
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Transformatie	van	verzorgingstehuizen	
uit	de	jaren	‘60	
Onderzoeksrapport	P5	

3 juli 2014 
 
Simone Aanhaanen 
1516809 
 
Afstudeerlab:       Veldacademie 
Docententeam:     Lidwine Spoormans 
        Bas Gremmen 
        Hilde Remøy 
Gecommitteerde:    André Ouwehand 



 
2 

  	



 
3 

Inhoudsopgave	

 

Voorwoord ...................................................................................................................................... 5 

Inleiding .......................................................................................................................................... 6 

Probleemstelling .................................................................................................................................. 6 

1. Onderzoeksopzet ........................................................................................................................ 8 

Onderzoeksvragen ............................................................................................................................... 8 

Onderzoeksmethode ........................................................................................................................... 8 

2. Typologisch onderzoek .............................................................................................................. 10 

Inventarisatie ..................................................................................................................................... 10 

Beschrijving van het type .................................................................................................................. 10 

Conclusie ........................................................................................................................................... 12 

3. Ontwerpend onderzoek ............................................................................................................. 13 

De lagen van een gebouw ................................................................................................................. 13 

Draagconstructie ............................................................................................................................... 13 

Huid ................................................................................................................................................... 19 

Ontsluiting ......................................................................................................................................... 22 

Dienende elementen ......................................................................................................................... 24 

Enscenering ....................................................................................................................................... 26 

4. Eisen van de ouderenhuisvesting ............................................................................................... 28 

Geschiedenis ouderenzorg ................................................................................................................ 28 

Definitie ouderenzorg en ouderenhuisvesting .................................................................................. 29 

Toekomstbeeld .................................................................................................................................. 29 

Visie op ouderenhuisvesting en zorg ................................................................................................ 30 

Ouderenprofielen .............................................................................................................................. 30 

Programma van Eisen ........................................................................................................................ 32 

5. Casus: Borgsate ......................................................................................................................... 33 

Introductie Borgsate .......................................................................................................................... 33 

Bouwstenen ....................................................................................................................................... 33 

Samenvatting ................................................................................................................................ 45 

Reflectie op het afstuderen ........................................................................................................... 47 

Literatuurlijst ................................................................................................................................ 49 

Bijlage 1 Programma van Eisen ...................................................................................................... 51 

Bijlage 2 ‐ Wijkanalyse ................................................................................................................... 58 

 

 



 
4 

  	



 
5 

Voorwoord	
 

Dit onderzoeksrapport is een onderdeel van de afstudeerpresentatie Bouwkunde aan de 

TU Delft in de richting Architectuur. Tijdens het afstudeerproces is dit onderzoeksrapport 

telkens aangepast om nieuw onderzoek toe te voegen en zo te komen tot een antwoord 

op  de  onderzoeksvraag.  In  deze  definitieve  versie  is  het  antwoord  op  de 

onderzoeksvraag door middel van een ontwerp gegeven.  

Er  is voor gekozen eerst het generieke onderzoek naar verzorgingstehuizen uit de  jaren 

’60 te beschrijven. Naast de brede probleemstelling volgen twee deelonderzoeken naar 

deze  gebouwen.  Een  typologisch  en  een  ontwerpend  onderzoek. Dit wordt  gedaan  in 

Hoofdstuk  1  tot  en met  3. Ook Hoofdstuk  4 Het  Programma  van  Eisen  richt  zich  nog 

voornamelijk  op  het  brede  onderwerp  van  de  ouderenhuisvesting.  Pas  in  het  laatste 

hoofdstuk wordt de casus voor de ontwerpopgave geïntroduceerd. Dit ontwerp voor een 

specifieke  casus  draagt  bij  aan  de  beantwoording  van  het  vraagstuk  over 

verzorgingstehuizen uit de jaren ’60. 
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Inleiding	
 

Verandering in de wetgeving en financiering van de zorg leiden mogelijk tot leegstand 
in  verzorgingstehuizen  (Zorgvisie  Executive,  2013).  De  gemeente  Rotterdam  heeft 
daarom aan de Veldacademie gevraagd onderzoek te doen naar verzorgingstehuizen in 
Rotterdam. Dit onderzoek sluit daar op een aantal punten bij aan. Zo wordt er gebruik 
gemaakt  van  de  inventarisatie  van  alle  verzorgingstehuizen  in  Rotterdam.  Dit 
onderzoek richt zich vooral op gebouwen en de mogelijkheden die er nog zijn om deze 
gebouwen rendabel te maken of te herbestemmen. 

Probleemstelling	
Sinds 1 januari 2013 ontvangen mensen met een zorgzwaartepakket1 1 of 2 geen bijdrage meer uit de AWBZ. 

Voor de benodigde zorg kunnen zij aanspraak doen op de WMO2 een bijdrage die vanuit de gemeente wordt 

geregeld. De woning moet echter door iedereen zelf geregeld en betaald worden. Dit scheiden van wonen en 

zorg  wordt  in  de  wetgeving  ‘extramuralisering’  genoemd.3  De  bedoeling  hiervan  is  dat  zorgbehoevende, 

waaronder ouderen, langer thuis blijven wonen en meer zorg uit de directe omgeving ontvangen. Uiteindelijk 

zal  dit  betrekking  hebben  op  de  ZZP  1‐4,  wat  betekend  de  zorgbehoeftes  van  ouderen  tot  en met  licht 

dementerend (CIZ Indicatiewijzer, 2013). 

