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Samenvatting 

Het afstudeerproject is gebaseerd op een leegstaand voormalig kloostercomplex. Dit 
ruim twee eeuwen oude kloostercomplex is de laatste twee decennia niet meer in 
gebruik. Echter het hoofdgebouw en de kapel van het complex zijn een officieel 
rijksmonument. De bouwkundige staat van het monument gaat echter hard achteruit 
door de leegstand. Vanuit deze ontwikkeling is het idee gekomen om het complex in 
een afstudeerproject te gieten en het geheel te voorzien van een nieuwe functie en 
het te bestemmen. 

Het eerste onderzoekende deel van het afstudeerwerk heb ik samen met mede 
afstudeerder Joost van der Veer geschreven. Hierin wordt de bijzondere kwaliteit van 
de omgeving onderzocht op meerdere niveaus. Allereerst is de gunstige ligging in 
zuid-Limburg op meerdere niveaus geanalyseerd. Naast deze ligging is de 
geografische gesteldheid van de bodem van grate invloed op de ontwikkeling van het 
landschap. Dit landschap wordt in grate mate bepaald door drie facetten. Allereerst is 
er de typische lint vormige groen- en waterstructuur. Daarnaast bepaald de 
bebouwingstypologie het landelijke karakter van de omgeving . 

Va nu it een onderzoek naar wat het monument, de omgeving en de bevolking 
toelaten zijn twee goede nieuwe functies naar voren gekomen, een 
conferentiecentrum en een verzorgingstehuis. Deze laatste variant sluit goed aan op 
het historische karakter van het klooster, gedurende 200jaar hadden de zusters een 
verzorgende taak. Mijn herbestemming van het complex zal dan ook een nieuw 
verzorgingscomplex voor oude van dagen gaan vormen. 

Het voormalig klooster Overbunde met pensionaat werd in 1875 gesticht op het 
landgoed "Overbunde," gelegen op de flanken van de "kloosterberg." 
Dit was twee jaar nadat de laatste eigenaar van het landgoed, een zekere mevrouw 
Nelissen-Lemmens, de deels door brand verwoeste herenhof in 1873 geschonken 
had aan de zusters Franciscanessen van Heijthuijsen. 
De oudste bronnen waarin deze adellijke herenhofstede - een landgoed van de 
heren van Valkenburg - wordt genoemd dateren uit het eind van de 14e eeuw. 
Van begin af aan was de schenking bedoeld voor de Duitse tak van de zusters van 
Heijthuijsen, welke toentertijd gevestigd was in Frenckenhorst (Westfalen) en 
moesten uitwijken naar een andere bestemming. 
De verhuizing naar Bunde van het hele convent, inclusief het meisjespensionaat voor 
Duitse leerlingen, was op 1 april 1876 gerealiseerd, een datum die ook als eigenlijke 
stichtingsdatum wordt aangehouden. 
De wijding van de kapel vond plaats op 7 april van dat jaar. Sinds 1920 fungeert het 
klooster tevens als koloniehuis (erkend in 1932), sinds 1923 als herstellingsoord voor 
vrouwen en kinderen van mijnwerkers en tot 1986 als LOM-school. 

Sinds 1986 staat het gehele kloostercomplex leeg en is het aangekocht door 
projectontwikkelaar Grauwe/s-Daelmans Be/eggingen te Maastricht. Door de lange 
leegstand is het complex in een steeds verder stadium van verval geraakt, mede 
doordat het complex bewoond werd door drugsverslaafden. Daarnaast is er in juli 
1997 brand uitgebroken in de voormalige kapel. Hierdoor is het complete zadeldak 
met markante torenspits verwoest en is er schade aangericht aan de monumentale 
gewelven, de gebrandschilderde glas-in-lood beglazing en het schilderwerk van het 
interieur. 

Om verder verval tegen te gaan is in 1994 de Stichting Behoud Overbunde opgericht. 
Mede onder druk van deze stichting is de gemeente Meerssen in 1996 begonnen 
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met een onderzoek naar een mogelijke restauratie en herbestemming van het 
complex. Dit heeft geleid tot de in werkelijkheid ontwikkelde plannen voor het 
complex en het omliggende gebied. 

Mijn afstudeerwerk heeft zich voornamelijk toegespitst op de herbestemming van het 
monumentale deel, het hoofdgebouw en de kapel. lk heb gekozen om een gebouw in 
een gebouw te realiseren. Op deze wijze los ik een groot bouwfysisch probleem op in 
de conceptfase. Het monument kan blijven bestaan uit haar originele bouwmaterialen 
zonder deze te vervangen door goed isolerende uit deze tijd . Daarnaast kan ik het 
nieuwe gebouw in een gebouw eenvoudig slopen en vervangen op het moment dat 
het niet meer voldoet aan haar functie. 

Deze opzet lijkt zo eenvoudig , echter gedurende het project nam de complexiteit 
allen maar toe. Allereerst is er het probleem van de grenzen vaststellen. Wat kan ik 
nu slopen en wanneer is het gebouw nog zelfstandig? Het gebouw is nog zelfstandig 
op het moment dat de stabiliteit met de originele bouwkundige elementen nog 
gewaarborgd is. Oat betekent dat de buitengevels, kapconstructie en moerbalken 
moeten blijven staan. Helaas zitten de originele moerbalken danig in de weg bij een 
vrije indeling. Het nieuwe gebouw in de vorm van een doos dient hier tussendoor 
geschoven te worden. De ideale oplossing is die van persen. De balkstructuur zaagt 
de doos als het ware in. In de diverse staven worden de woonruimten gesitueerd. 

Doordat de doos zwevend opgehangen wordt komen er diverse problemen om de 
hoek kijken. Zowel problemen van constructieve aard als van leefgenot dienen 
opgelost te worden. Dit alles heeft geleid om de geperste doos als een vorm te gaan 
beschouwen. Een vorm die als het ware om de balkstructuur heen loopt en ook zo 
letterlijk opgebouwd wordt met Dickholz platen. Binnen deze vorm worden vloeren 
gehangen die alle technische installaties en bouwfysische eisen op nemen. 

De diverse dozen die zijn opgehangen binnen het opengewerkte monument zorgen 
voor een ruimtelijk geheel waarin telkens de blik van gevel tot gevel aanwezig is. 
Hierdoor wordt het gevoel versterkt binnen een monument te wonen en te leven. 
Door het zweven wordt de begane grond geheel vrij indeelbaar wat ten goede komt 
aan het ruimtelijke karakter. 
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1. lnleiding - introductie 

lntroductie van het gekozen afstudeerproject 

We zijn in september 2001 begonnen met het orienteren op het afstuderen. 
Allereerst hebben we een inleidend gesprek gehad met dhr. Timmermans waarin ons 
werd verteld wat de verschillende mogelijkheden waren voor een afstudeeropdracht. 
Tijdens de beeldvorming over het afstuderen stonden voor ons beiden twee 
onderwerpen centraal: herbestemming en renovatie. Naar aanleiding van deze 
thema's hebben we ons verdiept in reeds afgeronde afstudeerwerken, om zo een 
globaal beeld te krijgen over eerdere onderzoeken. 

In deze periode zijn we per toeval in aanraking gekomen met het uiteindelijk gekozen 
afstudeerproject: het voormalig kloostercomplex "Overbunde" te Bunde. 
We voelden ons beiden aangetrokken tot het complex vanwege zijn verrassende 
ligging, immense omvang (ca. 12000 m2 vloeroppervlak), uitstraling, en 
verschijningsvorm. 

Gezien de huidige bouwkundige staat en onze eigen wensen bleek het complex 
uitermate geschikt om als onderlegger te fungeren voor een afstudeeropdracht. De 
grootte van het complex is voor een persoon echter niet te omvatten. Daarom zijn we 
de mogelijkheid van het samenwerken gaan onderzoeken. Een en ander is nader 
uitgewerkt in de afstudeermotivatie. 

De hierna vermeldde doorslaggevende voordelen hebben ertoe geleid dat wij voor 
samenwerken aan dit project gekozen hebben: 

• Gemeenschappelijke wens tot het opzetten van een totaa/plan, 
• Combinatie van diverse bouwtechnische onderwerpen; twee verschillende 

bestemmingen gebaseerd op een plan, 
• Seide aangetrokken tot het betreffende complex. Gezien de omvang is het 

echter niet mogelijk een dergelijke uitwerking alleen te realiseren, 
• Stimulans leidt tot niveauverhoging. 

Het uiteindelijke resultaat zal dan ook een tweeledig karakter hebben; een 
herbestemming van het complex in combinatie met een IFD-inbouw. 

4 
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2. Probleem- en doelstelling 

2.1 Probleemstelling 

De probleemstelling luidt als volgt: 

Het complex Overbunde is een pand met een hoge cultuur-historische 
waarde. 
Het oudste gedee/te, het voormalig kloostercomplex (de U-vormige 
bebouwing en kapel) en school, heeft de monumentale status gekregen. 
De oorspronkelijke kloostertuin en /ourdesgrot zijn onderdee/ van het complex 
en dienen derhalve hersteld te worden. 
Het gehe/e complex verkeert in vervallen toestand en de monumentale de/en 
dienen behouden te blijven voor de gemeenschap. 

2.2 Doelstelling van het afstuderen 

Naar aanleiding van de probleemstelling hebben wij onderstaande tweeledige 
doelstelling geformuleerd: 

Het monument Overbunde dient een nieuwe functie te krijgen die strookt met 
de natuurtijke omgeving en omliggende functies waardoor de sterke 
symbolische herkenningswaarde van het complex voor de omgeving blijft 
bestaan. 

Om het gebouw voor langere tijd bruikbaar te maken wordt de inbouw 
uitgevoerd in het IFD-principe. Hierdoor zal het mogelijk zijn om functies te 
wijzigen zonder het monumentale casco aan te tasten. 

5 
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3. Omgeving 

Het voormalige kloostercomplex Overbunde ligt boven op de top van de Dennenberg 
te Bunde, gelegen in zuid-Limburg. Het complex ligt op een unieke locatie, ingeklemd 
tussen de verstedelijkte randgebieden van Maastricht en de natuurgebieden van de 
zuid-Limburgse maasvlakte. De omliggende locale recreatieve functies en het 
buitengewone landschap, geven het gehele complex een rustgevend karakter. 

Het complex bevindt zich op een buitengewone locatie, die haar karakter gevormd 
heeft door de geologische invloeden door de eeuwen heen. De bewoners 
respecteren deze omgeving en haar beschermde natuur. 

De volgende analyses beschrijven het ontstaan van de omgeving en specifieke 
kenmerken in al haar facetten. 

6 
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3.1 Ligging 

Het kloostercomplex is gesitueerd in Bunde, gemeente Meerssen. Bunde bevindt 
zich centraal gelegen in Zuid-limburg tussen de drie verstedelijkte gebieden. Bunde 
is een zelfstandige woonkem midden in het verstedelijkte randgebied van Maastricht, 
een stad met intemationale uitstraling. lntemationaal gezien heeft Bunde een 
gunstige ligging en verbinding tussen de omliggende grote steden. 

3.1.1 lnternationaal 

lntemationaal gezien bevindt Bunde zich gunstig in de invloedssfeer van de grotere 
omliggende intemationale steden. Bunde kan dan ook meeliften op de intemationale 
sfeer en uitstraling van Maastricht. 
In de Euregio werken de steden Luik - Aken - Maastricht/Sittard/Heerlen samen op 
economisch en bestuurlijk niveau. 
De economische invloeden beperken zich echter niet alleen binnen deze regio. De 
invloed van het Ruhrgebied en Belgisch Limburg zijn duidelijk merkbaar in onze 
industrie, van oudsher de mijnindustrie en tegenwoordig de staal-, chemische- en 
auto-industrie. 
Door het verschuiven van de kleine lokale nijverheid naar gespecialiseerde industrie 
is het economische draagvlak van de regio vergroot. Het transport is dan ook in 
omvang en intensiteit toegenomen. Door deze ontwikkeling is het maximum binnen 
de landsgrenzen bereikt en vindt een verdere intemationalisering plaats. 
Het transport vindt plaats via intemationale netwerken; de grote snelwegen, 
spoorwegen en intemationale vliegvelden, waaronder het plaatselijke vliegveld Beek. 

7 
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3.1.2 Regionaal 

Regionaal gezien ligt Bunde gunstig in het economische hart van Limburg, de 
verstedelijkte gebieden Maastricht - Heerlen - Sittard. Tussen deze steden bevinden 
zich de industriele zones die zich in de loop der jaren aaneengeregen hebben tot een 
lint dat gezamenlijk de economische driehoek vormt. Het hart van deze verstedelijkte 
driehoek is het groengebied dat ontstaan is op het plateau. Het transport vindt dan 
ook plaats via de "ribben van deze economische driehoek", de snelwegen en 
spoorwegen. 

3.1.3 Lokaal 

Bunde bevindt zich op 10 km van hartje Maastricht. De bebouwingsgrens heeft zich 
in de loop der jaren uitgestrekt vanuit de Maasvlakte richting de maashellingen, 
richting Bunde. Door dit uitvloeien werden de diverse omliggende woonkemen 
geannexeerd en omgevormd tot groeikemen. Net zoals de omliggende dorpen 
Amby, Meerssen, Borgharen en ltteren groeit ook Bunde uit. 

Door de gunstige ligging van Bunde ten opzichte van Maastricht is Bunde centraal 
gelegen in het verkeersnet. De verkeerstructuur van Maastricht strekt zich uit richting 
de omliggende grote steden en zet Bunde hiermee op de intemationale kaart. De 
autosnelweg A2 is de doorgaande verbinding tussen Nederland en zuid Europa. De 
intemationale handelsroutes komen via deze poort Nederland binnen. 

Limburg heeft haar aansluiting in het intemationale vliegverkeer door de 
aanwezigheid van het vliegveld "Maastricht-Aachen-Airport". Dit vliegveld met haar 
bijbehorende logistiek bevindt zich in de ribbe van de driehoek tussen Maastricht en 

8 
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Sittard ter plaatse van Bunde en Beek. De exploitatie van het vliegveld heeft de 
economie een grote impuls gegeven. 

Vliegveld Maastricht-Aachen-Airport 

Het complex ligt op gemeentelijk niveau aan de buitenrand van de bebouwing, 
omarmd door de groengebieden en gedeeltelijk in het bunderbos. Precies in de 
overgang tussen de verstedelijking en de groene maashellingen. Duidelijk te zien is 
het vliegveld op vijf kilometer afstand en de nabijheid van de autosnelweg A2. De 
bebouwing aan de zuidzijde van het complex is de dorpskem van Bunde. 

Vliegveld Maastricht-Aachen-Airport 

Snelweg A2 

9 
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3.2 Analyse omgeving 

De specifieke verschijningsvorm en karakter van het limburgse landschap is 
ontstaan door de geologische gesteldheid. Hierdoor ontstaan de hoogteverschillen 
die het gebruik van de bodem in de loop der eeuwen bepaald hebben. Naast de 
hoogteverschillen spelen de rivieren een belangrijke rol in de ontstaansgeschiedenis 
van Limburg. De huidige landkaart is dan oak miljoenen jaren geleden bepaald door 
de natuurverschijnselen. 

Een analyse van de bodemgesteldheid, het water en groen verklaren dan ook het 
ontstaan van het landschappelijke en unieke karakter van de omgeving van het 
complex. Dit unieke karakter drukt zijn stempel op de ligging en verschijningsvorm 
van het complex Overbunde. Door de hellingen, groen en water heeft de lokale flora 
en fauna zich buitengewoon beschermd kunnen ontwikkelen. Tegenwoordig bevindt 
zich hier dan ook nog een bijzonder rijke, beschermde flora en fauna. 

3.2.1 Geologische ondergrond zuid-Limburg 

Geologie van Limburg 

Het huidige, heuvelachtige Limburgse landschap is ontstaan door afschuivingen van 
de diverse aardlagen. Deze afschuivingen hebben de bodem gedurende miljoenen 
jaren opgeduwd in heuvels en dalen. De Limburgse heuvels zijn de uitlopers van de 
Eitel en de Ardennen. Deze afschuivingen zijn in kaart gebracht als breukzones. De 
bekendste en momenteel actiefste breuken zijn de Feldbissbreuk en de 
Kunraderbreuk. 

In het tertiair en krijt periode zijn de Formaties van Houthem en Maastricht gevormd. 
Deze Formaties bestaan beide uit een aardlaag van zachte kalksteen, vermengd met 
vuursteen en zeeafzettingen. Deze grondlagen bepalen het landschap met zijn 
bijzondere vegetatie van nu. Daarnaast bepalen de harde en zachte kalksteen al 
jaren het bijzondere karakter van het zuid Limburgse landschap en zijn cultuur. 

Naast de geologische gesteldheid van de Limburgse aardbodem heeft het 
meanderen van de Maas diepe dalen gesleten in het landschap. Daamaast zorgen 
de rivierafzettingen van de Maas voor sedimentatie zones en hellingafzettingen. 
Deze hellingafzettingen zijn nog altijd waar te nemen in de Limburgse natuur. 

10 
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Recente dalbodem 

Laag- en midden
terrassen 

Hoog terras (jong) 

Hoog terras (oud) 

Resten laat-tertiaire 
schieivlakte 

3 omgeving 

Geo/ogische ondergrond van Limburg 
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3.2.2 Waterstructuren 

De rivieren in Limburg zijn duizenden jaren door het landschap gemeanderd en 
bepalen door hun oevers het plaatselijke landschap. In de bedding van deze rivieren 
ontstonden de eerste nederzettingen bij de doorwaadbare plaatsen. Deze 
nederzettingen zijn in de loop der jaren uitgegroeid tot vestigingen en verstedelijkte 
zones. Deze steden ontlenen hun bestaansrecht aan de waterstructuren in Limburg. 
In de omgeving van Bunde zijn de voomaamste de Maas en de Geul. 

De waterstructuren in Limburg zijn grotendeels lintvormige rivieren. Grote 
waterplassen kennen we alleen ten zuiden van Maastricht, waar de Maas ter plaatse 
van Eijsden uitwaaiert in de brede Maasplassen. 

De rivierhellingen zijn gevormd door de invloed van het water. Een lintvorm zorgt 
voor een diepe insnijding in het landschap, met het gevolg dater steile rivierhellingen 
ontstaan. Daar waar de verbreding plaats heeft en waterplassen ontstaan, zullen 
zeer flauwe, glooiende hellingen ontstaan. 

In de omgeving van Overbunde is het water lintvormig met zijn daarbij behorende 
steile hellingen. Deze hellingen vinden we dan ook terug in de omliggende bebossing 
en bepalen de hoogteverschillen en verschijningsvorm van het plaatselijke 
landschap. 
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Waterstructuur zuid-Limburg 

12 



Raimond Hamers 3 omgeving 

3.2.3 Groenstructuren 

Groenstructuur zuid-Limburg 

De groenstructuren in zuidwest Limburg, zijn grotendeels lintvormig. Deze 
lintvormige structuren ontstaan op de steile rivierhellingen. De hellingen zijn gevormd 
door het meanderen van de Maas en Geul en bepalen hiermee de vorm van het 
groen in hun stroomgebied. Deze oerbossen bevinden zich op de steilste delen van 
de rivierhelling. Dit is duidelijk weergegeven op onderstaande afbeelding. 

De steile rivierhellingen zijn altijd moeilijk ontginbaar geweest. Derhalve heeft de 
natuur hier haar vrije gang kunnen gaan en zijn de steile oevers in de loop der jaren 
geheel begroeid. Door de steile hellingen was bebouwing uiterst moeilijk. De natuur 
heeft zich hier vrijelijk kunnen ontwikkelen. De bossen op de Maas en Geul hellingen 
zijn honderden jaren oud en behoren tot de laatste oerbossen in Nederland. De 
bebossing heeft zijn eigen karakter en identiteit hieraan te danken. Door het 
ongerepte heeft zich hier een bijzondere flora en fauna kunnen ontwikkelen. In de 
omgeving van Bunde bevindt zich het Bunderbos . 
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Groenstructuur zuid-Limburg 
Het Bundert>os kenmerkt zich door steile hellingen en diepe dalen en is ontstaan op 
een ondergrond van mergel. Vanuit deze mergelhellingen ontspringen talloze 
bronnen en banen zich een weg naar beneden. Hierdoor krijgt de gehele humuslaag 
een hoog vochtigheidsgehalte. Dit verschijnsel vinden we alleen op de hellingen van 
de Maasvlakte in zuid-Limburg. 

Deze mergelondergrond bevat zeer veel kalk en voedingsstoffen. Hierdoor heeft het 
Bundert>os een gevarieerde flora waarin veel zeldzame planten voor komen, zoals 
de goudvijl, gele anemoon, hangende zegge etc. 
Door de vochtige ondergrond heeft er zich een bijzondere fauna ontwikkeld, zoals 
onder andere de gele vuursalamander. 

3.3 Toenadering van het complex 

Het complex is gelegen te Bunde en kan via diverse verkeersroutes benaderd 
worden. De volgende analyse van het verkeersnetwerk geeft de centrale ligging in 
haar omgeving duidelijk weer. De plaatselijke benadering van het complex versterkt 
de verrassende ligging en verschijning van het kloostercomplex. 

3.3.1 analyse verkeersnetwerk 

De verkeersstructuren in de omgeving bepalen de mate van bereikbaarheid. De drie 
belangrijkste netwerken, autowegen, spoorwegen en luchthaven, zorgen voor een 
goede vert>inding. 

Regionale wegen 

- autosnelwegen 

spoorwegen 

15'- )" ~ 
Doorgaande provinciale autowegen en spoorwegen 

Bunde is gelegen aan de snelweg A2, de doorgaande snelweg tussen zuid-Europa 
en Nederland. Daamaast een goede aansluiting op de A79 Maastricht - Heerlen en 
directe vert>inding met Aken en haar achterland. 
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Buiten de autowegen vert>indt het spoorwegennet de drie hoeken van de 
economische driehoek. Vanuit deze hoekpunten is er een verdere aansluiting naar 
de omliggende grote steden. 

Doorgaande regionale autowegen en spoorwegen 

15 



Raimond Hamers 3 omgeving 

3.3.2 Toenaderingen 

Het complex kunnen we uit diverse richtingen benaderen. Het complex is omsloten 
door de bebouwing van Bunde, het achterliggende Bunderbos en het 
recreatiegebied. De verrassende verschijning komt tot uitdrukking in de 
verschijningsvorm op de diverse toegangswegen. 

Benadering vanuit Bunde, uit zuidelijke richting (3 foto 's) 

16 



Raimond Hamers 3 omgeving 

Benadering vanuit het Bunderbos, uit noord-oostenlijke richting 
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Benadering vanuit de recreatiegebieden, uit zuid-oostelijke richting 

Benadering van het gebouw zelf; de hoofdingang 
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3.4 Functieoverzicht omgeving 

Een analyse van de directe omgeving geeft duidelijk het recreatieve en 
ontspannende karakter van de omgeving weer. Hiermee wordt de uitstraling en het 
karakter van Overbunde bepaald. Een potentiele functie voor het complex zal op dit 
knooppunt gebaseerd zijn. 

3.4.1 Zonering 

Het complex wordt gedeeltelijk omsloten door het natuurgebied Bunderbos. De 
zuidoost zijde is een overgangszone tussen werken en ontspannen. Hier bevinden 
zich diverse sportfaciliteiten. Ten zuidwesten van het complex bevindt zich de 
bebouwing van Bunde. Het complex kunnen we als het raakvlak en schamierpunt 
zien van deze drie zones. 

zone overzicht omgeving 

verstedelijkte zone 

groen zone 

recreatieve zone 
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3.4.2 Typologie omgeving 

Bebouwingstypologie Bunde: 

Het verstedelijkte gebied ten zuiden van het complex is de eigenlijke woonkern 
Bunde. De overgrote meerderheid van de bebouwing heeft dan ook de functie 
wonen. 
Ten oosten van de spoorlijn bestaat het overgrote deel uit vrijstaande, een-laagse 
woningen. Deze woningen zijn in de jaren 60 en 70 gebouwd. Voor het overgrote 
deel worden deze bewoond door renteniers. 
Ten westen van de spoorlijn kenmerkt de bebouwing zich door twee-laagse 
woningen, al dan niet geschakeld. Hier wordt de bebouwing afgewisseld met 
vooroorlogse woningen, 50 en 60 jaren bouw en een enkele nieuwbouw. 

Recreatieve zone: 

De sportfaciliteiten van de gemeenschap Bunde zijn centraal gelegen aan de rand 
van de bebouwing. Het gehele gebied ligt ingeklemd tussen de bebouwing, de 
snelweg en de uitlopers van het bunderbos. De ontsluiting van het sportcomplex is 
gelegen aan de toegangsweg naar het Overbunde complex. 

Meerdere sportclubs hebben hier hun sportvelden en accommodaties. 
Van noord naar zuid: golfbaan, hockeyvelden, voetbal, tennis etc. 

Groen zone: 

Overbunde is gebouwd in de uitlopers van het Bunderbos. Dit Bunderbos is een van 
de oudste bossen van Nederland, de zogenaamde oerbossen. Deze bossen zijn op 
natuurlijke wijze ontstaan door de geologische bodemstructuur (3.2.1 en 3.2.3). Het 
Bunderbos vormt een belangrijke ecologische verbindingszone tussen het Maasdal 
aan de ene en het Plateau van Schimmert en het Geuldal aan de andere kant. 

