het gehele landgoed in een keer te transformeren. 
De toekomst van de geestelijke gezondheidszorg is 
continu onderhevig aan veranderingen waardoor 
er geen lange termijn plannen kunnen worden 
opgesteld, dit is uitgangspunt nummer negen. 

Als laatste uitgangspunt, nummer tien, is de 
herkenbaarheid van de interne functies, welke 
wordt bereikt door de relatie binnen, buiten te 
maken. De functies in de gebouwen moeten leesbaar 
zijn van buitenaf.
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5.4. Korte termijn masterplan
Het korte termijn masterplan heeft als doelstelling 
de historische kenmerkende, ruimtelijke structuur 
met beperkte ingrepen weer grotendeels zichtbaar 
en duidelijk te maken. Tevens is het doel van dit 
korte termijn plan, dat het gebied aantrekkelijk 
wordt voor bezoekers en cliënten van de GGzE en 
zo goede connecties met de omgeving te realiseren. 
De tweede hoofdfunctie dient duidelijk aanwezig te 
zijn naar de transformatie. De variantenstudie heeft 
als basis gediend voor het uiteindelijke masterplan. 

In het korte termijnplan worden enkele gebouwen 
gesloopt, welke het historische grondpatroon 
dusdanig verstoren, dat deze onmogelijk 
behouden kunnen blijven. Bij deze afweging 
zijn naast het historische grondpatroon ook 
andere overwegingen gemaakt, waarbij besloten 
is welke gebouwen gesloopt dienen te worden. 
Een belangrijk uitgangspunt daarbij was of de 
gebouwen nog economisch rendabel zijn en of 
de functies in de gebouwen nog bij het nieuwe 
landgoed passen. Tevens is onderzoek gedaan of de 
gebouwen getransformeerd kunnen worden naar 
een nieuwe, passende functie. Na een grondige 
afweging van deze genoemde aspecten is besloten 
welke gebouwen als eerste, op korte termijn, 
moeten worden gesloopt. Besloten is dat de twee 
schoolgebouwen en het magazijngebouw, achter 
de monumentale kerk, gesloopt dienen te worden. 
(Fig. 5.4.1 en 5.4.2)

Verder dienen de noodgebouwen bij het 
paviljoen aan De Grote Beekstraat 16 en het 
verbindingsgebouw tussen het historische gebouw 
aan De Grote Beekstraat 14 en de aanbouw op korte 
termijn gesloopt te worden. (Fig. 5.4.3 en 5.4.4.)
De sporthal dient eveneens gesloopt te 
worden, omdat deze functie niet meer in de 
stedenbouwkundige structuur past en het gebouw 
weinig economische waarde heeft. (Fig. 5.4.5)

Nieuwbouw 
In het korte termijn masterplan worden enkele 
nieuwe gebouwen gerealiseerd. Dit zijn twee 
nieuwe gebouwen in het deel ensemble, waarin zich 
het kerkgebouw en het voormalig huishoudgebouw 
bevindt. Deze nieuwbouw zal een aanzienlijk deel 
van de nieuwe tweede hoofdfunctie van DGB gaan 
huisvesten. (Fig. 5.4.6)

Verder wordt er één nieuwgebouw gerealiseerd 
achter het historische, witte gebouw aan De Grote 
Beekstraat 6. (Fig. 5.4.7)

In deze nieuwbouw zullen de oudere psychiatrische 
cliënten worden gehuisvest, welke nu nog in De 
Grote Beekstraat 28 wonen. Door deze ingreep zal 
het gebouw, in de Grote Beekstraat 28, beschikbaar 
wordt voor het realiseren van 12 atelierwoningen. 
In het noordelijke deel van het landgoed wordt een 
nieuwe sporthal en een magazijn gebouwd. (Fig. 
5.4.8)

5. Stedenbouwkundige uitwerking

Figuur 5.4.1 Sloop aanbouw huisdhoudgebouw 
Dr. Poletlaan 42 (magazijn) Foto gemaakt door de 
auteur
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Schaal 1:4000

 

Legenda 

Sloop bestaande gebouwen 

Nieuwbouw 

Bestaande gebouwen handhaven 

Figuur 5.4.2 Sloop latere nieuwbouw Dr. Poletlaan 
46 (school) Foto gemaakt door de auteur

Figuur 5.4.3 Sloop noodgebouw Grote beekstraat 
16, Foto gemaakt door de auteur

Figuur 5.4.4 Sloop verbindingsgebouw Grote beek-
straat 14, Foto gemaakt door de auteur

Figuur 5.4.5 Sloop sporthal De Grote Beek-
straat 22, Foto gemaakt door de auteur

Figuur 5.4.6 Nieuwbouw locatie gebouw ont-
werp aan de noordzijde van de grote beekstraat 
26 (kerk) Foto gemaakt door de auteur

Figuur 5.4.7  Sloop Nieuwbouw locatie aan 
de achterzijde van de grote beekstraat 6, Foto 
gemaakt door de auteur

Figuur 5.4.8 Nieuwbouw / 
sloop van DGB, geïnsult-
eerd door de auteur
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Verplaatsen van functies 
De functies welke momenteel gelegen zijn in 
het magazijngebouw op de Dr. Poletlaan 42 
worden verplaatst naar het noordelijk deel van 
het landgoed. De bereikbaarheid , voor de aan- 
en afvoer van goeden is zo velen malen beter en 
zodoende daalt het aantal transportbewegingen 
in het historische gebied aanzienlijk, welke weer 
bijdraagt aan het creëren van rust en orde in het 
ensemble. De schoolfunctie blijft wel gehandhaafd 
in het ensemble en zal worden verplaatst naar 
een deel van het voormalige huishoudgebouw, 
waar momenteel zich nog restaurant de Trefhoeve 
bevindt. De sportfunctie wordt eveneens verplaatst 
richting het noordelijke gedeelte, zodat deze functie 
centraler zal komen te liggen en hierdoor beter 
bereikbaar is.

Nieuwe Waterhuishouding 
In de nieuwe situatie zal de waterhuishouding van 
het landgoed op een aantal belangrijke aspecten 
wijzigen. Het belangrijkste wateraspect is dat 
de waterstroom De Grote Beek weer zichtbaar 
wordt op het landgoed, om zo opnieuw eer aan 
deze naamdrager toe te kennen. Verder is deze 
waterstroom van belang om het landgoed te 
verbeteren, aantrekkelijker te maken en aan te laten 
sluiten bij de eisen uit het Planetree. De Grote beek 
zal nagenoeg zijn oorspronkelijke bedding volgen en 
volgt daarmee de plannen van het waterbeheerplan 
2010, 2015 van Waterschap de Dommel met de 
focus op beekherstel. Dit beekherstel sluit tevens 
aan op het herstellen van het watersysteem van 
Natura 2000-gebieden, waarbij de cultuurhistorie 
van het landschap hersteld wordt en daarnaast 
wateroverlast in de toekomst wordt voorkomen. 
Een nieuwe vijver wordt aangelegd, naast de 
bestaande vijver in het centrale middengebied, 
welke gelegen is voor het historische gebouw 
aan de Grote Beekstraat 14. De overige open 
wateroppervlakken op het landgoed zullen 
worden gehandhaafd en verbeterd, welke 
zodoende als wadi’s worden gebruikt, om zo 
overtollig regenwater te laten infiltreren en water 
te zuiveren door middel van een helofytenfilter. Zo 
kan de waterkwaliteit van het landgoed worden 
verbeterd en het gebied in de toekomst duurzamer 
worden gemaakt. Verder wordt gekozen voor een 
nieuw, gescheiden rioleringssysteem, waarbij het 
regenwater gescheiden wordt afgevoerd ten op 
zichte van het vuilwater. Het regenwater wordt 
afgevoerd naar het oppervlakte water in het gebied 
voor berging en later vertraagd afgevoerd via de 
nieuwe beek. ( Bestemmingsplan DGB, 2013)

Nieuwe groenstructuur 
Voor het nieuwe masterplanontwerp is rekening 
gehouden met de bestaande aanwezige 
groenstructuur met al zijn kwaliteiten. Het 
merendeel van de bestaande bebossing in het 
gebied blijft gehandhaafd, alleen kleine interventies 
worden uitgevoerd om de kwaliteit van de 
groenstructuur en het plangebied te verbeteren. 
De bebossing langs de randen van het landgoed 
worden transparanter gemaakt, door plaatselijke 
begroeiing te verwijderen, zodat zichtlijnen ontstaan 
naar het landgoed en daardoor meer in verbinding 
staat met de omgeving. Er zullen nieuwe bomen 
langs de historische bomenlanen worden geplaatst, 
om deze te versterken en in hun oude glorie te 
herstellen. Verder worden er nieuwe bomen langs 
de nieuwe wandel-, fietspaden en rotondes die 
naar de omliggende buurten gaan, geplaatst, om 
een connectie te creëren tussen deze wijken en het 
plangebied en een zachte overgang te realiseren. 
Tevens zullen er bomen worden geplaatst, waar 
voorheen de historische gebouwen hebben gestaan, 
welke inmiddels gesloopt zijn, om deze locaties 
aan te geven middels een groenstructuur. De 
graslanden rondom de bebouwing zullen worden 
gehandhaafd en verbeterd, middels het autovrij 
maken van het ensemble. 

Infrastructuur 
Het landgoed wordt momenteel gedomineerd door 
auto’s, zowel in parkeren als wel in het gebruik van 
de infrastructuur. Om het landgoed aantrekkelijker 
en rustiger te maken voor bezoekers, zal in de 
nieuwe situatie het historische ensemble autovrij 
worden gemaakt. Enkel het noordelijke deel van het 
landgoed blijft toegankelijk voor autoverkeer met 
snelheid remmende maatregelen. Het landgoed zal 
worden ontsloten via vier nieuwe rotondes, waarvan 
twee aan de Anthony Fokkerweg, één aan straat 
Vredeoord en één omvangrijke rotonde ten midden 
van de Boschdijk, welke de nieuwe hoofdontsluiting 
vormt van het landgoed. Uitzondering van de 
autovrije zone zijn hulpdiensten, invalide, laden 
en lossen en overige noodzakelijke situaties. Het 
autovrije gebied wordt gerealiseerd door middel 
van verzinkbare palen. 

Parkeren wordt op enkele locaties gecentreerd, zodat 
het aantal autobewegingen binnen het landgoed 
wordt beperkt en er nauwelijks geparkeerde 
auto’s zichtbaar zijn. In de nieuwe situatie zal het 
parkeren in de openbare ruimte worden gevestigd 
op drie hoofdlocaties, waarvan één omvangrijke 
verdiepte parkeervoorziening in het centrum van 
het gebied en één verdiepte parkeervoorziening 
in het noordelijk deel van het plangebied. In het 
zuidelijke deel wordt een kleine parkeerplaats 
gerealiseerd voor de bezoekers van de twee 
zuidelijk gelegen gebouwen, deze parkeerplaats 
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wordt ontsloten via de Vredeoord weg. De nieuwe 
infrastructuur krijgt een bescheiden karakter en 
bestaat uit een rijbaan van gebakken klinkers met 
verstevigde grasbermen, zodat langsparkeren 
in noodsituaties mogelijk is. De bestrating in het 
gebied verkrijgt een samenhangend karakter, 
waarbij de wandel- en fietspaden een andere kleur, 
materiaal van bestrating, krijgen. Daarnaast zal het 
voetgangersgebied en het binnenhof, eveneens een 
eigen bijpassende bestrating verkrijgen, in lijn met 
de bestaande bestrating. Voor het langzame verkeer 
is het van belang dat er een fijnmazig netwerk van 
routes wordt gecreëerd. 

Het verbeteren en creëren van goede verbindingen 
met de omringende wijken, is voor met name het 
langzame verkeer van belang en draagt bij aan de 
ontsluiting van het landgoed. Het creëren van een 
veilige en aantrekkelijke oversteekvoorziening 
wordt gerealiseerd door het realiseren van een 
verkeerstunnel nabij de Boschdijk, ter hoogte van de 
huidige hoofdingang van DGB. Door het realiseren 
van een verkeerstunnel voor het verkeer van de 
Boschdijk is het mogelijk om de waterstroom De 
Grote Beek weer in zijn oorspronkelijke bedding 
te laten stromen en kunnen er eveneens wandel en 
fietsroutes worden aangelegd, zodat de bezoekers 
en cliënten op een veilige en rustige manier naar 
de naast gelegen wijk kunnen. De geluidshinder 
van de Boschdijk zal hierdoor eveneens worden 
gereduceerd voor het ensemble en draagt zodoende 
bij aan de rust van het gebied.
Daarnaast worden er twee fiets- en wandeltunnels 
onder het spoor gerealiseerd, in het verlengde van 
de historische groene lanen, om zo deze historische 
groene lanen weer te koppelen aan de lanen op 
landgoed de Wielerwaal en waardoor er een 
connectie wordt gecreëerd tussen beide gebieden. 