Hiermee  lijkt  de  functie  van  het  verzorgingstehuis,  die  zich  juist  op  die  groepen  met  lage 

zorgbehoeftes richt, overbodig te worden. Het verzorgingstehuis kan ervoor kiezen toch de kamers te blijven 

verhuren aan deze groep en zorg te bieden. Een groot deel van de woning in verzorgingstehuizen bestaan uit 

onzelfstandige  kamers.  Wanneer  deze  kamers  op  de  reguliere  markt  komen  zal  de  huurprijs  via  het 

‘puntensysteem’  bepaald  worden  waarbij  de  algemene  ruimtes  niet  meegerekend  worden.  Deze 

huurinkomsten  zijn  dan  aanzienlijk  lager  dan  de  huidige  inkomsten  via  de  AWBZ.  Het  grote  aandeel 

onzelfstandige woningen maakt deze gebouwen dus  lastig om  regulier  te verhuren. Een andere optie  is het 

aanbieden  van  zorg  voor  hogere  zorgzwaartepakketen  die  nog  wel  via  de  AWBZ  gefinancierd  worden. 

Verzorgingstehuizen zijn zonder aanpassingen echter niet altijd geschikt voor dit type zorg  (Partoer 2013). Er 

kunnen ook nieuwe vormen bedacht worden zoals het gebruik van leegstaande bedden voor huisartsenbedden 

of respijtzorg wanneer mantelzorgers overbelast zijn. (Castelijns, van Kollenburg & Meerman, 2013)   

Indien deze verzorgingstehuizen geen actie ondernemen valt er leegstand te verwachten. Omdat deze 

wetgeving  alleen  geldt  voor  nieuwe  gevallen  zal  deze  leegstand  pas  langzaam  zichtbaar worden.  In  eerste 

instantie zal de zorgaanbieder te maken krijgen met deze leegstand. Deze zorgaanbieder zal dan waarschijnlijk 

de huur opzeggen waardoor het ook een probleem wordt voor de eigenaar van het gebouw. Volgens Zorgvisie 

Executive (2013) zullen 800 van de 2000 ouderenzorglocatie in Nederland moeten sluiten. Het voorkomen van 

leegstand en voortijdige sloop worden dan ook de grootste vastgoed zorgen in deze sector (Heinen, Sijsling, & 

Groen, 2012). Het voorkomen van  leegstand wordt bemoeilijkt door de onzekerheid over eventuele nieuwe 

veranderingen  in wetgeving en financiering. Hierdoor  is het  lastig voor zorgaanbieders en vastgoedeigenaren 

om een visie op te stellen voor hun zorgvastgoed en dit zorgt voor terughoudendheid met investeringen. 

Een ander effect van de nieuwe wetgeving is dat ouderen langer thuis zullen blijven wonen. Hier zitten 

echter  de  nodige  haken  en  ogen  aan.  Zo  hebben  niet  alle  ouderen  mensen  in  hun  omgeving  die  als 

mantelzorger  kunnen  optreden.  Veel  woningen  zijn  ook  niet  geschikt  voor  zorgbehoevende  ouderen met 

bijvoorbeeld een kleine badkamer of een trap. Er ligt daarom een nieuwe opgave voor het accommoderen van 

deze groep langer thuis wonende ouderen. 

                                                            
1 Zorgzwaartepakket (ZZP): Naar aard, inhoud en omvang bij een clientprofiel passende samenhangende zorg als omschreven in de 

Regeling zorgaanspraken AWBZ.( Afdeling Beleid & Juridische zaken, & Afdeling Communicatie. (2013). CIZ Indicatiewijzer. Kampen: 
Borrias.) 
2 Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 
3 www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene‐wet‐bijzondere‐ziektekosten‐awbz/vraag‐en‐antwoord/wat‐is‐een‐zorgzwaartepakket‐

zzp.html, geraadpleegd 04‐01‐2014. 
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De vraag en het aanbod in de ouderenzorg moeten dus opnieuw op elkaar af gestemd worden en dit is 

dan ook de focus van dit onderzoek. Hierbij is gekozen voor een focus op verzorgingstehuizen uit de jaren ’60. 

Deze  verzorgingstehuizen  vormen  een  grote  groep  binnen  de  te  verwachten  leegstand.  Ze  hebben  kleine 

onzelfstandige kamers en veel gemeenschappelijke ruimtes wat reguliere huur  lastig maakt. Daarnaast  is het 

uiterlijk van deze gebouwen gedateerd. Bij deze groep  ligt daarom een duidelijke  transformatie opgave wat 

voor  dit  afstudeeronderzoek  Bouwkunde  aan  de  TU Delft  een  vereiste  is.  Er  zal  gekeken worden  naar  het 

generieke probleem van al deze verzorgingstehuizen, maar uiteindelijk zal er één specifieke casus uitgewerkt 

worden. 