Het boscomplex bestaat uit helling- en bronbossen, voor een belangrijk gedeelte 
ge/egen op de steile oostelijke Maasdalhelling. Het strekt zich uit van het Kastee/park 
Terhagen in het noorden tot iets voorbij Waterval in het oosten. Aan de oost- en 
noordkant grenst het aan een akkerp/ateau (Plateau van Schimmert), aan de 
westkant aan weilanden en lintbebouwing in het Maasdal en aan de zuidkant aan 
wei/anden en de woonbebouwing van Bunde en Meerssen. Het westelijke dee/ van 
het boscomplex wordt doorsneden door de spoorlijn Maastricht-Sittard. Het bos is 
fang en smal, soms s/echts 1 OOm breed. De /aagste de/en /iggen op een hoogte van 
40m boven NAP, de hoogste op zo'n 11 Om boven NAP. Het geaccidenteerde 
karakter wordt versterkt door een aanta/ erosiedalen (beek- en droogda/en). Op de 
vaak zeer steile hellingen behoren de bosgemeenschappen tot de voedselrijke eiken
en beukenbossen. In het bos ontspringen een aantal beken. Op twee niveaus, op 
zo'n 60m en op zo'n BOm boven NAP, bevinden zich ondoorlatende kleipakketten, 
waardoor ter plaatse plaatse grondwater dagzoomt. Dit veroorzaakt fangs de gehe/e 
dalhelling bron- en kwelgebiedjes, waar zich associaties behorende tot de vochtige 
elzen-essenbossen hebben ontwikkeld. Als zogenaamd heuvelcomplex wordt het 
Bunderbos van groot belang geacht, vooral vanwege het vee/vuldig voorkomen van 
bronmilieu met de bijbehorende bosgemeenschappen. 
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Historische bronnen tonen aan dat het gebied van het Bunderbos tot op heden een 
permanente bosvegetatie heeff gedragen. Sinds 1805 (Tranchotkaart) is de omvang 
van het bos niet veel meer veranderd. Het Bunderbos is de /aatste eeuwen 
geexploiteerd als hakhout met overstaanders, pas in de jaren 50 en 60 van deze 
eeuw zijn grote de/en ervan door de staat aangekocht en ondergebracht bij 
Staatsbosbeheer. Het zuidelijke dee/ van het Bunderbos, waar ook Overbunde dee/ 
van uit maakt, behoorde (en behoort voor een belangrijk dee/ nog) toe aan een groot 
eenta/ eigenaren die kleine perce/en behe(e)r(d)en. Het bos is intussen grotendeels 
ontwikkeld tot opgaand bos. 

Het beheer voor de lange termijn ven het boscomplex Bunderbos is voora/ gericht op 
het instandhouden en ontwikkelen van natuurwaarden. Bosranden worden verder 
door struweelvorming tot ontwikkeling gebracht als bufferzone voor de smalle strook 
hellingbossen. Door de buitengewone randlengte is het dringend gewenst dat deze 
strook aangemerkt wordt als reservaats- of beheersgebied. 

(bron: Gemeente Meerssen) 
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4. Planbeschrijving 

4.1 Algemeen; ontstaan & historie 

Het voormalig klooster Overbunde met pensionaat werd in 1875 gesticht op het 
landgoed "Overbunde," gelegen op de flanken van de "kloosterberg." 
Dit was twee jaar nadat de laatste eigenaar van het landgoed, een zekere mevrouw 
Nelissen-Lemmens, de deels door brand verwoeste herenhof in 1873 geschonken 
had aan de zusters Franciscanessen van Heijthuijsen. 
De oudste bronnen waarin deze adellijke herenhofstede - een landgoed van de 
heren van Valkenburg -wordt genoemd dateren uit het eind van de 14e eeuw. 
Van begin af aan was de schenking bedoeld voor de Duitse tak van de zusters van 
Heijthuijsen, welke toentertijd gevestigd was in Frenckenhorst (Westfalen) en 
moesten uitwijken naar een andere bestemming. 
De verhuizing naar Bunde van het hele convent, inclusief het meisjespensionaat voor 
Duitse leerlingen, was op 1 april 1876 gerealiseerd, een datum die ook als eigenlijke 
stichtingsdatum wordt aangehouden. 
De wijding van de kapel vond plaats op 7 april van dat jaar. Sinds 1920 fungeert het 
klooster tevens als koloniehuis (erkend in 1932), sinds 1923 als herstellingsoord voor 
vrouwen en kinderen van mijnwerkers en tot 1986 als LOM-school. 

Sinds 1986 staat het gehele kloostercomplex leeg en is het aangekocht door 
projectontwikkelaar Grauwels-Daelmans Beleggingen te Maastricht. Door de lange 
leegstand is het complex in een steeds verder stadium van verval geraakt, mede 
doordat het complex bewoond werd door drugsverslaafden. Daarnaast is er in juli 
1997 brand uitgebroken in de voormalige kapel. Hierdoor is het complete zadeldak 
met markante torenspits verwoest en is er schade aangericht aan de monumentale 
gewelven, de gebrandschilderde glas-in-lood beglazing en het schilderwerk van het 
interieur. 

Om verder verval tegen te gaan is in 1994 de Stichting Behoud Overbunde opgericht. 
Mede onder druk van deze stichting is de gemeente Meerssen in 1996 begonnen 
met een onderzoek naar een mogelijke restauratie en herbestemming van het 
complex. Dit heeft geleid tot de in werkelijkheid ontwikkelde plannen voor het 
complex en het omliggende gebied. 
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4.2 Tijdsbalk; 

Het complex heeft in de loop der jaren verschillende functies gehad, en is naar 
gelang de ruimtebehoefte verschillende keren uitgebreid. Deze uitbreidingen 
vertegenwoordigen cultuur- en architectuurhistorisch een eigen waarde. Elk 
gebouwdeel heeft een geheel eigen karakter, kenmerkend voor de uit die tijd 
geldende bouwstijlen. 

In onderstaand overzicht zijn de verschillende uitbreidingen van het kloostercomplex 
weergegeven in een stappenplan, tot de uiteindelijke bebouwing waaruit het complex 
nu nog bestaat. 

1. Het hoofdgebouwde kapel; 1875 

Plaats van het hoofdgebouw Foto: vooraanzicht hoofdgebouw 

Plaats van de kapel Foto: achterzijde van de kapel 

Men is begonnen met de bouw van het U-vormig hoofdgebouw in 1875 in 
verschillende fasen. Het hoofdgebouw is gebouwd op de fundamenten van de 
oorspronkelijke 14e eeuwse adellijke herenhofstede, welke in 1873 deels door brand 
verwoest was. De uiteindelijk in imitatie gepleisterde muren kwamen gereed in 1886. 

De kapel dateert eveneens van 1875, en is in 1876 ingewijd. Kenmerkend voor deze 
kapel is de neo-gotische bouwsti.ijl en dat deze gebouwd is op een kelderverdieping 
met troggewelven. In 1896 is de kapel gecomplementeerd met gebrandschilderde 
glas-in-lood ramen, gefabriceerd in het atelier van Hertel & Lersch te Dusseldorf, 
Duitsland. De kapel vertegenwoordigde door zijn vrij rijke uitvoering een hoge 
zeldzaamheidswaarde. 
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2. De rechtervleugel; 1876 

Plaats van de rechterv/eugel 

4 planbeschrijving 

Foto: rechter vleugel; gezien vanuit het 
Bunderbos 

De vleugel aan de rechterzijde is gebouwd in 1876. Dit bouwdeel heeft dienst 
gedaan als gebouwdeel van het meisjespensionaat. Dit pensionaat is, naast de 
Duitse tak van de zusters van Heijthuijsen, ook vanuit Duitsland naar Bunde 
gekomen. 

3. Het schoolgebouw; n.b. 

P/aats van het schoo/gebouw 

In dezelfde periode als de bouw van de rechtervleugel is men begonnen met de 
bouw van het school. Dit gebouw is direct naast het reeds bestaande woonhuis met 
stallen gebouwd. Verdere gegevens over dit bouwdeel zijn (nog niet) bekend. 
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4. Het gebouwdeel, gebouwd tegen de linkervleugel van het hoofdgebouw; 1903 

Uitbreiding aan de achterzijde van het hoofdgebouw (1903) 

Extra uitbreiding met trappenhuis in het verlengde van deze vleug/ (1932) 

In 1903 is er een extra vleugel met 4 bouwlagen aan de achterzijde gebouwd. Deze 
vleugel ligt in het verlengde van de rechtervleugel van het hoofdgebouw. 
In 1932 is deze vleugel uitgebreid met een extra gedeelte, wat aan de zijde van de 
kapel voorzien is van een trappenhuis met glas-in-lood ramen. Over de architect van 
het gedeelte uit 1903 is helaas niets bekend, van het trappenhuis uit 1932 is alleen 
de naam van de architect bekend: A.J.N. Boosten. 
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5. Dokters- annex directeurswoning; 1949 

De laatste uitbreiding: dokters- annex directeurswoning (1949) 

In het verlengde van de linkervleugel van het hoofdgebouw is de laatste uitbreiding 
gesitueerd. Dit gedeelte heeft in eerste instantie dienst gedaan als dokterswoning, 
horende bij de functie als herstellingsoord voor vrouwen en kinderen van 
mijnwerkers. Nadat het kloostercomplex de functie kreeg van LOM-school, werd dit 
gedeelte gebruikt als directeurswoning. 

Naast de verschillende uitbreidingen die hierboven beschreven zijn, zijn er in de loop 
der tijd ook nog een aantal verbouwingen aan het hoofdgebouw geweest. Deze 
aanpassingen kwamen het oorspronkelijke karakter echter niet ten goede. Het betreft 
hier oa. : 

• Aanpassing I aantasting van de gevel aan de dorpszijde van het 
hoofdgebouw d.m.v. het plaatsen van grote puien op de begane grond, 1966; 

• De dakopbouw in linker- en rechtervleugel van het hoofdgebouw; 
• De dakkapel aan de achterzijde van het hoofdgebouw. 
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4.3 Opbouw complex en gevels in de huidige toestand 

Zoals in de vorige paragraaf in het stappenplan beschreven is, heeft het gebouw in 
de loop der jaren door functiewisselingen een aantal mutaties ondergaan. In 
onderstaande figuur is de uiteindelijke opbouw weergegeven, zoals het complex er 
nu bij ligt. 

Unker zijaanzicht; vanuit Bunde 

Achteraanzicht; zicht op kapel 
en achtergevel hoofdgebouw 

De voorgevel van het complex; t.p. v. 
het hoofdgebouw 
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4.4 Redengevende omschrijving RDMZ; t.b.v. erkenning rijksmonument 

4.4.1 lnleiding 

Zoals in paragraaf 4.1 vermeld is heeft het kloostercomplex Overbunde in de loop 
der jaren diverse functies gehad en heeft zodoende altijd centraal gestaan in de oude 
kem van Bunde. Hierdoor leeft het complex met zijn herinneringen nog steeds in de 
samenleving van Bunde. Om verder verval van het complex tegen te gaan is de 
stichting Behoud Overbunde opgericht. Deze stichting heeft zich ten doel gesteld om 
ervoor te zorgen dat het complex erkend zou worden als monument en heeft het 
ministerie van VROM dan ook gevraagd aan deze wens gehoor te geven. 

Hiertoe heeft de Rijksdienst voor Monumentenzorg uit Zeist het complex 
geanalyseerd en een redengevende omschrijving opgesteld. Deze redengevende 
omschrijving bevat naast een historisch overzicht, een beschrijving van de 
verschillende bouwdelen en als laatste een conclusie over welke delen van het 
complex in aanmerking zijn gekomen voor erkenning tot rijksmonument. In de 
volgende paragraaf is een citaat weergegeven van de redengevende omschrijving. 

4.4.2 De redengevende omschrijving 

Omschrijving van het complex: 

Het hoofdgebouw van het complex is U-vormig, de uiteindelijk in imitatie blokverband 
gepleisterde vorm kwam in enkele fasen tot stand gedurende de jaren 1875-1886. 
De hoofdvleugel van het hoofdgebouw bestaat uit 3 lagen, met daarboven een 
zadeldak met dakkapellen met zinken nokversiering. De zijvleugels bestaan uit 2 
bouwlagen met daarboven een zadeldak. Op de begane grond, in het midden van 
de hoofdvleugel, bevindt zich de ingangspartij met natuurstenen balustrade op de 
eerste verdieping. Daarboven is een door middel van lisenen geaccentueerde en 
door een trapgeveltje bekroonde middenrisaliet in neo-gotische stijl gesitueerd, met 
in het spaarveld een Mariabeeld van natuursteen welke rust op een colonnet en 
kapiteel. 
Tegen de rechterzijde van de hoofdvleugel, min of meer in het verlengde van de 
rechter voorvleugel, bevindt zich een eenbeukige, bakstenen en vrij rijk uitgevoerde 
kloosterkapel in neo-gotische stijl. De kapel is ligt op de eerste verdieping en is 
geheel onderkelderd (troggewelven). 

Aan de altaarzijde van de kapel liggen, naast een inspringend gesloten koor, aan 
beide zijden torenvormige uibreidingen. De gehele kapel was oorspronkelijk voorzien 
van een fraai dakenplan met dakkapellen met nokversiering, kruisbloem, hogels, 
dakkruis en een slanke rijk geomamenteerde dakruiter met hoge spits. De kapel zelf 
bestaat uit kruisgewelven met ribben met peerkraalprofiel, gedragen door 
halfkapitelen op gebundelde colonnetten. 
Boven de ingang van de kapel is een oxaal gesitueerd en in het schip zijn de 
raamopeningen voorzien van decoratief glas-in-lood vervaardige ramen welke 
afkomstig zijn in het atelier van Hertel & Lersch te DOsseldorf. De glas-in-lood ramen 
dateren van 1896 en in de sluitingen voorzien van afbeeldingen van Elisabeth van 
Hongarije geflankeerd door Clara en Margarita. 
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Noordwestelijk tegen het hoofdgebouw, in het verlengde van de linker zijvleuge/, is in 
1903 een extra vleugel aangebouwd. Deze vleugel bestaat uit 3 /agen met erboven 
een zolderverdieping met zadeldak en in de /angsgevels reeksen zesruitvensters. 
Daarop volgend bevindt zich een korte vleugel welke gebouwd is in 1932 naar het 
ontwerp van architect A.J.N. Boosten met aan de (open) binnenplaatszijde een 
uitgebouwd trappenhuis met gekleurd glas-in-lood in abstract geometrische vormen. 

In 1966 zijn de gevels aan de dorpszijde van het hoofdgebouw op de begane grond 
in emstige mate aangetast door het plaatsen van grote puien, welke in geen enkele 
verhouding staan met de rest van deze geve/. 

Aan de oostzijde van het hoofdgebouw bevindt zich een school, bestaande uit 2 
lagen en een zolderverdieping met zadeldak. In de topgeve/s van het gebouw zijn 
klimmende spaamissen opgenomen met in het midden een venster; in langsgevels 
vensters met keramische vullingen onder de segmentboog. 

Niet van monumentaal belang is de uit 1949 daterende uitbreiding aan de linker 
zijvleugel van het hoofdgebouw, welke dienst deed a/s rectors- en dokterswoning. 
Daamaast is de uitbreiding tegen het schoolgebouw, de emaast gelegen boerderij 
en het oorspronke/ijk vrijstaande gebouw rechts van de kape/ ook niet 
beschermenswaard. 

Conclusie lwaardering: 

Het complex Overbunde is van cu/tuurhistorisch belang vanwege de 
(bebouwings)geschiedenis van het landgoed Overbunde, waarvan de sporen van de 
oorspronkelijke hofstede nog achter het oudste gepleisterde dee/ van het k/ooster 
aanwezig zijn, en vanwege de sociaal-historische geschiedenis, met name die van 
de "Kulturkampf " De kapel is van architectonisch be/ang als representant van een op 
een verdieping gebouwde neogotische kapel en vanwege de voor kloosterkapellen 
vrij rijke uitvoering. De kapel vertegenwoordigt a/s voorbeeld van het verschijnsel 
kloosterkape/ een hoge zeldzaamheidswaarde. De naam van de architect is, op 
stilistische gronden, zeer waarschijnlijk die van Joh. Kayser, de rijzigheid en de 
detaillering van de kape/ zijn opmerkelijk. De in het atelier van Hertel & Lersch 
vervaardigde, uit 1896 gebrandschilderde ramen zijn van een bijzondere historische 
en esthetische kwaliteit. 

Het klooster, de kloosterkape/ en de school zijn tezamen van cultuurhistorische 
waarde en vertegenwoordigen algemeen belang hetgeen nader tot uitdrukking komt 
door de ontwerpkunstige finesse, de hoge situering en de landschappelijke 
entourage. 
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4.5 Waardestelling van de verschillende gebouwonderdelen 

Naar aanleiding van de redengevende omschrijving, gemaakt door de Rijksdienst 
voor Monumentenzorg, geven wij in onderstaande beschrijving de staat van de 
verschillende bouwdelen weer en geven wij bovendien aan welke gebouwdelen van 
het totale kloostercomplex voor ons historische waarde hebben, en mogelijk in 
aanmerking komen voor behoud. 

• De kapel 

De kapel, gebouwd in 1875, is het belangrijkste deel van het gehele complex en 
komt zo, naast zijn monumentale status zeker in aanmerking voor behoud. 
Het gehele complex heeft in het verleden door zijn diverse functies centraal gestaan 
binnen de bevolking van Bunde, maar de kapel vormde door zijn grootte, uitstraling 
en de ranke torenspits het herkenningspunt van het complex en markeerde zo de 
sociale en cultuurhistorische waarde van het klooster. 
Zeals in de redengevende omschrijving al beschreven is vormt het interieur en 
exterieur van de kapel een geed voorbeeld van een rijk uitgevoerde neogotische 
kapel. 
Het decoratieve glas-in-lood van de vensters in het schip, en de gebrandschilderde 
glas-in-lood ramen in het koor zijn nog relatief gaaf aanwezig. De twee torenvormige 
uitbouwen aan beide zijden van de kapel horen qua verschijningsvorm en structuur 
bij de kapel en zullen ook behouden worden. 

• Het hoofdgebouw 

Naast de hierboven beschreven kapel is tevens het U-vormige hoofdgebouw met de 
gecementeerde gevels rend het voorplein beschermenswaard. Het hoofdgebouw 
vormt samen met de kapel zowel historisch als architectonisch gezien de 
belangrijkste (oorspronkelijke) bebouwing van het kloostercomplex. 
Ondanks de diverse aanpassingen en aantastingen (te denken aan de grote 
raamopeningen op de begane grond aan de bebouwingszijde van Bunde) en de 
diverse uitbreidingen heeft dit gebouwdeel zijn karakter als hoofdgebouw van het 
klooster geed behouden. Dit geldt met name voor de hoofdbouwmassa zelf en de 
voorgevel van de hoofdvleugel met ingangspartij, Mariabeeld en dakkapellen in het 
zadeldak. 
Het behoudt van zijn oorspronkelijke karakter is bovendien te danken aan de opbouw 
van de gevels, deze zijn aan de voorzijde van het hoofdgebouw volledig 
gecementeerd. 
Deze gevelopbouw is naast de eerder beschreven voorgevel ook te vinden in de 
zijgevels van de linker- en rechtervleugel, alsmede de kopgevel van de 
rechtervleugel. De linkervleugel is in 1949 uitgebreid met de dokters- annex 
directeurswoning en hier is de kopgevel dus niet gecementeerd. 
De wellicht naoorlogse stalen vensters in de gevels zijn niet beschermenswaard, 
maar doen verder geen afbreuk aan de verschijningsvorm van het gebouw. Dit geldt 
wel voor de dakopbouw met stalen vensters in de linker- en rechtervleugel, deze 
worden door ons als storend ervaren. 
Opmerkelijk is dat het opgaand werk van de achtergevel is uitgevoerd in normaal 
schoon metselwerk en in 1875 dus niet is voorzien van een gecementeerde laag. Dit 
valt uit de toon met de rest van de gevels. Verder zijn de uitbreiding boven de 
achtergevel, alsmede de geveldoorbrekingen op de begane grond zeer storend, en 
doen afbreuk aan het (oorspronkelijke) gevelbeeld. 

Het interieur van het hoofdgebouw is van geringe historische betekenis, en niet 
beschermenswaard. 
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• De school 

Het schoolgebouw, gelegen aan de noord-oostzijde van het hoofdgebouw is, zoals in 
de omschrijving van de RDMZ weergegeven is, ook van historische betekenis. Deze 
bebouwing heeft geen enkele verbinding met de hoofdbebouwing en de bouwdelen 
worden visueel gescheiden door een brede groenstrook. 
Gezien de scheiding tussen hoofdbebouwing en schoolgebouw kiezen wij ervoor om 
dit gebouwdeel verder niet mee te nemen in een verdere ontwikkeling van het 
afstudeerplan, en zullen wij ons concentreren op het hoofdgebouw en de kapel. 

• Overige bebouwing 

De overige bebouwing is qua verschijningsvorm en architectuur van geringe 
betekenis. Het betreft de vleugel van 4 bouwlagen aan de rechter (noord) zijde van 
het hoofdgebouw en kapel, de uitbreiding in het verlengde van de linkervleugel van 
het hoofgebouw, alsmede de dokters- annex directeurswoning aan de voorzijde van 
bovengenoemde vleugel. Deze gebouwdelen komen oak niet in aanmerking voor 
een monumentale status. 

Conclusie: 

Zoals in de redengevende omschrijving van de RDMZ te lezen is, zijn het 
hoofdgebouw, de kapel, en het losstaande schoolgebouw erkend als rijksmonument. 
Wij kiezen voor behoud van het hoofdgebouw en de kapel omdat deze twee 
bouwdelen volgens ans de twee meest karakteristieke gebouwen zijn van het 
voormalig klooster. Het schoolgebouw echter is geheel gescheiden van de 
hoofdbebouwing en straalt geen verdere cultuurhistorische waarde uit m.b.t. de 
voormalige kloosterfuncties. 

De rest van de bebouwing heeft cultuurhistorisch gezien geen waarde en alle 
verbouwingen en aanpassingen doen juist afbreuk aan de uitstraling van het 
oorspronkelijke kloostercomplex. Wij willen het uiterlijk van het klooster weer in zijn 
oorspronkelijke staat terugbrengen. Door het slopen van al de overbodige 
bouwdelen kunnen de beschermingswaardige bouwdelen van het voormalig klooster 
Overbunde weer beter tot hun recht komen. 
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5. Enquite 

Tijdens ons onderzoek naar het complex Overbunde zijn wij meerdere malen in 
aanraking gekomen met de wens tot behoud van het complex. Deze wens is 
verwoord door de gemeenschap van Bunde. De enthousiaste dorpsbewoners 
hebben een stichting opgericht, met het doel het complex te behouden en te 
restaureren. 

Deze wens en het bestaan van de stichting hebben wij aangenomen als een vast 
staand feit. Bij het brainstormen over een nieuwe invulling voor het complex vroegen 
wij ons echter af in hoeverre de bevolking nu echt ge·interesseerd is in het complex. 
Welke toekomst zien de bewoners uit de directe omgeving nu zelf voor het complex? 
Hoe denken zij over het complex en welke positie neemt het complex in de 
gemeenschap in, of welke positie zou het moeten innemen? 
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5.1 Enquete vragen 

Dit heeft ons ertoe aangezet om een aantal bewoners uit de directe omgeving te 
interviewen en naar hun mening te vragen. Met een aantal korte vragen hebben wij 
hun interesse, hun kennis en hun toekomstvisie gepeild. Daartoe hebben wij een 
aantal onderzoeksvragen opgesteld : 

1. in welke leeftijdscategorie valt U? 

15-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70 en 70+. 

2. hoe lang bent U woonachtig in Bunde? 

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 en 40 jaar. 

3. Bent U bekend met het complex Overbunde? 

Ja, nee. 

4. Bent U bekend met de historie van Overbunde? 

Ja, nee. 

5. Hoe staat U tegenover het "slopen" of "behouden" van Overbunde? 

Slopen, behoud. 

6. Wanneer het complex gerenoveerd wordt, welke functie zou het complex 
volgens U moeten krijgen? 

verzorgingstehuis annex aanleunwoningen, 
conferentieruimte annex luxe hotel, 
multifunctioneel centrum, concertruimte, gemeenschapshuis, etc, 
ontspannings- en recreatieoord, 
anders, nl.. . .. .. . 

Bij de vraag voor een nieuwe invulling hebben wij eerst de ondervraagde de 
gelegenheid gegeven om zelf met een idee te komen. De diverse mogelijkheden zijn 
bij twijfel opgesomd als een aantal voorbeelden . Hierna kon de ge·interviewde 
zijn/haar keuze kenbaar maken. 

