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Refle
ctie

             Indian Summer II was voor mij het 
            eerste master project. Omdat er geen ander 
           keus meer over was, had ik de keuze dit project 
          te kiezen, of toe te zien hoe anderen hun werk deden. 
         Na het lezen van de projectomschrijving was ik benieuwd                
        wat het eindresultaat zou zijn. 
       Ouderenhuisvesting is een actueel thema dat nog vele jaren             
      zal duren. Op de arbeidsmarkt zal hier ook vaak aandacht aan    
     besteed worden. Dit maakte het voor mij interessant om dit      
    project te gaan doen. 

   In het vooronderzoek kwamen enkele resultaten naar voren die ik in het           
  project wilde integreren. Langer actief bezig zijn bevordert de gezondheid    
 is er daar een van. Daarnaast was het landschappelijke wonen voor mij 
een belangrijk uitgangspunt. Maar het misschien toch wel het belangrijkste    
 uitgangspunt is het voorkomen van vereenzaming. 
  Het ontwerp gedeelte kende een moeizame start. Schaal en maat 
  vormden het grootste probleem. Tijdens het proces heb ik enkele 
   varianten bekeken. Hieruit is het uiteindelijke model gerold. 

     Het tijdschema dat voor het ontwerp gedeelte stond was erg kort in     
      verhouding met het onderzoeksgedeelte. Mede door een laat ontwerp  
       ben ik aardig in tijdnood gekomen. Een week extra zou zeker niet 
         verkeerd zijn geweest, of anders gezegd; eerder een ontwerp 
 uitwerken. Ook de combinatie met Seminar was erg zwaar, mede         
  door twee deadlines 2 weken na elkaar. 

    Ondanks het moeizame verloop was het een interessant project.  
     De combinatie met seminar had ook zijn voordeel, doordat het                   
      thema kon combineren. Uiteindelijk ben ik redelijk tevreden over    
       het eindresultaat

Antoine van Cruchten
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    Uit het vooronderzoek is 
             gebleken dat er de komende 30 
            jaar een ‘explosieve’ groei plaats 
           vindt van ouderen in Nederland. De 
          huidige huisvesting is niet toereikend 
         voor dit aanbod van mensen. Een 
       bijkomend probleem is de wensen van 
     de ouderen. Zij willen niet langer 
   gestapeld wonen, maar de herfst van hun 
  leven ruimer, zelfstandiger en landelijker, 
met behoud van de zorgintensiteit 
  doorbrengen.

Project omschrijving

         De huidige 
  zorginstellingen zijn voornamelijk 
        in stedelijke omgeving georiënteerd. 
   Er is behoefte aan een ‘landelijke’ 
        verstedelijkingstype waar ouderen hun laatste 
   levensfase kunnen volbrengen. In de Verenigde 
     Staten is al veel ervaring opgedaan met zogeheten
      ‘product communities’ voor ouderen. In Nederland 
         is een dergelijke vorm nog niet voorhanden 
  en erg omstreden. Momenteel 
    zijn er diverse projecten die zich op een 
                 andere vorm van huisvesting 
                   voor ouderen richten.

In dit project is een zoektocht 
 verricht naar een nieuwe typologie voor 
  ouderenhuisvesting. Het project bestaat 
   uit twee delen; onderzoek en ontwerp. In 
    dit deel gaat het alleen om het ontwerp.
     Het ontwerp richt zich op ouderen van 55+ 
      met dezelfde intenties. Het project is niet   
      plaatsgebonden. Er wordt als het ware een  
       concept gecreëerd dat ‘overal’ geplaatst 
        kan worden. 
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Programma van Eisen

    Vanuit de opdracht werd 
   gevraagd om een nieuwe typologie 
   van ouderenhuisvesting. Hierbij 
   werd gedacht aan een ‘product 
   community’ zoals dat in de Verenigde     
  Staten al bekend is. Tot dusver stuiten       
  deze vormen van samenleven op 
  protesten van tegenstanders. 
 Ouderen willen graag ruimer en 
 landelijker wonen. Daarnaast is het 
 belangrijk ouderen zolang mogelijk actief    
 bezig te laten zijn en te voorkomen dat 
 zij zich eenzaam voelen. Ik heb 
     daarom gekozen voor ouderen-
 huisvesting in de vorm van 
  een Ecovillage. 