 

  	

Figuur 1 Samenvatting probleemstelling
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1.	Onderzoeksopzet	
 

De  probleemstelling  uit  de  inleiding  kan  op  meerdere  manieren  leiden  tot  een 
onderzoek.  Voor  het  vormen  van  de  onderzoeksopzet  is  gebruikt  gemaakt  van  een 
inventarisatie  van  de  Veldacademie.  In  deze  inventarisatie  worden  gegevens  over 
huisvesting,  zorg  en  locatie  gecombineerd  om  de  verzorgingstehuizen  onder  te 
verdelen in ‘prototypes’.  
Na het bekijken van een aantal gebouwen die wellicht binnenkort leeg zouden komen 
viel op dat deze veel op elkaar leken. Uit literatuuronderzoek naar verzorgingstehuizen 
bleek dat in de jaren ’60 veel verzorgingstehuizen gebouwd zijn. Dit heeft gezorgd voor 
een  focus  op  verzorgingstehuizen  uit  de  jaren  ’60.  Daarnaast  is  voor  deze 
afstudeeropgave  is gekozen voor een focus op de gebouwen uit dit tijdperk. Hiermee 
wordt afgeweken van het onderzoek van de Veldacademie wat de gebouwen  indeelt 
naar  gebruik  en  niet  gebouwtype.  De  onderzoeksvragen  en  de  onderzoeksopzet 
ondersteunen deze gebouw gerichte invalshoek. 

Onderzoeksvragen	
Uit de probleemstelling beschreven in de inleiding van dit verslag komt de behoefte om verzorgingstehuizen uit 
de  jaren  ’60 te transformeren. Het onderzoek richt zich op het vergaren van  informatie en  inzichten om een 
transformatieontwerp  op  te  kunnen  baseren. De  hoofdvraag  zal  beantwoord worden  door middel  van  een 
ontwerp. Dit ontwerp is tevens het eindproduct van het afstudeerproces. Om de tweede deelvraag te kunnen 
beantwoorden  is ook ontwerpend onderzoek nodig. Er vindt daarbij een  continue uitwisseling plaats  tussen 
hoofdvraag, deelvraag en ontwerp.  
 

 
Hoofdvraag 

Hoe  kunnen  verzorgingstehuizen uit de  jaren  ’60  in Rotterdam  getransformeerd worden 

om aan de huidige eisen van ouderenhuisvesting te voldoen? 

 

Deelvragen 

Wat zijn de kenmerken van verzorgingstehuizen uit de jaren ’60? 

Wat zijn de mogelijkheden binnen dit type? 

Wat zijn de huidige eisen van de ouderenhuisvesting? 
   

Onderzoeksmethode	
Het afstudeerproces bestond grofweg uit drie delen; inventarisatie, onderzoek en ontwerp. Tijdens het eerste 

deel lag de focus op het vormen van het onderzoeksvoorstel, het verzamelen van informatie en inzicht krijgen 

in  de  huidige  situatie.  Er  is  begonnen met  inventariserend  onderzoek  naar  zowel  de  ouderenzorg  als  het 

gebouwtype.  Beide  onderzoeken  zijn  begonnen  met  literatuuronderzoek.  Tijdens  het  inventariserende 

onderzoek naar de ouderenzorg bleek dat deze  visies  snel wijzigen en daarom niet bruikbaar  zijn  voor een 

lange termijn visie die nodig is bij vastgoed. Er is daarom voor gekozen het beleid duidelijk te krijgen en met de 

gevonden  gegevens  een  PvE  op  te  stellen  waarin  vooral  flexibiliteit  en  diversiteit  belangrijk  zal  zijn.  Het 

geplande vervolgonderzoek naar de gebruiker heeft daarom uiteindelijk niet plaatsgevonden. 

Tijdens het  tweede deel van het afstudeeronderzoek, grof weg  tussen de 1e en 3e peiling,  is er diepgaander 

onderzoek  verricht.  Het  inventariserende  onderzoek  naar  verzorgingstehuizen  uit  de  jaren  ’60  heeft  een 

uitgebreid  vervolgonderzoek  gekregen.  Er  is  voor  gekozen  om  verschillende  aspecten  van  de 

verzorgingstehuizen naast elkaar te zetten om zo tot een duidelijk beeld van het type te komen. Hiervoor zijn 

alle verzorgingstehuizen bezocht en de belangrijkste kenmerken genoteerd. Vervolgens is er archief onderzoek 

uitgevoerd voor andere gegevens zoals beukmaat, verdiepingshoogte en plattegronden. Dit heeft geleidt  tot 
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een duidelijk  inzicht  in het type en geeft daarmee antwoord op de eerste deelvraag:  ‘wat zijn de kenmerken 

van verzorgingshuizen uit de jaren ’60?’. 

In deze periode is ook ontwerpend onderzoek uitgevoerd om antwoord te krijgen op de laatste deelvraag: ‘wat 

zijn  de  mogelijkheden  binnen  dit  type?’.  Hiervoor  is  gebruik  gemaakt  van  één  gebouw  dat  uitgebreid 

geanalyseerd. Deze analyse  richten  zich op de verschillende  lagen waaruit een gebouw  is opgebouwd. Deze 

analyse werd op ieder aspect vergeleken met het type en afwijkingen binnen dit type om zowel een generiek 

antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag als kennis te vergaren voor het ontwerp.  