5.2 Resultatentabel 

De antwoorden en reacties op de diverse onderzoeksvragen zijn in de volgende 
resultatentabel vastgelegd. In de kolom anders is weergegeven wat de bewoners in 
eerste instantie denken bij het complex en hun eigen woonomgeving. In deze steer 
zien zij graag dat het complex een nieuwe functie aanneemt. 
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leeftijd woonachtig bekend historie slopen behoud F verz F con1 F multi F rec anders 

1 70+ 40 j j x x groen, rust 

2 40-50 15 j j x x behoud rust 

3 70+ 30 j j x x groen, rust 

4 70+ 20 j j x 
570+ 20 j j x 

6 40-50 j j x x 

7 40-50 j j x x 

8 15-20 20 n n x 

9 40-50 20 j n x 
10 40-50 20 j j x x cultuur 

11 70+ 35 j j x x groen, rust 

12 70+ 35 j n x 

13 40-50 15 j j x x park 

14 50-60 25 j j x x park 

15 30-40 10 j j x x park 

16 30-40 15 j j x x park 

17 40-50 25 j j x x 

18 30-40 15 j n x x 

19 40-50 10 j n x 
20 40-50 10 j j x 
21 60-70 30 j j x x 

22 15-20 15 j n x 
23 30-40 40 j j x x groen, rust 

24 50-60 35 j j x x cultuur 

25 50-60 35 j j x x park 

26 70+ 40 j j x x groen, rust 

27 70+ 40 j j x x cultuur 

28 20-30 5 j n x 
29 20-30 5 j n x x 
30 30-40 15 j j x x park 

31 30-40 15 j j x x park 

32 40-50 25 j n x x 
33 40-50 25 j n x x cultuur 

34 15-20 20 j n x x 

35 40-50 30 j j x x 

36 60-70 40 j j x 
37 70+ 40 j j x x 
38 15-20 20 j n x x 
39 15-20 20 j j x x 
40 30-40 j n x x groen, rust 

41 30-40 j n x x groen, park 

42 30-40 35 j j x 
43 30-40 5 j n x 
44 60-70 25 j j x x groen, park 

45 60-70 25 j j x x cultuur 

46 20-30 5 j n x x 
47 20-30 5 j n x x cultuur 

48 
49 
50 
Resultaten tabel 
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5.3 Analyse resultaten tabel 

De resultaten uit onze korte enquete kunnen wij op meerdere niveaus evalueren. 
Per bevolkingslaag zijn vrij eensgezinde meningen met betrekking op het complex en 
haar omgeving herkenbaar. De 47 ge·interviewde personen zijn alle woonachtig in de 
directe omgeving. 

De resultaten hebben wij geanalyseerd op de volgende niveaus: 

5.3.1 Populatie 

De ge·interviewde personen zijn verdeeld over meerdere leeftijdscategorieen, 
aangegeven in de onderzoeksvragen. Personen onder de 15 jaar hebben wij 
uitgesloten van onze enquete, daar wij er van uitgaan dat deze leeftijdsgroep geen 
heldere visie heeft op het complex en haar omgeving. 

De ge·interviewden zijn alle woonachtig in de directe omgeving, in de straten die 
uitkijken op het complex. De buitenste rand van de bebouwing van Bunde ligt direct 
aan het groengebied, grenzend aan het complex. De bebouwing bestaat voor het 
merendeel uit luxe, ruime en vrijstaande villas. De bewoners zijn op een enkele 
uitzondering na, gepensioneerde 70-plussers die allen komen uit Bunde of 
Maastricht (meer dan 25 jaar woonachtig) . 
De woningen achter deze villas zijn ruime eengezinswoningen, vrijstaand oftewel 
geschakeld. Deze bewoners zijn voor het overgrote deel jonge gezinnen met 
kinderen (minder dan 25 jaar woonachtig). 

12 

10 IJ 15-20 

• 20-30 
8 030-40 

6 040-50 

• 50-60 
4 oS0-70 

2 • 70+ 

0 

5.3.2 Bekend met Overbunde 

De derde en vierde onderzoeksvraag hebben betrekking op het complex Overbunde 
zelf. Is de ge·interviewde bekend met het complex en haar historie? 

Van de 47 gei·nterviewden zijn 46 bekend met het complex en haar ligging, 97,9%. 
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Van de 47 ge·interviewden zijn 30 bekend met het complex en haar historie, 63,8%. 

Van de gehele populatie is 97,9% bekend met het complex en haar omgeving en kan 
dus een duidelijke toekomstvisie hebben voor het gehele gebied. 

Het bekend zijn met de historie kan van invloed zijn op het vormen van een mening 
ten opzicht van een nieuwe functie. 

5.3.3 Slopen versus behoud 

Van de 47 ge·interviewden zijn 12 voor het slopen van het complex, 25,5%. 
Allen gaven aan dat deze bouwval tot verpaupering en verloedering van Bunde leidt 
en al 15 jaar in deze staat verkeert. Deze rotzooi moet maar eindelijk eens een keer 
opgeruimd worden. 

Daarentegen zijn 35 van de 47 voor behoud van het complex, 7 4,5%. Het merendeel 
geeft de volgende twee redenen aan voor behoud: 

Ten eerste: het complex met haar markante torentje en verschijningsvorm heeft altijd 
een herkenningspunt voor Bunde gevormd. De bebouwing is altijd tussen de 
hellingen, autosnelweg en invloed van Maastricht in het niet gevallen. Het 
kloostercomplex met haar invloedssferen plaatsten Bunde op de landkaart. Dit moet 
ook voor de toekomst het geval zijn. 
Ten tweede: het monumentale complex met haar kloostertuin heeft een parkachtige 
uitstraling en ligt geheel midden in het Bunderbos. Deze rust en het recreatieve 
groen spreekt de bewoners aan en moet behouden blijven voor de gemeenschap. 

Slopen of behoud 

behoud 

5.3.4 Toekomstige nieuwe functie 

Wij hebben de bewoners in de eerste plaats zelf de keuze gelaten met betrekking tot 
een nieuwe invulling van het complex. Heel opmerkelijk was dat van de 35 
ondervraagden voor behoud, 16 personen direct een invulling gaven in de geest van 
groen, park en rust, 45,7%. 
Daamaast waren 6 personen die kozen voor een culturele invulling, 17, 1%. 

Deze functies zijn min of meer een globale omschrijving voor een toekomstige 
invulling. Wij hebben dan ook gevraagd om dit nauwkeuriger te omschrijven en 
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hebben hierbij een aantal mogelijkheden aan de hand gedaan, zie onderzoeksvraag 
6. 

Totaal aantal nieuwe functies: 35 

Verzorgingstehuis annex bejaardenwoningen: 10, 28,6%. 
Conferentiecentrum annex luxe hotel: 9, 25,7%. 
Multifunctioneelcentrum, concertruimte, gemeenschapsruimte etc.: 7, 20%. 
Ontspannings- en recreatieoord: 9, 25, 7%. 

Mogelijke functies 
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5.4 Conclusies 

Uit deze enquete kunnen we diverse conclusies trekken. Een conclusie welke 
houding de bevolking aanneemt ten opzichte van sloop en behoud. Daamaast 
schetsen de antwoorden een sfeerbeeld van het complex en haar omgeving. 
De diverse mogelijkheden geven duidelijk een wensbeeld weer, ten aanzien van een 
renovatie. 

Ten eerste: 
De bevolking is redelijk breed verspreid (zie tabe/ populatieverdeling) en geeft 
daarmee een goed beeld weer, van de directe bewoners. Orie kwart van de 
bewoners kiest voor behoud van het complex. Deze wens tot behoud heeft geleid tot 
het oprichten van de stichting "behoud Overbunde". 

Ten tweede: 
De bewoners kozen in eerste instantie niet direct voor een nieuwe functie, maar 
verwoorden eerder een gevoel wat bij het complex en haar omgeving hoort. Dit 
gevoel en deze steer moeten duidelijk behouden blijven, gezien 62,9% direct kiest 
voor groen, park, rust en cultuur. De overige 37, 1% heeft geen direct idee voor het 
nieuwe complex. 
Het groene, recreatieve karakter van de omgeving heeft duidelijk haar invloed op de 
plaatselijke bewoners, gezien hun keuze cq . opmerking . 

Ten derde: 
De resultaten ten aanzien van een nieuwe functie (zie tabel nieuwe functies) geven 
ons inziens geen aanleiding tot het maken van een vroegtijdige keuze. De vier 
mogelijkheden zijn min of meer gelijkelijk verdeeld over de diverse 
bevolkingsgroepen. Er zijn geen duidelijke behoeften of manco's naar voren 
gebracht. 
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6. Visie en conclusies m.b.t omgeving en herbestemming 

Het leegstaande complex moet voorzien worden van een nieuwe bestemming. Deze 
nieuwe bestemming relateren wij aan het voorgaande onderzoek naar omgeving, 
historie en complex. Naast het onderzoek nemen wij de wensen en invloedsferen 
vanuit de bevolking mee in de bepaling van een toekomstige functie. 

Deze randvoorwaarden laten diverse mogelijkheden open en sluiten tevens 
mogelijkheden uit. Een keuzematrix zal leiden tot een aantal aanvaardbare 
mogelijkheden. 

6.1 Conclusie analyse omgeving - 3 thema's 

Het onderzoek naar de omgeving en historie van het complex, kunnen we 
samenvatten in drie thema's; natuur, cultuur en recreatie. Deze thema's 
vertegenwoordigen de belangrijkste invloeden die het complex haar bijzondere 
karakter geven. Deze thema's zijn de randvoorwaarden voor de herbestemming. 

Natuur: Het unieke karakter van de landelijke omgeving wordt bepaald door het 
Bunderbos met zijn flora en fauna, talloze bronnen, cq. kwelwater, de bijzonder 
kalkrijke bodemgesteldheid, en de steile hellingen en vele niveauverschillen. 
Daamaast bezit het voormalige kloostercomplex een bijzondere kloostertuin met 
diverse vegetatie, zoals de zeer waardevolle Berceau. Ondanks de jarenlange 
verwaarlozing, is deze tuin nog steeds van dusdanige kwaliteit dat deze behouden 
dient te worden. Het open, parkachtige karakter moet dan ook in ere hersteld 
worden. 

Cultuur: De Rijksdienst voor Monumentenzorg heeft in het kader van de 
aanwijzingsprocedure een redengevende omschrijving gemaakt; concluderend: 
"Het onderzoek toont duidelijk aan dat de kapel en het hoofdgebouw de belangrijkste 
onderdelen van het complex vormen. Als deze gebouwen gerestaureerd kunnen 
worden, zal de sterke symbolische herkenningswaarde van dit complex in de 
omgeving blijven bestaan. Bovendien wordt hiermee een belangrijk cultureel erfgoed 
behouden. ". 
Het oudste gecementeerde deel van het complex (het hoofdgebouw) en de kapel 
hebben na een historisch onderzoek de monumentale status gekregen. 

Recreatie: De directe omgeving van het complex is geheel ingericht als 
recreatiegebied . Diverse sportfaciliteiten zoals golf, tennis, hockey, etc. bevinden 
zich op het nabijgelegen sportcomplex. Daamaast zijn er diverse wandelroutes door 
de directe omgeving waarin het Bunderbos centraal gelegen is. In dit recreatieve 
netwerk neemt het complex een centrale rol in. 

6.2 Conclusie vanuit bevolkingsonderzoek 

Vanuit het bevolkingsonderzoek is geen duidelijke behoefte omtrent een nieuwe 
functie naar voren gekomen. De bewoners spreken zeer sterk hun mening uit over 
"het genot van het rustig wonen". De meeste waardering gaat uit naar de 
ontspannende rust en het groene karakter van de omgeving. Dit zien de bewoners 
dan ook niet graag veranderen. 
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In deze context van groen en rust zien de bewoners het nieuwe complex met haar 
nieuwe bestemming verrijzen. Het sfeerbeeld van de omgeving meet de leidraad 
vormen voor de uitstraling en indeling van het voormalige klooster. 

Onze mogelijke toekomstige functies werden voorgelegd aan de bewoners. Allen 
reageerden uiterst positief, en voegden zelf een culturele functie toe. Tegenover 
functies die de rust en het groene karakter (zeals een discotheek I uitgaanscentrum) 
verstoren staat de bevolking negatief. 

Bouwkundig gezien staat het complex onder grote belangstelling van de bewoners. 
De meeste zijn zeer ge·interesseerd en volgen de ontwikkelingen nauwgezet. Het 
monumentale deel zien de bewoners graag in ere hersteld. Een restauratie wordt 
gezien als een verrijking van het culturele erfgoed van Bunde. 

6.3 Wat laat het complex toe? 

Het monumentale deel van het complex heeft een eigen structuur. Deze structuur 
van kapel en hoofdgebouw bepalen de vorm en mogelijke nieuwe indeling. Het 
monumentale deel beperkt zich tot de buitengevels en dakindeling. Binnen deze 
monumentale jas bevinden zich generlei historische elementen. 

Deze monumentale jas is bepalend voor een toekomstige functie en deze zal met zo 
min mogelijk aantasting binnen deze huid moeten kruipen. Daarentegen geeft de 
bestaande structuur wel mogelijkheden tot aanpassing. 

De monumentale U-vorm kunnen we in meerdere facetten opsplitsen ; de 
beschermerswaardige huid, de draagstructuur en de aantasting. Deze drie 
onderdelen bepalen het nieuwe concept. 
De huid zal waar het nieuwe concept dat vraagt, hersteld en gerestaureerd worden. 
De draagstructuur kan aangetast en veranderd worden, zolang de stabiliteit van de 
huid gewaarborgd blijft. De aantasting door de uitbouwen in de loop der jaren en late 
60'er jaren renovatie, kunnen een mooie aanleiding vormen tot uitbreiding in het 
nieuwe concept. 

Het tweede monumentale gedeelte, de kapel, heeft een monumentale jas met zijn 
specifieke elementen. Binnen deze monumentale koepel hebben wij de vrijheid tot 
het invullen en ontwikkelen van een nieuw concept. 

6.4 Toekomstige bestemmingen en keuzematrix 

Het onderzoek naar de omgeving, de bewoners uit de directe omgeving en het 
complex zelf zijn de maatstaven voor een nieuwe invulling en een nieuw concept. 
De randvoorwaarden voor de monumentale herbestemming vloeien voort vanuit de 
redengevende omschrijving. 

Deze randvoorwaarden afwegend, kunnen we alle mogelijke nieuwe invullingen in 
een keuzematrix tegen elkaar uitzetten. Uit deze matrix kunnen we een of meerdere 
nieuwe invullingen voor het complex halen. De invullingen die uit de volgende tabel 
naar voren komen passen het beste in het complex en haar omgeving. Samen met 
onze eigen ideeen ten aanzien van de herbestemming vormen deze het nieuwe 
concept. 
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6.4.1 Keuzematrix 

In deze matrix zijn de diverse mogelijkheden 1 Um 9 uitgezet tegen de drie 
randvoorwaarden. 
Deze mogelijkheden worden getoetst aan de randvoorwaarden en geven met een 
"ja" en "nee" aan of ze toelaatbaar I acceptabel zijn. In deja/nee situatie is het vanuit 
de randvoorwaarde mogelijk, echter zijn er grote problemen om het geheel te 
realiseren. 

Mogelijke nieuwe bestemming Toelaatb. Toelaatb. Toelaatb. 
omgeving bevolking gebouw 

1 Uitgaanscentrum; disco, dancing, Nee Nee Ja 
bioscoop etc. 

2 Wonen; appartementen, woningen. Ja Ja Ja/nee 

3 TBS kliniek, half open inrichting. Ja Nee Ja 

4 asielzoekerscentrum Ja/nee Nee Ja 

5 Conferentiecentrum; vergaderzalen, Ja Ja Ja 
hotel, restaurant, recreatieruimten. 

6 Verzorgingstehuis, aanleunwoningen. Ja Ja Ja 

7 Economische functie; winkels, outlet- Nee Ja/nee Ja 
centrum. 

8 Multifunctioneel centrum; Ja Ja Ja 
gemeenschapshuis, concertruimte etc. 

9 Kantorencomplex nee Ja ja 

6.4.2 toelichting keuzematrix 

Ad 1. Uitgaanscentrum. Bij een uitgaanscentrum denken wij aan een discotheek, 
dancing en bioscoop met hun bijbehorende faciliteiten en voorzieningen. Uitgaande 
van een geschat aantal bezoekers van 2000 mensen per weekend, inclusief 
personeel, vormt dit een te grote belasting op de omgeving. De belasting voor het 
beschermde natuurgebied qua geluidsover1ast is niet acceptabel. De rust wordt te 
zeer verstoord. Daarnaast is de locale verkeersstructuur niet berekend op zo een 
groot aantal bezoekers. Het dorp zal door de grote verkeersstroom verstoppen en 
niet meer functioneren. Het maatschappelijke leven wordt te zeer aangetast. De 
bevolking zal dit dan ook zeer zeker niet accepteren. Een uitgaanscentrum is in het 
complex wel te plaatsen. De diverse beuken zijn redelijk groot van omvang. De 
voormalige kapel valt in dit concept ook in te passen. 

Ad 2. Wonen. Wanneer het complex een woonfunctie moet krijgen, gaan wij ervan 
uit dat de monumentale hoofdvorm een aantal appartementen gaat bevatten. Met 
enige aanpassingen is deze U-vorm zeker in te delen als een 
appartementencomplex. De kapel staat enigszins buiten deze woonfunctie, de 
monumentale jas moet dan ingevuld worden met woningen. Hier komen meerdere 
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problemen naar voren, zoals daglicht, entree, vluchtwegen, ventilatie etc. Het groene 
karakter van de omgeving gaat goed samen met een invulling met woningen. Een 
nieuwe woonfunctie sluit oak goed aan op de bestaande omgeving, de omliggende 
woonwijk. Hiermee wordt de bebouwing en het wonen van Bunde nag meer het 
Bunderbos (en het groene) in getrokken. 

Ad 3. TBS kliniek. half open inrichting. Het gehele complex leent zich uitermate 
voor een structuur die gebaseerd is op "kamers". Een TBS kliniek kan zich in dit 
complex goed aanpassen. De faciliteiten die nodig zijn om deze kliniek te laten 
draaien, kunnen eenvoudig ondergebracht warden in het enorme complex, zoals 
sportfaciliteiten, verzorging etc. Eventuele uitbreiding is oak mogelijk. Naast een TBS 
kliniek is een half open inrichting oak mogelijk. Dit laat het gebouw toe. Deze functie 
heeft geen nadelig effect op de groene omgeving van het complex. 
De re·integratie in het maatschappelijk leven is in deze omgeving goed mogelijk. De 
plaatselijke bevolking zal echter niet blij zijn met gedetineerden in hun beschermde 
leefgemeenschap. Zekemiet de oudere, rentenierende bevolking, vandaar kunnen 
we deze mogelijkheid uitsluiten. 

Ad 4. Asielzoekerscentrum. Net zoals de voorgaande TBS functie geldt oak hier dat 
het complex uitermate geschikt is voor het onderbrengen van meerdere kamers. 
Door het voormalig gebruik van het complex zijn de verzorgende ruimten aanwezig 
(qua afmeting, niet van inrichting). Het complex is geschikt voor deze functie. Er is 
oak voldoende buitenruimte beschikbaar voor de toekomstige bewoners. De groene 
omgeving laat dit toe. Echter enkele honderden bewoners en hun verzorgend 
personeel verstoren de rust in de directe omgeving. De meeste bewoners zullen hun 
vrije tijd doorbrengen in de directe omgeving. Het openbare leven, winkels, openbaar 
vervoer en andere voorzieningen zullen overbelast raken. De verkeersstroom zal het 
dorp ontwrichten. Vanuit deze redenering zullen de bewoners niet positief staan ten 
opzichte van deze invulling. Dit is onder meer naar voren gekomen uit ans interview 
met de plaatselijke bevolking. De gemeente heeft dit idee enkele jaren geleden 
geopperd en dit is om bovenstaande reden afgeketst. 

Ad 5. Conferentiecentrum. Een conferentiecentrum bevat meerdere elementen; 
vergaderzalen, luxe hotel, restaurant, recreatieruimten, etc. Bij een luxe hoteloord 
met vergaderzalen en hun bijbehorende functies, past dit geheel in een recreatieve 
steer, een combinatie tussen werken en ontspannen. Dit sluit aan bij het recreatieve 
karakter van de directe omgeving. Deze diverse functies zijn goed onder te brengen 
in het complex. Een conferentiecentrum zal zorgen voor een piekbelasting voor de 
directe omgeving in plaats van een langdurige verhoogde belasting, uitgaande van 
een maximaal bezoekersaantal van ongeveer 200 personen. Het dienstverlenende 
personeel van ongeveer 50 werknemers komt hier nag eens bij. De bezetting zal 
echter nooit 100% zijn, door deze wisselende intensiteit verandert oak de belasting 
op de directe omgeving . De toenaderingswegen tot het complex kunnen oak hier 
echter een probleem warden. De status van de directe omgeving zal bij een luxe 
ressort goed aansluiten. De directe bevolking zal dit zien als een verrijking voor hun 
dorp. 

Ad 6. Verzorgingstehuis. aanleunwoningen. Deze functies passen uitstekend in een 
recreatieve en rustgevende omgeving. Het gebouw zelf kan deze nieuwe functie 
goed herbergen. Deze functie zal goed aansluiten bij het verzorgende karakter, 
gezien vanuit de historie. Dit luxe verzorgingsoord is indirect bedoeld voor de oudere, 
plaatselijke bewoners. Deze oudere bewoners hebben oak gevochten voor behoud 
van het complex. De toekomstige bewoners warden in dit complex niet weggestopt in 
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een tehuis, maar staan nog midden in de hechte gemeenschap en hun geliefde 
woonomgeving. In dit geval zal de directe groene omgeving het complex niet alleen 
tolereren, maar bijdragen aan het goed functioneren van het geheel. 

Ad 7. Economische functie; winkels, outlet-centrum. Deze mogelijke functie is 
moeilijk in te passen in de omgeving. De rustgevende omgeving wordt verstoord door 
de drukte van de winkels met hun reclame en openingstijden. De toelevering van 
goederen heeft een hogere intensiteit bij meerdere winkels dan bijvoorbeeld een 
hotel. Het zware vrachtverkeer zal dan ook ernstig toenemen in het dorp. Dit doet 
afbreuk aan het groene, rustgevende en recreatieve karakter van de omgeving. 
Vanuit de bevolking zal deze verstoring van de rust zeker niet geaccepteerd worden. 
Het winkelcentrum zelf zal nauwelijks bezwaar oproepen. Het complex zelf is zeer 
geschikt voor het onderbrengen van een winkelcentrum. Door het nieuwe 
winkelcentrum zal de plaatselijke economie een grote stimulans krijgen . 
Echter de inpassing in de situatie vormt het grootste, onoverkomelijke probleem. 

Ad 8. Multifunctioneel centrum; gemeenschapshuis, concertruimte etc. Deze 
invulling is een culturele invulling. Dit sluit zeer goed aan bij de situatie en haar 
specifieke kenmerken . Dit voormalige kloostercomplex behoort tot ons cultureel 
erfgoed en deze nieuwe functie is dan ook voortgekomen uit haar verleden. Het 
complex krijgt hierdoor een nieuwe plaats in Bunde en omstreken en neemt weer 
een centrale rol in, bij de plaatselijke gemeenschap. Alleen het complex met haar 
enorme afmetingen moet zinvol ingericht worden. Er zullen meerdere functies naar 
deze locatie gehaald moeten worden (bijvoorbeeld dokterspraktijk, kapper, etc.). 

Ad 9. Kantorencomplex. De opbouw van het complex in meerdere vleugels is een 
ideale kantoorstructuur. Het gebouw is hiervoor zeer geschikt. Helaas past een 
kantoor functie niet in de recreatieve omgeving. Dit zijn twee uitersten die moeilijk 
samen gaan. Een kantorencomplex op deze schaal zorgt voor een extreem 
toenemende druk op het lokale verkeersnetwerk, vooral tijdens de ochtend- en 
avondspits. De lokale bevolking zal vrij neutraal tegenover dit kantorencomplex 
staan. De verkeers toestroom zal een zeer groot struikelblok zijn. Het lokale netwerk 
raakt ontwricht. 

6.5 Conclusie 

Uit deze matrix komen drie functies naar voren die goed aansluiten aan de 
randvoorwaarden: een conferentiecentrum, een verzorgingscomplex en een 
multifunctioneel centrum. Naast dit resultaat zijn er ook nog onze eigen ideeen. 
Tijdens het bestuderen van het complex en haar historie ontstonden in een vroeg 
stadium twee ideeen ten aanzien van een toekomstige invulling. Deze ideeen zijn 
voortgekomen uit het omgevingsonderzoek en het historisch onderzoek. 

Onderstaande ruwe ideeen zijn in een eerder stadium tijdens het historisch 
onderzoek ontstaan en toentertijd niet verder uitgediept. 

Conferentiecentrum I expositieruimte: 
Hierbij denken wij aan een invulling als conferentiecentrum. Dit in combinatie met 
een luxueus hotel. Dit al/es geent op topmanagers die werkzaam zijn in de diverse 
belangrijke industriegebieden in de omgeving. 

43 



Raimond Hamers 6 visie en conclusie 

De goede bereikbaarheid met openbaar vervoer, vliegtuigO en auto zijn een pre. 
Daamaast geeft het recreatieve karakter van de omgeving het gehele complex een 
ontspannen steer. Er is genoeg vertier en ontspanning voor in de vrije uren. De kapel 
is geschikt voor het organiseren van exposities en grotere bijeenkomsten. 

Verzorgingscomplex met aanleunwoningen: 
Het kloostercomplex is gebouwd door de zusterorde der Franciscanessen. Naast het 
klooster hadden de zusters een meisjespensionaat. Hierin werden de meisjes 
opgevoed en onderricht. In de loop der jaren heeft het klooster diverse 
functieveranderingen ondergaan. Echter telkens in de dienstverlenende en 
verzorgende sector. Vanuit deze verzorgende achtergrond is het idee van een 
verzorgingscomplex met aanleunwoningen voor oude van dagen ontstaan. 
Hierrnee wordt het oorspronkelijke verzorgende karakter weer de ondememende 
basis van het nieuwe complex. 
De parkachtige omgeving heeff een rustgevende invloed op de oude bewoners van 
het complex. Daamaast is de goede bereikbaarheid en de centrale Jigging geen 
hindemis voor de hulpbehoevende. 