Openbaar vervoer 
Er wordt een ov as gecreëerd ten noorden van het 
hoofdgebouw van DGB, zodat het landgoed nog 
toegankelijker zal worden met het ov, doordat de 
loopafstand naar het ensemble wordt verkleind. 

Fiets / wandelpaden 
Deze paden zijn dusdanig gesitueerd dat de 
gebruikers door het historische middengebied van 
DGB worden geleid. Naast het ketelhuis wordt een 
fietsenstalling gerealiseerd welke direct aansluit 
op het fietsroute netwerk. Vanuit hier kunnen 
bezoekers binnen enkele minuten naar de diverse 
functies lopen. 
Kunstroute 
In het zuidelijke deel van het landgoed wordt een 
wandel-kunstroute gerealiseerd, waarbij bezoekers 
en cliënten van de groene kwaliteiten van het 
landgoed kunnen genieten en gelijktijdig de kunst 
langs de route kunnen aanschouwen. De kunstroute 

start bij de hoofdingang, nabij het hoofdgebouw 
van DGB en eindigt bij het ensemble, nabij het bed 
en breakfast gebouw.
Duurzaamheid 
Duurzaamheid is een breed begrip. Welke 
duurzaamheidsaspecten noodzakelijk zijn 
voor het landgoed zijn beschreven in het 
bestemmingplan van De Grote Beek. De methode 
welke hiervoor wordt toegepast is de “The 
Natural Step”. Dit programma is opgebouwd 
uit een aantal hoofdaspecten. Namelijk: energie, 
bouwen en wonen. Het belangrijkste aspect in de 
duurzaamheidsdoelstelling van DGB is energie. 
Eindhoven wil tussen 2035 en 2045 energieneutreaal 
worden, waarbij drie hoofdaspecten zijn te 
onderscheiden namelijk: zonne-energie, wind en 
warmte koude opslag. ( Bestemmingsplan DGB, 
2013)

“Zonnerenergie dient enkel te worden toegepast 
op daken van gebouwen en dergelijke niet op de 
historische gebouwen. Deze vorm van energie 
opwekking is zeer gewenst omdat de ruimtelijk 
impact beperkt is. “

“Wind energie opwekking heeft veel impact tot de 
ruimtelijke omgeving daarom is deze vorm van 
energie opwekking minder geschikt in stedelijke en 
historische gebieden. “

“Warmte koude opslag in de bodem heeft een hoge 
potentiele waarde om het energieverbruik met 
fossiele brandstoffen te verminderen. “
( Bestemmingsplan DGB, 2013)

Connectie omgeving 
Het landgoed bevat een dusdanige andere 
architectuur, typologie en morfologie dan de 
omliggende gebieden dat een directe samensmelting 
met de omgeving niet mogelijk en ook niet gewenst 
is. Gekozen is voor een oplossing, waarbij het 
landgoed wel makkelijk toegankelijk wordt en 
als doorgaande route gebruikt kan worden, maar 
zonder dat het direct wordt versmolten met de rest 
van de stad en haar omgeving. Het landgoed sluit 
aan op het stedelijk weefsel door middel van het 
herstellen van de historische verbindingen, middels 
het herintroduceren van de groene bomenlanen, 
historische wegen  en door het benutten van de 
beek als verbindingselement. Hierdoor blijft het een 
enclave maar wel met een goede bereikbaarheid 
en zichtbare connecties met de omgeving en 
zichtlijnen. Door deze connectie te realiseren wordt 
het landgoed verankerd met de stad Eindhoven en 
haar omgeving. (Fig. 5.4.9 t/m 5.4.11)
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Schaal 1:10000Figuur 5.4.9 Masterplan landgoed DGB korte termijn, geïllustreerd door de auteur
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Figuur 5.4.10 Midden ensemble korte termijn masterplan, geïllustreerd door de auteur

Figuur 5.4.11 Routing midden ensemble van het korte termijn masterplan, geïllustreerd 
door de auteur
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Programma (ensemble) 
Het centrale deel van het landgoed is onderverdeeld 
in een aantal deelzones. Hetgeen is gebaseerd op 
de historische scheiding die ooit op het landgoed 
aanwezig was. In het noordelijke deel is ruimte 
voor kunstenaars en creatieve ondernemers. In 
het zuidelijke gedeelte bevindt zich de zone voor 
intensieve zorg van de GGzE en in het tussenliggende 
gebied is ruimte voor overlap van beide functies, 
waarbij gedacht moet worden aan bijvoorbeeld 
een horecagelegenheid waarin de cliënten kunnen 
werken en zodoende inkomsten kunnen genereren 
en te integreren in de maatschappij. Gekozen is om 
het kunst-cultuur programma in het noordelijke 
gedeelte te situeren, omdat het noorderlicht 
een zeer belangrijk aspect is voor het maken en 
aanschouwen van kunstobjecten. Daarnaast is 
gekozen voor deze locatie omdat het monumentale 
kerkgebouw eveneens in dit deel is gesitueerd 
en altijd de centrale ontmoetingsplaats voor het 
landgoed vormde en waarin een dependance van 
het park theater in Eindhoven wordt gevestigd. 
Deze functie levert een goede bijdragen aan de 
kunst en ontmoetingslocatie. Het zorgprogramma 
is in het zuidelijke deel geplaatst, omdat de zorg 
gebouwen in de oude typologie van deze instelling 
altijd naar het zuiden gesitueerd waren in verband 
met het daglicht. Het zwaartepunt van de zorg 
bevindt zich momenteel al aan deze zijde waardoor 
minder gebouwen gesloopt of getransformeerd 
dienen te worden. 

In de noordelijke zone komen 12 atelierwoningen 
in het bestaande gebouw aan De Grote Beekstraat 
28, dit gebouw wordt hiervoor getransformeerd. 
In de nieuwbouw komen vijf atelierwoningen 
met twee gastatelierwoningen. In het overige deel 
van de nieuwbouw komt er een expositieruimte 
met horecafaciliteit, een bezoekerscentrum voor 
DGB met Planentree en een atelierruimte voor de 
GGZ cliënten, om workshops te kunnen geven. 
De Klinische woonondersteuning voor ouderen 
wordt verplaatst naar het zuidelijke deel, aan de 
achterzijde van De Grote Beekstraat 6, en komt in 
een nieuw gebouw. 

De wijze waarop het programma wordt uitgevoerd 
is onderverdeeld in fases, te weten de korte termijn 
doelstelling van circa 10 jaar en de lange termijn 
doelstelling. Het masterplan zal in fases worden 
ontwikkeld, in eerste instantie wordt een ruime 
aanzet gegeven aan de tweede hoofdfunctie. 
Afhankelijk van de ontwikkelingen in de zorg, 
kunstsector en het aantal bezoekers, kan het 
stedenbouwkundige plan en programma worden 
aangevuld of aangepast worden, afhankelijk van de 
situatie op dat moment. (Fig. 5.4.12 t/m 5.4.13)
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Figuur 5.4.12  Programma functies masterplan 10 jaar, geïllustreerd 
door de auteur

Figuur 5.4.13  Programma 
functies masterplan 10 jaar, 
geïllustreerd door de auteur
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5.5. Variantenstudie deel ensemble

In de variantenstudie is onderzoek gedaan naar 
de massa en vormgeving van de nieuwbouw. 
De nieuwbouw is passend bij de oorspronkelijke 
situatie en de huidige bebouwing van het deel 
ensemble. Bij iedere variantenstudie is een bepaald 
thema als uitgangspunt genomen en is getracht dit 
thema zo goed mogelijk uit te werken. 

De belangrijkste kenmerken die naar voren zijn 
gekomen tijdens deze variantenstudie voor het 
bouwvolume en de nieuwbouwlocatie, zijn als 
volgt. Uit de variantenstudie is als eerste aspect 
gebleken dat een groot aantal kleine volumes in het 
deel ensemble plaatsen niet zorgt voor een rustig 
en ordelijk architectonische en stedenbouwkundige 
samenhang met de bestaande historische gebouwen. 
Het creëren van één massief gebouw draagt 
eveneens niet bij aan het binden van de historische 
gebouwen en zorgt ook niet voor een maat en schaal 
passend bij deze historische gebouwen, welke het 
tweede aspect vormt. Verder is gebleken dat met 
name het ontbrekende hoekstuk van het ensemble 
aan de noordzijde een belangrijk aspect is om het 
ensemble duidelijk vorm te geven en het leesbaarder 
te maken, dit vorm het derde aspect. Het vierde 
aspect is dat het monumentale kerkgebouw, welke 
het meest waardevolle gebouw is op het landgoed, 
extra benadrukt dient te worden, zodat vanuit de 
nieuwbouw dit kerkgebouw altijd zichtbaar is. Het 
vijfde aspect is dat het doortrekken van bestaande 
rooilijnen van de historische gebouwen, zorgt voor 
aansluiting bij de bestaande gebouwen. Als zesde 
punt is naar voren gekomen dat de bouwhoogte en 

vormgeving van de nieuwbouw rechtlijnig dient te 
zijn, om op die manier aansluiting te zoeken bij de 
bestaande gebouwen met vergelijke combinaties 
van bouwhoogtes van één tot maximaal drie lagen. 
Als zevende punt is gebleken, dat een verbindende 
factor noodzakelijk is om een goede samenhang 
te creëren tussen de nieuwbouw en de historische 
gebouwen. Punt acht is dat er een duidelijk plein, hof 
gevormd dient de worden in het ensemble, waarin 
een goede verhouding moet zijn ten aanzien van de 
gebouwhoogte, zodat er een prettige buitenruimte 
wordt gevormd. 

Naast het combineren van de beste elementen uit 
de variantenstudie zijn tevens een nieuw aantal 
varianten ontstaan, welke op hun beurt eveneens 
zijn teruggebracht tot één uiteindelijk ontwerp, 
waarbinnen deze gevonden kenmerken zijn 
opgenomen. (Fig. 5.5.1 en 5.5.2)

5. Stedenbouwkundige uitwerking
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Figuur 5.5.1 Schetsen variantenstudie nieuwbouw van het deel ensemble, geïllustreerd door de auteur
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Figuur 5.5.2 Variantenstudie nieuwbouw van het deel ensemble 3d, geïllustreerd door de auteur
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Figuur 5.5.2 Variantenstudie nieuwbouw van het deel ensemble 3d, geïllustreerd door de auteur
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5.6. Deel ensemble

Wanneer verder wordt ingezoomd in het 
plangebied, is het volgende schaalniveau het deel 
ensemble. 
Gekozen is om het deel ensemble met het 
monumentale kerk- en huishoudgebouw nader uit 
te werken. De keuze om dit deel uit te werken is 
een afweging, welke heeft plaatsgevonden tussen 
de verschillende gebieden in het plangebied. 

Locatie keuzen van het deel ensemble
Het gekozen deelgebied is na de transformatie 
het belangrijkste deel ensemble van het landgoed, 
waarbij de bestaande hoofdfunctie en de nieuwe 
hoofdfunctie samen komen en waar de omgekeerde 
integratie met ontmoeting plaats vindt.

Het gekozen deel ensemble bevat twee historische 
gebouwen, namelijk het monumentale kerkgebouw 
en het voormalige huishoudelijk gebouw van het 
landgoed. Het probleem is dat deze historische 
gebouwen nauwelijks tot hun recht komen door 
de ongeplande en niet bijpassende nieuwbouw, 
zowel in architectonische zin als in functionele zin. 
Dit deel van het landgoed kan worden beschouwd  
als een locatie waar zeer veel potentie in zit, maar 
op dit moment totaal niet wordt benut. Daarom 
heeft de auteur gekozen om dit deel ensemble te 
transformeren. 

Oplossing
Om dit deel ensemble te kunnen verbeteren worden 
er een aantal gebouwen gesloopt, zoals aangegeven 
in het korte termijn masterplan. Daarnaast dient 
er nieuwbouw gerealiseerd te worden welke zorgt 
voor een duidelijke vormgeving van het deel 
ensemble en tevens zorgt voor een verbinding 
tussen het bestaande monumentale kerkgebouw 
en het huishoudelijke gebouw, zodat er weer een 
eenheid ontstaat tussen de bestaande gebouwen 
en de nieuwbouw. Tevens dient er een duidelijke 
buitenruimte gerealiseerd te worden waar 
ontmoeting kan plaatsvinden tussen cliënten en 
bezoekers. (Fig. 5.6.1 en 5.6.2)

5. Stedenbouwkundige uitwerking
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Schaal 1:1000Figuur 5.6.1  Nieuwe situatie deel ensemble, geïllustreerd door de auteur. 

Figuur 5.6.2  Nieuwe situatie deel ensemble, geïllustreerd door de auteur.
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5.7. Lange termijn masterplan 

In aanvulling op het korte termijn masterplan zullen 
in het lange termijn masterplan nog aanvullende 
stedenbouwkundige en architectonische 
maatregelen genomen worden om het landgoed 
te kunnen optimaliseren. Het lange termijn plan 
is noodzakelijk om de tweede hoofdfunctie in de 
toekomst verder te laten groeien, in combinatie met 
de verwachte afnemende vraag naar zorgaanbod 
op het landgoed. 