   Een Ecovillage is 
      een gemeenschap waar 
mensen leven volgens drie uitgangspunten:
 - Ecologie
   - Gemeenschapsvorming
     - Spiritualiteit
   Een Ecovillage is doorgaans niet groter dan 150    
    mensen. Dit heeft te maken met het aantal   
      mensen dat één individu kan onthouden. De 
      dorpen zijn over het algemeen ecologisch op 
       het gebied van bouwen, energie en voedsel. 
       Dit houdt in dat zij ook hun eigen voedsel 
        verbouwen. Door de sterke gemeenschap 
         die binnen deze vorm van huisvesting 
          heerst, ontstaat er een eenheid tussen 
     de bewoners. De spiritualiteit kent 
         uiteenlopende vormen.

Voor het programma van eisen 
betekend dit het volgende:

- ca. 150 woningen
- Gemeenschapshuis
- ‘Living machine’ (waterzuivering)
- Gemeenschappelijke buitenruimte
- ‘Zwemvijver’
- Ruimte om voedsel te verbouwen
- Zonnecellen
- Ecologische woningen

   Ecovillages 
      passen binnen de gestelde 
vraag. Zij zijn doorgaans in landelijke 
omgeving gelegen. Dit wordt versterkt door 
 de ecologische huizen. Vanuit het punt van 
 vereenzaming vormen Ecovillages een goede 
  uitkomst. Juist doordat ze voor hun eigen eten 
   zorgen en gemeenschappelijk activiteiten 
   ondernemen worden bewoners tot de 
    gemeenschap getrokken. 

      Doordat er een hechte gemeenschap 
       ontstaat zorgen mensen voor elkaar. 
        Extra zorgvoorzieningen zijn niet 
         aanwezig. Wel zijn er enkele 
           aangepaste woningen voor mensen 
                          die gebruik maken van 
             een rolstoel.
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Het concept staat in het teken van de 
gemeenschapsvorming. Door de woningen 
zo te situeren kan de gemeenschapsvorming 
worden versterkt.
Een rug aan rug situering zorgt juist voor het 
tegengestelde effect. Het zicht is dan van 
elkaar af gericht. Bewoners komen niet met 
elkaar in contact. 
Door een ‘kring’ te maken ontstaan woningen 
met zicht naar 2 kanten. Zo ontstaat aan de 
binnenzijde contact met de medebewoners.
Om dit effect van de ‘kring’ werking te 
versterken zijn de woningen afgezakt in de 
grond. Hierdoor ontstaat een binnenhof. 

Concept
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Stedelijk weefsel

Woningen

Hof weefsel

Gevel weefsel

Het ontwerp bestaat uit een ‘weefsel’ 
van veelhoeken. Elke veelhoek, het 
concept, vormt een afzonderlijk hof. Elk 
blok is gelegen om een centrale 
binnenplaats met daaraan de 
gemeenschappelijke gebouwen en de 
‘entree’ tot het dorp. 
Het dorp op zich, vormt een grote 
gemeenschap, met daarin de kleine 
woonblokken om de grote 
gemeenschappelijk buitenplaats. De 
Hofjes zijn weer onderverdeeld in een 
kleinere verdeling. Het weefsel van 
veelhoeken komt in de gevel en het dak 
terug. Hier loopt het weefsel van groot 
naar fijn. Hiermee wordt het weefsel 
extra benadrukt.

De gemeenschappelijk functies, de ‘entree’, 
gemeenschapsgebouw en ‘living machine’ 
worden gekenmerkt door hun afwijkende 
vorm. Zij hebben een driehoekige vorm. De 
‘entree’, de plaats waar de auto’s achter 
blijven, wordt gekenmerkt door vier 
driehoekige daken . De ‘living machine’ wordt 
gekenmerkt door zijn driehoekige vorm en 
het glas. Dit zal echter niet verder worden 
uitgewerkt. Het hoofdgebouw wordt wel 
nader beschreven.