In de derde fase, vanaf de derde peiling, is al deze kennis samengekomen in een ontwerp. Dit ontwerp kent een 

duidelijke  visie  die  op meerdere  gebouwen  binnen  het  type  is  toe  te  passen.  Het  specifiek  ontwerp  kan 

daarmee gezien worden als een voorbeeld hoe de visie tot uiting kan komen in een specifieke casus.  

 

 
 

Doel	van	het	onderzoek	

Het doel van het onderzoek is inzicht geven in de mogelijkheden die er nog zijn voor verzorgingstehuizen uit de 

jaren ‘60. Het ontwerp maakt daarom onderdeel uit van het onderzoek en is niet alleen het resultaat hiervan. 

Er wordt een ontwerp gemaakt voor één gebouw, maar er zal ook gekeken worden naar de toepasbaarheid van 

de  gevonden  oplossingen  voor  andere  gebouwen  binnen  het  type.  Voor  dit  generieke  aspect  is  het 

voorafgaande onderzoek en de conclusies hieruit van belang geweest.  

   

Figuur 2 Schema opzet onderzoek ook de vier periodes van het afstuderen.
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2.	Typologisch	onderzoek	
 

Al  tijdens  het  eerste  inventariserende  onderzoek  werd  duidelijk  dat 
verzorgingstehuizen  uit  de  jaren  ’60  veel  op  elkaar  lijken.  Hoeveel  precies,  zal  dit 
typologisch  onderzoek  duidelijk  te  maken.  Een  belangrijke  leidraad  bleek  de 
voorschriften en wenken behorende bij de Wet op Bejaardenoorden uit 1963. Toch  is 
ervoor gekozen door middel van archiefonderzoek de plattegronden en maten uit  te 
zoeken.  In  dit  hoofdstuk  zal  uitgelegd  worden  wat  de  kenmerken  zijn  van 
verzorgingstehuizen uit de jaren ’60 en waar toch nog enkele variaties te vinden zijn. 

Inventarisatie	
Het onderzoek richt zich op verzorgingstehuizen uit de jaren ’60 in Rotterdam. De afbakening van de 
locatie zorgt voor een overzichtelijk gebied en een beperkt aantal casussen. 

Voor  een  eerste  globale  inventarisatie  is  gebruik  gemaakt  van  een  lijst  met 
verzorgingstehuizen in Rotterdam opgesteld door de Veldacademie. Hieruit is een lijst samengesteld 
met  alle  verzorgingshuizen  tussen  1960  en  1974  in  Rotterdam.  Deze  zijn  vervolgens  bezocht, 
gefotografeerd  en  een  aantal  kenmerken  zoals  aantal  verdiepingen,  beuken,  balkons  en  uiterlijk 
vastgelegd. Uit deze eerste inventarisatie bleek dat er een breuk optreedt rond het jaar 1969/1970.  

Uit literatuur onderzoek bleek dat de eerste voorbeelden van het type samen vallen met de 
invoering van de Wet op Bejaardenoorden  in 1963 (Centrale Directie van de Volkshuisvesting en de 
Bouwnijverheid, 1965). Deze wet regelde dat ouderen financieel de mogelijkheid kregen om  in een 
verzorgingstehuis te gaan wonen, met als doel dat de grotere woningen waar zij op dat moment  in 
woonden  vrij  konden  komen  voor  gezinnen.  Bij  deze  wet  hoorde  ook  een  set  voorschriften  en 
wenken waarin precies stond vastgelegd waaraan een verzorgingstehuis moest voldoen om subsidie 
voor  de  bouw  te  kunnen  ontvangen. Het  zijn  deze  voorschriften  en wenken  die  er  voor  gezorgd 
hebben dat de gebouwen binnen dit type zo veel op elkaar lijken. De breuk rond 1969 is ook aan de 
hand van gevonden literatuur te verklaren. De invoering van de AWBZ in 1969 heeft er toe geleid dat 
er meer verpleeghuizen en reguliere ouderenwoningen gebouwd werden (Mens & Wagenaar, 2009). 
Dit remde de bouw van verzorgingstehuizen. In het  inventariserende onderzoek was dit te zien aan 
gebouwen  die  dieper  en  hoger  zijn  en  deze  hebben 
bredere balkons. 

Na het  inventariserende onderzoek  is besloten 
verder onderzoek te doen naar de verzorgingstehuizen 
gebouwd tussen 1963 en 1969. Eén gebouw uit 1970 is 
meegenomen,  deze  was  ontworpen  voor  de 
wetsveranderingen  en  leek  op  het  eerste  gezicht  ook 
binnen het  type  te passen. Om uit deze groep van 16 
verzorgingstehuizen  de  kenmerken  van  het  type  te 

destilleren  is begonnen met  archief  onderzoek.  In het 
gemeente archief van Rotterdam zijn alle plattegronden 
opgevraagd en de plattegronden, gevels en doorsneden gefotografeerd. Er  is voor gekozen om de 
oorspronkelijke tekeningen te gebruiken en latere verbouwing nog buiten beschouwing te laten. 

De tekeningen zijn op schematische wijze uitgewerkt en kunt u vinden  in een apart rapport 
Typologisch onderzoek naar verzorgingshuizen uit de jaren ’60. De gemaakte schema’s zijn per thema 
bij  elkaar  gezet  om  deze  te  kunnen  vergelijken  en  bepalende  kenmerken  te  kunnen  vinden.  De 
thema’s zijn (kamer)units, ontsluiting en functies.  