Er zijn geen garanties te geven over hoe het landgoed 
zich in de toekomst zal ontwikkelen, dit is mede 
afhankelijk van verschillende factoren, zoals de 
veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg, 
nieuwe behandelingen, medicatie, inzichten, 
politieke situaties, economische situaties en 
dergelijke. 

In het langer termijn plan wordt de basis van het 
korte termijn plan nader uitgewerkt, afhankelijk 
van de toekomstige ontwikkelingen en vraag. De 
belangrijkste uitwerking van het lange termijn 
plan is het vervangen van de niet historische 
gebouwen, welke momenteel in een redelijke tot 
goede staat verkeren en nog een relevante functie 
bevatten. In de toekomst is de verwachting dat er 
minder cliënten zullen verblijven op het landgoed 
of voor een kortere periode zullen verblijven, 
dit in combinatie met de duurzaam bouwen 
doelstelling van de gemeente Eindhoven, maakt 
het noodzakelijk om nieuwbouw te realiseren. 
Wanneer deze gelegenheid zich voordoet, wordt 
in dit lange termijn plan aangegeven welke locaties 

en bouwvorm kunnen worden toegepast om het 
gebied nog verder te optimaliseren. 
(Fig. 5.7.1 en 5.7.2)

5. Stedenbouwkundige uitwerking
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Figuur  5.7.1. Mogelijke indicatie programma voor de lange termijn, 
geïllustreerd door de auteur

Figuur  5.7.2. Mogelijke indicatie programma voor de lange termijn, geïllus-
treerd door de auteur
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6. Architectonische uitwerking

6.1. Varientenstudie functie 

Daarnaast zijn variantenstudies gemaakt, van de 
functies waarin wederom steeds één bepaald thema 
als uitgangspunt is genomen, waarbij de functies 
zo optimaal mogelijk zijn ingedeeld. Uit het 
functieonderzoek is wederom een aantal belangrijke 
kenmerken naar vormen gekomen, welke in het 
uiteindelijke ontwerp naar een grondige afwegingen 
zo optimaal mogelijk zijn toegepast. Naar gelang 
van de functie is ook het volume waar nodig nog 
aangepast aan de functie, om zo het meest optimale 
ontwerp te verkrijgen. 

De belangrijkste kenmerken die naar voren zijn 
gekomen bij het maken van de variantenstudie 
zijn als volgt. Het eerste aspect is dat voor het 
horecagedeelte is gebleken dat, deze gepositioneerd 
dient te worden op het zuiden om zo maximaal 
gebruik te kunnen maken van de bezonning en 
daarbij dat het gelegen is op een locatie waar veel 
passanten komen. Het tweede aspect is, dat de kunst 
gerelateerde functies noordelijk gesitueerd moeten 
zijn, omdat het noorderlicht van groot belang is 
voor het maken en aanschouwen van kunstobjecten. 
Punt drie is dat de publieke functies gebaad zijn bij 
een locatie, waarbij deze direct opvalt bij aankomst 
in het deel ensemble, zodat er duidelijkheid 
ontstaat voor de bezoekers waar zij moeten zijn 
voor bepaalde functies en om meer bezoekers naar 
deze functies te trekken. Het vierde aspect is dat 
bepaalde functies juist gebaad zijn bij meer rust 
en privacy, hetgeen vooral van belang is voor de 
atelierwoningen, daarom dienen deze juist op een 
rustige locatie gepositioneerd te worden, zoals langs 

het groen of op een verdiepingsvloer, zodat deze 
niet direct in verbinding staan met de bezoekers van 
het gebied. Als vijfde punt is het van belang dat de 
functies in de nieuwbouw aansluiten bij de functies 
in de bestaande historische gebouwen, zoals het 
theater in het kerkgebouw welke veel profijt kan 
verkrijgen van een nabij gelegen horecavoorziening 
en overige aanvullende functies. Het zesde punt dat 
naar voren is gekomen is dat wanneer alle functie 
een eigen ingang bevatten het mogelijk is om hun 
eigen openingstijden te bepalen. Het zevende punt 
is dat de functies bereikbaar dienen te zijn vanaf 
een gemeenschappelijk verbindingselement, welke 
tevens de ontmoetingsplaats is voor de gebruikers 
en bezoekers.

Als laatste is een variantenstudie gemaakt, waarbij 
onderzoek is gedaan naar de gevels en de dakvormen 
welke het meest passend zijn bij de functie en welke 
tevens passen binnen het ensemble, om het zo een 
geheel te laten vormen, met aansluiting op de 
bestaande gebouwen(Fig. 6.1.1)
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Figuur 6.1.1  Variantenstudie nieuwbouw functie en dakvormen van het deel ensemble in 3d, geïllustreerd 
door de auteur
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Figuur 6.6.1  Variantenstudie nieuwbouw functie en dakvormen van het deel ensemble in 3d, geïllustreerd 
door de auteur
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6.2. Programma van eisen 

Het opstellen van het programma en de functionele 
indeling in het gebouw zijn voortgekomen uit het 
gemaakte vooronderzoek en de analyses. Hieruit 
is naar voren gekomen dat er op het landgoed 
van oudsher kunst gemaakt wordt als therapie 
en activiteit voor de cliënten. Echter vindt de 
verkoop en expositie van de kunst niet plaats op 
het landgoed zelf en ontbreekt de interactie met 
professionele kunstenaars die graag zouden willen 
leren van deze cliënten. Daarnaast ontbreekt het aan 
een ontmoetingsplaats voor cliënten, kunstenaars 
en bezoekers. 

Het deel ensemble dient tevens als 
bewustwordingsplek van de geschiedenis van 
de typologische ontwikkeling van het landgoed 
DGB, alsmede de typologische ontwikkeling van 
ziekenhuizen in Nederland. Het deel ensemble 
is gelegen op een locatie waar altijd geestelijke 
gezondheidszorg  heeft plaatsgevonden en nog 
steeds plaatsvindt. Dit geeft een extra dimensie aan 
de beleving van het programma tezamen met de 
historische gebouwen en het nieuwe binnenhof met 
de oude architectonische ziekenhuis typologie. 

Momenteel is er in het Ketelhuis een kleine 
onopvallende vaste tentoonstelling welke het 
belevingscentrum wordt genoemd. Wanneer dit 
belevingscentrum groter wordt opgezet binnen 
het nieuwe bezoekerscentrum, wordt het meer 
zichtbaar voor bezoekers. DGB is een van de 
grootse geestelijke gezondheidslandgoederen 
van Europa en bestaat 100 jaar, hiervoor is geen 

aandacht, waardoor de geestelijke gezondheidszorg 
onbekend blijft bij het grote publiek en zo ook 
zijn negatieve image behoudt. Het opgestelde 
programma voor de nieuwbouw geeft invulling aan 
dit ontbrekende element, het programma springt in 
op deze ontbrekende elementen. Het programma is 
daarnaast een aanvulling op de bestaande functies 
in dit deel van het landgoed, waaronder het theater 
in het kerkgebouw. 

Het programma bestaat uit vijf woningen voor 
professionele kunstenaars met een eigen atelier, 
tevens zijn er twee gastatelierwoningen, in 
samenwerking met het Van Abbemusem. Er is 
een expositieruimte welke kan worden gebruikt 
door professionele kunstenaars voor tijdelijke 
exposities, als onderdeel van het Van Abbemusem. 
Het bezoekerscentrum is samengevoegd met de 
hoofdreceptie van DGB, een multifunctionele 
ruimte en een galerij waar de cliënten van DGB hun 
gemaakte kunst kunnen tentoonstellen en verkopen 
aan de bezoekers. De kunst van de cliënten wordt 
eveneens in dit gebouw gemaakt en wel in een eigen 
atelierruimte, waar eveneens workshops kunnen 
worden georganiseerd gedurende de avond- en 
weekenduren. Tot slot is er een ondersteunende 
horecafunctie in de nieuwbouw geplaatst waar 
de cliënten werkervaring kunnen opdoen en 
inkomsten kunnen generen, deze horeca dient 
als ondersteuning van de expositieruimtes en het 
naast gelegen theater en als ontmoetingsplaats voor 
bezoekers en cliënten. (Fig. 6.2.1)
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Nieuwbouw programma van eisen (PVE)
Op basis van het analyseren van vergelijkbare 
referentie projecten is een programma opgesteld 
voor het nieuw public gebouw van de grote beek. 

Expositieruimte (vaste expo) 
Tentoonstellingsruimte 520m2 ( deelbaar in 
meerdere kleine ruimtes) 
Eigen entree 
Daglicht (noorden)
Atelier ruimte GGZE Cliënten 
Atelier GGZ cliënten / Workshop (art) ruimte(s) 260 
m2
Eigen entree 

Horeca 
Restaurant.- veel daglichtinval en uitzicht op het 
plein ( circa 100 zitplaatsen) 
Bar met Keuken 
Voorraadruimte/opslag – gelegen achter keuken ( 
bereikbaar voor leveranciers) 
Terras – gelegen bij restaurant, zuid georiënteerd
Algemene toiletten en garderobe 
Totaal 280m2 

Atelierwoningen (5 stuks) 
Eigen entree
Woonkamer met keuken 
Toiletruimte 

Slaapkamer 1 
Slaapkamer 2 
Badkamer
Atelierruimte 
Wastafel met berging in de atelierruimte 
Zolder/berging (vlieringtrap) 
Totaal 5* 200 = 1000m2 

Gast atelierwoningen (2 stuks) 
Eigen entree
Woonkamer met keuken 
Toiletruimte 
Slaapkamer 1 
Badkamer
Atelierruimte 
Wastafel met berging in de atelierruimte 
Totaal 2* 110 = 220m2 

Bezoekerscentrum 
Receptie ( De Grote Beek) – informatiepunt over 
geschiedenis en ontwikkeling van DGB– planentree 
Multifunctionele ruimte, Winkel/galerie verkoop 
kunst van cliënten DGB (noorderlicht) 
Totaal 400m2 

Technische ruimtes ( 3de verdieping )
100m2 ( onder zadeldak atelierwoningen) 
Totaal m2 = 2276 m2

Horeca 

Pogramma Nieuwbouw

Tijdelijke expositieruimte

Permanente expositieruimte

Atelierwoningen 5

Atelier GGzE

Hoofdreceptie DGB

West Gebouw

Oost Gebouw

Multifunctionele ruimte

Kunst winkel GGzE 

Bezoekerscentrum 

Gast atelierwoningen  2

Ondersteunende
functies

Figuur 6.2.1  Programma schema van nieuw-
bouw functies, geïllustreerd door de auteur.
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6.3. Bouwkundige visie

Uit de voorgaande onderzoeken is een visie 
ontstaan voor het nieuwe gebouw, op basis van 
ontwerp uitgangspunten. 

Het eerste uitgangspunt is het bepalen van de locatie, 
daarbij is gekozen voor de meest noodzakelijke 
locatie in het gebied, welke het meest urgent 
aangepakt dient te worden om zijn basiskwaliteiten 
weer te laten zien en omdat dit deel ensemble een 
belangrijke rol in het nieuwe masterplan zal krijgen. 
Er zijn een aantal belangrijke redenen waarom 
er nieuwbouw dient plaats te vinden in het 
gekozen deel ensemble. De redenen hiervoor zijn 
, dat de bestaande bebouwing dusdanig afwijkt in 
architectuurstijl en vormgeving, daarnaast is de 
economische levensduur te laag en zijn de functies 
niet langer gewenst in het gebied, waardoor 
transformatie van deze gebouwen moeilijk wordt. 
Het is nu geheel niet duidelijk waar het deel 
ensemble begint en eindigt en er is geen interactie 
tussen de buitenruimtes en de gebouwen. Hiervoor 
dient er nieuwbouw plaats te vinden, dit is daarom 
het tweede uitgangspunt. 

De nieuwbouw dient aan te sluiten bij de 
oorspronkelijke, stedenbouwkundige opzet van 
DGB. De nieuwbouw dient het deel ensemble te 
versterken en aan te vullen, momenteel ontbreekt 
een belangrijk element om een duidelijk hof- 
en deel ensemble te realiseren, dit is het derde 
uitgangspunt. 

De bouwstijl van de nieuwbouw dient gebruik 
te maken van de kenmerken van de originele, 
historische architectonische bouwstijl in gebied, 
namelijk de Neorenaissance stijl. De schaal en 
verhouding dient overeen te komen met de reeds 
aanwezige historische bebouwing, zowel in 
hoogte, breedte en volume van de bebouwing. De 
nieuwbouw dient ingetogen te zijn qua detaillering, 
ten aanzien van de bestaande gebouwen, zodat de 
nadruk blijft liggen op de historische gebouwen. 
Hetgeen het vierde uitgangspunt vormt bij het 
ontwerp van het gebouw. Om een subtiel zichtbaar 
onderscheid te maken tussen de nieuwe en 
bestaande bebouwing, worden voor de nieuwbouw 
deels andere materialen toegepast,  waarbij 
duurzaamheid gecombineerd wordt met klassieke 
bouwmaterialen. Op deze wijze zal de nieuwbouw 
aansluiten bij de bestaande gebouwen, echter met 
een eigentijdse stijl, waarin duurzaamheid een 
belangrijke rol speelt, zodat het gebouw toekomstig 
bestendig is. Dit vormt het vijfde uitgangspunt. 