Slotconclusie 

Uit ons onderzoek naar de omgeving, de analyse van het complex en het 
bevolkingsonderzoek zijn drie mogelijke functies naar voren gekomen. Twee functies 
komen precies overeen met onze eerste ideeen voor de herbestemming en wij 
kiezen er dan ook voor om deze twee functies nader te onderzoeken. 
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7 Referentieprojecten 

Het eerste deel van ons afstuderen stond geheel in het kader van het voormalige 
kloostercomplex Overbunde. Hierin analyseerden wij de omgeving, de historie en de 
bevolking. Naar aanleiding van deze analyse hebben wij twee toekomstige mogelijke 
functies gekozen; conferentiecentrum en woonzorgcomplex. 

Deze beide functies zijn wij verder gaan onderzoeken. Dit onderzoek betreft ten 
eerste het bestuderen van een aantal architecten en hun visie op herbestemming. 
Daarnaast hebben wij referentieprojecten bestudeerd die betrekking hebben op de 
twee nieuwe functies. 

De eerste analyse betreft het werk van de Oostenrijkse architect Gunther Domenig. 
lk heb de analyse toegespitst op twee projecten. Deze projecten zijn groot en 
complex van omvang en sluiten hierin aan bij het Overbunde complex. Deze analyse 
laat duidelijk zien hoe Gunther Domenig de herbestemming van een dergelijk groot 
project benaderd en omgaat met de diverse historische en bouwkundige aspecten. 

De tweede analyse is die van een modem, pas opgeleverd woon-zorg complex. Het 
Pare lmstenrade complex, gelegen in Heerlen, even buiten de bebouwing en midden 
in het groen en het lmstenraderbos. Deze analyse laat duidelijk de opzet van het 
complex zien met betrekking tot de nieuwe zorg omstandigheden. Daarnaast is dit 
zorgcomplex gevestigd in een voormalig kloostercomplex. Het gehele 
organisatieschema geeft een duidelijk beeld weer van het functioneren. 
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7.1 analyse Gunther Domenig 

7. 1. 1 Biografie 

Gunther Domenig is in 1934 geboren te Klagenfurt, Oostenrijk. 
In de periode 1953-59 studeerde hij architectuur aan de Technischen Universitat in 
Graz, 
Hier studeerde hij "summa cum laude" af. 
Na zijn studie was hij werkzaam bij diverse architectenbureaus, dit van 1963-1973 in 
partnerschap met Eilfried Huth. 
In 1973 opende hij zijn eigen architectenbureau te Graz. 
Tegenwoordig heeft hij twee nevenvestigingen in Klagenfurt und Wien. 

Naast zijn architectenbureaus doceert hij sinds 1980 aan de Technische Universiteit 
in Graz, instituut voor "Gebaudelehre, Wohnbau und Entwerfen". 

lntemationaal gaf hij meerdere voordrachten onder andere in Duitsland, Nederland, 
ltalie, Belgie, Engeland, Turkije, USA etc. 

Prof. Arch. IR. Gunther Domenig 
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7. 1.2 Projecten 

In deze analyse zal ik twee projecten behandelen. 

Het eerste project is de renovatie van het "Reichsparteitagsgelande" te Numberg, 
Duitsland. Dit complex is gebouwd ten tijde van Hitlers derde rijk, en diende ter 
verheerlijking en verspreiding van het nazi gedachten goed. Tegenwoordig huist er in 
het complex een museum en documentatiecentrum. Door de bouwkundige ingreep 
van Domenig is de werking van het Nazi monument doorbroken. De massale, 
ondoordringbare massa is letterlijk doorboordt en vertaald hiermee de doodsteek aan 
het nazi regime. Het complex beheerst niet langer de omgeving in een negatieve 
sfeer, maar zorgt ervoor dat de herinnering levend blijft. Door de nieuwbouw ervaart 
de bezoeker de grootheidswaanzin van het reichsparteitagsgelande en haar ontstaan 
en kan deze relatieveren door de permanente tentoonstelling. 

Doorsnede incl. speervormige uitbreiding 

"Reichsparteitagsgelande" te Numberg 

Het tweede project is het "lndustriemuseum" in Huttenberg in Kamten. Net als in 
Numberg is ook dit complex zeer belangrijk in haar omgeving. In tegenstelling tot het 
Reichsparteitagsgelande, heeft dit complex een positieve uitstraling en staat het 
symbool voor de economische rijkdom en welvaart eind negentiende en begin 
twintigste eeuw. In de omgeving werd ijzererts gewonnen en omgesmolten tot staal. 
Het tegenwoordige "lndustriemuseum" heeft dan ook decennia dienst gedaan als 
staalgieterij. De hemieuwde ingebruikname geeft een nieuwe impuls aan het 
verwaarloosde complex. De functie van museum met als thema's mijnbouw- en 
industriegeschiedenis, geeft het complex een monumentale status in haar omgeving. 

industriemuseum "Hattenberg" overzicht complex 
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7.1.2.1 Project 1: 

Dokumentationszentrum Reichsparteitagsge/ande, Niimberg, Duitsland 

lnleiding 

Het voormalige Rijkspartijdag gebouw is de grootste bewaarde ru·ine uit het Derde 
Rijk. Dit complex is door Hitler en zijn NSDAP ontworpen om plaats te bieden aan de 
duizenden toehoorders tijdens de partij bijeenkomsten. Door de explosief groeiende 
populariteit van de NSDAP en het aan de macht komen van Hitler moest er een 
complex komen dat de macht en onoverwinnelijkheid van de NSDAP en de 
eeuwigheid van het Derde Rijk demonstreerde. 

7.1.2.2 Monumentale opzet 

De oorspronkelijke opzet was dan ook gebaseerd op het roomse colosseum en haar 
monumentale karakter. Het colosseum toonde in het begin van onze jaartelling de 
macht van het Romeinse Rijk aan haar onderdanen. De enorme omvang moest de 
burgers overweldigen en laten geloven dat een keizer die zo'n arena bezat, 
onoverwinnelijk was. Zoals Rome een centrale plaats innam in het Romeinse rijk, 
stond Numberg centraal in het nazi rijk. Deze enorme monumentale opzet 
stimuleerde het propagandistische beeld van een superieur ras. Het Rijkspartijdag 
gebouw moest het nieuwe monument van het Derde Rijk worden dat in de volgende 
eeuw nog de macht en uistraling van het Derde rijk presenteerde. 

7.1.2.3 Oorspronkelijke bouwkundige opzet 

Het oorspronkelijke ontwerp van de congreshal is van Ludwig en Franz Ruff. Deze 
hal bevat een geheel stedebouwkundige opzet met een oppervlakte van 25 km2. Het 
congrescentrum moest plaats bieden aan 60.000 mensen. Het gehele complex werd 
gemiddeld eens per jaar bezocht door een half miljoen aanhangers van het nationaal 
socialisme. Het complex bestond uit meerdere gebouwen, het marsveld, een oud en 
een nieuw sportstadion, ss kazeme en centraal gelegen de hoefijzervormige 
congreshal. 

Zoals eerder besproken bestond de nazi architectuur uit een monumentale opzet in 
een verwijzing naar het Romeinse Rijk en de Griekse oudheid met haar tempels. 
Vanuit deze gedachte is het ontwerp dan ook opgezet. Deze historische gebouwen 
zijn alle gebaseerd op strenge axiale assen en rechte hoeken. Tevens is de 
symmetrische U vorm een veel gebruikte vorm in de oudheid. 

Maquette masterplan Namberg schets masterplan NiJmberg 
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Deze axiale assen komen terug in de stedenbouwkundige opzet van het gehele 
terrein. 
Een centrale lange doorgaande as lopende vanuit het centrum van het marsveld 
langs de congreshal en haar bijbehorende bijvelden, vormt de hoofdader van het 
complex. Loodrecht op deze as bevinden zich de diverse faciliteiten van het gehele 
complex. 

Het belangrijkste gebouw is het eigenlijke congrescentrum. Dit congrescentrum is 
ontworpen in de vorm van een U. De binnenplaats moest de duizenden bezoekers 
herbergen. Beide poten van het hoefijzer lopen uit op twee vierkante bijgebouwen, 
als belangrijkste het Standartenhof. Deze gebouwen zijn gebaseerd op een strak 
raster, duidelijk zichtbaar in de plattegrond. De wanden van het gehele complex zijn 
opgetrokken uit tweeenhalve meter dikke granieten en metselwerk muren. 

7.1.2.4 Herbestemming en haar problematiek 

De opdrachtgevers waren zich er terdege van bewust dat de voormalige congreshal 
vanwege de problematische ideologie niet zomaar in een documentatiecentrum 
omgetumd kon worden. Vandaar was de architect ook gevraagd hun ontwerp te 
reflecteren op de bestaande architectuur en de ideologie die hieraan ten grondslag 
lag. Het complex is decennia lang genegeerd en dood gezwegen door de plaatselijke 
bevolking uit schaamte over het nazisme en haar monument. Het complex moest 
weer terug geplaatst worden in haar omgeving, echter met een andere uitstraling dan 
voorheen. Het verderfelijke is omgezet in een belerende toon, het toonbaar maken 
van het ridicule nazisme. Het huidige documentatiecentrum draagt ertoe bij dat het 
verwerpelijke regime, haar idealen en wandaden nooit vergeten worden. 

7.1.2 .5 Domenigs ontwerp 

Domenig was vanwege zijn traumatische herinneringen bij uitstek de geschikte 
persoon om dit complex weer toegankelijk te maken en dit alles in een goede 
verhouding ten opzichte van het nationaal-socialisme en haar problematiek. 

Concept 

Het concept is gebaseerd op een uitgangspunt, de doodsteek leveren aan het nazi 
monument. Deze doodsteek is letterlijk omgezet in een grote doorsnijding van het 
complex (zie plattegronden en doorsnede). Zijn ontwerp volgt dit uitgangspunt tot in 
het kleinste detail. 

Zijn ontwerp is een speerpunt van glas en staal die de reusachtige monumentale 
kolos de doodsteek heeft gegeven. Er wordt niet langer tegen het symbolische nazi 
monument opgekeken maar het complex is nu een bewijs geworden voor het ten 
ondergaan van een verwerpelijke ideologie. De bezoeker wordt door de speer boven 
het gebouw geplaatst en krijgt hierdoor een psychologisch overwicht op de massale 
uitstraling. 
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Contrast 

Domenigs ontwerp is gebaseerd op een sterk contrast tussen oud en nieuw. Hij heeft 
een duidelijke scheiding aangebracht tussen het bestaande gebouw en zijn 
eigentijdse toevoeging. De harmonie tussen oud en nieuw zorgt ervoor dat een 
geheel nieuw functioneel gebouw ontstaat. 

Sterk contrast nieuw - oud 

Domenigs concept en ontwerp zorgt voor een sterke metamorfose van het 
bestaande complex. Zijn ontwerp staat in sterk contrast met de architectuur van het 
Reichsparteitagsgelande en met name de congreshal. Dit contrast is ontstaan op drie 
punten, de structuur, de situering van de diverse ruimten en de materiaalkeuze. 

entree speerpunt speerpunt door binnenplaats 

beeindiging speerpunt glazen doorgang 
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begane grond 

eerste verdieping 

dakniveau 

doorsnede 
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Structuur 

Zijn toevoeging wijkt af ten opzichte van de orthogonale structuur. Dwars door deze 
structuur priemt de speer, alle rechte hoeken vermijdend. De strenge structuur wordt 
bijna letterlijk doorsneden, hiermee wordt het sterke en monumentale karakter 
vemietigd. Door het volgen van de routing in de speer wordt de bezoeker boven het 
gebouw gebracht. De onderdanige houding, opgeroepen door de oorspronkelijke 
nazi architectuur, is overgegaan in een dominante houding, ondersteund door het 
nieuwe ontwerp. 

Nieuw Programma 

Gunther Domenig heeft relatief weinig vierkante meters toegevoegd. Echter door de 
inpassing van het nieuwe programma in het bestaande plan ontstaat een volledig 
nieuw gebouw. De diverse, oude, onbruikbare ruimtes worden ontsloten en goed 
toegankelijk door de gei"njecteerde nieuwbouw. Het nieuwe documentatiecentrum 
staat door zijn situering in contact met haar omgeving. Voor de herbestemming werd 
het gebouw door de omgeving genegeerd en doodgezwegen vanwege haar 
ontstaansreden. Nu is het gebouw echter een onderdeel van het 
documentatiecentrum geworden. Het thema van nazisme is door de opening 
bespreekbaar geworden. 

Materiaalkeuze 

Domenig heeft duidelijk gekozen voor het gebruik van contrasterende materialen. 
Hiermee laat hij duidelijk en helder zien welke eigentijdse toevoegingen het nieuwe 
complex gekregen heeft. De oorspronkelijke materialen toegepast door Ludwig en 
Franz Ruff zijn graniet en baksteen. Geheel contrasterend gebruikt Domenig louter 
staal, glas en beton. De uitstraling van de oorspronkelijke materialen is robuust, grof 
en gesloten. De speer oogt geheel open en verfijnd en heeft een dominante positie 
ten opzichte van het oorspronkelijke complex. 
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7.1.3 Project 2: 

lndustriemuseum, Hilttenberg, Kamten 

lnleiding 

Het industriemuseum is gevestigd in een voormalige staalgieterij in HOttenberg te 
Kamten. In de negentiende en twintigste eeuw was het grootste deel van de locale 
bevolking afhankelijk van de ertswinning en het omsmelten tot staal. In de gehele 
Norischen Region in Kamten vinden we ook nu nog sporen van ertswinning terug, 
talrijke mijnschachten en hun bijbehorende opslag en gieterijen. In de jaren tachtig is 
de erts winning geheel uitgestorven. Het gehele gebied geraakte in een economische 
crisis en kende een hoge werkeloosheid. Door de leegstand verpauperde de 
industriele bebouwing in hoog tempo. Het museum heeft het oude complex een 
nieuwe toekomst gegeven en het gehele gebied een nieuwe impuls. 

7.1.3.1 lndustriele opzet 

Het gehele complex is centraal gelegen in het ertswingebied en het logistieke 
netwerk. Het gehele bergachtige gebied is door tientallen mijnschachten doorboord. 
De mijnschachten zorgden voor het transport van het erts uit de berg naar de 
buitenlucht. Vanuit deze schachten vond transport plaats naar de staalgieterijen. De 
verwerking in de gieterij tot halffabrikaten is een proces wat uit meerdere 
behandelingstadia bestaat. De opbouw van dit complex is dan ook gerelateerd aan 
het verwerkingsproces. 

Oorspronkelijke bouwkundige opzet 

Het productieproces van staal is de basis voor de bouwkundige opzet en indeling. 
Het erts en de steenkool voor de hoogovens werden aangevoerd en opgeslagen in 
speciale verzamelruimtes, de zgn kohlebarren. Via transportbanen werden de 
grondstoffen langs het machinehuis naar de hoogovens gevoerd. Het giet en 
droogproces vond plaats in het geblasehaus. 

opbouw complex 
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7.1 .3.2 Herbestemming 

De opdrachtgever, de "Kamtner Landesregierung" heeft in 1995 besloten om in deze 
regionen een permanente tentoonstelling te organiseren. Het thema van deze 
tentoonstelling is de voormalige mijnbouw en ijzerertswinning. Het industriele erfgoed 
uit deze provincie werd gezien als een ideale locatie voor deze tentoonstelling. Het 
leegstaande, monumentale Huttenbergcomplex werd gezien als een ideale locatie. 
Door de herbestemming van het complex moesten de oude gebouwen en haar 
omgeving een nieuwe impuls krijgen. Het nieuwe ontwerp moest dan ook gestalte 
krijgen met een knipoog naar het verleden en een blik naar de toekomst. Door deze 
herbestemming moest de omgeving een nieuwe economische impuls krijgen. Met dit 
soort projecten probeert de overheid de economische groei in de regio te stimuleren. 

7.1.3.3 Domenigs ontwerp 

Van geboorte is Gunther Domenig een Oostenrijker en is zodoende bekend met het 
gebied en haar historie. Zijn eerdere ontwerpen en zijn persoonlijke betrokkenheid bij 
het gebied hebben gezorgd voor een uitnodiging tot het herbestemmen van dit 
complex. Zijn achtergrond stelde hem in staat het gebied, haar bewoners, karakter 
en het complex goed in te schatten. Zijn ontwerp geeft hemieuwde glans aan de 
vergane glorie en straalt een positieve blik uit naar de toekomst. 

Concept 

Het uitgangspunt voor het nieuwe concept is gebaseerd op het complex in haar 
omgeving en de beleving door de locale bevolking. Het uitgangspunt is de verbinding 
van de vergane glorie met de omgeving. Bouwkundig gezien is de verbinding de 
eenwording van het gehele complex. 

foto en isometrie verbindingsgang 
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Deze connection is het definitieve concept voor het gehele complex. Hij verbindt de 
losstaande industriele gebouwen door het plaatsen van een centrale verkeersgang. 
Deze gang opent de leegstaande gebouwen en geeft het verwaarloosde complex 
weervorm. 

De nieuwe museum functie is aan weerszijden van deze centrale gang gesitueerd. 
Deze connection vormt het centrum van het nieuwe complex en is de verwijzing naar 
het roemrijke verleden. 

Domenigs ontwerp is gebaseerd op sterk contrast tussen oud en nieuw. Hij heeft een 
duidelijke scheiding aangebracht tussen het bestaande gebouw en zijn eigentijdse 
toevoeging. Het bestaande bouwwerk is zo minimaal mogelijk aangepast aan de 
nieuwe functie. Zoals het vroeger gebruikt is, is het nu nog te zien. Dit is onder meer 
te zien in de plaatsing van de nieuwe ramen in het voormalige geblasehaus.De 
harmonie tussen oud en nieuw zorgt ervoor dat een geheel nieuw functioneel 
gebouw ontstaat. 

Structuur 

Domenigs ontwerp met zijn beeld bepalende structuur is een schakeling van alle 
losstaande gebouwen. Door de diverse gebouwen te verbinden middels een centrale 
ontsluiting ontstaat er een nieuwe routing en vormt een geheel. Deze ontsluiting is 
een letterlijke streep door en langs de diverse gebouwen. 

De ontsluiting heeft de vorm van een mijngang, dit in een verw1Jzing naar de 
voormalige functie van het complex en omgeving. Symbolisch wijst deze priemende 
gang ook naar de toekomst, een hoopvolle toekomst van economische bloei. 

De positie van de symbolische mijngang, boven de bestaande bebouwing, geeft de 
bezoeker een fantastische blik op het immense complex. Het gehele, massieve 
complex wordt geopend door de transparante doorkijk en vemietigd de doodse 
uitstraling van een verwaarloosde fabriek. Door de subtiele vormgeving en uitvoering 
ontstaat er een schril contrast met de donkere, sombere oude mijngangen. De 
transparante uitvoering geeft tevens een schitterende blik op de omgeving, waar het 
verleden in omliggende industriele bebouwing en oude mijnschachten duidelijk 
terugkomt. 

Onder de glazen loopbrug, uitkragend uit het voormalige geblasehaus, is een nieuwe 
evenementenzaal geplaatst. De massieve vorm en stalen bekleding is een directe 
verwijzing naar de voormalige functie van het geblasehaus, de uiteindelijke vorming 
van het staal. 

Evenementenzaal onder uitkraging 
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Nieuw programma 

Het complex heeft nu de functie van museum en tentoonstellingsruimte gekregen, 
met centrale thema de mijnbouw. Niet alleen de inrichting maar ook de voormalige 
staalgieterij gebouwen behoren bij de tentoonstelling. De omgeving versterkt de 
uitstraling van het mijnbouw museum door haar eigen karakter, gevormd door het 
voormalige gebruik. 
Tevens zijn er diverse wisselende en vaste tentoonstellingen, zoals bijvoorbeeld het 
poppenmuseum en de verzameling van wereldreiziger en onderzoeker Heinrich 
Harrer. 

Materiaalkeuze 

Domenig heeft duidelijk gekozen voor een sterk contrast met de bestaande 
materialen en niet voor een reconstructie van het bestaande. Zijn respect voor de 
bestaande bebouwing zorgt ervoor dat er geen simpel kopie wordt doorgevoerd of 
een reconstructie, maar dat het geheel wordt aangepast met louter eigentijdse 
elementen. De oorspronkelijk bruine steen staat dan ook in schril contrast met de 
nieuwe toevoeging, opgetrokken uit staal, glas en beton. Deze keuze heeft Domenig 
dan doorgevoerd tot in het detail, zie bovenstaande afbeelding, nieuwe ramen in de 
oude raamopeningen. 

Contrast oud-nieuw verbindingsgang in g/as en staa/ 

7.1.4 Herbestemming volgens Domenig 

De twee besproken projecten geven een goed beeld over Domenigs visie ten 
aanzien van herbestemming. Seide complexen zijn geheel volgens zijn ideeen 
toegankelijk gemaakt. De eenheid van het oude en nieuwe zorgen ervoor dat een 
nieuw complex ontstaat. Zijn herbestemming bestaat dan ook uit meerdere niveaus. 

De grootste schaal is de omgeving. Hoe staat het complex in haar omgeving en in 
welke invloedssfeer? Het doel bij beide voorgaande herbestemmingen is dan ook het 
complex weer terug plaatsen in onze tijd, in een goede relatie met haar omgeving. In 
Numberg werd het complex verdrongen vanwege haar historie. Nu echter, staat het 
symbool voor de herinnering en voor het "nooit meer vergeten". Het leegstaande 
Huttenberg complex werd gezien als vergane glorie, als een uitgestorven 
tijdsperiode. Nu echter heeft het complex door haar museum functie een nieuwe plek 
in haar omgeving gekregen. 

Het volgende niveau is het functie overzicht en routing. Domenigs toevoeging zorgt 
telkens voor het ontsluiten van het complex. De diverse functies aan deze ontsluiting 
vallen precies binnen het monumentale kader. 
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Daar waar nodig worden extra ruimten toegevoegd aan het complex. Hierbij toont hij 
groot respect voor het bestaande en zorgt ervoor dat zijn ontwerp het bestaande 
ondersteund. 

Als laatste zijn de materialisering en detaillering zeer belangrijk. Door het sterke 
contrast tussen het bestaande en het nieuwe toont hij zijn respect voor het 
monumentale. Zijn strakke, minimalistische vormgeving contrasteert sterk met de 
monumentale bakstenen muren. Het geheel is zo gedetailleerd dat het bestaande zo 
min mogelijk wordt aangetast. 
Daarnaast staat zijn toevoeging in sterk contrast en is ook als zodanig herkenbaar. 
Er is geen enkele twijfel mogelijk over wat nu oud en nieuw is. Helderheid staat dan 
ook centraal. 

7.1.5 Kritiek 

Domenig werkt volgens een strak concept voor het gehele complex. Dit concept 
vormt de basis van het gehele nieuwe complex. 
Door zijn zeer strakke uitvoering is de helderheid en duidelijkheid nadrukkelijk 
aanwezig. 
ledere bezoeker I bewoner zal geen twijfel meer hebben over het gehele complex, de 
opzet is uitermate duidelijk. 

Het concept wat betreft herbestemming is even helder als zijn functioneel concept. 
De duidelijke scheiding tussen nieuw en bestaand is tot in het kleinste detail 
doorgevoerd. Hij is nergens te betrappen op gemaakte monumentaliteit. Het 
bestaande monument krijgt een nieuw leven door de herbestemming en neemt 
hiermee een nieuwe gedaante aan, echter zonder het monumentale te verwaarlozen. 

Deze nauwgezette vertaling van een centraal uitgangspunt in een nieuw concept 
spreekt mij zeer aan. Dit uitgangspunt vormt de basis voor al zijn verdere invullingen 
en aanpassingen. Dit ervaart iedere bezoeker van het gebouw. Er is geen discussie 
mogelijk over wat nu oud is en wat nu nieuw is. 

De herbestemming van een nieuw bouwwerk eist altijd aanpassingen. Deze 
aanpassingen geeft Domenig zorgvuldig gestalte met eigen materialen en vorm. Dit 
alles is in een goede verhouding ten opzichte van het bestaande. Het monumentale 
deel vormt een geheel met de toegevoegde elementen en uitbreidingen. 
De uitbreiding doet geen afbreuk, maar vormt samen met het bestaande een geheel 
nieuw gebouw. Dit harmonische geheel in samenhang met een zorgvuldig gekozen 
routing zorgt voor een goed functionerend geheel. 
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7.1 .6 Overige projecten. 

De hiema volgende projecten zijn een kleine selectie uit al zijn gerealiseerde 
ontwerpen. 

project 1 

Center am Kai, Baro- und Geschllftsgebaude, Graz 1994 

project 2 

GIG-VO/kermarkt lndustriepark, 1993 

project 3 

Landesausstellung Steiermark, Ausstellungspavillon Murau, 1995 
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Project 4 

Technische Universitat, Steyrergasse, Graz, 1990 

project 5 

project 6 

Landesausstellung Leoben 1997, Museumserweiterung, 1997 
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project 7 

Zu"ner Baro- und LagergeMude, Graz, 2001 

project 8 

kiosk Steindorf 

project 9 

AHS Wo/kersdorf, Neubau einer AHS in 2120 Wolkersdorf, Weinviertel, 2003 
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7.2 Pare lmstenrade 

Pare lmstenrade is een van de modemste verzorgingscomplexen van Nederland. Dit 
complex is gebaseerd op een geheel nieuwe filosofie, ontwikkeld door "De Vitalis 
Zorg Groep". Deze filosofie is omgezet in een plan voor een woonzorgcentrum. Dit 
plan is ondergebracht in een restauratie en herbestemming van de voormalige 
vroedvrouwenschool te Heerlen. 

Het zorgconcept van de "De Vitalis Zorg Groep" was het uitgangspunt van deze 
herbestemming. Dit concept zal dan ook nader uitgelegd worden aan de hand van de 
diverse vormen van hulpverlening. 