Beschrijving	van	het	type	
Een opvallend kenmerk van het type  is het uiterlijk. 100% van de onderzochte verzorgingstehuizen 
heeft  een  gevel  met  bruine  baksteen.  Bij  85%  zijn  de  vloeren  geaccentueerd  door  een  witte 
betonnen  band  in  de  gevel  of  zijn  er  doorlopende witte  balkons  aanwezig.  Het  is  vaak  ook  een 

Figuur 3 Een tekening uit het stadsarchief, hier een 
voorbeeld van Jan Meertensflat 
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losstaand gebouw. In het geval van een samengesteld gebouw, zoals Meerweide uit 1968, is het type 
minder duidelijk te herkennen.  

Een tweede kenmerk waar alle verzorgingstehuizen aan voldoen is de aanwezigheid van een 
corridor. Bij 80% werd deze corridor verticaal ontsloten door middel van een trap aan ieder uiteinden 
en een lift met trap halverwege de gang. 

De kamers hebben gemiddeld een oppervlakte van 19m2. Drie kwart van de kamers heeft 
een beukmaat tussen de 3,1 en 3,3m. De constructieve beukmaat bevat in 70% van de gevallen twee 
kamers. Het verzorgingstehuis is gemiddeld 20 beuken van 6‐7m lang. Er kan gezegd worden dat de 
grote van de beuk en de oppervlakte van de kamers door de tijd iets toenam. 
  Een  verdiepingshoogte,  vloer  tot  vloer,  van 2,8m  is  veruit het meest  voorkomend.  Slechts 
twee  gebouwen,  uit  1963  en  1965  hebben  een  afwijkende  maat  van  2,7m.  Drie  kwart  van  de 
verzorgingstehuizen  heeft  7  tot  11  verdiepingen. Hiermee  is  het  verzorgingstehuis  hoger  dan  zijn 
omgeving  die  veelal  uit  4‐laags  portiekwoningen  of  2‐laags  rijtjeswoningen  bestaat.  Het 
verzorgingstehuis uit de jaren ’60 staat in een naoorlogse uitbreidingswijk, een wijk typerend voor de 
periode waarin het is gebouwd.  

 
Figuur 4 Kenmerken van verzorgingstehuizen uit de jaren '60 

  Veel van deze kenmerken kunnen teruggebracht worden op de voorschriften en wenken. Zo 
als de grote van de kamers en de breedte van de gangen. Aan de grote hoeveelheid overeenkomsten 
valt af te leiden dat architecten zich maar moeilijk los konden maken van deze voorschriften en het 
standaard type wat daarbij hoorde. Tot zijn er enkele onderwerpen waarop variatie aangebracht kon 
worden. Hiermee zijn de verzorgingstehuizen dus toch ook van elkaar te onderscheiden.  
  Bij veel verzorgingstehuizen  is een éénlaagse uitbouw aanwezig waar vaak de gezamenlijke 
woon‐ of eetkamer in is gevestigd. Deze aanbouw is bij ongeveer de helft van de verzorgingstehuizen 
te vinden. Ook bij ongeveer de helft van de verzorgingstehuizen is een ‘glazenwasbalkon’ aanwezig. 
Deze konden tot 90cm breed zijn en zijn soms vanuit de kamers bereikbaar.  In de voorschriften en 
wenken stond één verplicht balkon per verdieping. De locatie hiervan was niet gegeven en hier is dan 
ook variatie in te vinden. De helft werd aan de lange zijde geplaatst, soms uitgevoerd als loggia soms 
als balkon, in een aantal gebouwen zijn er twee op de lange zijde te vinden. 20% heeft dit verplichte 
balkon op de kopgevel en de rest heeft slechts het doorlopende ‘glazenwasbalkon’ wat dan vanuit de 
kamers bereikbaar is. Verder zijn er afwijkingsmogelijkheden met de locatie van de entree, die in het 
hoofdgebouw, in de aanbouw of juist daar tussen geplaatst kon worden. Tenslotte kent 38% van de 
verzorgingstehuizen  één  verdieping  met  afwijkende  hoogte,  bij  een  derde  is  de  begane  grond 
afwijkend en bij twee derde de eerste verdieping. 
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Figuur 5 Variaties binnen het type verzorgingstehuizen uit de jaren '60 

Conclusie	
De  onderzochte  verzorgingstehuizen  hebben  dusdanig  veel  eigenschappen  overeenkomstig  dat  er 
duidelijk  sprake  is van één  type gebouw. Zo zijn ze niet alleen qua uiterlijk duidelijk  te herkennen 
maar  komt  ook  constructie  en  indeling  overeen.  Dit  maakt  het  interessant  om  onderzoek  of 
oplossingen op één van deze gebouwen te testen of te vergelijken op andere van het hetzelfde type.  
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3.	Ontwerpend	onderzoek	
naar	de	mogelijkheden	 voor	herbestemming	 van	 verzorgingstehuizen	
uit	de	jaren	’60		