De nieuwbouw wordt zodanig gepositioneerd 
en ontworpen dat vanaf de buitenzijde duidelijk 
zichtbaar is wat er binnen het gebouw gebeurd, 
hierdoor ontstaat er een relatie tussen binnen en 
buiten. Deze relatie wordt versterkt doordat er 
naast een binnen- en ook een buitenexpositie zal 
plaatsvinden, waardoor het park integraal betrokken 
wordt bij de nieuwbouw. De nieuwbouw dient 
verder een nieuwe, hoogwaardige buitenruimte te 
vormen, welke het zesde uitganspunt vormt. 

6. Architectonische uitwerking
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Het programma voor de nieuwbouw wordt een 
multifunctioneel ontwerp, waarbij verschillende 
functies worden gehuisvest, maar waarbij alle 
functies een gemeenschappelijk doel hebben, 
namelijk “kunst”. De functies in de nieuwbouw 
zullen bijdragen aan het aantrekkelijk maken van 
het gebied van DGB. Daarnaast worden er kansen 
gecreëerd voor de cliënten, zodat deze werkervaring 
kunnen opdoen en inkomsten kunnen genereren met 
deze functies. De nieuwbouw zal het middelpunt en 
ontmoetingsplaats worden voor DGB, mede gezien 
de centrale ligging. De huidige functies zoals de 
hoofdreceptie van DGB en het huidige restaurant 
de Trefhoeve zullen worden ondergebracht in dit 
nieuwe gebouw, dit is uitgangspunt zeven.

De nieuwbouw dient toekomst bestendig te zijn, 
omdat de functies van de gebouwen op deze 
zorglandgoederen vaak onzeker is in de toekomst. 
Het is daarom belangrijk dat de nieuwbouw 
multifunctioneel gebruikt kan worden in de 
toekomst. Daarom dienen er geen specifieke 
architectonische elementen of expressies aanwezig 
te zijn in de gevels, ook constructief is het van 
belang dat het gebouw vrij indeelbaar is, voor 
eventuele toekomstige veranderingen, dit vormt 
uitgangspunt acht. 

Het negende uitgangspunt is het ontwerpen 
van een nieuwbouw welke dient aan te sluiten 
op de duurzaamheidsplannen van de gemeente 
Eindhoven, om in 2035 energie neutraal te zijn. 
Daarom moet het gebouw zijn eigen energie 
verbruik op jaarbasis kunnen opwekken en om 
piekmomenten in regenperiodes kunnen opvangen, 
zodat wateroverlast wordt voorkomen.

Het tiende uitgangspunt is het op een moderne 
manier herintroduceren van ziekenhuis 
typologische kenmerken  in dit deel ensemble, 
waarbij de nieuwbouw hieraan vormgeeft door 
middel van een verbindende historische rondgang 
met een binnenhof. De nieuwbouw wordt tevens 
gekoppeld aan de bestaande bebouwing en 
samen vormen deze het nieuwe hof, gebaseerd 
op historische typologische ontwikkeling van de 
ziekenhuis architectuur.  
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6.4. Architectonische toelichting

Het ontwerp van de nieuwbouw heeft onder meer 
het doel, om het bestaand historische huishoudelijk 
gebouw en het monumentale kerkgebouw met 
elkaar in verbinding te brengen en aan te vullen, 
zodat deze gebouwen samen het belangrijkste 
stedenbouwkundige deel ensemble vormen in het 
ensemble van het landgoed. In het deel ensemble 
zal een deel van de samenleving gecreëerd worden, 
waardoor er omgekeerde integratie en ontmoeting 
tot stand kan komen en waarbij het gebied zijn rust 
en orde terugkrijgt. 

Een andere doelstelling van de nieuwbouw is dat 
het kenmerken en elementen van de lange historie 
van de ziekenhuis typologie zichtbaar maakt 
binnen dit nieuwe deel ensemble, in combinatie 
met architectonische kenmerken van de bestaande, 
historische bebouwing. 

De aanwezige materialen en architectonische 
kenmerken in de historische gebouwen, en het 
duurzaamheid standpunt, hebben samen de 
basis gevormd voor het materiaal gebruik en 
vormgeving van de nieuwbouw. De nieuwbouw 
bestaat voornamelijk uit (rood/bruin) bakstenen 
metselwerk, in combinatie met houten kappen, 
kozijnen en vloeren. De nieuwbouw zal hierdoor 
aansluiten bij de bestaande iconische gebouwen, 
welke de sfeer en identiteit van de locatie bepalen, 
echter wel op een moderne wijze. Door een 
subtiel onderscheid te maken tussen de bestaande 
gebouwen en de nieuwbouw, zal de nadruk op de 
historische gebouwen behouden blijven. 

Er komt een interactie tussen de functies van de 
bestaande gebouwen en de nieuwbouw door 
middel van een rondgang, welke deze gebouwen 
met elkaar verbindt, in combinatie met het nieuwe 
binnenhof.

Gekozen is voor het realiseren van twee vrijstaande 
gebouwen, welke dusdanig zijn vormgegeven 
dat deze een nieuw binnenhof creëren en het 
deel ensemble duidelijk leesbaar maken. De 
nieuwbouw bevat een langwerpige vormgeving 
aan de noordzijde, om zodoende het deel ensemble 
een achtergrond te geven. Hierdoor ontstaat er 
een duidelijke achtergrond, bij de benadering 
van het deel ensemble via de hoofdentree aan de 
zuidzijde. De langwerpige vormgeving is tevens 
om het langgerekte (west-oost) paviljoen Ac, op een 
gepaste en hedendaagse manier terug te brengen 
en zodoende de geschiedenis eer aan te doen. Bij 
het bepalen van de afmetingen en bouwhoogtes is 
rekening gehouden dat er een prettig binnenhof 
ontstaat dat voldoet aan de verhoudingen van 
Camillo Sitte der Städtebau en welke past bij de 
afmetingen en verhouding van de maateenheid van 
het landgoed. De rondgang rondom het binnenhof 
verbindt alle nieuwe en bestaande functies en 
gebouwen in dit deel ensemble met elkaar en 
vormt daardoor tevens de ontmoetingszone voor 
bezoekers en cliënten. Het hofprincipe dient 
ervoor te zorgen dat de aanwezigen in het hof 
zich beschermd en prettig voelen, ondanks dat 
het openbaar toegankelijk is. Waarbij de rondgang 
zorgt dat mensen zich met een bepaalde mate van 
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beschutting zich via en veilig route van de ene 
functie naar de andere functie kunnen verplaatsen. 

In het middendeel tussen de twee nieuwe gebouwen 
bevindt zich een opening, welke een zichtlijn 
creëert naar het achterliggende gebied voor de 
kunstenaars. Er is juist gekozen voor een opening, 
in plaats van een geaccentueerd middendeel zoals 
bij de historische gebouwen aanwezig is. 

Bij het ontwerp van de nieuwbouw is geen 
hoofdentree maar zijn alle functies gelijkwaardig 
via een eigen entree. Om zo het aspect van 
geaccentueerde uiteinden van de gebouwen te laten 
terug komen in het ontwerp. Er is gekozen voor een 
geaccentueerde opbouw op het uiteinde van de 
vleugel van het oostelijke gebouw. 

De dakvormen zijn eveneens gebaseerd op de 
bestaande historische gebouwen op het landgoed, 
daarom is in dit nieuwbouw ontwerp gekozen 
voor een mix van hellende zadeldaken met lagere 
platte daken voor de vleugels. De daken bevatten 
een bouwhoogte die aansluit bij de omringede 
bestaande historische gebouwen. Het gevel ritme 
en de gevelopeningen zijn eveneens gebaseerd op 
de bestaande gevelopeningen, daarom is tevens 
gekozen voor een vast kozijnenritme.

De nieuwbouw zal zich in bepaalde mate 
onderscheiden ten aan zien van de bestaande 
gebouwen, door een bescheiden detaillering en 
vormgeving toe te passen, zodat de nadruk blijft 
liggen op de historische gebouwen. Er is wel gezorgd 
dat er overeenkomsten zijn, waardoor er toch 
een eenheid ontstaan in de architectuurstijl. In de 
nieuwbouw wordt eveneens gebruik gemaakt van 
de typologische kenmerken van de lange gangen, 
maar dan vertaald naar een rondgang, gebaseerd op 
de oude typologie van de carré-corridor. Daarnaast 
is in de opzet van de plattegronden eveneens 
gekozen voor vierkante en langwerpige ruimtes, 
welke allemaal langs deze rondgang zijn gelegen. 

De hoge verdiepingsvloeren die in de bestaande 
gebouwen aanwezig zijn worden eveneens toegepast 
in het nieuwbouw ontwerp, deze zijn onder meer 
noodzakelijk voor de nieuwe functies maar geven 
de nieuwbouw eveneens een imponeerde indruk 
bij binnenkomst. In de nieuwbouw worden tevens 
rood, bruine bakstenen toegepast, maar wel met een 
hedendaagse vormgeving al zijnde langwerpige 
dunne bakstenen, waardoor ze aansluiten bij de 
bestaande gevels maar toch een nieuwe uitstraling 
geven aan de nieuwbouw. 

De gevelopeningen en kozijnen in de nieuwbouw 
zullen eveneens worden uitgevoerd in witte houten 
kozijnen met een onderverdeling en dubbele 
deuren bij de entrees van de ruimtes, waarbij 
de kozijnen op de verdieping een symmetrische 
onderverdeling zijn van de kozijnen op de begane 
grond. De onderdorpel van de kozijnen wordt 
eveneens uitgevoerd in beton en sluit zodoende aan 
bij de bestaande dorpels van de gebouwen. 

Deze balustrades van de balkons worden terug 
gebracht in de vorm van Franse balkons op de 
eerste verdieping met ronde, stalen spijlen, welke 
worden zwart geschilderd. Tevens wordt in de 
nieuwbouw gebruik gemaakt van bescheiden 
houten dakspanten, om zodoende een eigentijds 
karakter te verkrijgen, maar die tevens aansluiten 
bij de bestaande gebouwen. 

In de nieuwbouw zal de kenmerkende houten, 
uitkragende witte dakgoot op een moderne wijze 
worden teruggebracht, door middel van een brede 
betonen dakrand met een verholen goot. Welke een 
voorbeeld is van een bescheiden detaillering, maar 
toch verwijst naar het verleden en daarbij aansluit 
op het concept. 

Nieuwe elementen 
Een nieuw element dat is toegepast voor de 
nieuwbouw en het deel ensemble is het binnenhof 
principe met een rondgang met zuilen, welke binnen 
de verschillende typologieën van instellingen terug 
te vinden is. Gekozen is voor het toepassen van 
beton als het nieuwe element van de nieuwbouw, 
hetgeen is vertaald in zowel de zuilen van de 
rondgang al zijnde de dakrand en de spekbanden.

Daarnaast is het een kenmerk van de renaissance 
periode dat de gebouwen horizontale stroken 
bevatten van een ander materiaal, zoals steen, om 
de gebouwen meer versiering te geven, hetgeen 
spekbanden worden genoemd. Deze spekbanden 
verwijzen naar de horizontale rollaag en hanenkam 
boven en onder de kozijnen op een moderne wijze, 
zodat oude lagen op een hedendaagse wijzen 
opnieuw worden geïntroduceerd. 
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6.5. 3d impressie

6. Architectonische uitwerking

Figuur 6.5 3d impressies. Geïllustreerd door de auteur.
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Figuur 6.5 3d impressies. Geïllustreerd door de auteur.
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Expositieruimte  (tijdelijke exposities)

Entree Expositieruimte

Atelierwoning  1

opslag
ongekoeld

Toilet
man

Toilet
vrouw

Receptie  Expo ruimte

opslag
afval

afwas
keuken

opslag
gekoeld

1. voorbereiding

2. bereiding warme
gerechten

4. afwerking

3. bereiding koude
gerechten

5. uitgifte

Receptie  De Grote Beek

Installatieruimte

Bergingsruimte

Entree

Entree

AA

Toilet
invalide

Bar

B
B

Horeca terras

Theater de grote beek

6.6. Plattegronden
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Figuur 6.6. plattegronden. Geïllustreerd door de auteur.
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Figuur 6.6. plattegronden. Geïllustreerd door de auteur.
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Schaal 1:300
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Figuur 6.6. plattegronden. Geïllustreerd door de auteur.
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Figuur 6.7. aanzichten. Geïllustreerd door de auteur.
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Figuur 6.7. aanzichten. Geïllustreerd door de auteur.