De analyse van het bestaande complex geeft duidelijk weer hoe de zorg groep en de 
architect het concept vertaald hebben in de herbestemming van het complex. Tevens 
wordt duidelijk op welke punten het architectonische ontwerp het zorgconcept 
ondersteund en waar niet. 
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7.2.1 Filosofie "De Vitalis Zorg Groep" 

De "De Vitalis Zorg Groep" heeft een concept ontwikkeld voor het 
verzorgingscentrum van de toekomst. In dit concept staan drie thema's centraal, 
wooncomfort, privacy en service naar wens. Dit alles naar wens en behoefte van de 
bewoner. De zorg wordt precies op maat aangeboden wanneer dat nodig is. Het 
zelfstandig wonen staat centraal. De eigen identiteit moet niet verloren gaan in de 
massa, maar centraal staan in het gehele complex. 

Het zelfstandig wonen voor de bewoners is het uitgangspunt van het gehele concept. 
De verzorging is specifiek gericht op de wensen en lichamelijke tekortkomingen van 
de bewoners. De bewoners wonen zelfstandig in een appartementencomplex en 
huren de benodigde extra voorzieningen in per minuut. De betaalde huur voor het 
appartement bevat de standaard voorzieningen die bij het complex horen. De extra 
services word en maandelijks verrekend aan een vast gesteld minuut tarief. 

Deze extra zorg heeft "De Vitalis Zorg Groep" ondergebracht in een servicepakket. 
Dit pakket bestaat uit standaard voorzieningen op huishoudelijk en verzorgend 
gebied. Naast deze voorzieningen zijn er ook nog speciale voorzieningen aan het 
wooncomplex gekoppeld met betrekking tot de veiligheid en het onderhoud van het 
complex. 

7.2.1.1 Huishoudelijke hulp 

De bewoners kunnen naar behoefte gebruik maken van een huishoudelijke hulp. 
Deze hulp verricht bezigheden varierend van kookhulp, maaltijdbezorging, 
schoonmaak, tot de opvang van huisdieren toe. De bewoner geeft zelf aan welke 
hulp zij op welk tijdstip verlangt. Dit in groot contrast met de traditionele bestaande 
verzorgingscomplexen waar het systeem en het dienstrooster dit bepaald. Hierin 
komt duidelijk het zelfstandig wonen naar voren , zover als dit geestelijk en 
lichamelijk wordt toegelaten. 

7.2.1.2 Verzorgende hulp 

Het pakket verzorgende hulp dat wordt aangeboden bevat het gehele pakket van 
incidentele hulp tot een volledige 24 uurs verzorging . Hierin staat de bewoner 
centraal , haar beperkingen zijn maatstaf voor de aangeboden service. Een eventuele 
24 uurs opname is ook mogelijk. Wanneer de bewoner, bijvoorbeeld na een 
revalidatie, minder zorg nodig heeft, is dit uiteraard geen probleem. 
Voor directe hulp in noodgevallen is er een medewerker 24 uur aanwezig. Alie 
woningen zijn uitgerust met het draadloze telecare-alarmsysteem. Bij nood kan de 
bewoner de hulpdienst alarmeren en binnen enkele minuten is er een medewerker 
aanwezig. In levensbedreigende situaties kan deze medewerker direct eerste hulp 
verlenen tot de ambulance arriveert. 
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7.2.2 Analyse Pare lmstenrade 

Pare lmstenrade is het nieuwste verzorgingscomplex van "De Vitalis Zorg Groep". Dit 
complex bevindt zich in de gerestaureerde Vroedvrouwenschool, de voormalige St.
Elisabethskliniek. Dit complex heeft decennia lang dienst gedaan als klooster met 
een uitgebreide kraamafdeling. Tegenwoordig is deze functie overgenomen door de 
omringende ziekenhuizen. Na enkele jaren van leegstand heeft de "De Vitalis Zorg 
Groep" het monumentale complex gerestaureerd en uitgebreid. Deze nieuwe 
invulling is geheel in de steer van de voorgaande jaren, die symbool stonden voor 
nieuw leven, zorg en geborgenheid. 

7.2.2.1 Ligging 

Het voormalige kloostercomplex bevindt zich aan de zuidzijde van Heerlen, in de 
overgang tussen het stedelijke gebied en het groengebied. De noordzijde van het 
complex gaat over in de stedelijke bebouwing van de buitenwijken van Heerlen. Ten 
zuiden van het complex bevindt zich het groengebied met het lmstenrader bos. Het 
complex bevindt zich in een rustige, groene, parkachtige omgeving. Het 
stadscentrum van Heerlen bevindt zich echter hemelsbreed op vier kilometer. In de 
directe omgeving op twee kilometer bevindt zich het streek ziekenhuis, het Atrium. 
In de nabij gelegen woonwijk bevinden zich alle benodigde winkel voorzieningen. 

Locatie Pare lmstenrade groene, bosrijke omgeving 

7.2.2.2 Historie 

Het complex heeft haar officiele opening op 4 februari 1923. Vanaf nu gaat het 
complex onderdak geven aan een school voor vroedvrouwen, een gynaecologische 
afdeling en een kliniek voor zwangere vrouwen. In die tijd functioneerde de 
vroedvrouwenschool als een doorgangshuis voor ongehuwde moeders. In de 
beginjaren van de twintigste eeuw was het een schande wanneer een ongehuwde 
vrouw van een kind moest bevallen. Haar ouders stuurden deze zwangere vrouwen 
door naar lmstenrade, waar zij in alle rust konden bevallen zonder het leven met de 
schande in de dorpsgemeenschap. Hier kwamen in het ruim zeventig jaar bestaan 
meer dan 80.000 kinderen ter wereld. 

Het gebouwencomplex is ontworpen door Jan Stuyt. Een belangrijk deel van het 
werk van Stuyt wordt gezien als monumentale bouwkunst uit de beginjaren van de 
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twintigste eeuw. Als gevolg van de waardering voor Stuyt in de 
architectuurgeschiedenis is een belangrijk deel van het complex geplaatst op de 
rijksmonumentenlijst. Dit rijksmonument omvat het oorspronkelijk woonhuis annex 
kantoren en kamers van religieuzen, de kliniek met de verpleegzalen, de 
oorspronkelijke directeursvilla en, de op het terrein aanwezige, kapel. De 
Elisabethkapel is in 1935 in gebruik genomen en heeft altijd onderdak geboden voor 
de eucharistie viering. Deze historische kapel is een ontwerp van Giacomo Stuyt, de 
zoon van Jan Stuyt. Deze kapel vormde het sluitstuk van de vroedvrouwenschool. 
De overige gebouwen, met een minder bijzonder karakter binnen het totale complex, 
zijn gesloopt. 

7.2.2.3 Opbouw complex 

Toen het complex dienst deed als vroedvrouwenschool bestond de kliniek uit vier 
delen. De twee grootste delen zijn zichtbaar vanaf de straatzijde en nog altijd als 
zodanig herkenbaar. Het linker deel was de voormalige kliniek en het rechter 
kloosterdeel deed dienst als woonhuis voor de zusters. Aan de rechter zijgevel van 
dit complex bevindt zich de kloosterkapel. Achter het complex ter plaatse van de 
vroegere kloosteringang bevindt zich de voormalige directeurswoning. 

ingang kliniek ingang woonhuis 

directeurswoning opbouw complex 
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7.2.3 Herbestemming 

In de herbestemming van het complex is een uitbreiding opgenomen. De bestaande 
gebouwen "kliniek" en ''woonhuis" krijgen nu de functie wonen. In de oude kliniek zijn 
de begane grond en eerste verdieping gereserveerd voor commerciele doeleinden 
en algemene voorzieningen. Onder meer zijn hier ondergebracht een 
ontmoetingsruimte, restaurant met keuken, een winkel, een kapsalon, 
fysiotherapeutruimten, servicecomer en het care office. De gerestaureerde kapel 
wordt weer als kapel in gebruik genomen. Daamaast vinden er concerten en kleinere 
evenementen plaats, georganiseerd door verenigingen, bijvoorbeeld door de KBO. 

Naast het bestaande complex wordt het complex in drie delen uitgebreid. De 
voormalige kliniek wordt uitgebouwd met een zij- en achtervleugel en gaat 86 
huurappartementen bevatten. Het voormalige woonhuis blijft nagenoeg geheel intact 
en bevat 41 huurappartementen. De voormalige directeurswoning heeft de functie 
van ooievaarskliniek gekregen. Hier worden moeders met hun pasgeboren baby 
opgevangen en gedurende enkele weken verzorgd. De moeders kunnen op krachten 
komen en krijgen eventueel hulp bij het geven van borstvoeding, toedienen van 
medicamenten etc. 

Los van het historische complex is er een woontoren gerealiseerd van negentien 
etages waarin zich 57 koopappartementen bevinden. In een derde en vierde fase 
wordt het gehele complex met nog 3 vleugels uitgebreid. Het aantal van 241 
woningen wordt aangevuld tot 500 woningen. 

schets opbouw complex 

monument "woonhuis" 
monument "kliniek" 
monumentale kapel 
uitbreiding "kliniek" 
woontoren 
fase drie 
fase vier 
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totaalplan Pare lmstenrade 

Hierboven zien we het reeds gerealiseerde plan. In groen zien we de toekomstige 
uitbreiding. De herbestemming van het complex heeft de onderstaande indeling 
gekregen, de ingang van de kliniek is redelijk centraal gelegen in de knik van het 
L - vormige complex. Direct naast de ingang in het complex bevinden zich het 
restaurant en info/ontvangst balie. Het centrale middendeel is een 
gemeenschappelijke recreatie ruimte. Deze tussenruimte is de overgang tussen oud 
en nieuw. Dit is duidelijk zichtbaar in de koppeling van het dak. Daamaast is het 
contrast duidelijk tussen de oude baksteen en het nieuwe gestucte beton. 

plattegrond kliniek overgang tussen oud en nieuw 

In de gevel is het contrast tussen nieuw en oud zichtbaar aan de toegepaste 
materialen en het gevel ontwerp. De diverse gebouwen zijn onderling gekoppeld 
door een loopbrug. Deze brug is bekleed met houten rabat delen, dit in contrast met 
de ouderwetse baksteen. Naast de rabat delen staat ook de speels verdeelde 
raamverdeling in contrast met de strakke raster verdeling van het bestaande. 
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Overgang tussen oud en nieuw in de gevel woontoren 

foto /oopbrug. foto woonhuis 

Het voormalige woonhuis is nagenoeg zonder uiterlijke veranderingen aangepast 
aan haar nieuwe woonfunctie. De diverse appartementen zijn alle gesitueerd aan 
een verkeersroute die haar ontsluiting in het centrum van de H - vorm heeft. Deze 
verkeersroute is uiteraard geschikt voor het gebruik van elektrische rolstoelen en 
bejaarden scooter. De enige aanpassingen in de gevel zijn de extra stalen noodtrap 
en de aangepaste buitendeuren. De gevel blijft echter haar historische en 
monumentale karakter uitstralen. 

-
.... -

indeling voorma/ige woonhuis 
De tuinen aan de voor- en achterzijde zijn geheel nieuw aangelegd. De tuinen aan de 
voorzijde van het complex zijn nieuw ingericht als een formele engelse tuin. De 
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achterzijde van het complex is ingericht als een park. Het centrum van het 
aangelegde park vormt de waterpartij met haar omliggende wandelpaden. De entree 
van het oude woonhuis is verfraaid met een klassieke taxustuin. Naast de taxustuin 
is er een geurige kruidentuin aangelegd. 

Waterpartijen in het park 
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7.2.4 Appartementen 

De appartementen in het complex zijn speciaal ontwikkeld voor de verzorging van 
ouderen. De algemene opzet is gebaseerd op het zelfstandig wonen, aangevuld met 
hulp die de bewoners zelf vragen. Het individu en haar privacy staat centraal, echter 
met de zekerheid dat er altijd verzorgende hulp mogelijk is wanneer dat nodig is. 

De "De Vitalis Zorg Groep" biedt niet alleen standaard huurappartementen aan. Deze 
appartementen zijn gebaseerd op drie thema's, verzorgende hulp, algemene service 
faciliteiten en veilig wonen. Deze thema's bevatten de volgende onderdelen: 

Verzorgende hulp: 
Verzorgende hulp is 24 uur per dag verkrijgbaar naar wens en behoefte. Er is 
dag en nacht een medewerker aanwezig voor: 
Directe hulp in geval van alarmering, 
Toezicht op beveiligingssystemen en toegangscontrole, 
Het noteren van maaltijdwensen, 
Ontvangst en bediening in de algemene ruimten, 
Verwerken van dagelijkse meldingen, 
Advies en bemiddeling 

Algemene service: 
Centraal gelegen restaurant, 
Ontmoetingsruimte, 
Winkelvoorziening, 
Sport- en ontspanningsruimte, 
Bankfiliaal, 
Schoonheidssalon, 
Kapsalon, 
Pedicuresalon, 
Logeerruimte, 
Klusjesd ienst, 
Huisdierenservice. 
Ophalen huisvuil vanaf eigen appartement, 
Onderhoud trappenhuizen, liften parkeergarage, 
Onderhoud van omliggende paden en plantsoenen, 
Eigen energiemeters en voorzieningen, 
Eigen ouderenvervoer I taxicentrale. 

Veilige omgeving: 
Service-verbindingsgang voor veilig en snel "binnendoor-verkeer", 
Vandalisme bestendige deurbewakingsinstallaties, 
Spionnetje in voordeur, 
Solide, inbraakwerend hang- en sluitwerk, 
Persoonlijk draagbaar alarmsysteem, 
Key-card deurbeveiliging, 
Afsluitbare balkons. 
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plattegrond woningtype A 

Serre I Gesloten balkon 
11 ,2 m2 

Slaapkamer 1 Slaap-
19,9 m2 kamer 2 1 

Study ' 
10,3m2 

Totaal oppervt. 123 m2 
incl. balkon 

Woonkamer 
48,7m2 
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Deze drie thema's bepalen de randvoorwaarden voor de ontworpen plattegronden. 
De totale woning heeft een oppervlakte van 123m2, inclusief terras. Dit appartement 
is geschikt voor een ouder echtpaar. 

De inrichting en indeling is gebaseerd op het verzorgen van ouderen. De gehele 
woning is uiteraard drempelvrij en voorzien van extra brede deuren. De 
lichtschakelaars zijn 's nachts verlicht en de badkamer is zo ingedeeld dat verzorging 
mogelijk is. Het bad is vanuit een rolstoel goed bereikbaar en voorzien van diverse 
beugels. Wanneer het bad vanwege invaliditeit niet meer gebruikt kan worden is er 
nog altijd een douche aanwezig waar de bewoner zich zelfstandig wassen kan. 
Naast het bad is ook het toilet goed bereikbaar vanuit een rolstoel en voorzien van 
beugels. Minder valide ouderen kunnen zonder hulp nog gebruik maken van toilet. 
Het keukenblok kan eventueel aangepast worden op rolstoel niveau, waardoor de 
bewoners niet afhankelijk zijn van de kookservice die wordt aangeboden. 

Voor verdere hulp in het dagelijks leven en huishouding kunnen de bewoners een 
beroep doen op de ondersteuning vanuit de "De Vitalis Zorg Groep". 

achtergevel appartementencomplex 
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Deze gestapelde appartementen vormen het nieuwe complex en de uitbreiding aan 
de achterzijde. In dit blok zijn dertien verschillende typen appartementen gesitueerd. 
Het kleinste appartement is 73m2 en het grootste 125m2. De voorzieningen zijn voor 
alle gelijk, uitgezonderd de kleinste van 73m2. Hier ontbreekt een kleine slaapkamer 
en de badkamer is alleen uitgerust met een bad. De douche is hier vervallen. 

7 .2.5 Kritiek 

De herbestemming van de voormalige vroedvrouwenschool te Heerlen is in 
meerdere delen te bespreken. De nieuwe functie, de nieuwe indeling, de uitbreiding 
en de omgeving. 

De voormalige vroedvrouwenschool stond symbool voor nieuw leven, verzorging en 
bescherming. De huidige functie is ook een verzorgende functie voor bejaarden, ook 
hier wordt hun een nieuw leven geboden. 
Het verzorgingsconcept zorgt ervoor dat de oudere bewoners centraal staan, het 
individu staat voorop. De verzorging is geheel gericht op het levenspatroon van de 
bewoners. De kwaliteit van leven van een hulpbehoevende gaat niet achteruit, de 
kwaliteit gaat zelfs vooruit! 
Dit in tegenstelling tot de traditionele verzorgingscomplexen die functioneren als een 
bureaucratisch ziekenhuis. De bewoners moeten zich aanpassen aan de planning 
van het verzorgend personeel. De bewoners worden bijvoorbeeld gewekt of 
gewassen wanneer ze staan ingepland in het dienstrooster. Met persoonlijke wensen 
wordt nagenoeg geen rekening gehouden. 

De nieuwe indeling van het oude monument is risicoloos doorgevoerd. De 
buitengevel is nagenoeg niet aangepast. De nieuwe functie is geheel achter het oude 
decor weg gestopt. Accenten van deze tijd zijn niet terug te vinden in de gevel. De 
tuinstoelen die aan de achtergevel staan, duiden op de functie wonen. De 
onderdoorgang ter plaatse van de voormalige hoofdingang is het enige element dat 
een eigentijdse toevoeging gekregen heeft in de vorm van een glazen poort in een 
slank stalen frame. 

entree voormalige woonhuis 

De uitbreiding van het monumentale complex is aan het "kliniek" gedeelte geplaatst. 
Deze uitbreiding is gebaseerd op het verzorgingsconcept. De toegevoegde 
appartementen zijn gesitueerd om de algemene voorzieningen in het monumentale 
gedeelte. Door de situering van de nieuwe woningen zijn deze centraal in het 
complex komen te staan. 
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De overgang tussen oud en nieuw is bijna naadloos uitgevoerd. Dit in tegenstelling 
tot het waarschijnlijke concept van contrast en respect voor het bestaande. Het 
contrast komt duidelijk naar voren in de overgang binnenshuis, tussen oud en nieuw. 
Ook in de materialisatie en vorm van de loopbruggen komt het contrast duidelijk naar 
voren. 

In de architectuur van de uitbreiding had dit concept van contrast en respect helder 
en zuiverder doorgezet kunnen worden. De naadloze overgang is van oud in nieuw 
breekt zijn gedachte en idee van contrast af. Tussen de loopbruggen heeft de 
architect een onduidelijke zwarte overgangszone in de vorm van een naar buiten 
springende kubus gevormd. Deze kubus komt zowel in het monumentale deel als in 
het nieuwe deel naar voren. De directe functie wordt niet duidelijk. Wanneer men 
door de loopbrug van het ene naar het andere deel loopt, ervaart men de 
aanwezigheid van de zwarte kubus niet. De loopbrug lijkt gewoon het gebouw in te 
gaan zonder onderbreking. De kubus heeft waarschijnlijk de functie van 
overgangsgebied en moet optisch de overgang aangeven tussen de verschillende 
bouwdelen. Door de afwijkende materialisering en vormgeving werkt deze loopbrug 
als een geheel zelfstandig onderdeel. 

loopbrug en zwarte kubus 

De architect kreeg de opdracht tot het uitbreiden van het verzorgingscomplex. De 
nieuwe ontwikkelingen in de zorgwereld staan geheel in het teken van zorg op maat, 
aangepast aan het individu. De opdrachtgever staat vierkant achter deze 
ontwikkelingen en heeft zijn verzorgingsconcept hier geheel op aangepast. 
De architect had dit gegeven van individualiteit meer door kunnen zetten in zijn 
ontwerp. De buitengevel oogt als een grote massa waarin elke identiteit verloren 
gaat, waar personen nummers zijn. De gevel heeft de uitstraling van een ziekenhuis. 
Dit in grote tegenstelling met het concept van individualiteit en privacy . 

achtergevel nieuwbouw 
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8. Herbestemming 

De laatste decennia is er een trend ontstaan dat economie en regelgeving de dienst 
uit maken, wat betreft renovatie. Helaas wordt het monument steeds meer 
verdrongen naar de achtergrond ten gunste van economische haalbaarheidsstudies 
en Rc-waarden. De bouwfysische oplossing wordt onder invloed van de economie 
eigenlijk direct gezocht in slopen en vervangen, aanpassen is immers te duur. 
Daarom wordt het bouwbesluit te vaak aangevoerd als een excuus om monumentale 
muren, daken, vloerconstructies en ramen te verwijderen en te vervangen door 
"modeme, goed isolerende elementen". Het monumentale pand is dan vaak niet 
meer als een historische buitengevel met een goed ge"isoleerd Opstalan dak en een 
betonnen breedplaatvloer, het liefste gecombineerd met een mooie dubbele 
beglazing in een kunststof kozijn, voorzien van nieuwe kaarsrechte binnenbladen 
met spouwisolatie en Ytong binnenwandjes en binnendeuren van 201 Om hoog. 
Het pand voldoet nu natuurlijk aan alle huidige bouwkundige eisen wat betreft Rc
waarden, geluidsisolatie en modeme eisen ten aanzien van leefmilieu. 

Maar straalt het pand nu ook nog haar monumentale karakter uit? 
Het karakter van bijvoorbeeld 200 jaar wonen en !even? 
De charme van het vertoeven in een geleefde woning ten aanzien van een nieuwe 
Vinex woning? 
Blijft er niet veel meer over dan de verheerlijking van een buitengevel? 
Is er Oberhaupt nog wet sprake van een monument? 
Kunnen we dan niet beter alles slopen en nieuw bouwen met een oud lijkende gevel, 
nieuwe wijken met historische fac;ades ontwerpen? 

Het lijkt een beetje overtrokken en extreem, toch is het een stuk realiteit en bijna 
verworden tot een standaard oplossing voor het voomaamste probleem, bouwfysica. 
Helaas worden andere mogelijkheden, vaak uit het oogpunt van kostenbesparing, 
geschrapt. Zeer dun dubbelglas (slechts 11mm dik) kan gemonteerd worden in 
originele kozijnen, naast het toepassen van 1.5 tot 2 cm gevelisolatie, in combinatie 
met het opsporen en verhelpen van kortsluitingen in de isolerende bekleding kan het 
isolerend vermogen van de diverse constructies sterk opgewaardeerd worden. Een 
oppervlaktetemperatuur van 17 graden van de buitengevel is haalbaar (zie bijlage 1 ). 

Deze oplossingen passen al beter bij de wens om het monument zoveel mogelijk te 
behouden met respect voor haar historische karakter. Door minimale aanpassingen, 
toch een maximaal resultaat behalen, omwille van het opwaarderen van de 
isolerende capaciteit. Echter, het probleem van de isolatie capaciteit, is terug te 
voeren op het fysisch gebruik en de fysische kwaliteit van de ruimte. Deze reguleren 
wij met behulp van klimaatinstallaties. Het energieverbruik van deze installatie wordt 
mede bepaald door het energieverlies in de scheidingsconstructies. Deze maximale 
verliezen zijn vastgelegd in regelgeving ten aanzien van de duurzaamheid. 

Wanneer we het energieverlies van de scheidingsconstructies kunnen beperken 
voldoen we aan de huidige regelgeving. Deze oplossing moet ook in een 
ontwerpconcept op te lossen zijn, zodanig dat het karakter en de uitstraling van 
historische gebouwen behouden blijven. 

lk heb dit aspect tevens mee genomen in de herbestemming van het Overbunde 
complex. Deze bouwfysische problematiek heeft dan ook de eerste ideeen ten 
aanzien van de herbestemming sterk gestuurd. Het definitieve concept is hieruit 
geheel voortgevloeid en lost een groot probleem in de ontwerpfase al op. 
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8.1 Herbestemming Overbunde 

De renovatie van dit immense complex vraagt om een grootschalige ingreep. Deze 
ingreep heeft tot doel om de aanwezige kwaliteiten zoals ruimtelijkheid, 
verschijningsvorm en omvang te versterken en waar nodig, te accentueren. Leidraad 
vormt het onderzoek en aanbevelingen van de RDMZ. In mijn nieuwe ontwerp heb ik 
geprobeerd de grenzen op te zoeken en te verleggen vanuit een persoonlijke visie en 
motivatie. 

8.1.1 Uiterlijke verschijningsvorm 

Het Overbunde complex bestaat uit een hoofdgebouw, kapel en diverse 
bijgebouwen. Dit complex is door de eeuwen heen verbouwd en er hebben meerdere 
uitbreidingen plaatsgevonden. De sterke, karakteristieke hoofdbouw is door alle 
aantastingen emstig verzwakt en verworden tot een onderdeel van het totaal 
complex. 

Het gehele Overbunde complex is geanalyseerd en beoordeeld door de Rijksdienst 
voor Monumentenzorg op haar cultuur historische waarde. Concluderend kunnen we 
zeggen dat het monumentale deel zich toespitst op de centrale U-vorm en de kapel 
met haar interieur (zie par. 4.5). De herkenning en uiterlijke verschijningsvorm staan 
voorop wanneer het om restauratie gaat. 

Aangezien de bouwkundige staat van het klooster in een zodanig slechte toestand 
verkeert, heb ik er dan ook voor gekozen om het complex van al haar toevoegingen 
te ontdoen en terug te brengen in haar oorspronkelijke monumentale vorm, het 
centrale U-vormige hoofdgebouw en de zijdelings geplaatste kapel. Hiermee krijgt 
het klooster haar karakteristieke vorm en uitstraling weer terug. Dit alles geheel 
volgens de aanbevelingen uit de waardestelling van de RDMZ. 