De grote middenplaats wordt ingericht als 
gemeenschappelijk buitenruimte. Er komt 
een park, een zwemvijver en een verhard 
gedeelte als plek voor evenementen. Deze 
is direct aan het hoofdgebouw gelegen. De 
wanden van het plein bestaan uit een grote 
stenen muur. Langs de paden staan bankjes 
en bomen. 

De woningen zijn ruim van opzet. Ze zijn 
circa 90m2 groot. De woningen worden 
betreden via een buitenruimte die men per 2 
woningen deelt. Hiermee wordt het contact 
met je medemens versterkt. De indeling is 
niet verder uitgewerkt. 

De hofjes van elke woongroep is het zelfde 
van opzet. Hier wordt hun eigen voedsel 
verbouwd in de vorm van moestuinen. Elk 
hof heeft zijn eigen kas, wateropvang, 
berging voor tuinmaterialen en een 
gemeenschappelijke wasruimte.

Ontwerp
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Plattegrond

Schaal 1:1000
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3D Ingang en luchtfoto

Entree

Entree

3d vanuit de lucht
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Maquette foto’s

Vanuit de lucht

Vanuit de lucht

Vogelperspectief van entree
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Plattegrond voorbeeld hof

Schaal 1:650
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Foto maquette ‘hof’

Foto maquette ‘binnenplaats’

Schaal 1:650
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Hoofdgebouw

Het hoofdgebouw neemt een belangrijke positie in. Hier vinden de 
gemeenschappelijke activiteiten in plaats, of er voor op de buitenplaats. Het gebouw 
mag een aparte verschijningsvorm hebben waardoor het extra aandacht krijgt. De 
vorm in combinatie met materiaalgebruik moeten het gebouw interessant maken.

De vorm van het gebouw lag vast vanuit de stedebouwkundige benadering. De vorm heb ik 
aangegrepen om er extra nadruk op te leggen. Door de voorgevel net als de andere wanden van 
de buitenruimte schuin te laten lopen komt de vorm extra sterk naar voren. Dit wordt nog 
versterkt door het overstek. 
De driehoekige vorm komt ook terug in de plattegrond en de constructie. Het dak bestaat uit 
houten spanten in de vorm van driehoeken. Door 1 van deze driehoeken valt daglicht door het 
dak naar binnen. Aan de zijkanten, boven de gangen is een verfijning van de driehoeken terug te 
vinden. Het hele dak rust op houten kolommen.
In de plattegrond komt de driehoekige vorm minder sterk terug. Kleine driehoekige ruimtes zijn 
slecht bruikbaar. Als men echter 2 driehoeken met elkaar koppelt ontstaat een parallellogram. 
Deze is wel weer goed te gebruiken.

Indeling

Men komt binnen via de voorkant. Hier zijn twee gangen die naar achteren toe lopen. Aan deze 
gang zijn de secundaire functies gelegen zoals toiletten, kleedkamers en bergingen. De achterste 
driehoek in de plattegrond dient als installatieruimte. 
Aan de voorzijde langs de glazen gevel bevindt zich de zit ruimte en mogelijkheid tot ontspannen. 
Hieraan ligt ook de bar. In het midden van het gebouw bevindt zich het podium dat vanaf de twee 
gangen te bereiken is met een hellingbaan of trap. De ruimte voor het podium wordt extra belicht 
door een ‘dakraam’

Materiaal

Het hele gebouw bestaat uit een houten constructie. Alleen de twee buitenmuren van de gangen 
zijn van steen. De binnenwanden bestaan uit houten wanden met gipsplaten. Deze worden 
milieuvriendelijk gestuukt. De bar bestaat uit een houten constructie met daarop een granieten 
blad. 
De glazen voorgevel bebevindt zich in een houten vliesgevel. Door de horizontale stijlen schuin te 
laten lopen, wordt het dak en de gevel extra benadrukt en ontstaat een markante gevel.
Op het dak van het hoofdgebouw bevinden zich zonnecellen. Deze voorzien het dorp van stroom. 
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Plattegrond hoofdgebouw
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Schaal 1:200
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Centre Sportif et Culturel Kirchberg, Luxemburg