141

Schaal 1:300



M. Calzetta | 0872712 | Mind, Movement and Perspective | De Grote Beek | Eindhoven

6.7. Aanzichten

Noord gevel (West gebouw)

West gevel (West gebouw)

15000 + P

10000 + P

6000 + P

4000 + P

5000 + P

West gevel (Oost gebouw)

6. Architectonische uitwerking

Figuur 6.7. aanzichten. Geïllustreerd door de auteur.
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6.9. Functies

Horeca

Het horecagedeelte wordt benaderd via een eigen 
toegang, gelegen aan de rondgang, welke grenst 
aan het binnenhof. Het horecagedeelte is gelegen 
in het westelijke gebouw aan de zuidzijde en direct 
zichtbaar bij aankomst op het deel ensemble. 

De routing in een restaurant is een belangrijk 
aspect voor een goede werking van het restaurant. 
De routing is zowel voor de gasten als voor het 
personeel van belang. Voor de gasten is het van 
belang bij de benadering van de horeca wat ze als 
eerste zien, is er een open keuken, hoeveel daglicht 
is er en op welke tijdstippen is er zon aanwezig 
op het terras en waar zijn de toiletten. Verder is 
van belang voor de gasten of er een mooi uitzicht 
is, zoals een bijzonder gebouw of plein. Voor het 
personeel is het van belang of er een goede routing 
is in de aan en afvoer van materiaal, produceten 
en hoe de maatlijden bereid en geserveerd dienen 
te worden. Dit dient zo optimaal mogelijk te zijn 
ingedeeld om kwaliteit en snelheid te waarborgen 
en onnodig lopen en tijdverlies te voorkomen. 

Bij de ingang van het restaurant zijn de toiletten 
en garderobe gepositioneerd, vanuit daar komen 
de gasten het restaurant binnen, welke een ruime 
vierkante ruimte is met grote ramen die uitzicht 
bieden op de monumentale gebouwen en het 
aangrenzende terras op het binnenhof. Verder is 
er een open keuken, met een aangrenzende bar, 
waarbij de gasten een duidelijk beeld krijgen hoe 
de keukenbrigade zijn werkzaamheden verricht, 
hetgeen extra van belang is aangezien het cliënten 

van de GGZ zijn. Zodoende kan men meer interactie 
verkrijgen tussen de bezoekers en de cliënten. 

Bij de keuken zijn tevens de ondersteunende diensten 
gefaciliteerd, zoals de voorraadruimte, koelingen 
en afvalruimte, welke allemaal noodzakelijk zijn 
bij een goede routing in de keuken. De aanvoer 
en afvoer van horecaproducten en personeel vindt 
plaats via een aparte ingang aan de westzijde, uit 
het zicht van de gasten en goed bereikbaar voor 
leveranciers. 
De routing in de keuken bestaat allereerst uit de 
voorbereiding in het keukengedeelte, dit is naast de 
opslagruimte. Als tweede vindt de warme bereiding 
plaats, waarna de koude bereiding plaatsvindt in 
het aansluitende keukengedeelte en als laatste vindt 
de afwerking plaats, met daarbij de uiteindelijke 
uitgifte via de bar. Wanneer de borden terug komen 
gaan deze naar de afwaskeuken en eventuele 
overgebleven etenswaren gaan naar de afvalruimte, 
welke door een afvalverwerkingsbedrijf eenvoudig 
door middel van een rolcontainer kan worden 
opgehaald. Het restaurant biedt aan circa 100 
personen een zitplaats, welke in de zomerperiode 
kan worden uitgebreid, door middel van een 
terras op het binnenhof met nog eens circa 50 extra 
zitplaatsen. 
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Figuur 6.9.1 Horeca Geïllustreerd door de auteur.
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Atelier cliënten GGzE 

Het atelier van de GGZ cliënten is gelegen in 
het oostelijke gebouw. Deze ruimte is via een 
eigen toegang, aangrenzend aan de rondgang, 
bereikbaar. Het atelier bevat een hoog plafond 
met een omvangrijke lichtstraat in het midden, om 
zo voldoende indirect daglicht te creëren, welke 
noodzakelijk is voor het maken van kunstobjecten. 
De ruimte is vrij indeelbaar, zodat deze naar gelang 
van de kunstenaars vrij kan worden ingedeeld. 
De atelierruimte bevat gevelopeningen naar het 
binnenhof en naar de oostzijde met uitzicht om 
het historische huishoudgebouw. Hierdoor is van 
buitenaf voor bezoekers al zichtbaar welke functies 
in de ruimte plaatsvinden. De kunstenaars kunnen 
inspiratie halen uit de historische gebouwen en de 
cliënten , welke bijdraagt aan het ontmoeten en 
de omgekeerde integratie. Aan beide zijden van 
de atelierruimte bevinden zich bergingsruimtes, 
met aan de zuidzijde toiletten en watertappunten, 
daarnaast is er een ruimte voor een garderobe. De 
atelierruimte kan naast de GGzE cliënten eveneens 
door overige kunstenaars gebruikt worden, zoals 
voor bijvoorbeeld workshops gedurende de avond- 
en weekenduren. 

6.9. Functies

6. Architectonische uitwerking
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Figuur 6.9.2 atelier cliënten  Geïllustreerd door de 
auteur.
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Figuur 6.9.2 atelier cliënten  Geïllustreerd door de auteur.
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Expositie (tijdelijke)

De expositie ruimte is, achter het horecagedeelte, 
in noorden van de westelijke nieuwbouw gelegen. 
Deze ruimte en de functie is duidelijk zichtbaar 
vanaf het binnenhof en is eveneens gelegen langs de 
rondgang met een eigen entree en toegangsreceptie, 
waar informatie over de kunst wordt verstrekt en 
vanuit waar toezicht kan worden gehouden op de 
bezoekers. De expositie ruimte heeft omvangrijke 
ramen, welke hoofdzakelijk aan de noordgevel 
zijn gepositioneerd, omdat het noorderlicht 
noodzakelijk is voor het realiseren van een goede 
expositieruimte. Vanuit de binnenzijde heeft de 
bezoeker uitzicht op de achterliggende groene zone 
met bomenlanen en de (op)nieuw gerealiseerde 
beek. Deze natuurlijke elementen dragen bij aan de 
functie en hierdoor komt de kunst tevens beter tot 
zijn recht. 

De routing in de expositieruimte kan wisselend zijn, 
naar gelang het soort kunst, dat er wordt vertoond 
alswel wat de eisen van de kunstenaar zijn. Hierdoor 
is de ruimte geheel vrij in te delen, doordat er geen 
kolommen aanwezig zijn. De ruimte 
kan tevens door meerdere kunstenaars gelijktijdig 
worden benut tijdens kleine exposities, het is dan 
mogelijk om de ruimte op te delen in meerdere 
zones. De ruimte bevat een grote, vrije hoogte van 
negen meter, met houten dakspanten in het zicht, 
welke bijdragen aan het verkrijgen van een unieke 
historische ambiance. De houten spanten refereren 
naar de houtenkapconstructie van de originele 
gebouwen op het landgoed. 

6.9. Functies

6. Architectonische uitwerking

152



Technische Universiteit Eindhoven | Faculteit Bouwkunde | Architecture, Building and Planning (ABP)  

Ex
po

si
tie

ru
im

te
  (

tij
de

lij
ke

 e
xp

os
iti

es
)

En
tr

ee
 E

xp
os

iti
er

ui
m

te

op
sla

g
on

ge
ko
el
d

To
ile
t

m
an

To
ile
t

vr
ou

w

Re
ce

pt
ie

  E
xp

o 
ru

im
te

op
sla

g
af
va
l

af
w
as

ke
uk
enop
sla

g
ge
ko
el
d

1.
 v

oo
rb

er
ei

di
ng

2.
 b

er
ei

di
ng

 w
ar

m
e

ge
re

ch
te

n

4.
 a

fw
er

ki
ng

3.
 b

er
ei

di
ng

 k
ou

de
ge

re
ch

te
n

5.
 u

itg
ift

e

In
st
al
la
tie

ru
im

te

En
tr

ee

Toilet
invalide

Ba
r

Ho
re

ca
 te

rr
as

Figuur 6.9.3 Tijdelijke expositie Geïllustreerd door de auteur.
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Figuur 6.9.3 Tijdelijke expositie Geïllus-
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Bezoekerscentrum GGzE  

Het bezoekerscentrum is gelegen in het westelijke 
deel van het oostelijke gebouw, aangrenzend aan 
het binnenhof. Het bezoekerscentrum is bereikbaar 
via een eigen toegang gelegen aan de westzijde van 
de rondgang. Het is een langwerpige ruimte met 
vrij uitzicht naar het binnenhof en het monumentale 
kerkgebouw. 

In het bezoekerscentrum zit de hoofdreceptie 
van DGB, waar bezoekers en cliënten met hun 
vragen terecht kunnen en waar men tevens 
toezicht houdt op de vaste expositieruimte en 
de kunstwinkel. In het bezoekerscentrum is een 
vaste tentoonstelling over de geschiedenis en 
het ontstaan van het landgoed DGB en de GGzE 
gerealiseerd, tezamen met het inspiratiecentrum 
van Planetree. Dit alles wordt gerealiseerd door 
middel van posters, foto’s, korte films en tastbare 
herinnering aan deze geschiedenis. Deze expositie 

kan in de toekomst worden aangevuld, in het 
geval zich nieuwe ontwikkeling in de zorg of op 
het landgoed voordoen. In de expositieruimte 
staan houten kubussen, waarin de objecten 
tentoongesteld worden. In het bezoekerscentrum 
wordt verder kunst tentoongesteld van de cliënten, 
welke vervaardigd is in het ernaast gelegen atelier, 
welke verkocht en aanschouwd kan worden. Er 
is gezorgd  voor de aanwezigheid van voldoende 
noorderlicht , met uitzicht over de rustige, 
groene zone aan de achterzijde van het gebouw, 
zodat de kunstobjecten optimaal tot hun recht 
komen. Er is een multifunctionele ruimte bij het 
bezoekerscentrum, welke gebruikt kan worden 
voor bijvoorbeeld zakelijke besprekingen, hetgeen 
waar veel vraag naar is op deze landgoederen nabij 
grote steden, of voor bijeenkomsten en informatie 
momenten van de GGzE. 
 

6.9. Functies

6. Architectonische uitwerking
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Figuur 6.9.4  Bezoekerscentrum Geïllustreerd door de auteur.
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Atelierwoningen (gast)

In het oostelijke gebouw bevinden zich de 
atelierwoningen, er zijn vijf permanente woningen 
gesitueerd aan de noordzijde van het gebouw en 
twee gastenverblijven aan de zuidzijde. De vijf 
permanente atelierwoningen bevatten ieder een 
eigen entree naar het atelier op de begane grond en 
een eigen ingang  met een trap naar de woningen 
op de eerste verdieping. De atelierwoning op de 
eerste verdieping bevatten twee ruime slaapkamers 
met een badkamer en een open woonruimte 
met open keuken, bijkeuken en woonkamer. 
De woonkamer is op het zuiden georiënteerd, 
waardoor er een aangename daglichttoetreding 
plaatsvindt, vanuit de woonkamer zijn er vier 
ramen met Franse balkons die uitzicht geven over 
het binnenhof en de monumentale gebouwen. Aan 
de noordzijde bevinden zich twee slaapkamers met 
uitzicht op de groene zone van het landgoed en de 

beek, hetgeen kenmerken zijn  voor deze rustige 
zijde van het gebouw. In de hal is een vlieringtrap 
naar de zolderverdieping met een hellend dak, 
waar bergruimte is voor de woningen en waar zich 
tevens de installaties bevinden voor de duurzame 
technieken, waaronder de zonnepanelen en de 
warmtepomp. 

De twee gastatelierwoningen bevinden zich in het 
zuidelijk deel van het oostelijke gebouw en zijn 
beide bereikbaar via een eigen ingang, aangrenzend 
aan de rondgang. Via deze ingang is het atelier op 
de begane grond bereikbaar en een trap naar de 
eerste verdieping leidt naar een kleine woonruimte 
met open keuken, woonkamer en aangrenzende 
badkamer met slaapkamer, welke uitzicht hebben 
over het binnenhof en de monumentale gebouwen. 

6.9. Functies

6. Architectonische uitwerking
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Figuur 6.9.5 Atelierwoningen Geïllustreerd door de auteur.
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6.10. Maquette(s) 

6. Architectonische uitwerking

Figuur 6.10.1  Stedenbouwkundige maquette van het midden gebied van DGB van het korte termijn master-
plan. Geïllustreerd door de auteur.

158



Technische Universiteit Eindhoven | Faculteit Bouwkunde | Architecture, Building and Planning (ABP)  

Figuur 6.10.2 Stedenbouwkundige maquette van het midden gebied van DGB van het korte termijn master-
plan. Geïllustreerd door de auteur.