8.1.2 lnterieur 

lnwendig is er niet veel meer origineel. Het hoofdgebouw is in de 60er jaren geheel 
verbouwd en alle originele structuren, materialen en afwerkingen zijn verdwenen. 
Bestaande gangen en indelingen zijn verdwenen en de originele draagstructuur van 
gevel overspannende moerbalken is zwaar aangetast. Vanwege de slechte staat en 
de onder gedimensioneerde balken, zijn deze op diverse plaatsen ondersteund met 
kolommen en stalen balken. 

Tijdens de verbouwing in de twintigste eeuw zijn de vleugels voorzien van een 
optopping en een grote dakkapel. Bij deze verbouwing zijn de originele vloeren 
gedeeltelijk vervangen vanwege de slechte staat. Na bijna twintig jaar van leegstand 
en lekkages zijn de weinige originele planken vloeren dusdanig ver weggerot dat het 
pand hermetisch afgesloten is en niet betreden mag worden. 

Daarentegen verkeert de kapel echter in een uitzonderlijke goede staat. De originele 
monumentale glas-in-lood ramen zijn nagenoeg onbeschadigd. De kapel heeft de 
laatste jaren dienst gedaan als sportzaal voor het complex en is toentertijd voorzien 
van een houten sportvloer en lambrisering. Deze hebben ervoor gezorgd dat de 
ornamentering en originele vloertegels nog in een zeer goede staat verkeren . 
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8.1.3 Conclusie renovatie 

De bouwkundige staat van het geheel vertelt ons eigenlijk al water moet gebeuren: 
het hele interieur van het hoofdgebouw slopen en vernieuwen, er is immers toch 
niets meer origineel. Naast het interieur dient het hoofdgebouw en de kapel 
gerestaureerd te worden. Helaas zijn er zulke grove aantastingen, onder andere bij 
de begane grond met haar grote puien, dat een totale restauratie hier niet meer op 
zijn plaats is. 
Alles omvattend, kan ik zeggen dat de karakteristieke verschijningsvorm en omvang 
behouden moeten blijven als een stuk cultureel erfgoed. 

monumentale schil met draagstructuur 

8.2 Uitgangspunten 

De herbestemming van het Overbunde complex is terug te voeren op twee 
uitgangspunten. Allereerst zijn deze afgeleid van het monument in haar 
verschijningsvorm en omgeving, zie de "beleving". Daarnaast is een persoonlijke 
frustratie en motivatie is basis geweest voor het tweede uitgangspunt, zie de 
"bouwfysica". 

Beleving 

Vanuit deze conclusie, ten aanzien van de renovatie, voorgaande analyse en 
persoonlijke visie werd het gevoel steeds sterker om dit complex op een bijzondere 
manier te benaderen en te behandelen. Net als de referentieprojecten van de 
architect Gunther Domenig. Een sterke ingreep die het totaal complex een 
meerwaarde geeft ten aanzien van haar oorspronkelijke historie en glans. Een 
ingreep gebaseerd op een sterk contrast tussen oud en nieuw en die ervoor zorgt dat 
het monument sterker beleeft wordt, zowel van binnenuit als van buitenaf. 

Bouwfysica 

Naast de beleving van het monument, staat in mijn ontwerp ook de bouwfysische 
problematiek centraal. Vanuit een frustratie wil ik hier verder in gaan dan het 
toepassen van hulpmiddelen om het isolatieprobleem op te lossen. Voorop staat dat 
het gebouw zo veel mogelijk origineel blijft, dus zonder ingepakte constructies met 
alle visuele nadelen en bouwfysische risico's van dien. Een gebouw dat 200 jaar 
goed heeft gefunctioneerd kan ook in de 21ste eeuw goed functioneren op 
bouwfysisch gebied. Dit probleem vraagt echter wel om een slimme oplossing. 
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8.2.1 Concept oplossing 

Door een rigoureuze ingreep los ik het probleem dan ook in conceptfase op; ik heb 
gekozen voor een loskoppeling tussen het historische bouwwerk en de nieuwe 
woonruimten. De woonruimten heb ik ingepakt in een bouwfysische schil waarin ik 
alle isolatie problemen oplos, met een minimale aantasting van het monumentale 
gebouw. 

,. 

monumenta/e schi/ met ingeschoven klimaatdoos 

lk heb de oplossing gezocht en gevonden in het plaatsen van een gebouw in een 
gebouw, het schuiven van een nieuwe woondoos ender een monumentaal omhulsel. 
Het monument blijft origineel in haar verschijningsvorm en uiterlijk en de nieuwe 
inbouw voldoet aan alle huidige eisen. Gezien naar de toekomst, voldoet de nieuwe 
inbouw waarschijnlijk niet meer aan de dan geldende eisen. Aangezien de inbouw 
constructief gezien, los geplaatst is, is het eenvoudig deze aan te passen aan de 
veranderende eisen. Het heeft het grote voordeel dat het monument nog decennia 
lang in haar originele vorm en constructie kan functioneren. Dit uitgangspunt vormt 
de basis voor mijn ontwerp. 

8.3 Concept herbestemming 

De uitgangspunten nader beschouwend, ben ik tot de volgende twee uitspraken 
gekomen, waaruit een schematisch concept voortgekomen is. 
Ten eerste is er de zorg die centraal staat in de herbestemming. 
Daamaast is de monumentale verschijningsvorm behoudenswaardig en respect voor 
de geschiedenis van het complex in haar omgeving op zijn plaats. 
Deze twee, gecombineerd met het bouwfysische gebouw in een gebouw, vormen de 
schematische benadering van deze herbestemming (zie par 10.2 en 10.3). 
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B I 

Schematisch concept, wonen in een verzorgende omgeving in een monument 

8.4 Problematiek schematisch concept 

Het zware, monumentale gebouw geeft de nieuwe fragiele inbouw bescherming 
tegen de weersinvloeden en haar omgeving. De nieuwe inbouw kan alle 
bouwfysische problemen oplossen en ondersteunt hiermee het oorspronkelijke 
klooster. Seide vormen een harmonieus geheel waarin het een niet zonder het ander 
kan. Het historische karakter respecterend, ontwikkelt de nieuwe zorg zich en geeft 
het complex en haar omgeving nieuw elan. 

Dit alles is echter eenvoudig gezegd, maar waar ligt de grens? 
Wanneer dreigt het monument te verworden tot slechts een fac;ade en verwordt de 
inbouw een zelfstandig functionerend gebouw dat evengoed afkan zonder haar 
monumentaal omhulsel? 

Om het evenwicht en de verhouding tussen beide te bepalen, heb ik geprobeerd de 
grenzen te definieren en omschrijven. Deze grenzen bepalen het uiteindelijke 
definitieve concept voor de herbestemming. Hieruit volgt het ontwerp van het nieuwe 
zorgcentrum. 

8.4.1 Constructie 

De originele constructie verkeert in een zodanige staat dat het goed opvangen van 
de belastingen niet meer mogelijk is. De moerbalken kunnen wel de spatkrachten 
opvangen maar de statische vloerbelasting is dusdanig groot dat er ontoelaatbare 
doorbuigingen optreden. Om de draagconstructie van de vloeren weer in orde te 
brengen zijn er twee mogelijkheden. 
Ten eerste kunnen de originele balken vervangen worden door nieuwe. Naast 
vervangen, is ondersteunen of verzwaren ook een goede technische oplossing. 
Ten tweede kan er een nieuwe draagstructuur geplaatst worden die de 
vloerbelastingen opneemt. Deze nieuwe structuur kan functioneren naast de 
oorspronkelijke zonder deze haar oorspronkelijke functie te ontnemen. 

lk heb dan ook gekozen voor de laatste optie. Het monument blijft ten opzicht van de 
eerste mogelijkheid zelfstandig functioneren, zoals het al 200 jaar functioneert. Het 
gevaar dat er niets meer overblijft dan een monumentale fac;ade ligt op de loer en dat 
wordt hiermee voorkomen. 
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De oorspronkelijke draagstructuur houdt het monument intact als zelfstandig 
functionerend gebouw, dwz dat de moerbalken de spatkrachten opnemen en voor de 
stabiliteit zorgen. 
De nieuwe functie die zorgt voor een extra belasting vangt via haar eigen 
draagstructuur deze op en draagt ze af naar de fundering. 

8.4.2 Structuur 

Door de zware sloop en verbouwing uit de twintigste eeuw is er van de 
oorspronkelijke structuur en indeling niets meer zichtbaar of herkenbaar in het 
gebouw, cq plattegrond. 
Alleen de verdiepingshoogten en de plaatsing van de gevelopeningen zijn bepalend 
voor de hemieuwde indeling. De gevelopeningen suggereren een bepaald 
traditioneel indelingspatroon en structuur. De huidige indeling is echter niet 
gerelateerd aan de openingen. 
Daamaast is de historische, functionele indeling echter wet nog bekend, 
verscheidene gebruiksruimten zijn nog als zodanig herkenbaar in het complex. De 
begane grond bevatte grotendeels de algemene voorzieningen zoals eetzaal, 
speelzaal, gemeenschapsruimten en keukens. De vercliepingen bevatten gedurende 
de kloostertijd de slaapzalen, priv0-vertrekken en de leslokalen, samengevat 
verzorgden de verdiepingen de onderkomens van de zusters en hun leerlingen. De 
zolder was in die tijd in gebruik als opslag en noodlokalen in de laatste decennia. 

schematische indeling, historisch en nieuw 

Deze feiten gaven mij de mogelijkheid om vrijelijk om te springen wat betreft de 
nieuwe structuur en functionele indeling. lk heb dan ook gekozen om de nieuwe 
structuur aan te passen aan de historisch gevel en verdiepingshoogten. De originele 
gevel roept een indelingspatroon op dat versterkt wordt door de originele houten 
moerbalken. De begane grond met haar grote puien straalt een open karakter uit, in 
tegenstelling tot de strakke raam indeling in de verdiepingen die een kamer-structuur 
doet vermoeden. De indeling van deze nieuwe verdiepingen kan echter op een 
eigentijdse wijze en toch refereren aan het verwachtingspatroon dat het 
monumentale omhulsul doet vermoeden. 

8.4.3 Spouw 

Door het schuiven van een doos met nieuwe woonruimten onder een historische 
schil onstaat er een spouw tussen het omhulsul en de doos. Deze spouw vormt een 
neutrale zone en overgangsgebied tussen beide gebouwen. Deze spouw gaat een 
belangrijke rol spelen als overgangsgebied op drie gebieden. 
Ten eerste bouwfysisch, er onstaat een extra buffer die ten goede komt aan het 
isolerend vermogen wat betreft warmte geluid en ventilatie. In de spouw is het 
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mogelijk een overgangsgebied te creeren waarin een temperatuurverloop is. 
Temperatuurverschil is niet direct binnen buiten, bijvoorbeeld 5 graden Celsius en 23 
graden binnen. Door de spouw is er een verloop van buiten 5 naar tussengebied 18 
en verblijfsruimte 23 graden Celsius. De dubbele scheidingsconstructie zorgt voor 
minder temperatuurverlies en kan daarom volstaan met een mindere isolatiewaarde. 
Daamaast laat deze spouw een vrij verloop van de diverse installaties toe. 
Ats laatste is de spouw letterlijk een overgangsgebied, lees verkeersruimte, tussen 
het betreden van het monument en binnengaan van de nieuwe woondoos. 

schematische weergave doos onder schil 

8.5 Programma van eisen, pve 

lk heb er voor gekozen om het kloostercomplex een nieuwe bestemming te geven 
als verzorgingscentrum (par. 6.5). Dit verzorgingscentrum zal gebaseerd worden op 
de laatste ontwikkelingen op het gebied van de zorg. Het complex zal ontwikkeld 
worden naar het "zorg op maat" systeem en het wozoco principe. Deze richtlijnen 
worden het beste goed vertaald in een helder programma van eisen. 

8.5.1 Algemene omschrijving pve 

De basis gezondheidszorg draait om de volgende vier items: 

Allereerst is er de langdurige zorg en wonen; hierbij staat het zelfstandig functioneren 
en leven voorop. De bewoner krijgt alleen de zorg en hulp die hij behoeft en op een 
tijdstip wanneer hij dat wil. 
Daamaast is er een vergaande integratie van aanvullende diensten in het 
aangeboden zorgpakket. Hierbij moeten we onder andere denken aan de 
aanwezigheid van restaurant en ontspanningsruimte. Ten derde is er de 
aanwezigheid van een gezondheidsboulevard, een extra commerciele 
dienstverlening. Hierin worden diverse functies ondergebracht die de bewoners 
bijvoorbeeld ·de mogelijkheid geven om zelfstandig de kapper of de apotheek te 
bezoeken. 
Als laatste staat het opnemen van diverse buurtfuncties centraal. Hiermee wordt het 
sociale isolement van de bewoners doorbroken. Door het plaats vinden van 
gemeenschappelijke activiteiten binnenshuis wordt het deelnemen voor de ouderen 
eenvoudiger. 

Deze items heb ik op de volgende wijze georganiseerd in het Overbunde complex: 
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Het hoofdgebouw: 
De begane grond bevat net als de historische invulling, gemeenschappelijke functies. 
Hier worden de algemene voorzieningen zoals ontspanningsruimten en eetzaal 
gesitueerd. Tevens worden de diverse ondersteunende functies hier ondergebracht. 
Deze commerciele activiteiten krijgen de vorm van een steunpunt. De verdiepingen 
van het hoofdgebouw bevatten de prive vertrekken voor langdurige zorg en wonen. 

De kapel: 
De begane grond van de kapel bevat de ondersteunende verzorgende functies zoals 
therapieruimten en behandelkamers. Daarnaast vindt het personeel hier haar 
onderkomen. 
De kapel zelf is gereserveerd voor het opnemen van buurtfuncties en 
gemeenschappelijke activiteiten vanuit het verzorgingscomplex. Hiemaast blijft de 
spirituele functie natuurlijk bestaan in de vorm van bezinningsruimte. 

Het complex zal een gebruiksoppervlakte voor bewoning moeten bevatten van 
ongeveer 1000 m2. Deze oppervlakte moet plaats bieden aan ongeveer 40 
bewoners en bevat de prive-vertrekken en gemeenschappelijke woonkamers. 
Daarnaast is de begane grond beschikbaar voor de ondersteunende activiteiten. 
Hiervoor is 760 m2 gereserveerd. Eventuele uitbreiding of verplaatsing van 
activiteiten naar kelder niveau is mogelijk. Hier is nogmaals 760 m2 beschikbaar. 

8.5.2 Uitgewerkt pve 

In het uitgewerkte programma van eisen is duidelijk zichtbaar welke activiteiten en 
functies onder welk item vallen. Elke functie is gekoppeld aan een geschat aantal m2 
die benodigd zijn voor goed functioneren. Dit vereenvoudigt de inpassing in het 
kloostercomplex en bepaalt de richtlijnen . 

Zorgboulevard 

Opticien en hoortoestellen: werkruimte, oogmeet ruimte en uitstallingsruimte,20m2. 
Kapper: kapstoel en wachtruimte en opslag, 20m2. 
Apotheek: ontvangstbalie, administratie en kastruimte, 20m2. 
Steunpunt zorgverzekeraars: ontvangstbalie en administratie, 20m2. 
Pedicure: werkruimte, 20m2 
lnfotheek: ontvangstbalie, 1 Om2 

Algemene voorzieningen 

Gemeenschappelijke verblijfs- en ontspanningsruimten 
Eetzaal/retaurant/bar 
Keuken 
Serging 
Ontvangstbalie 
Sanitairvoorzieningen personeel 
lnstallatieruimte 
Mortuarium 
Bidruimte/kapel 

Bew one rs 

Prive-vertrekken bewoners 
Gemeenschappelijke woonkamer 
Sanitaire voorzieningen totaal 25m2 per bewoner 
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Person eel 

Behandelkamers 
Separatieruimte 
therapieruimte 
Omkleedruimtes 
Kantine 
Sanitair/doucheruimte 

8.5.3 Relatieschema 

Relatie schema 
begane grond 

restaurant 

bar 

prive-vertrekken 

ontvangst 

entree 

i 
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8.5.4 Schematische opzet complex 

Vanuit het programma van eisen en een directe vertaling van het relatieschema, heb 
ik een schematisch opzet gemaakt voor alle verdiepingen. Deze opzet geeft de 
plaatsing en orientering van de diverse functies weer. Dit schema vormt de basis van 
de nieuwe plattegrond en indeling en zorgt voor een goed functioneren van het 
nieuwe verzorgingscentrum in een historische behuizing. 

De nieuwe functie van verzorging binnen een historisch kader is geheel gericht op 
het bestaande klooster en haar omgeving. Plaatsing van ramen, buitenruimtes en 
verkeerszones zijn sterk gerelateerd aan de originele gevelindeling. Naast de 
originele gevelindelingen moet het ruimtelijke karakter van het monument worden 
doorgezet in de nieuwe inbouw, in de nieuwe woonruimten. 

schematische indeling naar omgeving 

De woondozen zijn naar de 
gevels geschoven met het beste 
uitzicht en met de meeste 
zoninval. De linker bovenhoek is 
dan ook gericht op het mooiste 
zichtpunt naar de omgeving toe. 
Hier orienteer ik dan ook een 
gemeenschappelijke 
verblijfsruimte. De looproute is 
duidelijk aan de niet-zicht zijde. 

Het relatieschema voor de begane grond, in combinatie met deze schematische 
indeling kan verder uitgewerkt worden. Dit resulteert in een opzet die de situering van 
de diverse ruimten en functies weergeeft. 

schematische functionele opzet begane grond 

1. ontvangstbalie/infotheek 
2. bar/keuken 
3. ontspanningsruimte 
4. eetzaal 
5. restaurant 
6. stijgpunt 
7. zorgboulevard 
8. behandelruimten 
9. omkleedruimten personeel 
10. berging 
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Voorgaande eerste ideeen ten aanzien van de herbestemming, het complex, de 
historie en de nieuwe functie heb ik vertaald in het concept van een gebouw in een 
gebouw. De vertaling van een functionele indeling in een massa is dan ook het best 
weergegeven in de onderstaande isometrie. 

isometrie nieuwe dozen onder monumenta/e schil 

8.6 Conflictsituatie, ingeschoven doos en monumentale moerbalken 

De eerste ideeen en schetsen met betrekking tot de nieuwe inbouw laten een 
ingeschoven doos zien. Deze doos is vrij onder de monumentale kap geschoven. In 
deze situatie ben ik er vanuit gegaan dat de originele moerbalken verwijderd worden 
en er een vrije ruimte ontstaat. Echter bij het verwijderen verliest het monument haar 
constructieve stijfheid. Er zal dus een oplossing gezocht moeten worden tussen 
verwijderen, verzwaren, vervangen of er omheen bouwen. Voorop staat het beeld en 
idee van een ingeschoven doos in het zelfstandig functionerende monument. 

Hoe om te gaan, met het inschuiven van de nieuwe doos in het monument? 

8.6.1 De bestaande situatie 

De buitengevels van het monument bestaan uit 600mm vol metselwerk. Deze 
wanden worden gekoppeld door eiken moerbalken. Het dak wordt gevormd door een 
houten kapconstructie die boven op het metselwerk is geplaatst. 

In de huidige bouwkundige toestand is de functie van de moerbalken tweeledig. 
In de eerste plaats nemen de balken de spatkrachten uit de kapconstructie op, dus 
druk- en trekkrachten. Deze belasting kunnen ze in hun huidige staat gemakkelijk 
aan. De gevels zijn in een uitzonderlijke goede staat zonder vergaande 
scheurvorming. 
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Ten tweede nemen de balken de permanente en veranderlijke vloerbelasting op. 
Onder invloed van deze belastingen ontstaat er een te grote, niet acceptabele 
doorbuiging. Gedurende de laatste decennia zijn dan ook diverse verstevigingen 
toegepast. Deze functie dient dus de nieuwe doos op te nemen. 

krachtsafdracht monumentale constructie 

8.6.2 Ontmoeting monumentale structuur 

Er zijn meerdere mogelijkheden om dit conflict op te lossen. Grofweg zijn er drie 
categorieen te onderscheiden. Allereerst kan de nieuwe doos om de balken heen en 
er tussendoor geschoven worden. Een volgende optie is: de balken schieten dwars 
door de nieuwe doos heen en als laatste kan de doos vrij geplaatst worden wanneer 
de balken vervangen worden. 

Eerste optie 

lndeling op de bestaande vloer. 
De nieuwe klimaatdozen worden horizontaal over de originele constructie 
geschoven. Sterke en heldere oplossing. Echter de originele constructie is niet sterk 
genoeg. Dus dienen er extra verstevigingen en verankeringen plaats te vinden om 
het monument stabiel te houden. Helaas wordt hierbij de originele monumentale 
structuur te zwaar aangetast. 

indeling op bestaande vloer 
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Tweede optie 

De nieuwe dozen worden vertikaal tussen de moerbalken doorgeschoven. Dit is een 
sterke en heldere oplossing. Het monument is constructief vrij gekoppeld van de 
nieuwe inbouw. Echter, door de kleine travee maat ontstaan er veel en onwerkbare 
woondozen. Daamaast dient elke doos ondersteund te worden door een eigen 
constructie. Hieruit volgt een gigantische draagstructuur op de begane grond die 
eigenlijk gezien haar ruimtelijke karakter zo open mogelijk dient te blijven. 
Daamaast ontstaat er een vervelende verticale tussenruimte ter plaatse van de 

f 

I 

originele balken. 
dozen vertikaa/ ingeschoven 

Derde optie 

De nieuwe woondozen monteren op een eigen draagconstructie. Hierdoor ontstaat er 
een constructieve loskoppeling tussen monument en inbouw. De inbouw steunt af op 
een zelfstandige constructie, die over meerdere verdiepingen doorloopt; de poten die 
beide dozen dragen. 

dozen gedragen door poten 

Door deze duidelijk zichtbare, dubbele draagconstructie ontstaat een verwarrend 
geheel. Er is geen duidelijke structuur aanwezig. Doordat de moerbalken en de 
dozen kort op elkaar liggen wordt er de indruk gewekt dat de balken ook meedoen in 
de krachtsafdracht van de nieuwe inbouw. Daamaast ontstaat er een lastige ruimte 
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tussen beide bouwlagen, deze heeft geen enkele functie en levert alleen maar 
problemen op in de vorm van stof en tocht. 

Vierde optie 

De dozen worden naar onderen afgesteund op poten en naar boven toe 
opgehangen. De constructie is zuiverder aangezien de originele balken duidelijk vrij 
bewegen tussen de twee bouwlagen. Echter raakt de inbouw vrij versnipperd en 
vormt geen samenhangend geheel meer. Daarbuiten ontstaat er een probleem bij 
bouwlagen over drie verdiepingen zeals in de hoofdvleugel. De middelste zal alsnog 
moeten worden ondersteund of opgehangen. Daar, op deze overgang tussen eerste 
en tweede laag, ontstaat een verwarrend beeld, de balkstructuur lijkt hier mee te 
dragen aan de nieuwe inbouw. 

dozen afgesteund op poten en opgehangen 

Vijfde optie 

De nieuwe, doosvormige inbouw wordt als een massief blok uitgevoerd. De docs 
krijgt zijn eigen draagconstructie. Het monument behout ook zijn eigen structuur en 
blijft zelfstandig functioneren. Dus constructief gezien een goede oplossing. Echter, 
het geheel vormt een vreemde combinatie, de poten lijken overbodig omdat de 
dwarsliggers ook de inbouw kunnen dragen. En het beeld wekt ook deze suggestie 
op. Dus constructief en als zelfstandig monument goed, echter visueel geen zuivere 
structuur. 

doos uitgevoerd a/s massief blok 
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Zesde optie 

De nieuwe inbouw is een massieve doos die door onder de kap is geschoven. Hierbij 
zijn de balken afgezaagd en vervangen door spankabels. Deze kabels zijn de 
letterlijke vertaling van hun functie, het opvangen van de horizontale spatkrachten en 
niet het opvangen van een verticale belasting. 

doos op eigen constructie, moerbalken vervangen door spankabels 

Hier ontstaat een heldere en zuivere structuur waarin duidelijk is welke constructie 
voor welke krachtsafdracht zorgt. Seide zijn stabiel, echter de kabels nemen de 
spatkrachten op maar moeten eigenlijk ook de drukkrachten van de buitengevels 
opvangen. Dit is constructief gezien niet mogelijk met een staalkabel. Dus het 
monument boet emstig in, in stabiliteit. Daamaast wordt in deze situatie net de grens 
van ''wat is nog monumentaal" overschreden. Het monument functioneert al ruim 200 
jaar met deze balken en omwille van een nieuwe functie en renovatie wordt de 
goede, monumentale draagstructuur aangetast en vervangen. Er wordt als het ware 
een onnodige transplantatie uitgevoerd. Dit is derhalve niet acceptabel. 

Zevende en achtste optie 

Door het vervangen van de balken door extra verstijvingsribben wordt de 
drukbelasting en de spatkrachten op de gevel opgevangen. Positief is de ontstane 
vrije ruimte onder de monumentale kap. Deze is nu geheel vrij indeelbaar naar eigen 
inzicht en visie. De onder geschoven doos krijgt zijn eigen draagstructuur. Er ontstaat 
een helder en zuiver geheel. 
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vakwerk aan buitengeve/ 

Verder is het ook nog mogelijk om de balken te vervangen door een nieuwe 
draagstructuur, bijvoorbeeld een vakwerk. Deze structuur kan alle optredende 
belastingen naar de gevels afdragen. Helaas gaat ook hier te veel verloren en gaat 
de nieuwe inbouw te veel als een parasiet werken op het monumentale complex. 

vakwerk vervangt moerbalken 

Vanwege dezelfde reden als de voorgaande variant worden de volgende twee ook 
afgekeurd. De monumentale constructie verwijderen of vervangen is niet acceptabel 

Concluderend kan ik zeggen dat geen van alle bovenstaande varianten tot een 
ideale oplossing en keuze heeft geleid. Echter, door het onderzoeken van de diverse 
varianten is wel duidelijk geworden binnen welke randvoorwaarden de oplossing te 
vinden is. Wat wel toelaatbaar is en wat niet toelaatbaar is ten aanzien van het 
monument is hier duidelijk naar voren gekomen. De grens is bepaald op het behoud 
van een zelfstandig functionerend en stabiel complex. Dus geen transplantaties 
omwille van een nieuwe invulling. De nieuwe inbouw krijgt een zelfstandige 
draagstructuur, daarbij de oorspronkelijke structuur respecterend en indien mogelijk 
zelfs versterken. De inbouw zal dus tussen of om de balken heen gevormd moeten 
worden. Anderzijds wil ik het gebaar van een nieuwe inbouw, die in dit gebouw is 
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geschoven, behouden. Een versplintering in meerdere kleine elementen doet afbreuk 
aan dit gebaar. 