De definitie van het type verzorgingstehuizen uit de jaren ‘60 is het startpunt voor het 
onderzoek  naar  de  mogelijkheden  voor  herbestemming  binnen  dit  type.  Voor  dit 
vervolg  onderzoek  is  gekozen  voor  één  casus  die wordt  geanalyseerd  en  vervolgens 
vergeleken met  het  type.  Deze  casus  is  Borgsate  in  Schiebroek.  De  achtergrond  en 
locatie van deze  casus wordt  in hoofdstuk 5 uitgebreid behandeld.  In het onderzoek 
hieronder  is  alleen  gekeken  naar  de  bouwkundige  aspecten  van  het  gebouw.  Er  is 
gebruik  gemaakt  van  ontwerpend  onderzoek  naar  de  verschillende  lagen  van  een 
gebouw.  Dit  ontwerpende  onderzoek  kan  gezien  worden  als  de  brug  tussen  het 
onderzoek en het ontwerp. Het richt zich op het bepalen van de mogelijkheden van het 
type.  

 

De	lagen	van	een	gebouw	
Voor het opstellen van het ontwerpend onderzoek is gebruik gemaakt van het boek Kader en 

generieke ruimte van Bernard Leupen (2002). In dit boek wordt flexibiliteit in woningen onderzocht. 
Er wordt gesteld dat hetgene wat niet veranderd de flexibiliteit geeft aan de onderdelen die kunnen 
veranderd worden. 

 

Het is juist het onveranderbare, het permanente dat voorwaarden schept voor veranderbaarheid, het is 

het  permanente  dat  vrijheid  geeft  aan  het  tijdelijke.  Dit  permanente  is  het  kader  en  definieert  de 

ruimte waarbinnen de verandering plaat kan vinden. (Leupen, 2002. P23) 

 
Daarom  worden  de  verschillende  lagen  van  het  gebouw  en  de  mogelijkheden  die  zij  bieden 
onderzocht. 

Uit  welke  lagen  gebouwen  precies  zijn  opgebouwd  hebben  verschillende  theoretici  en 
architecten  verschillende  meningen.  Leupen  onderscheid  er  vijf  waar  in  dit  onderzoek  ook  op 
aangesloten  wordt.  Dit  zijn  de  draagconstructie,  huid,  enscenering,  dienende  elementen  en 
ontsluiting. Gezien het type gebouw kunnen sommige termen verder bepaald worden. Zo staat huid 
in  dit  onderzoek  gelijk  aan  de  gevel,  enscenering wordt  gebruikt  om  de  afwerking  en  gebruikte 
materialen  aan  te  duiden  en  bij  dienende  elementen  wordt  vooral  gekeken  naar  het  leidingen 
verloop en de technische ruimte.  

Draagconstructie	

Bestaande	situatie	
De  verzorgingstehuizen  uit  de  jaren  ’60  zijn  opgebouwd  uit  kolommen  en  balken met  gestorte 
vloeren. De kolommen staan  in de gevel en naast de gang met balken  in de  lengte richting van het 
gebouw. De gebouwen zijn rond de 14m diep en kennen een beukmaat van 6 tot 7m. Bij een aantal 
gebouwen is er een balkon aangestort. Dit is dan een overstek van rond de 70cm. Deze balkons zijn 
net als de vloeren zeer dun uitgevoerd met ongeveer 9cm beton.  
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Figuur 6 Constructie schema type ‐ gebaseerd op de Burcht  

Borgsate  is ook opgebouwd uit een kolom en balk structuur. Echter  is er bij Borgsate gekozen voor 
een combinatie met een dragende wand. De balk in de gevel ligt bij Borgsate niet op naar boven de 
vloer. Deze balk wordt  in de ene gevel gedragen door kolommen en  in de andere gevel door een 
spant. Op de console aan de andere zijde van deze spant  ligt 
een balk. Deze balk ligt aan de ene kant van de corridor terwijl 
aan de andere kant van de corridor een dragende wand in de 
lengte richting de vloer ondersteund. Vanaf hier overspant de 
vloer weer naar de gevelbalk. Dit type constructie komt onder 
de  onderzochte  gebouwen  slechts  tweemaal  voor;  bij 
Borgsate  en  Waelestijn.  Deze  gebouwen  zijn  allebei 
ontworpen door  Jos en Leo de  Jonge. Waarom er voor deze 
constructiemethode  is gekozen  in plaats van de gebruikelijke 
methode is niet duidelijk. De dragende wand zorgt voor meer 
stabiliteit  maar  het  gebouw  wordt  er  minder  flexibel  door 
zoals zo dadelijk zal blijken. 
 