Figuur 6.10.3 Stedenbouwkundige maquette van het midden gebied van DGB van het korte termijn master-
plan. Geïllustreerd door de auteur.
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7. Bouwtechnische  uitwerking

7.1. Constructie

Op basis van het gemaakte vooronderzoek en 
de analyse is gebleken dat er bij de originele 
gebouwen destijds gekozen was voor een klassieke 
constructiemethode van bakstenen en metselwerk 
gevels, in combinatie met een houten balklaag 
voor de vloerconstructie en houtenkapconstructies 
met houten spanten voor de daken. In de periode 
tussen de bouw van deze historische gebouwen 
en het heden zijn gedurende de tijd aanzienlijke 
nieuwe technieken ontworpen, waarbij met name 
de laatste jaren veel aandacht is voor duurzaam 
materiaalgebruik en constructies. Desondanks is 
het toch van belang om naar de oorspronkelijke 
constructiemethodes te kijken welke al op het 
landgoed van oudsher aanwezig zijn. 
Om het concept in de constructie door te 
zetten, is gekozen voor een combinatie tussen 
nieuwe (duurzame) materialen en klassieke 
constructiematerialen, welke passend zijn bij de 
architectuur van het landgoed en aansluiten bij de 
Neorenaissance typologie. 

De bestaande constructie in de historische gebouwen, 
zoals in het gesloopte Ac  verpleegpaviljoen voor 
vrouwen, bevatten bakstenen metselwerkgevels 
met een binnen en buiten blad, waarbij op het 
binnenblad de houten balkenlagen in de kortste 
richting werden overspannen. De kapconstructie 
van de gebouwen varieerde van verschillende 
hellende daken, zoals schilddaken en zadeldaken 
in combinatie met spanten, maar bevatte eveneens 
veel platte dakconstructies. De spanten in de 
hellende dakconstructie worden teruggebracht 
in het zicht van de nieuwbouw, ter hoogte van de 
expositieruimte en de platdakconstructies worden 
toegepast bij de vleugels van de nieuwbouw. 

De constructie voor de nieuwbouw bestaat uit een 
spouwmuur, waarbij het binnenblad bestaat uit 

dragende gemetselde kalkzandsteen elementen, 
deze zullen de vloeren en dakconstructie  van en 
naar de fundering dragen, tezamen met de nieuwe 
constructieve elementen van het gebouw. Door 
het kiezen van prefab houtenvloerelementen, 
kunnen grote overspanningen worden behaald,  
waardoor alle binnenruimtes kolomvrij kunnen 
worden gerealiseerd Hierbij worden de vloeren op 
de gemetselde binnenbladen van de spouwmuren 
gelegd en op de nieuwe betonliggers welke rusten 
op de betonzuilen van de rondgang. 

Voor de houten verdiepingsvloeren is gekozen voor 
de leverancier Mesta Wood. Deze levert prefab 
houten vloeren die voldoen aan de duurzaamheid 
eisen en aan de constructieve eisen van het 
ontwerpplan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 
de Kerto Ripa Box 600 elementen. Deze kunnen de 
gehele overspanning in een keer realiseren, zonder 
constructieve voorzieningen. Voor de dragende 
binnenbladen van de spouwmuur is gekozen 
voor de leverancier Xella met het merk Silka 
kalkzandsteenelementen E100/643. 

Het metselwerk boven de gevelopeningen en de 
daken wordt opgevangen door betonnen liggers 
die  op het buitenblad van de spouwmuur of op 
de betonnen zuilen worden gelegd. In het ontwerp 
zullen sedum platte daken worden toegepast, 
welke een aanzienlijk gewicht bevatten waardoor 
extra constructie opties noodzakelijks zijn, zoals 
versterkte dakvloeren, liggers en zuilen om deze 
krachten naar de fundering af te dragen. 

De constructie draagt tevens bij aan de 
architectonische uitstraling van het gebouw, zodat 
direct zichtbaar is dat de nieuwe en oude materialen 
constructief samenwerken in het ontwerp van dit 
gebouw. (Fig. 7.1.1 en 7.1.2)
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Figuur 7.1.1 Constructie overzicth in 3d 

Figuur 7.1.2 Constructie overzicth in 3d 
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7.2. Detaillering / Materialisatie

In het ontwerp zijn een aantal belangrijke punten 
waarbij voldoende aandacht besteedt dient te 
worden aan de details. Na kritische afweging 
zijn een aantal details gekozen die veelvuldig in 
het ontwerp terug zullen komen en waarbij een 
zorgvuldige detaillering van belang is om het 
ontwerp op juiste wijze te kunnen realiseren. Deze 
dienen in de praktijk uitvoerbaar te zijn en daarbij 
tevens te voldoen aan de gestelde eisen. Om de 
belangrijkste details te kunnen bepalen zijn er 
doorsnedes gemaakt van de belangrijkste locaties 
van de nieuwbouw, waaruit  een aantal significante 
details zijn genomen die verder zijn uitgewerkt. 

De materialen die zullen worden toegepast in de 
nieuwbouw zijn als volgt. 

• Bakstenen buitenblad van de spouwmuur 
van het merk Stroher, de serie glanz stucke 
afmetingen 44*52*14mm met de kleur aanduiding ( 
bruin/rood) 

• Kalzandsteen elementen van het merk 
Xella van de serie Silka kalkzandsteenelementen 
E100/643, ( 900*625*100) welke toegepast worden 
voor de dragende buitenbladen van de spouwmuur 
en binnenmuren. 

• Unidek Aero (solarpower) prefab 
dakpanelen welke geschikt zijn voor het plaatsen 
van vrijwel alle soorten pv panelen.

• Pv panelen, fabrikant   CONERGY uit 
Duitsland model pv paneel:  Conergy PE 245M – 
265M Noir.

7. Bouwtechnische  uitwerking

Figuur7.2.1 Bakstenen buitenblad van de spouw-
muur van het merk Stroher, de serie glanz stucke 
afmetingen 44*52*14mm met de kleur aanduiding 
( bruin/rood)

Figuur 7.2.2,  Unidek Aero (solarpower)
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• Sedum dakbedekking van de fabrikant 
Sempergreen serie groen dak: SEDUMMIXMAT 
TYPE T. 

• Houten kozijnen van de fabrikant Hebo, 
systeem 114, vast glas kozijnen en in combinatie 
met binnen draaiende deuren met kiep functie. 

• Houten spanten ( hangspant) 

• Prefab beton zuilen en liggers (prefab) 

• Kerto ripa box vloeren (hout) afmetingen 
afhankelijk van de overspanning lengte.

• Isolatie voor sprouwmuren van de fabrikant 
Kingspan model: Kingspan Kooltherm K108 
Spouwplaat met de dikte van 75cm en rc waarde 
van circa 4.

 

Figuur 7.2.5,  Isolatie - Kerto Ripa Box 

Figuur 7.2.3,  Pv panelen

Figuur 7.2.4,  Sedum dakbedekking
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7.2. Detaillering 

7. Bouwtechnische  uitwerking
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7.3. Installaties

van het energieverbruik, hiervoor zal de 
nieuwbouw behoorlijk geïsoleerd worden om deze 
zo toekomstbestendig te maken. 

De noodzakelijke energie wordt duurzaam 
opgewekt. Dit wordt gerealiseerd door het 
toepassen van PV panelen, zonnecollectoren en 
warmtepompen. De PV panelen worden toegepast 
op de hellende dakvlakken, met een hellingshoek 
van 36 graden voor het verkrijgen van een zo 
optimaal mogelijk rendement. Deze panelen zijn 
enerzijds  naar het zuiden gericht en anderzijds 
richting het noorden, de naar het noorden gericht 
panelen leveren 60% van de energie opbrengst ten 
aanzien van de panelen op het zuiden, waardoor 
het eveneens rendabel is deze toe te passen op de 
noordelijke dakvlakken. Het overschot aan energie 
kan worden gebruikt voor het laden van elektrische 
auto’s of deze kan worden terug gegeven aan het 
elektriciteitsnet. Hiermee voldoet het gebouw aan 
de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente 
Eindhoven, daarnaast is het tevens kostenbesparend 
voor de instelling.

Naast de zonnepanelen voor de energieopwekking 
zijn er tevens duurzame installaties noodzakelijk 
voor de ruimteverwarming, ventilatie en 
warmwatervoorzieningen. Hiervoor is gekozen 
voor het toepassen van een warmtepomp met 
een warmtewisselaar en zonnecollectoren, welke 
aardwarmte als hoofdbron gebruiken. Deze 
warmtepomp heeft een COP van 4. Voor de koeling 
wordt gebruik gemaakt van een vrije koeling, 

waardoor een zeer hoog rendement behaald kan 
worden, met een COP variërend tussen de 30 en 40. 
Hiervoor wordt rechtstreeks gebruik gemaakt van 
de verticale bodemcollector, zonder tussenkomst 
van de warmtepomp. 

Het hoofdafgifte systeem voor de warmtepomp 
is de vloerverwarming, deze zorgt voor de 
ruimteverwarming van de nieuwbouw, met 
uitzondering van ruimtes die snel opgewarmd dienen 
te worden, zoals de expositiezaal. In deze ruimtes 
is gekozen voor een luchtbehandelingssysteem, 
hetgeen veel sneller reageert op de eisen van de 
gebruikers. Deze werkt middels een warmtepomp, 
die zorgt voor koeling en verwarming. De bron van 
de warmtepomp is de verticale bodemcollector. 
Naast deze systemen zijn er ook twee kleinere 
systemen aanwezig, die voorzien in warm tapwater. 
Deze warmtepompen maken gebruik van de 
afvoerlucht van de horeca. 

De aanvoer van de ventilatie verloopt via een 
grondbuis. Deze bestaat uit een buis, die achter 
het gebouw loopt. Hier wordt de  voorverwarmde/
gekoelde lucht, door middel van ventilatoren, 
ingeblazen. De lucht wordt in de ruimtes verspreid 
door ventilatiebuizen, waarbij de ventilatie eisen uit 
het bouwbesluit de afmetingen bepalen van deze 
ventilatiebuizen. 

7. Bouwtechnische  uitwerking
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Figuur 7.3.1 Installatie schema. Geïllustreerd door de auteur.
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7.3. Installaties

7. Bouwtechnische  uitwerking

Figuur 7.3.2 Installatie schema. Geïllustreerd door de auteur.
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Figuur 7.3.3 Installatie schema. Geïllustreerd door de auteur.

Figuur 7.3.4 Installatie schema. Geïllustreerd door de auteur.
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8. Slot 

8.1. Conclusie 

De snelle en grote veranderingen binnen de 
geestelijke gezondheidszorg hebben grote invloed 
op het landgoed DGB en de  gebouwen, welke 
continue onderhevig zijn geweest aan nieuwe 
behandelingsmethode en maatschappelijke 
acceptatie. Hierdoor is er een ongestructureerde 
wildgroei ontstaan in de bebouwing en 
stedenbouwkundige structuur van het landgoed. 
Oorspronkelijk was er maar één hoofdfunctie 
aanwezig, die mede het probleem veroorzaakt van 
de onaantrekkelijkheid van het landgoed. Kunst 
is altijd een aanwezig element geweest op het 
landgoed, maar is nooit optimaal benut. Daarom 
is de volgende ontwerpende onderzoeksvraag 
geformuleerd: 

Welke architectonische ingrepen zijn nodig om het 
zorginstituut GGZE op landgoed De Grote Beek 
in Eindhoven, geschikt te transformeren, tot een 
enclave waarin sociale zorg en kunstenaars op een 
evenwichtige manier gecombineerd worden?

De architectonische middelen welke zijn 
toegepast voor het tot stand brengen van deze 
geschikte  transformatie op het landgoed DGB, is 
het gebruik van de originele paviljoen typologie 
van het landgoed in combinatie met het carré 
corridor type. Hierdoor ontstaat er één nieuwe 
typologie op het landgoed tussen de bestaande 
historische gebouwen en nieuwbouw. Waardoor 
er een duidelijke en rustige stedenbouwkundige 
structuur gerealiseerd wordt, welke is gebaseerd 
op de historische structuur. De nieuwbouw krijgt 

architectonische kenmerken van de historische 
gebouwen op het landgoed, zodat er een geschikte 
transformatie ontstaat. Latere niet passende 
nieuwbouw wordt daarbij gefaseerd gesloopt en 
connecties naar de omgeving worden gerealiseerd, 
in de vorm van fiets en wandelpaden. Door deze 
architectonische middelen wordt een nieuwe 
publieke leefbare enclave gerealiseerd, tezamen 
met de nieuwe tweede hoofdfunctie, waarbij kunst 
kan worden aanschouwd en geproduceerd, zodat 
deze optimaal benut zal worden en aansluit bij de 
kwaliteiten van het landgoed. Hierdoor wordt een 
deel van de samenleving op DGB gerealiseerd. 