8.7 Mal en persen 

De buitengevels en de dakconstructie van het klooster zijn de beschermende huid 
van de nieuwe inbouw. Echter de moerbalken zitten vrij schuiven in de weg. De 
nieuwe woondoos moet dus door de constructie geperst worden. Dit persen moet 
zodanig gebeuren dat er een logische beweging in zit en een helder beeld ontstaat, 
zonder aantasten van de balkstructuur. 

Het schuiven van een doos in een gebouw, waarbij de originele constructie en de 
doos elkaar doorsnijden levert een risicovolle situatie op. Het gevaar bestaat dat 
beide bouwwerken in elkaar opgaan en overvloeien. En dit staat lijnrecht tegenover 
mijn uitgangspunten van twee zelfstandig functionerende bouwwerken. Dit 
zelfstandig zijn wordt versterkt door een visuele loskoppeling. 

De oplossing van dit probleem heb ik in de maquette van het kloostercomplex 
gezocht. lk heb letterlijk geprobeerd de monumentale constructie als pers te 
beschouwen en hier een schuimen doos doorheen te persen. 

De eerste mogelijkheid was als het ware de gevel verwijderen en dwars over de 
uitstekende balken te persen. De doos schuift mooi eroverheen tot bijna aan de 
volgende gevel. Echter, dit kan alleen in maquette. In de realiteit wordt er geen gevel 
eventjes weggehaald, maar wordt de doos om de balken heen gebouwd. Dit heeft tot 
gevolg dat er een onwerkelijke beweging ontstaat. Er wordt een ingeschoven doos 
gesuggereerd die op deze wijze nooit ingebracht kan zijn. 

I 
I 

\ 

balkstructuur priemt dwars door doos 

De volgende mogelijkheid was de doos dwars tussen de horizontale structuur door te 
persen. Dit is een goede mogelijkheid, echter de draagstructuur is niet zuiver te 
krijgen (zie optie 1 en 3). 
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Na horizontaal inschuiven kunnen we ook nog vertikaal inschuiven. Door het 
inschuiven in verticale richting ontstaat een heldere beweging met een duidelijke 
scheiding tussen monument en nieuwbouw. Door de kleine travee maat ontstaan 
smalle staven die te klein van oppervlak zijn om als een woning uitgevoerd te 
worden. Daamaast suggereert een verticale staaf een woning, dus met inteme 
trappen. Dit is onmogelijk vanuit het nieuwe programma van eisen en de nieuwe 
bestemming als verzorgingscomplex. Door het ponsen ontstaat een geheel 
versnipperde doos die eigenlijk niet meer als zodanig herkenbaar is. De massieve 
doos is kapot geperst en de samenhang is geheel verdwenen. 

8. 7.1 Frietensnijder 

De laatste variant van het verticale persen is de minst slechte van de drie. De 
nieuwbouw blijft los van het monument, krijgt een eigen draagstructuur die los blijft 
van de monumentale balken en er zit een logische beweging in. Echter, vanwege de 
smalle staven is een horizontale verbinding noodzakelijk. Deze verbinding tussen 
meerdere verticale staven moet dan dwars door de verticale zaagsneden gaan. Deze 
tussenruimte is echter een neutraal tussengebied en behoort niet als leefgebied bij 
de woondoos. 

De oplossing is dus te vinden in een koppeling tussen de verticale staven. De staven 
komen voort uit een massieve doos die door de horizontale balken geperst is. 
Wanneer het lukt om deze massa op een zodanige wijze te persen dat het beeld van 
een doos behouden blijft, is het mogelijk om de verticale staven horizontaal te 
koppelen. Het zijn in deze situatie geen losse staven meer, maar nog een visuele 
massa. 

Vanuit deze oplossing ben ik de massa gaan benaderen als een aardappel en het 
monument met haar balkstructuur als frietensnijder met persmal. Deze benadering 
levert mij het volgende beeld op: 

""T. s . ~ . ..s. . -r. s . 

aardappel die gesneden wordt in een frietensnijder tot frieten 

De aardappel die voor de frietensnijder ligt op mijn keukenplank, ervaar ik qua 
structuur en vorm als een massieve aardappel. 
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massieve aardappel 

De aardappel die slechts gedeeltelijk door de frietensnijder heen is geperst, ervaar ik 
als een geheel, als een vaste vorm. De aardappel is nog steeds als zodanig 
herkenbaar. In deze situatie maakt de ontstane ruimte, de eigenlijke zaagsnede, deel 
uit van het geheel. 

gedeeffelijk ingesneden aardappel 

Wanneer de aardappel geheel door de frietensnijder heen is geperst zijn de 
eigenlijke frieten ontstaan. Deze frieten vormen samen een los geheel zonder enige 
samenhang. Ze zijn dan wel uit een en dezelfde aardappel afkomstig, ze 
functioneren echter als een zelfstandige vorm. De ontstane tussenruimte hoort dan 
ook nergens bij. De tussenruimte gaat zich gedragen als een neutrale zone, als 
overgang tussen het monument en de geperste doos. 

Josse frieten 

8.7.2 Massa 

De benaderingswijze van de frietensnijder geeft mij de oplossing voor het inschuiven 
van de doos. Doordat de doos gedeeltelijk door de pers, lees originele balkstructuur, 
geperst wordt, ontstaat er zaagsneden. Desondanks ervaren we de doos als een 
doos, alleen ingezaagd door de balkstructuur. 
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gezaagde doos met ba/kstructuur 

In deze situatie is er een helder beeld ontstaan. De doos beweegt constructief gezien 
tussen de balken door in een logische en heldere beweging. Doordat de balken de 
doos inzagen ontstaat er ook de gewenste loskoppeling en wordt de zelfstandigheid 
van beide bouwwerken benadrukt. 

monument met ingeschoven dozen 

Zoals duidelijk zichtbaar is in bovenstaande afbeelding is er een harmonieus geheel 
ontstaan. De ingeschoven doos respecteert de originele structuur en is zelfs 
ondergeschikt hieraan. De zaagsneden worden bepaald door de historische 
structuur. Naast deze zuivere beweging wordt de beleving van het monument 
versterkt. De ruimtelijkheid van het complex wordt optimaal benut, na elke "frief' is er 
een zicht van gevel tot gevel en de enorme hoogte wordt goed ervaren in de 
ontstane snede. Hierdoor wordt het besef en de beleving versterkt dat ik me binnen 
een historische gebouw bevind. 

8.8 Vertaling massa naar model 

Deze gezaagde massa, vertaald naar de eerste ideeen voor een nieuwe indeling, 
geeft de volgende plattegrond weer. Duidelijk zichtbaar de ontstane woonruimten in 
de verticale staven. Naast de doos vormt een dunne loopgang de verbinding over 
meerdere verdiepingen. Deze zijn gekoppeld aan een centraal stijgpunt dat direct 

92 



Raimond Hamers 8 herbestemming 

bereikbaar is vanuit de ingang. Door de doos op poten te plaatsen blijft de begane 
grond zoveel mogelijk open en geeft daarmee ook haar open functionele karakter 
weer. 

P/attegrond eerste verdieping 

open begane grond door opgetilde doos 

8.8.1 Daglicht 

Deze massa is goed te vertalen naar een passende plattegrond. De woningen zijn 
goed bereikbaar vanuit een slimme ontsluiting waarbij de kortste loopafstand en een 
goede vertaling van het functionele schema de uitgangspunten vormen. Echter elke 
woning moet ook daglicht binnen krijgen. Dit is het eerste eigenlijke struikelblok. Elke 
raamindeling doet afbreuk aan de vorm van geperste doos. 
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Allereerst zijn er de schetsen waarin raamopeningen toegepast worden in de 
verticale staven. Alie mogelijke raamopeningen doen afbreuk aan de sterke vorm van 
de gezaagde doos. De homogene massa wordt langzaam maar zeker afgebroken. 

De volgende stap is proberen een gevel geheel te openen. Ook hier echter verwordt 
de staaf tot een stapeling van U-vormige ruimtes. Deze stapeling sluit ook niet meer 
aan bij de opzet van een ingeschoven doos. 

Tijdens het zoeken naar raamopeningen werd al snel duidelijk dat de homogene 
gezaagde massa het uitgangspunt is. Deze moet zo min mogelijk in al haar kracht en 
sterkte worden aangetast. Elke willekeurige schets met raamopeningen geeft direct 
aan hoe erg de afbreuk aan kwaliteit en zuiverheid is, de openingen gaan 
concurreren met de zaagsneden. De oplossing moet dus gezocht worden in de 
massa zelf en niet zozeer in het creeren van raamopeningen. 

8.8.2 Uitgangspunten daglichttoetreding 

Voorop staat natuurlijk de massastudie, het resultaat uit de "frietensnijder". De doos 
beschouw ik ook als een massa zijnde, als een massieve aardappel die gesneden 
wordt. Vanuit deze benadering kan alleen het daglicht toetreden door de verticale 
openingen. 

Een eerste mogelijkheid is de verticale staven uit te buigen. Hierdoor valt er meer 
licht binnen op de bovenste verdiepingen. Helaas krijgt de onderste verdieping nog te 
weinig licht omdat de maximale uitbuiging te klein is. Door het uitbuigen wordt de 
ontsluiting zeer ingewikkeld. Doordat de staven uitbuigen tot tegen de buitengevels 
gaat de ruimtelijkheid verloren, het hele monument slibt dicht en gaat op deze wijze 
voorbij aan de eerste uitgangspunten. 

staven worden uitgebogen 

De volgende mogelijkheid is om de diverse staven los te zagen en over een 
draagconstructie uit te schuiven. In deze situatie is telkens een woonlaag die veel te 
weinig licht krijgt. Ook in deze situatie wordt de ontsluiting zeer ingewikkeld en slibt 
het monument dicht. Het oorspronkelijke concept van de ingeschoven doos is geheel 
verdwenen. 
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uitgebogen en verschoven staven 

De laatste mogelijkheid om de staven te verschuiven is een horizontale, loodrechte 
verschuiving. In deze variant krijgen alle woningen evenveel licht, echter net als in 
alle voorgaande varianten is de ontsluiting ingewikkeld, slibt het monument dicht en 
is het concept van geschoven doos geheel verdwenen. 

horizontaa/ uitschuiven 

Concluderend kan ik zeggen, dat met behoud van het concept, de massa vertaald 
moet worden in een bouwwerk. En dit bouwwerk dient uiteraard aan alle 
randvoorwaarden te voldoen. Vanuit dit oogpunt is het onacceptabel dat meerdere 
woningen te weinig daglicht ontvangen. De daglichttoetreding dient dus maximaal en 
ge·integreerd te zijn in het concept. 

8.8.3 Maximale daglichttoetreding 

Aangezien de nieuwe woondoos zich binnen de monumentale gevels bevindt met 
een tussenruimte aan beide zijden, is het van belang dat er, zo maximaal mogelijk 
daglicht binnen kan komen. Er gaat immers al een deel ver1oren in de spouw. 
Maximale daglichttoetreding kan ik bereiken door de gehele doos van glas te maken. 
Wanneer ik deze doos zo kan uitvoeren dat er een transparante massa ontstaat, volg 
ik het concept en los zo het daglicht probleem op. 

Perspex model transparante massa 
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Dit model voldoet aan alle randvoorwaarden en functioneert ook als concept zijnde. 
Helaas is het technisch gezien niet mogelijk om een transparante massa te bouwen. 
Het zal altijd een constructie zijn die bekleed wordt met een glazen huid. De totale 
werking zal geen transparante massa zijn maar een structuur met huid. 
Naast de techniek is er ook nog het probleem van beleving, wie wil er nu in een 
glazen vissenkom wonen? Uit het oogpunt van privacy is dit ook onmogelijk. Dus 
door het toepassen van afschermingen slibt de transparante massa toch dicht en 
ontstaat een troebel geheel. 

8.8.4 Ontstaan beweging 

Het gezaagde perspex model heeft een transparante voor- en achterzijde en de 
zaagsneden zijn translucent. De twee open zijden zorgen voor de directe 
lichttoetreding en de gezaagde zijden voor indirecte toetreding. Wanneer de semi
transparate zijden niet uit gestraald glas bestaan maar uit ondoorzichtig materiaal 
heeft dit nagenoeg geen negatieve invloed op de hoeveelheid licht. Daamaast zal het 
gebruik van de woning in combinatie met het privacy gevoel ervoor zorgen dat de 
bewoners de zijwanden afdekken of afschermen. In deze situatie komt daglicht 
alleen nog via de voor- en achterzijde. 

Deze situatie is realiteit en het oorspronkelijke concept van een transparante massa 
is geheel verdwenen. In plaats van een transparante massa ontstaat er eerder een 
gezaagde doos volgens de ''frietensnijder" met een open voor- en achterzijde. De 
boven-, onder- en zijkanten zijn door het gebruik verworden tot massa. 

~O'tO ~ I 1 v.L. ...... _,. J..:cJ..li-
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vertaling massa in een beweging 

Deze benadering staat aan de basis van het definitieve concept. De massa ben ik 
gaan benaderen als een vorm, als een beweging die ontstaan is door het insnijden. 
De oorspronkelijke doos is door het openen naar de gevel en door het uithollen voor 
de woonruimten verworden tot een vorm die dwars door de bestaande historische 
structuur loopt. In deze holle vorm is de mogelijkheid tot wonen en de open voor en 
achterzijden zijn de "raamopeningen". De massa is nu geevolueerd tot beweging. 
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Beweging persen ontstane vormlbeweging 

Deze beweging is het definitieve concept voor de nieuwe inbouw. De 
daglichttoetreding, privacy, en ontmoeting van de monumentale structuur zijn in dit 
model opgelost. Deze slanke vorm voldoet ook geheel aan de eerste ideeen voor 
een fragiele inbouw die alle nieuwe functies en voorzieningen bevat, maar niet kan 
bestaan zonder de bescherming van de dikke, monumentale schil. Deze vorm 
onderschrijft het uitgangspunt van een harmonieus geheel van monumentale drager 
en inbouw, waarin de een niet kan overleven zonder de ander. 
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8.9 Definitief ontwerp. 

Het idee van de golvende beweging tussen de constructie door, moet nu omgezet 
worden in een technische oplossing. Tijdens het ontwerpproces wordt duidelijk dat 
deze beweging opgebouwd moet worden uit een homogeen materiaal. Dit materiaal 
moet zelfdragend zijn en het geheel constructief overeind houden. Daamaast moet 
de beweging en dus de uitvoering zo zuiver mogelijk blijven zonder extra 
hulpconstructies en bijvoorbeeld isolatiewandjes. Al snel komt het materiaal Dickholz 
naar voren. 

8.9.1 Dickholz 

MERK-Dickholz is een product van Duits fabrikaat. Het dickholz bestaat uit meerdere 
verlijmde lagen naaldhout. Deze kruislings verlijmde lagen naaldhout zorgen voor 
een constructieve plaat die gekoppeld en verlijmd, een zelfdragend bouwwerk kan 
vormen. De constructieve en isolerende eigenschappen maken dit materiaal 
uitermate geschikt voor het realiseren van mijn ontwerp. Daamaast bezit het 
materiaal uitstekende eigenschappen met betrekking tot bevestigingsmogelijkheden. 
Naast de materiaaleigenschappen bezit de plaat ook een goede esthetische kwaliteit. 
De goede afwerking van de platen zorgt ervoor dat het uiterlijk af is en geen verdere 
afwerking benodigd. Het gebruik in deze situatie verlangt dit ook van het te gebruiken 
materiaal. De beweging, die het ontwerp vormt, dient te worden opgebouwd uit een 
homogeen materiaal. De vorm is puur en door en door vervaardigd uit een materiaal. 

De onderstaande figuren geven aan in welke vorm de Dickholz platen aangeleverd 
worden op de bouwplaats. De eerste laat zien dat de prefab fabricage in een 
fabriekplaats vindt. De fabricage omstandigheden zijn hier optimaal. De tweede 
figuur laat een prefab gevel element zien waarin de kopgevel en de raamopeningen 
duidelijk zichtbaar zijn. Deze zelfdragende elementen hoeven alleen maar gekoppeld 
te worden tot een stijf, constructief geheel. Zo is het vrij eenvoudig een bouwwerk te 
realiseren. 

Dickholz gevelelement Dickholz p/aat 
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Een bekend gerealiseerd project met het dickholz product is de parasite lp2 woning 
boven op het las Palmas gebouw te Rotterdam van de architecten Korteknie & 
Stuhlmacher. Deze woning is dus geheel opgebouwd van aan elkaar gekoppelde 
Dickholz platen. Ook in dit project is gekozen voor een pure uitstraling. De 
binnenzijde van het gebouw heeft geen afwerking gekregen, maar bestaat uit de 
samengestelde dickholz platen. De volgende figuren geven de esthetische kwaliteit 
en uitstraling van het product goed weer. 

l 
Las Pa/mas, Rotterdam interieur las Pa/mas 

lnterieur Las pa/mas, aanzicht Dickholzplaten 

Het model, opgebouwd uit dickholz platen, is zodanig constructief stijf dat het zichzelf 
goed kan dragen. Echter, in het eerste ontwerp wordt het model ondersteund door 
pootjes. In eerste instantie is de vorm vanonder naar boven geperst. Later is dit 
gewijzigd en is de zaagsnede omgekeerd. Hierdoor is het geheel veel ruimtelijker 
geworden en de begane grond opener. De ruimte loopt nu onder en tussen de vorm 
door. 

Eerste Dickholz model op poten definitieve vorm 
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8.9.2 Ondersteunen 

De vorm met haar verticale staven moet nu worden gedragen en ondersteund. 
Denkend vanuit de eerste schetsen komen de poten naar voren. Deze poten kunnen 
niet zo onder een horizontale dickholz plaat gemonteerd worden, doorponsen is 
grote risico. Er zal dus of een extra hulpconstructie toegepast moeten worden, of een 
zodanige plaatsing dat een directe krachtsafdracht goed mogelijk is. 

Het ondersteunen van het dickholz model kan op vier manieren: 

Allereerst is er de mogelijkheid om een hulpconstructie in het onderste deel aan te 
brengen. Twee balken die de verticale wanden ondersteunen en op hun beurt weer 
afgesteund worden op palen. Deze ondersteunende constructie doet zwaar afbreuk 
aan het homogene karakter van de vorm. 

Mogelijkheid 1, ondersteunen 

De volgende mogelijkheid is afgeleid van de vorige oplossing. De losse drager is 
vervangen door een stempel. Ook hier wordt de vorm te zwaar aangetast. 

mogelijkheid 2, stempel 

De vorm met de zaagsneden vanonder naar boven gekeerd zorgt ervoor dat de 
ondersteunende tafel constructie de tussenruimte geheel opsluit. Dit is niet goed 
aangezien de ruimtelijke kwaliteit geheel tenietgedaan wordt. 

moge/ijkheid 3, tafelconstructie 

100 



Raimond Hamers 8 herbestemming 

De laatste mogelijkheid is de oplossing te zoeken in een ondersteuning per vertikaal. 
De krachtsafdracht is geheel volgens het ideate mechanische schema. Deze 
oplossing volgt geheel de vorm van het model. Daamaast gaat dit type 
ondersteuning de ideate combinatie aan met het dickholz. De kracht wordt in het 
verticale vlak afgedragen. 

,. 

mogelijkheid 4, steunen op poten 

8.9.3 Verticale ondersteuning 

De laatste oplossing is de meest ideate. De constructieve kracht van het dickholz 
wordt ten voile benut. Alleen heeft de aanwezigheid van vier poten per vertikaal een 
behoorlijke inpakt op de begane grond en op het beeld. De vier dozen samen 
bevatten zeventien verticalen. Deze verticalen hebben ieder vier poten, dus samen 
68 poten. Het gevolg is dat de begane grond een "bomenbos" wordt. Het idee van 
een open begane grond wordt langzaam afgebroken. In een aantal schetsen heb ik 
geprobeerd te onderzoeken of er oplossingen zijn in het weglaten van een aantal 
pootjes of het vervangen door schijven. 

Verticale pootjes ender de wanden: 
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Al die pootjes roepen een druk beeld op, het "bomenbos". De ondersteunende palen 
zijn een letterlijke oplossing, een saai, statisch geheel. Oat moet spannender en 
dynamischer kunnen. 
In de plattegrond ontstaat een rustig en regelmatig patroon door de regelmaat van de 
kolommen. Dit patroon sluit goed aan bij een nieuwe begane grond indeling. 

Poten schuin en enkele weggelaten: 

Het geheel wordt veel dynamischer en spannender. Echter ook veel onrustiger. Toch 
is de oplossing nog steeds erg letterlijk en onrustig. Op 68 paten merken we een paal 
meer of minder ook niet op. 
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De plattegrond wordt door het verspringen ook onrustig en geeft moeilijkheden bij het 
goed indelen. 
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Plaatsen schijven: 

In plaats van een heleboel schijven kunnen er op een slimme wijze ook een aantal 
schijven geplaatst worden. Deze schijven kunnen zodanig staan dat een directe 
verticale krachtsafdracht vanuit de dickholzwanden goed mogelijk is. Ook zijn er veel 
minder nodig om een doos te dragen. 
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Het beeld van de doos op schijven wordt veel spannender en dynamischer. Helaas 
wordt de begane grond een grote warboel en opgedeeld in veel, onwerkbare ruimte. 
De grote openheid en ruimtelijkheid is geheel verdwenen. 
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8.9.4 Zwevende doos 

Uit voorgaande schetsen wordt al snel duidelijk dat de ondersteunende constructie 
een grote invloed heeft op het beeld dat ontstaat. De ruimtelijke kwaliteit komt al snel 
in het gedrang. De begane grond wordt opgesloten terwijl een doorlopen in de 
tussenruimte gewenst is. Het beeld dat ontstaat is heel vaak saai en statisch 

Welk beeld wil ik nu bereiken? 

lnbouw zweeft a/s een wolk 
De doos wordt van bovenaf ingeschoven door de constructie heen. Ter plekke van 
de eerste verdieping blijft de doos als het ware hangen, de doos zweeft als een wolk 
in het monumentale gebouw. De ruimte binnen de monumentale schil loopt om de 
doos heen en er tussendoor. Door het zweven ontstaat er een sterk spanningsveld 
dat we goed ervaren in de beleving van het complex. 

Als ik dit wil bereiken moet ik van een ondersteunende constructie afstappen en de 
doos gewoon laten zweven. Oat is echter eenvoudiger gezegd dan gedaan. 
In een aantal schetsen is meteen duidelijk welke oplossing het beeld van een 
zwevende doos het beste ondersteunl 

Zweven: 

Koppelen met overstekertjes: 

mogelijkheid 1 
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Ophangen aan bestaande dak met koppelstaven: 

moge/ijkheid 2 

Ophangen aan nieuwe constructie in zaagsnede: 

( -
• • • 

mogelijkheid 3 
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Een nieuwe ligger onder elke verticaal : 

I 
mogelijkheid 4 

Ophangen aan een nieuwe spant constructie die op het metselwerk wordt 
gemonteerd: 

moge/ijkheid 5 

8.9.5 Oplossing 

De laatste oplossing heb ik dan ook besloten uit te werken. De tussenruimte wordt 
zo min mogelijk opgevuld (fig 1,2 en 4) en ook de zaagsneden dreigen niet dicht te 
slibben (fig 3). Ook constructief gezien is de oplossing ideaal, het metselwerk is 
600mm dik en biedt de mogelijkheid om meerdere spanten te plaatsen die de inbouw 
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dragen. Vanuit deze nieuwe spantconstructie worden de dickholz platen met 
hangers, cq trekstaven opgehangen. 

J .--- - - -

===- .... ,._ -
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Ophangen met trekstaven aan nieuw spant 

De doos lijkt letterlijk als een wolk te zweven ender de monumentale kapconstructie. 
Er ontstaat een spannend en dynamisch geheel. Door de beleving en benadering 
wanneer het gebouw over de verdiepingen wordt begaan, dringt de prangende vraag 
zich op hoe dit zweeft. Op de allerlaatste verdieping wordt echter pas duidelijk hoe 
het geheel gemonteerd is en wordt de zwevende constructie pas vrij gegeven. 

De definitieve draagstructuur moet de dickholz vorm gaan dragen. De 
draagconstructie zit ender de kap van het monument en is in eerste instantie niet 
direct zichtbaar. 

Verticale /angsdoorsnede; duidelijk zichtbaar zwevende doos met hangers 

106 

I 
I 

__ L __ 
I 
I 

--+-- -
1 

I 
--+----

1 

I 
--f---

1 

I 



Raimond Hamers 8 herbestemming 
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DI~_ 
Vertica/e dwarsdoorsnede 

De sterke, robuuste dickholz vorm zal in zijn puurheid ook uit gevoerd worden. De 
detaillering zal vanuit dit uitgangspunt worden uitgewerkt. 