 

Figuur 7 Doorsnede met perspectief ‐ 
Constructieve opzet Borgsate 
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Figuur 9 Constructie schema Borgsate  

Borgsate kent meerdere afwijkingen op dit constructieve element. De 
trappenhuizen, gelegen op een halve beuk van kopgevel bestaan uit 
dragende  wanden.  Deze  dragende  wanden  zouden  samen  met  de 
liftschacht  centraal  in  het  gebouw  gelegen,  kunnen  zorgen  voor  de 
stabiliteit.  In  het  gebouw  zijn  twee  dilataties  opgenomen.  In  het 
midden van de  lage,  lange vleugel en op de overgang tussen de twee 
bouwdelen.  Een  andere  opvallende  afwijking  op  de  constructieve 
opzet  is  het  ontbreken  van  de  dragende  wand  ter  hoogte  van  de 
oorspronkelijke  ‘conversatie kamer’. Waarschijnlijk  is om deze kamer 
bij de corridor te betrekken de wand vervangen door een balk. Het  is 
echt onduidelijk waarom er dan niet gekozen  is voor een balk op kolommen over de gehele  lengte 
van het gebouw. Ten slotte  is er één maal een dragende spant niet  in het de standaard maat van 
6,2m geplaatst. Bij de overgang van de twee bouwdelen staat een spant op 3,1m van de vorige. Hier 
is op de originele tekeningen een balkon te zien wat zou kunnen verklaren waar de extra vrije ruimte 
voor nodig was. Daarnaast  is het nog  interessant om op te merken dat de constructieve opzet over 
de twee bouwdelen gespiegeld is. Staat de spant in het ene bouwdeel aan de noordwest gevel, dan 
staat deze in het andere bouwdeel in de zuidoost gevel. 
 

Figuur 8 Schema stabiliteit 
Borgsate ‐ Plattegrond  
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Figuur 10 Constructieve plattegrond (verd 2‐4) Borgsate met afwijkingen van schema 

Mogelijkheden	en	beperkingen	
Sterkte van de constructie 
De  constructie  is  uitermate  dun  uitgevoerd.  Zo  bestaan  veel  vloeren  uit  slechts  9cm  beton  en 
overspannen  die  5  tot  6 meter.  De  kolommen  en  balken  zijn  over  het  algemeen  ook  vrij  slank 
uitgevoerd. Gezien de tijd waarin deze verzorgingstehuizen gebouwd zijn kan het zijn dat dit gedaan 
is om materiaal en kosten te besparen. Er kan vanuit gegaan worden dat bij een vergelijkbare functie 
de constructie voldoet. Echter moet er opgepast worden met het toevoegen van veel gewicht zoals 
een zware gevel. Ook het toevoegen van een extra verdieping is wellicht niet mogelijk. Hiervoor zou 
dan uitgebreid constructief onderzoek nodig zijn. Niet alleen naar de archieven, maar vooral  in het 
gebouw zelf om te kijken hoe sterk het beton en de wapening is en hoeveel beton er daadwerkelijk 
gestort is. 
 
Schakelen van eenheden 
Door de kolom structuur die veel toegepast 
is  bij  dit  type  is  het mogelijk  in meerdere 
richting de huidige eenheden te schakelen. 
Hiervoor  zou  geen  enkele  ingreep  in  de 
huidige  structuur  nodig  zijn.  Onder  de 
balken  is nog ongeveer een vrij ruimte van 
2,3m  exclusief  afwerking.  Dit  zou  genoeg 
moeten  zijn om onderdoor  te  lopen, maar 
deze zullen wel zichtbaar zijn in de ruimte. 
 
Bij Borgsate daarentegen  is minder vrijheid 
in  de  plattegrond  aanwezig.  De  dragende 
muur  langs  de  corridor  is  een  beperking 
voor het schakelen in de diepte richting. De 
openingen  zijn  smal,  waardoor  twee 
ruimtes  wel  verbonden  kunnen  worden, 
maar niet samengevoegd tot één ruimte. Het is mogelijk deze openingen enigszins breder te maken 
om een betere verbinding mogelijk te maken maar de  locatie van de opening staat vast. Daarnaast 
moet ook met de  dragende  functie  van deze wand  rekening  gehouden worden  als de openingen 
verbreed worden. Daarnaast zou er ook voor gekozen kunnen worden de wand te vervangen door 
balken  en  kolommen. Dit  is  echter  een dusdanig uitgebreide  en  dure optie dat deze niet  als  een 
mogelijkheid wordt meegenomen  in het onderzoek. Het schakelen  in de  lengte richting  ligt daarom 
veel meer voor de hand. Dit zou dan  leiden tot  lange ondiepe woningen. Tussen de kolommen zou 
dit schakelen geen probleem moeten zijn. Echter  is de spant wel een beperkende factor. De balk  is 
60cm hoog, wat een verticale doorgang van maximaal 2,1 of 2,0m betekent. Hier kunnen de meeste 
mensen onderdoor lopen, maar dit is volgens bouwbesluit te laag voor een deur. Openingen moeten 

Figuur 11 Schematische opzet type ‐ mogelijkheden tot schakelen 
en uitbreiden 
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namelijk minstens 2,3m hoog zijn.4 Om het schakelen  in verticale richting  toch aan beide zijde van 
het gebouw mogelijk te maken zou de balk ter hoogte van deuren aangepast en opnieuw verstevigd 
moeten worden of er kan voor gekozen worden ontheffing van het bouwbesluit aan  te vragen en 
deze beperking van het gebouw te accepteren.  
 