Echter het vinden van de beste oplossing heeft geen 
enkele waarde als er niet een flexibel masterplan 
op de lange(re) termijn ontworpen wordt, waarbij 
er mogelijkheden zijn voor wijzingen in het 
bouwkundige en stedenbouwkundige ontwerp, 
om zodoende een succesvolle transformatie en 
omgekeerde integratie te laten plaatsvinden. De 
nieuwbouw kan met kleine ingrepen aangepast 
worden, waardoor het toekomst bestendig is. De 
veranderingen in zorglandgoederen is niets nieuws, 
maar is een proces dat al eeuwen gaande is.  Echter  
de ontwikkelingen van de afgelopen eeuw zijn het 
meest belangrijkst, omdat de veranderingen steeds 
sneller gingen en de architectuur grote invloed begon 
te verkrijgen in de behandeling van de cliënten. Uit 
onderzoek is naar voren gekomen dat er vandaag de 
dag al succesvolle voorbeelden zijn, waarbij cliënten 
geïntegreerd zijn in de maatschappij door middel 
van een tweede hoofdfunctie (creatieve functies) en 
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dat er GGZ landgoederen zijn getransformeerd naar 
geaccepteerde gebieden met een positief imago en 
een goede architectonische en stedenbouwkundige 
structuur, waarbij een deel van de samenleving een 
permanente plek heeft gekregen. 

Deze zorglandgoederen waren voorheen enkel 
bestemd voor het plaatsen van cliënten, maar 
vandaag de dag hebben deze landgoederen tevens 
andere functies en invullingen gekregen. Waardoor 
bij de transformatie van deze landgoederen 
nieuwe combinaties gemaakt dienen te worden 
van de verschillende ziekenhuis typologieën, 
welke zodanig worden ingezet dat deze een 
nieuwe omgeving creëren die aansluit bij de 
hedendaagse vraag  en worden aangevuld met 
nieuwe architectonische, stedenbouwkundige 
lagen. Wanneer omwonenden en bezoekers meer 
betrokken worden bij het ontwerpproces en de 
overheid subsidies geeft aan startende kunstenaars 
of creatieve ondernemers op het landgoed, worden 
deze landgoederen aantrekkelijker voor een groter 
publiek en worden mensen gestimuleerd zich te 
vestigen op het landgoed of om deze te bezoeken. 
De ontwerpers van landgoed Bosch en Duin in 
Castricum en Park Volgelzang in Bloemendaal 
hebben aangetoond dat grootschalige sloop en 
nieuwbouw noodzakelijk is om het oude karakter en 
stedenbouwkundige opzet van deze landgoederen 
terug te krijgen. Maar het is afhankelijk van de 
locatie, geschiedenis en vraag, welke oplossing 
voor welk gebied het beste is. Er is geen standaard 
systeem voor de transformatie van de landgoederen, 
elk project is uniek en vraagt zijn eigen aanpak en 
specifieke oplossingen. Het is noodzakelijk om een 
goede transformatie van het landgoed te kunnen 
realiseren door grootschalige aanpak, omdat kleine 
stedenbouwkundige en bouwkundige interventies 
niet voldoende zullen opleveren voor het , in de 
nabije toekomst, aantrekkelijk maken van het 
landgoed en een eventuele  tweede hoofdfunctie(s). 
Zodat de omgekeerde integratie succesvol kan 
plaatsvinden. 

Het ontbrekende element, van het huidige 
zorglandgoed DGB, is dat de huidige 
stedenbouwkundige opzet ongestructureerd is in 
combinatie met de afwijkende architectuur van 
de gebouwen, en het ontbreken van een tweede 
aantrekkelijke hoofdfunctie. Daarom dient het 
landgoed te worden getransformeerd, waarbij 
de beste stedenbouwkundige en architectonische 
elementen van het landgoed behouden en verstrekt 
moeten worden en aangevuld dienen te worden met 
passende nieuwbouw. De historie van het landgoed 
moet weer zichtbaar worden, zodat het gebied 

aantrekkelijk wordt voor bezoekers en zodoende 
een zorg-kunst enclave vormt waar rust en orde de 
boventoon voeren, zodat de omgekeerde integratie 
kan plaatsvinden. 

Dit onderzoeksrapport heeft ook limieten, het 
verrichte onderzoek is gebaseerd op secundaire 
literatuur onderzoek en is niet getest in de praktijk, 
daarvoor is meer onderzoek noodzakelijk. Wanneer 
het korte termijn masterplan is afgerond, dient 
opnieuw geëvalueerd te worden wat op dat moment 
de huidige status is en of het korte termijnplan de 
verwachte resultaten heeft opgeleverd, zowel voor 
het aantal bezoekers als wel voor de totstandkoming 
van de omgekeerde integratie. Vanuit hier kan 
het lange termijn masterplan verder worden 
geactualiseerd om zo een maximaal resultaat te 
behalen. 
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Figuur 5.2.9, Geïllustreerd door de auteur.

Figuur 5.4.1, Foto’s gemaakt door de auteur 

Figuur 5.4.2 Foto’s gemaakt door de auteur 

Figuur 5.4.3 Foto’s gemaakt door de auteur 

Figuur 5.4.4  Foto’s gemaakt door de auteur 

Figuur 5.4.5 Foto’s gemaakt door de auteur 

Figuur 5.4.6 Foto’s gemaakt door de auteur 

Figuur 5.4.7 Foto’s gemaakt door de auteur 

Figuur 5.4.8 Geïnsulteerd door de auteur 

Figuur 5.4.9, Geïllustreerd door de auteur 

Figuur 5.4.10, Geïllustreerd door de auteur 

Figuur 5.4.11, Geïllustreerd door de auteur 

Figuur 5.4.12, Geïllustreerd door de auteur 

Figuur 5.4.13, Geïllustreerd door de auteur 

Figuur5.5.1, Geïllustreerd door de auteur 
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Figuur5.5.2, Geïllustreerd door de auteur 

Figuur 5.6.1 , Geïllustreerd door de auteur.   

Figuur 5.6.2 , Geïllustreerd door de auteur.   

Figuur 5.7.1. Geïllustreerd door de auteur

Figuur  5.7.2., geïllustreerd door de auteur

Figuur 6.2.1 Geïllustreerd door de auteur. 

Figuur 6.5 3d impressies. Geïllustreerd door de auteur.

Figuur 6.6. Plattegronden. Geïllustreerd door de auteur.

Figuur 6.7. Aanzichten. Geïllustreerd door de auteur.

Figuur 6.8. Doorsnede. Geïllustreerd door de auteur.

Figuur 6.9.1 Horeca Geïllustreerd door de auteur.

Figuur 6.9.2 Atelier cliënten  Geïllustreerd door de auteur.

Figuur 6.9.3 Tijdelijke expositie Geïllustreerd door de auteur.

Figuur 6.9.4  Bezoekerscentrum Geïllustreerd door de auteur.

Figuur 6..9.5 Atelierwoningen Geïllustreerd door de auteur.

Figuur 6.10.1  Geïllustreerd door de auteur.

Figuur 6.10.2.  Geïllustreerd door de auteur.

Figuur 6.10.3.  Geïllustreerd door de auteur.

Figuur 7.1.1 Geïllustreerd door de auteur.

Figuur 7.1.2 Geïllustreerd door de auteur.

Figuur7.2.1  http://www.stroeher.de/klinkerriemchen/serien/
glanzstuecke.html

Figuur7.2.2,  https://www.nbd-online.nl/product/21851-pv-
dakoplossing-unidek-solarpower-dakisolatie-en-energieopwekking-
%C3%A9%C3%A9n
Figuur7.2.3,  http://www.photovoltaik4all.de/auslaufartikel/3237/
conergy-pe-260m-noir-solarmodul

Figuur7.2.4,https://www.sempergreen.com/nl/oplossingen/groene-
daken/types/plat-groendak-waterbergend

Figuur7.2.5,   http://www.encon.co.uk/products/view/223/kingspan-
kooltherm-k108-cavity-board-28

Figuur 7.3.1 Installatie schema. Geïllustreerd door de auteur.

Figuur 7.3.2 Installatie schema. Geïllustreerd door de auteur.

Figuur 7.3.3 Installatie schema. Geïllustreerd door de auteur.

Figuur 7.3.4 Installatie schema. Geïllustreerd door de auteur.
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Building approach, as a tool to 
make an attractive public park 
space: Case study analysis of the 

Keywords:
Transformation, urban park landscape, history, layer, attractive public space, Tapijnkazerne 
Maastricht, De Grote Beek Eindhoven.

Written by:
M. Calzetta (0872712)
Architecture, Building and Planning, Eindhoven University of Technology (TU/e), The Netherlands  

Cities are continuing to change, which has a large influence on the urban structure. This is caused 
by worldwide changes, such as economic shifts. The consequences of these changes are that historical, 
closed urban spaces lose their original functions. Therefore, these areas must be transformed 
from private spaces to attractive public park spaces with new functions. In the Tapijnkazerne, in 
Maastricht. An advanced transformation is ongoing, while in De Grote Beek (DGB) in Eindhoven, this 
transformation remains to be done. The research question is as follows: What insights can the building 
approach of the Tapijnkazerne in Maastricht and its relation with the park landscape in which it is 
situated give, for the imminent transformation of the De Grote Beek area in Eindhoven into a similar 
attractive public park space?         
      Using a comparative case study analysis, based on a literature review, the research question will be 
answered. The focus will be on defining the term “building approach,” and the essay will delve into 
the history of both case studies and will present the binding concept of both. The case study analysis 
will give insight into which building approach and park relationship is used for the transformation 
of the Tapijnkazerne, as well as what tools it can give for DGB, a location of the GGZe (Mental Health 
Care Eindhoven). There are several similarities between both locations; therefore, the Tapijnkazerne 
was chosen.  The case study of the Tapijnkazerne was used to investigate the building approach of 
this former army location to determine whether elements of this building approach could be used for 
DGB. From every time period, buildings are reused, but mostly, the original buildings will be reused. 
A new building may be added to house new functions that cannot be placed in the existing buildings, 
creating the new layer. Through the building approach, the original urban grid structure becomes 
visible and a new park landscape connection is made. This essay gives a recommendation for how 
the former urban private area of DGB can be transformed into an attractive public park area, by using 
a building approach as a tool. This essay focuses on finding the best and most useful elements of the 
building approach of the Tapijnkazerne for the development of the building approach for DGB. 
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 The layers in the urban structure are 
continuing to develop. This impact is caused by changes 
in the worldwide economy, politics, technology, and 
functions. As a result, closed areas in the urban structure 
lose their functions. The causes of these problems 
cannot be solved. Therefore, urban transformation is 
needed. The buildings in a location show the history 
and former function of that location. Therefore, it is 
important that this historical layer is also visible after 
the transformation. As the urban developer Palmboom, 
of Palmbout Urban Landscapes, explained in his book 
Drawing the Ground - Landscape Urbanism Today 
(2010), a solution must be found to give these areas new 
functions. To make an area attractive to the public, only 
removing the fences is not enough. 
 A location in which the fences were removed 
and the original function was lost is the mental health 
care hospital, DGB, in Eindhoven. Because of the 
changes in treatments in mental health, DGB nowadays 
stands for the challenge of transforming it to an 
attractive public park with new functions. How should 
DGB approach this: What kind of building approach is 
needed? Which buildings should be maintained and 
must new buildings also be built?
 DGB is just one of many similar, formerly 
closed locations in the Netherlands undergoing such 
big transformations; another is the Tapijnkazerne 
in Maastricht. This area has been designated as a 
transformation area since 2013 and has been the subject 
of an extensive building approach. Therefore, the 
Tapijnkazerne was chosen to analyse; both locations 
were closed areas in the past and have several 
similarities. However, the Tapijnkazerne has a building 
approach to make the area attractive, something that 
is missing in DGB. The term building approach can 
be explained as follows. An overall plan wherein the 
following question is central: What should be done with 
the existing buildings in an urban transformation area; 

should buildings be reused or demolished, and are there 
new buildings needed?

Research question, structure, and methodology.
 The aim of the essay is to determine the best 
and most useful elements of the Tapijnkazerne building 
approach for the development of the building approach 
for DGB. Therefore, the following research question was 
formulated: What insights can the building approach 
of the Tapijnkazerne in Maastricht and its relation with 
the park landscape in which it is situated give, for the 
imminent transformation of the De Grote Beek area in 
Eindhoven into a similar attractive public park space?  
The structure of this essay starts with an introduction 
of the Tapijnkazerne, the binding concept, the history 
with the original building structure, and the building 
approach. For every type of building intervention 
described, the problems and how they were solved 
are discussed. The next step is the analysis of DGB; 
the history and the binding concept are explained. 
The best building approach elements taken from 
the Tapijnkazerne are used for DGB. Finally, this 
assessment results in finding the best and most useful 
elements of the Tapijnkazerne building approach for the 
development of the DGB building approach. 
 The methodology used for this research is a 
comparative case study analysis based on a literature 
review of scientific articles.

 

 

1 [Introduction]
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2.1 Tapijnkazerne 
 The city of Maastricht is one of the oldest 
cities in the Netherlands and has a long history. The city 
is located in south Netherlands. Many of the historical 
buildings are still visible in the city, which shows the 
historical layers. In the last decade, the city has lost 
many closed areas (Zichtopmaastricht, 2016) (Figure 1). 
 

 
 

Figure 1. Maastricht and the Tapijnkazerne (red), 
illustrated by the author.