Mont-Cenis Academy Herne, Duitsland

Referentie beelden
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Constructie

Dak plattegrond, schaal 1: 350

3D- constructie Foto dakconstructie
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3D

Vooraanzicht

Vooraanzicht

Achteraanzicht.
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3D

Zicht vanuit de entree, bar, glasdak, zitruimte

Zicht vanuit gang, van achter naar voor en van voor naar achteren
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3D

Zicht naar buiten

Zicht vanuit entree
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3D

Zicht vanaf podium

Zicht op podium, zithoogte
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Maquettefoto’s

Perspectief

Perspectief
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Voorgevel

Voorgevel
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Woningen

De woningen zijn circa 90 m2 groot. Om het effect van de gemeenschapsvorming te 
versterken zijn de woningen per 2 via een buitenruimte met elkaar geschakeld. Zo zijn 
de woningen allemaal naar het middengericht, maar ontstaat er ook direct contact 
met je directe buurman/vrouw.

De woningen liggen deels in de grond. Door de woningen iets van het maaiveld op te tillen is het 
niet noodzakelijk om aan elke rand een veiligheidshek te plaatsen. Om de woningen meer in het 
zicht te laten springen vanaf het maaiveld en in het hof een interessanter gevelbeeld te creëren, 
lopen de gevels om en om scheef toe. Zo staat een ‘golvende’ beweging in de gevel.
De gevel van de woningen bestaat uit 2 lagen. Vanaf het dak is een weefsel doorgezet in de gevel. 
Dit loopt van grof naar fijn. Dit weefsel staat los van het glas van de woningen. Doordat het dag-
licht van één zijde komt is een glazen gevel wenselijk. Om privacy in de woning te geven, maar 
wel voldoende daglicht te geven, staat het weefsel 800 mm voor het glas. Dit geeft niet alleen een 
scheidend effect, het geeft ook een mooie schaduw werking in de woning.

Gedeelde binnenplaats

Schuine gevels, en verspringing t.o.v. het maaiveld
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Referentiebeelden

3D- Doorsnede woningen

Torre absolute
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Het ontwikkelen van een nieuwe typologie van ouderenhuisvesting is geslaagd. De 
wensen van ouderen komen in het plan terug. Ook de andere eisen komen terug in 
het plan, met de nadruk op het gemeenschappelijke leven. Het hoofdgebouw en de 
‘hofjes’ versterken deze werking. Deze functies zetten het sfeerbeeld voor dit project 
dat ontleed is aan een ecovillage. Het project is vrij indeelbaar en uit te breiden door 
andere veelhoeken te schakelen met een vorige.

De indeling van het dorp is ruim van opzet zodat er riante woningen gecreëerd kunnen worden. 
Het dorp is opgebouwd uit een weefsel van veelhoeken. Dit weefsel verschaalt van stedelijk 
niveau tot op detail niveau in de gevel. 
De hofjes geven de woonblokken een landelijk uiterlijk waar de ouderen actief bezig kunnen zijn. 
Zo genieten ze niet alleen van het uitzicht, ze maken er ook gebruik van.
Als men door de ‘entree’ naar binnen komt heeft men een wijds uitzicht op de binnenplaats. Het 
hoofdgebouw en de ‘living machine’ springen daarbij direct in het zicht. 
Het hoofdgebouw staat centraal in de uitwerking van het project. Niet alleen zijn functie, maar 
ook zijn verschijning trekt de aandacht van dit project. Het gebouw bestaat uit een imposante 
houten constructie die naar buiten is doorgezet.
Van binnen heeft men een ruime omgeving waarin de gemeenschappelijk activiteiten plaats 
kunnen vinden. 

De hofjes, de sfeer van de woningen en het hoofdgebouw geven goed de sfeer weer van dit 
project. Ouderen kunnen hier in alle rust de herfst van hun leven door brengen op een actieve, 
landschappelijke en gemeenschappelijke manier.
 

Samenvatting
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