Onderstaande isometrie geeft het ontstane beeld duidelijk weer. Hieraan zal elke 
verdere bouwtechnische beslissing gerelateerd worden. 
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lsometrie nieuw ontwerp inbouw 
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9. Detaillering 

De isometrie geeft duidelijk weer welke uitstraling ik wens te bereiken. In de rechter 
schets is duidelijk te zien dat de vloeren zijn opgehangen binnen een dickholz 
omhulsel. De open voor en achterzijde is dichtgezet met glas. Door het verschuiven 
van glasplaten wordt er toegang gekregen tot de ruimte. In de bovenste laag is de 
beweging van het dickholz duidelijk voelbaar en zichtbaar, de wand stopt en gaat de 
hoek om, om de balkstructuur heen. 

Om dit beeld te bereiken dient de detaillering zo puur en minimalistisch mogelijk te 
zijn. In beginsel wil dit zeggen dat de vorm ook opgebouwd wordt uit puur dickholz. 
De onderlinge verbindingen zijn dan ook traditionele vingerlas verbindingen. Hiermee 
wordt het homogene karakter van de beweging benadrukt. Een andere oplossing 
was het gebruik van een L staal die de koppeling verzorgt. Echter het toevoegen van 
een L staal ondermijnt de pure uitstraling. Onderstaande details geven duidelijk aan 
hoe de schetsen in techniek zijn vertaald. 

wano en i:iak verl i j!llO . 

¥in90rlas verb inch n9 

Opbouw dak: 

MERI(. Oitl<hoh 200•• 

RVS .. 10 noutore~oout 

RVS l 65. 50. 6 

Opbouw dale 

MERK OiCl<f\OlZ 700 .. 11 

Dit hoekdetail geeft 
duidelijk de gekozen 
oplossing weer ten 
aanzien van de gekozen 
techniek en uitstraling. 
De hoek is zowel binnen 
als buiten puur dickholz 
en de verbinding is een 
lijmverbinding, dus 
zonder storende 
bevestigingen. 

Nevenstaand detail geeft 
de verticale doorsnede 
weer van de bovenzijde, 
het "dak" van de vorm. 
Het glas is zo minimaal 
mogelijk bevestigd. Een 
RVS L staal zorgt voor de 
ondersteuning waaraan 
het glas vast gelijmd 
wordt. Duidelijk zichtbaar 
is de keuze voor een 
basic bevestiging, niets 
weggewerkt, maar puur 
aanwezig. 

Uit de schetsen blijkt duidelijk dat de vloeren van een ander materiaal en 
samenstelling zijn dan het dickholz omhulsel. De vloer is dan ook het element dat de 
ruimte leefbaar maakt. In de vloer bevindt zich allereerst een stijve ring en eigen 
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draagstructuur. Hiermee is een conceptuele keuze gemaakt, een constructieve 
loskoppeling tussen vloer en omhulsel. Daamaast bevindt zich in de vloer de meeste 
techniek, van installaties tot warmte- en geluidsisolatie, akoestische ontkoppelingen 
en voorkomen contactgeluid. 

De vloer moet voldoen aan de feitelijke eisen van een woningscheidende wand. 
Vanuit dit oogpunt heb ik geprobeerd het risico van geluids- en warmte lekken zoveel 
mogelijk in te perken. Allereerst begint dit bij de verbinding met het dickholz. De 
verbinding is uitgevoerd met een nok, geen directe lekmogelijkheid voor geluid. Al 
het geluid moet via een omweg en komt direct in een goed sluitend isolatiepakket 
terecht. Daamaast zorgt een zwevende dekvloer en een akoestisch plafond voor een 
eerste geluidsbarriere. 
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10. lnstallaties 

Het ophangen van de nieuwe inbouw aan de stalen spantconstructie zorgt ervoor dat 
de inbouw inderdaad ervaren wordt als een zwevende wolk. Echter, dit ophangen 
brengt meerdere technische problemen met zich mee. Het grootste probleem is het 
onderbrengen van de diverse installaties, zoals elektra, riolering, water en 
verwa rm ing/ventilatie. 

Wanneer we het model bekijken is al vrij snel duidelijk dat intern transport in ieder 
geval op een traditionele wijze kan. Later heb ik de mogelijkheid bekeken om het 
leidingverloop in het concept te integreren. Het probleem zit echter in de aan- en 
afvoer van de leidingen. Hoe kan ik met name de koppeling maken tussen de 
zwevende inbouw en het afvoeren naar buiten toe, zowel voor de riolering als voor 
de ontluchting? 

10.1 riolering, water en elektra 

Maatgevend is de zwaarste leiding, in dit geval de riolering . Deze buis met een 
minimale diameter van 110mm is niet, of nagenoeg niet weg te werken cq in te 
pakken. In het open, ruimtelijke karakter van het klooster is een dikke, ingepakte 
leidingschacht niet wenselijk. Toch zal minimaal de onderste verdieping een 
aansluiting met het gemeentenet moeten hebben. lk ben de diverse vertrekken dan 
ook als afzonderlijke woonunits gaan beschouwen die ik dien aan te sluiten op een 
netwerk, allereerst per woning en later per verticale laag. 

Plugpunten per woning: 

Een eerste, goede gedachtegang is om de losse woningen te beschouwen als 
plugpunten aan een ringleiding. Deze ringleiding kan vrij eenvoudig onder de 
rondlopende looproute gesitueerd worden. De verdiepingshoogte is van dien aard 
(min 2800mm) dat vrij verkeer onder de balkstructuur en ringleiding mogelijk is. Per 
woning is ter plekke van de deuropening een plugpunt te vinden waardoor enerzijds 
wordt aangevoerd en anderzijds wordt afgevoerd. Dat betekent praktisch dat alle 
leidingen in het vloerpakket moeten worden ondergebracht. Hierdoor neemt de 
constructiehoogte dusdanig toe dat er een overmaatse vloerdikte ontstaat. Zowel 
economisch als esthetisch is dit niet wenselijk. Daamaast is er de mogelijkheid op 
het onstaan van geluidslekken in de woningscheidende vloer. Dit moet absoluut 
voorkomen worden. Voordeel is dat het verticale verloop buiten de woning gelegd 
kan worden. Hierdoor wordt de meeste geluidsoverlast uit de woonruimten gehaald 
en ondergebracht in de liftkoker. In deze koker is de geluidsoverlast minimaal en is 
de leiding tevens goed te isoleren. 
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Wanneer alle woningen als plugpunten worden beschouwd, betekent het dat elke 
verdieping een ringleiding nodig heeft. Dit betekent in het ontwerp dat onder elke 
looproute een leiding komt te lopen. Hierdoor zal de tussenruimte nog verder dicht 
slibben. Dit moet absoluut voorkomen worden, de spouwruimte moet zo open 
mogelijk blijven. Alie, extra toegevoegde elementen in deze spouw, tasten het 
zuivere en heldere beeld aan van de zwevende inbouw. 

Plugpunt in onderste laag: 

Vanuit het feit dat de spouw te vol raakt, heb ik er voor gekozen om een ringleiding 
onder de looproute van de eerste verdieping te situeren. Op deze wijze beperk ik het 
aantal extra elementen tot een leiding in plaats van drie. Naast maximale openheid in 
de spouw bereik ik ook dat het beeld van een zwevende doos niet wordt aangetast, 
Elke leiding onder of dwars door de doos heen doet hieraan afbreuk. Nu schiet er uit 
de doos, onder de eerste verdiepingsvloer, een leiding die vrij lijkt te lopen. Deze 
leiding loopt los van het dickholz omhulsel. Hierdoor blijft de kracht van de sterke 
inbouw overeind. Elke verticale staaf krijgt dus in de onderste verzamellaag een 
horizontale uitloop die verbonden is met de ringleiding onder de looproute. 

Een leiding ter plaatse van de eerste verdieping betekent wel dat in of aan de doos 
per verticale staaf een standleiding nodig is. Deze standleiding gaat dan in de 
onderste ruimte over in een horizontale aansluiting. Deze horizontale aansluiting is 
op haar beurt weer aangesloten aan de ringleiding (rode lijn in figuur met 
plattegrond) die via de liftkoker doorloopt tot aan het gemeentenet. 

Een standleiding wordt traditioneel ondergebracht in een leidingschacht Deze 
schacht is zodanig gesitueerd in een gebouw dat er een gunstige ligging is ten 
aanzien van de riolering van met name de toiletten. De diameter van een toilet 
uitloop is 110mm en daarmee de grootste. Meestal is een leidingschacht een 
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gemetselde koof waarin de standleiding loopt en zich alle aftakkingen bevinden. Door 
de goede constructie en isolatie is geluidsoverlast tot een minimum gereduceerd. 

Plattegrond eerste verdieping met ringleiding (in rood, standleiding in liftkoker) 

Deze goede, bouwkundige plaatsing en uitvoering van een leidingschacht moet ik 
ook zien te creeren. Echter, gezien vanuit de plattegrond en esthetica ten aanzien 
van de pure dickholz-wanden en detaillering, is een standaard schacht niet wenselijk. 
lk zal moeten proberen deze schacht zodanig onder te brengen, dat deze visueel niet 
zichtbaar is, of althans geen afbreuk doet aan het ontwerp. 

De meest ideale plaatsing is zo kort mogelijk bij de toiletunit. Door een directe 
aansluiting van het toilet op de standleiding is een horizontaal verloop in de vloer niet 
nodig. Hierdoor kan de constructiehoogte beperkt blijven en is het risico van 
geluidsoverlast sterk verlaagd. 
De uitvoering van de wanden in dickholz platen die zowel aan de binnen- als aan de 
buitenzijde niet bekleed zijn, brengt met zich mee dat er geen mogelijkheid is om 
leidingen weg te werken in voorzetwandjes. Oat betekent concreet dat een 
standleiding dwars door de ruimte loopt en niet zoals gewoonlijk goed ge·isoleerd en 
weggepakt in een koof. 
Deze plaatsing in combinatie met het ophangen van een stortbak heeft ertoe geleid 
dat ik een extra voorzetwand plaats ter plekke van de toiletpot. In deze voorzetwand 
kan ik de stortbak onderbrengen en tevens de standleiding monteren. Deze is goed 
te isoleren over de volledige lengte. Daarmee is de mogelijke geluidsoverlast tot een 
minimum gereduceerd. 
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10.1 .1 waterleidingen 

Het probleem van het integreren van de riolering is nu opgelost. Blijft over het 
plaatsen van waterleidingen. Het is vrij logisch dat de waterleiding parallel loopt met 
de riolering. lmmers, elk toestel dat een afvoer bezit heeft ook een wateraanvoer 
nodig, vaak zowel warm als koud water. 

De aanvoer kan dus ook via de schacht achter de toiletunit. Vanuit deze schacht takt 
de waterleiding af naar de diverse tappunten. Dit horizontaal verloop kan in de 
installatiegoot langs de dickholz wanden. Deze goot heb ik speciaal ontworpen om 
een horizontale oversteek in de vloer mogelijk te maken (zie par 9.1 .2). Het verticaal 
verloop zal vrij over de wand zijn. Vanuit esthetisch oogpunt is dit de beste oplossing 
aangezien het puur gebruiken van de dickholz platen dit met zich meebrengt. 
lnpakken en wegwerken in voorzetwandjes ondermijnt het pure karakter en 
uitstraling. 

10.1 .2 Elektrische installatie 

Blijft over het plaatsen van elektra leidingen, contactdozen en lichtpunten. Deze 
installaties dienen zo geplaatst te worden dat zij de pure detaillering en uitvoering 
ondersteunen. Daamaast dient het elektranet aanpasbaar en uitbreidbaar te zijn. 

Het karakter van de woonruimten en het klooster in combinatie met de gekozen 
materialisatie heeft een pure uitstraling. Hieruit vloeit de keuze voort om geen 
gebruik te maken van voorzetwandjes. Oat betekent dat wandcontactdozen, 
lichtschakelaars en lichtpunten worden uitgevoerd in een basic opbouwsysteem. 

Op o ouw v ) o &r 

r •<>0 Ho11er HE:no.t. 

1...-tsl l et 1e goo t 

U•'" l>J- ~•Pf'I'" &D ~ 100-

tlr< VC)fGe t lO i<f>ti rog. DeVttitigirogios t t ll t li tifOO l 

De toevoer van verticale leidingen loopt via slagvaste buizen over de binnenzijde van 
de dickholz wanden. De horizontale verbindingen en verdeeldozen kunnen in de 
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vloer cq plafond worden ondergebracht. Vanuit deze verdeeldozen is een vrij 
horizontaal verloop mogelijk in de installatie goot. Deze goot loopt parallel aan de 
wanden. De bovenzijde van de goot bestaat uit meerdere dekplaten waarin 
contactdozen naar keuze gemonteerd kunnen worden. Eenvoudig verplaatsen is nu 
ook mogelijk. Deze installatiegoot vergroot ook de bereikbaarheid van de installaties 
voor onderhoud of uitbreiding. 

10.2 Klimaatbeheersing 

Het uitgangspunt van deze herbestemming is afgeleid van een bouwfysisch 
probleem, de isolatiewaarden van de scheidingsconstructies en hun energieverlies. 
Direct in dit verlengde ligt natuurlijk het probleem van verwarmen en koelen. Kort 
samengevat als klimaatbeheersing. 

Het isolatieprobleem in een monument zit in de uitvoering van de 
scheidingsconstructies. De isolerende capaciteit van de originele wanden en daken 
is minimaal. Hierdoor ontstaat bij het verwarmen een te groot energieverlies. Dit 
probleem is in concept fase opgelost door het plaatsen van een nieuwe inbouw die 
voldoet aan alle huidige eisen met betrekking tot energieverlies. De spouw tussen 
het monument en de inbouw functioneert als een overgangsgebied. De gewenste 
temperatuur ligt hierin beduidend lager (16 tot 18 graad Celsius) dan in de 
woonruimten (20 tot 23 graad Celsius). Dit overgangsgebied in combinatie met een 
goed gebouwbeheersprogramma zorgt ervoor dat het energieverlies beperkt wordt. 

I 

Een gebouwbeheersprogramma houdt in dat er voor het complex een 
luchtverwarmingssysteem in combinatie met ventilatie en bevochtiging is ontwikkeld. 
Het gewenste klimaat in de woonruimten is apart regelbaar via een luchtverwarming. 
De benodigde verse lucht kan direct van buiten ofwel mechanisch naar binnen 
gehaald worden. Naast ventilatie en verwarming is de relatieve luchtvochtigheid ook 
van belang voor een prettig leefklimaat. De lucht dient dan bevochtigd of ontvochtigd 
te worden naar gelang de waarde van de aangezogen lucht. 

10 .3 Klimaatsbeheersingsschema 

In mijn ontwerp heb ik gekozen voor een combinatie van luchtverwarming en 
gebalanceerde mechanische ventilatie met warmteterugwinning. De lucht 
verwarming is bovenop de inbouw geplaatst ender de kapconstructie. De installatie is 
hier goed bereikbaar en niet zichtbaar. Daamaast is intern transport mogelijk zonder 
dat leidingen vanuit bijvoorbeeld de kelder omhoog steken naar de zwevende doos 
toe. Bijkomend voordeel is dat de leidingen door de hoge plaatsing korter zijn . 

Luchtverwarming 

De luchtverwarming van het gebouw is gericht op het creeren van een behaaglijk 
klimaat. Allereerst is er de woning die verwarmd wordt tot een temperatuur van 22 
graden. Deze temperatuur is per woning reguleerbaar door middel van nakoelen of 
naverwarmen met bijvoorbeeld een fan-coil systeem. Het nabehandelen geschiet in 
een klimaatplafond met behulp van koud of warm water. Een eventuele bevochtiging 
is hierin ook mogelijk. De verkeersruimte functioneert als een bufferzone tussen het 
binnen- en het buitenklimaat met een temperatuur van maximaal 18 graden. 
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Ventilatie 

De woningen dienen uiteraard voldoende geventileerd te worden. De ventilatie 
kunnen we opsplitsen in een duurventilatie en een spuiventilatie in bijvoorbeeld een 
zomersituatie. De duurventilatie wordt geregeld door een gebalanceerd ventilatie 
systeem met warmteterugwinning. Dit systeem is gekoppeld met de luchtverwarming. 
De spuiventilatie vindt plaats via het open zetten van ramen in de buitengevel. 

Het volgende schema verduidelijkt de werking van het verwarmings- en ventilatie 
systeem: 

Aanvoer: 
De aanvoer van verse, koude lucht vindt plaats via kanalen in het dak. Deze koude 
lucht loopt via een warmte-terugwin moduul naar het verwarmings- en daama 
uitblaasmoduul. Van hieruit wordt de verse voorverwarmde lucht in de tussenruimte 
geblazen. In de diverse woningen kan het klimaat worden nabehandeld door het 
klimaatplafond. 

Afvoer: 

De verbruikte lucht wordt per woning uit de woonruimten afgezogen. Deze afgezogen 
lucht wordt omhoog gebracht door kanalen. De afgezogen lucht komt hiema terecht 
in het warmte-terugwin moduul. De verwarmde, verbruikte lucht warmt de verse, 
koude lucht op via een warmtewisselaar. Hiema wordt de lucht naar buiten toe 
uitgeblazen. 

Aanvoer koude/verse lucht 

Aanvoer verse, 
voorverwarmde 
lucht 

Afvoer warme/gebruikte 
lucht 
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11. Maquette 

toenadering kloostercomplex: 

Vide bij binnenkomst massa nieuwe inbouw 

Doosjes ondersteunende diensten onder inbouw opgehangen inbouw 
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12. Slotwoord 

Het gehele afstudeertraject heeft drie jaar in beslag genomen en was zwaarder als ik 
dacht. De omvang van het gekozen afstudeerproject was vooraf moeilijk in te 
schatten. De bouwkundige complexiteit van het gehele complex, het historisch 
onderzoek en daar op volgend, het nieuwe ontwerp. Oak hierin blijkt een eenvoudige 
oplossing zich te ontwikkelen tot een complexe situatie met haar bijbehorende 
problematiek. Uiteindelijk is het ontwerp dan afgerond en is het afstudeerproject 
voltooid. 

Deze voltooiing had niet zonder goede hulp en begeleiding tot stand kunnen komen. 
Daarom bedank ik in de eerste plaats de voorzitter van de afstudeercommissie 
Prof.ir. J.M.Post, de beide begeleiders A.J.M.Walraven, Arch. A.v.B., J.A.C. Hofman, 
Arch. A.v.B. en externe adviseur bouwfysica Dr. ir. H.L. Schellen. 
Uiteraard mag ik de hulp en ondersteuning van mede afstudeerder Joost van der 
Veer en mijn familie en vrienden niet vergeten. 

Verder kan ik alleen nag een ieder veel succes wensen in de toekomst. 

Raimond Hamers 



Bijlage 1 Berekeningen bouwfysica 

1. Bepalen van de dauwpuntstemperatuur 

Bij klimaatinstallatie: 

Xi -Xe= GpN 
xi = waterdampgehalte binnen 
Xe= waterdampgehalte buiten 
G = dampproductie 
V = volumedebiet 

• Verkeersruimte 
Ti= 18 °C; RV= 50% 
P max = 2065 Pa. 
Pd= 0,50 x 2065 = 1032 Pa 
~ bijbehorende dauwpuntstemperatuur (Td) = 7,4°C 

• Verblijfsruimte 
Ti = 20C; RV = 50% 
Pmax = 2340. 
Pd= 0,50 x 2340 = 1170 Pa 
~bijbehorende dauwpuntstemperatuur (Td) = 9,3°C 

2. Grenstemperatuur schimmelgroei 

RV x Ps =Pd 

Ti = 18°C ~ Pd = 867 Pa 

~ Schimmelgroei vindt plaats bij een Relatieve Vochtigheid van 70 - 90%; 
rekenwaarde = 80%. 

Als RV = 80%, dan Ps = 867/0,8 = 1084 Pa. 
De hierbij horende grenstemperatuur voor schimmelgroei bedraagt 8, 1°C. 

Ti = 20°c ~Pd= 913 Pa 

~ Schimmelgroei vindt plaats bij een Relatieve Vochtigheid van 70- 90%; 
rekenwaarde = 80%. 

Als RV = 80%, dan Ps = 913/0,8 = 1141 Pa. 
De hierbij horende grenstemperatuur voor schimmelgroei bedraagt 8,9°C. 



3. Berekeningen oppervlaktetemperaturen wand (onaangepast) 

R = d/'A 

R= warmteweerstand constructie [m2KJW] 
d= dikte van de constructie [m] 
'A= warmtegeleidingscoeffient [W/mK] 

R1 = warmteweerstand lucht-op-lucht [m2KJW] 
Ri = warmteweerstand binnen 0,04 m2KNV 
Re= warmteweerstand van de constructie [m2KJW] 
Re= warmteweerstand buiten 0, 13 m2KJW 

~ uitgangspunt is de gevel bestaande uit 600 mm. metselwerk +--

d [m] 
le [W/mK] 
R [m2K/W] 

• Verkeersruimte 

Ti = 1a0 c 
Te= -7°C 

Re 

0,04 

Opperv/aktetemperatuur 1i:o = 

Oppervlaktetemperatuur T;.-o = 

• Verblijfsruimte 

Re 
0,60 

1,3 (uit tabel) 
0,46 

(Re+ Re) 
x L1T +Te 

(Re+ Re+ R;) 

( 0,04 + 0,46 ) 
x 25- 7 = 

(0,04 + 0,46+0,13) 

Ti= 20°c 
Te= -7°C Hierbij bedraagt de oppervlaktetemp. 

Ri 

0,13 

12,8°C 

14,4°C 

Bij de wanden zal in onge·isoleerde toestand GEEN oppervlaktecondensatie 
optreden; Ti;o > Tdauwpunt 

Bovendien zal er ook geen schimmelvorming plaatssvinden omdat aan de eis 
Ti;o > T schimme1 ook wordt voldaan. 



4. Berekening benodigde hoeveelheid isolatie 

Wandopbouw; uitgaande van 600 mm. metselwerk 
• 600 mm. metselwerk; 
• isolatie XPS ??? mm (in de berekening X genoemd); 
• gipsplaat; 
• stuclaag. 

Gewenste oppervlaktetemperatuur van de wanden gedraagt 17°C 

T;;o = ( Re + Re ) 
----- x L1T+ Te= 17°C 

(Re+ Re+ R;) 

Ti= 20°c 
Te= -7°C 
~T= 27 

17 = 

(0,04 + 0,46 + x + 0,041 + 0,08) 

(0,04 + 0,46 + x + 0,041 + 0,08 + 0, 13) 
x 27- 7 = 

Volgens een berekening volgt dat X = 0,489; dit is Rbenodigd voor de isolatie 

R = d/')..; d = R x /... 

A. van XPS bedraagt 0,035, en de benodigde isolatiedikte = minimaal 17 mm. 
Uit praktische overwegingen wordt een isolatielaag van 20 mm. toegepast. 

Wand lsolatie* gipsplaat stucwerk 

d [m] 0.6 0.020 0.0095 0.005 

A. [W/mK) 1.3 0.035 0.23 0.52 
R [m2K/W] 0.04 0.46 0.571 0.041 0.010 
µ [-] 31 80 6 10 
µd [m] 18.6 1.36 0.057 0.05 

* bij toepassing van een isolatielaag van 20 mm. 

0.13 



5. lnwendige condensatie 

Uitgangspunt berekening: 

Ti = 20°c ; RV = 50% 
Te= 3°C; RV= 85% 

Temperatuurverloop in de constructie kan nu worden berekend: 
T1 = (0.04) I (1 .252) x 17 + 3 = 3.54°C 
T2 = (0.04 + 0.46) I (1.252) x 17 + 3 = 9.79°C 
T3 = (0.04 + 0.46 + 0.571) I (1 .252) x 17 + 3 = 17.54°C 
T4 = (0.04 + 0.46 + 0.571+ 0.041) I (1 .252) x 17 + 3 = 18.09°C 
T5 = (0.04 + 0.46 + 0.571+ 0.041+0.010) I (1 .252) x 17 + 3 = 18.23°C 
T6 = (0.04 + 0.46 + 0.571+ 0.041 + 0.010 + 0.13) I (1 .252) x 17 + 3 = 20°c 

• Bij deze verschillende temperaturen horen uiteraard maximale 
dampspanningen (Pmax) -
Deze kunnen m.b.v. het tabellenboek bepaald worden. 

• Bij de buitenlucht van 3°C en een RV. van 85% hoort een optredende 
dampspanning van 1170 Pa; 

• Bij de binnenlucht van 20°C en een RV. van 50% hoort een optredende 
dampspanning van 644 Pa; Dit is Pd· 

Met behulp van de methode van Glaser kan nu grafisch bepaald worden of er 
inwendige condensatie plaatsvindt. 
Door allereerst de optredende dampspanning (Pd) in de grafiek te tekenen en tussen 
deze twee waarden een recht lijn trekken worden de dampspanningen in de 
verschillende lagen grafisch bepaald. 
Vervolgens worden ook de uit het temperatuurverloop bepaalde maximale 
dampspanningen (Pmax) in de grafiek getekend. 
Komt de optredende dampspanning boven de maximale uit, dan is er sprake van 
inwendige condensatie. Blijft hij eronder; dan is er geen inwendige condensatie. 

2 

____ .... ----········ 

TI ·c1 

T 
0 µ x d [m] 

18 .6 1 .9 
20.01 

20.07 

2000 

1000 

P[Pa] 

Uit de grafiek blijkt dat nergens Pd> Pmax· Conclusie: er treedt geen inwendige 
condensatie op. 
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