 The Tapijnkazerne is located in south 
Maastricht and was developed in 1919. The army 
barracks complex is over 10 hectares, and there are 
several pavilions. The pavilion building was a standard 
formula in larger building complexes, such as barracks 
areas and hospitals, between 1910 and 1940 (Maastricht 
municipality, 2016) (Figure 2).

Figure 2. Tapijnkazerne in 1919, illustrated by the 
author.

 

Between 1959 and 1985, several new buildings were 
added to the Tapijnkazerne (Figure 3).

Figure 3. Building year (Red, 1919; Blue, 1959; Orange, 
1985), illustrated by the author.

 The original architectural style from 1919 
was a sober neo-Renaissance style. This building style 
was used by the government for buildings like schools, 
hospitals, and military bases. The features of this style 
are brick facades with horizontal bands and simple 
ornaments. The Tapijnkazerne is one of the few military 
bases in the Netherlands. The base has a pavilion 
character in an informal orthogonally grid structure 
with stand-alone pavilions in a park area. This is caused 
by the important Woningwet of 1902, which was the 
first building law. Aspects of this law were the amount 
of fresh air, sufficient daylight, and hygiene (Maastricht 
municipality, 2016) (Figure 4).

Figure 4. Orthogonally grid structure, illustrated by the 
author.

2 [Results]
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2.2 Tapijnkazerne transformation
 The aim of the municipality of Maastricht is 
to transform the Tapijnkazerne into an attractive public 
park and buildings for education and research. The 
Tapijnkazerne will have a connection to the English 
landscape style of the surrounding park. Thus, the area 
will be transformed from a private location to a public 
park space. The binding concept for the area is “Tapijn 
as open learning landscape”. This learning landscape 
binds all inhabitants of Maastricht, students and citizens 
of all ages. Learning is the binding concept for all the 
elements in the Tapijnkazerne, from buildings to the 
park landscape. This binding concept focuses on the 
reuse of the historical buildings with new functions for 
education. Thus, the coherence between the buildings 
and the park is an important aspect.  The process of 
learning includes four themes: Curiosity, exchange, 
experimentation, and development, such as on Strijp S 
in Eindhoven (Maastricht municipality, 2016). 
With this transformation plan, the municipality of 
Maastricht will transform the Tapijnkanzerne into an 
attractive public park space, and the best elements of the 
building approach are a tool to solve the problems of 
this former close area. This building approach consists 
of three elements. 
 “In het ontwerp zijn de gebouwen sterk 
met elkaar en het parklandschap verbonden” (Liag 
architecten en bouwadviseurs) (Figure 5).

Figure 5. Impression of the new Tapijnkazerne (LIAG, 
2016)

2.2.1 Building reuse 
 The first element of the building approach 
in the transformation plan is the question of which 
buildings to reuse.  The first problem of the Tapijnkazerne 
was which buildings must be reused to preserve the best 
buildings and to show the historical layer of the area.  
Therefore, the new functions must be integrated in the 
existing buildings as much as possible. Thus, it must 
be decided which building have which new function, 
related to education. These buildings must fit into 
the new park landscape. The reused buildings on the 
Tapijnkazerne are mostly the historical buildings from 
1919, but are also two building from 1959 (Figure 6).
 Considerations for the reuse of buildings is an 
element of the building approach:
• The building should have high architecture value 
• The building should be in good condition?
• The building must be reused for the new function 
• A building must be kept from every important 
building period
• The building must fit into the urban structure of the 
new park landscape

Figure 6. Buildings that will be reused (red), illustrated 
by the author.



M. Calzetta | 0872712 | Mind, Movement and Perspective | De Grote Beek | Eindhoven

2.2.2 Building demolish 
 The second element of the building approach 
in the transformation plan is the question of which 
buildings to demolish. The reuse of buildings is not 
enough to solve the problems, the second problem 
for the Tapijnkazerne was that there were too many 
building and too little greener. Further, the buildings 
had no clear pavilion structure and the site’s historical 
grid was lost.  
 The buildings to be demolished are mostly 
those that were added later. Demolishing these buildings 
creates more green space in the Tapijnkazerne and a 
reconnection with the surrounding park (structure) will 
be the foundation (Figure 7).
 Consideration for demolishing the buildings 
is an element of the building approach:
• Buildings with low architectural value 
• Buildings in a poor condition
• Buildings that do not fit into the new park landscape
• Buildings that cannot be reused for the new function 
• Buildings that make the original grid unclear

Figure 7. Buildings that will be demolish (red), 
illustrated by the author.

2.2.3 New buildings  
 The third element of the building approach 
in the transformation plan is the question of which 
buildings to build. Reusing and demolishing buildings 
is not enough to solve the problems because not all 
new functions fit the existing buildings. Therefore, new 
buildings must be created, but from where must these 
buildings come, which functions must they contain, 
and which architectural style must be used. Finally, it 
is decided that there will be a new building that makes 
a connection with the park landscape and the historical 
buildings in the original grid. The new building will 
have a large lecture hall and will become the new main 
entrance for this location of the University.  The new 
building has spectacular architecture to attract people 
and to improve the relationship between landscape and 
buildings, such as green roofs. This new building adds a 
new layer to this area for the future (LIAG, 2016) (Figure 
8).
 Consideration for a new building is an 
element of the building approach:
• The new building must fit in the original urban grid 
structure 
• The new building is for functions that the existing 
buildings do not fit
• The new building must have attractive architecture 
but with a connection to the original buildings, such as 
new materials in the same colours 
• The new building must contain sustainable aspects
• The new building must find a connection with the new 
park landscape 

Figure 8. New building (red), illustrated by the author.
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The above considerations are good aspects to use when 
deciding when a building can be reused or when a 
building must be demolished and a new building is 
needed. The considerations of the Tapijnkazerne were 
made with all participants and inhabitants of the area, 
who agreed on these considerations. Further, the 
Tapijnkazerne is working on this plan in practice, and 
initial results have been successful. Because there are 
many similarities between both locations, it would also 
be likely to be successful on DGB. 

2.3 De Grote Beek 
 The city of Eindhoven developed in a swamp 
delta with five small rivers. Eindhoven is not a city like 
Maastricht, which grew over time, but a combination of 
several small places that were combined in 1920 with the 
following surrounding municipalities: Strijp, Woensel, 
Gestel, Tongelre, and Stratum. Around 1900, many 
people came to the region of Eindhoven because of the 
industrial developments such as the Philips factories 
(Eindhoven.nl, 2016).     
Construction of the Rijkskrankzinnigengesticht in 
Woensel began in 1914; there were nine pavilions that 
began being used in 1918. DGB is located in north 
Eindhoven. Since 1986, large parts of the old complex 
have been replaced by new buildings because of changes 
in mental health care. The area had, in the past, a clear 
spatial building structure, with stand-alone pavilions 
in a park area. The buildings were all freestanding 
pavilions, and every building has its own function. 
However, together these buildings all served the same 
main purpose, such as in the Tapijnkazerne (Eindhoven 
in beeld, 2016)  
 Despite these developments, the site is still 
wooded and green. Several original buildings still 
exist, and landscape structures are still recognizable, 
including remnants of the River Grote Beek 
(Eindhovenruimtelijkeplannen, 2016) (Figure 9).

Figure 9. DGB in 1930 (Kadaster, 2016)

 DGB has a similar history as the Tapijnkazerne, 
as well as other similarities, such as historical buildings 
and the same architecture style: Sober neo-Renaissance. 
Also, the buildings are pavilions located in a park 
landscape with an urban grid, and both locations were 
closed for a long time.     
 Since 1993, the site of the DGB has been freely 
accessible, but this has not had the expected effect; 
instead, this accessibility attracts criminal activities, 
which caused many problems in the area. The GGZe are 
now searching for how to make the location attractive 
for people of the neighbourhood and how the clients 
come in contact with the visitors (Figure 10). 
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Figure 10. Current situation DGB, illustrated by the 
author.

2.4 Comparison between the Tapijnkazerne and De 
Grote Beek
 The first binding concept for DGB is “De 
Grote Beek as open meeting park landscape”. Meetings 
are the binding concept for the buildings, as well as the 
park landscape on the DGB. This binding concept will 
reuse the historical buildings and add new functions 
for meetings. The coherence between the buildings 
and the park is an important aspect. This meeting park 
landscape binds the clients of DGB, citizens, and visitors 
of all ages. The binding vison for DGB can be achieved 
through using the best and most useful elements of 
the Tapijnkazerne building approach. There are a few 
existing historical buildings left on DGB; these must 
be preserved and reused just as on the Tapijnkazerne 
because of their historical and cultural significance. A 
few buildings that were built more recently also must be 
kept to show the historical layer of the area and to make 
the area architecturally attractive for visitors. However, 

not all the historical buildings on DGB have lost their 
functions, while in the case of the Tapijnkazerne all 
buildings needed new functions. 
 Both locations have several buildings with 
low architectural value; most of these buildings are 
from the last decades and have a negative influence on 
the attractiveness of both areas. These buildings have a 
totally different architectural style, which has less value 
because of the shape and materials. Therefore, these 
buildings must be demolished. On the Tapijnkazerne, 
buildings were demolished to regain the original urban 
grid. This aspect is also important in DGB, bringing 
the original grid back will allow for reconnection to 
the park landscape. The difference between the two 
are that, on DGB, there is still enough green, while 
on the Tapijnkazerne, buildings must be demolished 
to establish more green in the area. However, both 
locations lost their connections to the park landscape. 
On DGB, many original buildings from 1914 have been 
demolished, while on the Tapijnkazerne, the original 
buildings still stand. 
 In the Tapijnkazerne, a new building is 
needed because these functions do not fit the existing 
buildings. This is also a starting place on the DGB 
because the changes in mental health care require new 
buildings. The style of these new buildings does not fit 
with the existing buildings and the park landscape, just 
as on the Tapijnkazerne.
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2.5 Findings: Tapijnkazerne elements for the building 
approach for De Grote Beek    
From the analysis, a first step in a building approach 
for DGB can be provided, based on the Tapijnkazerne 
to make DGB an attractive public park with the binding 
concept of meeting. There must be a focus on the 
existing buildings, especially the original buildings 
in the urban grid structure. These buildings must be 
reused when they have good architectural quality and 
are well preserved (Figure 11). 
 However, not every building needs high 
architectural value and a good condition to be reused. 
Sometimes, buildings without these aspects also can be 
reuse as long as they have no negative influence on the 
attractiveness of the area. Every reused building must 
have a function because empty buildings negatively 
influence the attractive of the area. The buildings of 
the last decades with low architecture quality must be 
demolished. Through demolishing these buildings, 
the original grid will return in DGB and will found a 
reconnection with the park landscape. Not only buildings 
with low architecture value and bad conditions must be 
demolished, sometimes it is also necessary to demolish 
parts of existing buildings and not the whole building. 
New buildings are needed for new related functions 
and the changes in the mental health care. These new 
buildings must be added to locations that make the 
original urban grid structure more complete. The new 
buildings must contain an attractive architectural style 
with elements of the historical buildings in a new layer, 
such as new materials and sustainability aspects. 
 However, not every new building needs 
spectacular architecture; sometimes, a new building 
can also be a copy of the original buildings or a totally 
new style, as long as it has no negative influence on the 
attractively of the area, and the historical buildings are 
emphasized. These new buildings add a new layer to 
DGB. 

Figure 11. Historical buildings (red) and monumental 
buildings (purple), illustrated by the author.
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3 [Conclusion]

 Worldwide developments have a large 
influence on our urban structures. Thus, the following 
research question was formulated:  What insights can 
the building approach of the Tapijnkazerne in Maastricht 
and its relation with the park landscape in which it is 
situated give, for the imminent transformation of the De 
Grote Beek area in Eindhoven into a similar attractive 
public park space?
 The most important elements of the 
Tapijnkazerne that can be used for the building approach 
of DGB are as follows. The first element needed for a 
good transformation plan is a binding concept, which is 
necessary to decide which building approach is needed. 
For the DGB, the “meeting” the binding concept should 
be used. The next important element is a well define 
building approach in which it must be decided which 
buildings are reused or demolished, as well as whether 
new buildings are needed. If these building approach 
steps are not well defined, then it is difficult to design 
an attractive public park area. It was also found that 
the relationship between the buildings and the park 
landscape is important; therefore, an attractive public 
park area is necessary and the urban grid must be 
regained. The buildings must have high architectural 
value and a strong relationship with the park landscape. 
Buildings in a park landscape must be surrounded 
by enough green space. Finally, many elements of 
the building approach of the Tapijnkazerne also can 
be used for the DBG. However, there are differences; 
therefore, not every element can just be copied from the 
Tapijnkazerne into the DGB.
 This research essay also has a limitation: The 
proposed building approach is based on the case study 
of the Tapijnkazerne, but the DGB location has its own 
history and development. Therefore, more research is 
needed on this specific location.   
 The Tapijnkazerne’s function was completely 
lost after the urban transformation, but in the case of 
DGB, the function is still changing. Therefore, further 
research should be conducted to determine how the 
urban transformation of DGB can be achieved without 
the loss of the mental health care function.
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