 
Figuur 12 Borgsate ‐ Mogelijkheden tot schakelen van eenheden 

 
Figuur 13 Perspectieven ‐ links, de dragende wand vormt een beperking om te schakelen in de diepte richting, rechts: in 
de lengte richting is veel vrijheid aanwezig om te schakelen 

Uitbreiden van de constructie 
Het uitbreiden van de constructie  is bij de meest gebruikte constructie van kolommen en balken  in 
zowel de diepte als de lengte richting mogelijk. Zoals eerder is aangegeven kan er niet vanuit gegaan 
worden  dat  er  veel  extra  gewicht  aan  de  constructie  toegevoegd  kan worden.  Echter  is  het wel 
mogelijk om een vrijstaande constructie toe te voegen voor bijvoorbeeld balkons, een galerij of extra 
vierkante meters. Bij het  toevoegen van een extra constructie zou wel rekening gehouden moeten 

                                                            
4 (Bouwbesluitonline.nl, Artikel 4.21. Aansturingsartikel). 
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worden met  de  huidige  fundering  en  de  nieuwe  fundering moet  op  voldoende  afstand  geplaatst 
worden.  
Het is opnieuw de diepte richting die bij Borgsate beperkend is. Dit maal is het de balk in de gevel die 
niet onder maar op de vloer is geplaatst. Mocht een extra toevoeging in deze richting gewenst zijn is 
die dus alleen maar met een  trap  te bereiken, dit  is zeker geen optimale situatie. De balk zou ook 
vervangen  kunnen  worden  door  bijvoorbeeld  een  stalen  balk  onder  de  vloer.  Dit  is  echter  een 
dusdanig grote  ingreep dat de herbestemming niet meer zou opwegen tegen sloop en nieuwbouw. 
Voor een financieel haalbare herbestemming is dit dus geen optie. De kopgevels kennen echter geen 
dragende functie. Ook hier zijn kolommen of spanten toegepast en hier is het dus mogelijk om uit te 
breiden.  
Waar het schakelen met enige beperkingen dus ook bij Borgsate nog  in twee richtingen mogelijk  is, 
blijkt uitbreiding alleen in de lengte richting een optie te zijn. 
 

 
Figuur 14 Mogelijkheden en beperkingen uitbreiden van Borgsate in lengte en diepte richting 

Verdiepingshoogte en verticaal schakelen 
Een andere beperking is de hoogte van dit type gebouwen. De 
gebruikelijke  vloer  tot  vloer hoogte  is 2,8m. Hier  is het  een 
voordeel dat er zeer dunne vloeren zijn  toegepast. Er  is dan 
ongeveer  2,7m  vrije  hoogte  over  wat  betekend  dat  er 
ongeveer 30cm aan ruimte is voor vloer‐ en plafondafwerking 
en  isolatie. Dit  zou de  ruimte echter  vrij  laag maken en het 
verdient  de  voorkeur  om  te  kiezen  voor  zo  dun mogelijke 
(geluids‐)isolatie en afwerking. 
Borgsate blijkt opnieuw een grotere beperking  te hebben  ten opzichte  van het  type. De  vloer  tot 
vloer hoogte en daarmee ook de vrije hoogte is hier namelijk 10cm lager. 
Het lijkt mogelijk in deze gebouwen eenheden ook verticaal te schakelen. Er zouden openingen in de 
vloer  gemaakt  kunnen  worden  maar  dan  moeten  er  wel  maatregelen  genomen  worden  met 
betrekking  tot  de  stabiliteit  en  de  krachtsafdracht  in  de  vloer.  Alvast  vooruitkijkend  naar  de 
verwachte  functies  van ouderenwoningen en  zorg  is dit echter  geen  logische  stap omdat  trappen 
juist vermeden moeten worden. Wel biedt dit mogelijkheden om leidingen anders te plaatsen.  
 

Eisen	aan	de	constructie	
Ingrepen  in  de  draagconstructie  zijn  vaak  dure  ingrepen.  Vanuit  een  financieel  oogpunt moeten 
structurele ingrepen in de constructie vermeden worden. Incidentele ingrepen in de constructie zijn 
wel mogelijk. 

Figuur 15 Een vide aan de gevel kan voor 
meer daglicht in de woning zorgen 
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Het  toevoegen  van  veel  extra  gewicht  of  het  verwijderen  van  structurele  elementen  kunnen  de 
veiligheid van het gebouw in gevaar brengen. Aan dit soort ingrepen worden daarom ook juridische 
eisen gesteld vanuit bouwbesluit wat gecontroleerd wordt door de gemeente. 

Conclusies	en	uitgangspunten	ontwerp	
 Constructie Borgsate biedt vooral ruimte om te schakelen en uitbreiden in de lengte 

Het  verdient  de  voorkeur  om  te  zoeken  naar  ontwerpoplossingen  die  binnen  de  huidige 
constructie passen. Minder  ingrepen betekent ten slotte  lagere kosten. Uitbreiden  is alleen 
mogelijk  in  de  lengte  richting  terwijl  schakelen  tot  diepere  eenheden  nog  wel  verder 
onderzocht kan worden. 

 

 Hoogte is beperkt en is daarmee een belangrijke factor in het ontwerp 
De  verdiepingshoogte  is  zeer  laag. De dunne  vloeren hebben daarnaast weinig  isolerende 
waarde. Dit  verdient  dus  al  vroeg  in  het  ontwerp  veel  aandacht. Het  gaat  daarbij  om  de 
afweging van de goede geluids‐ en thermische isolatie tegenover een hoge ruimte. 

 

 Minimale constructie biedt geen ruimte voor extra toevoeging aan de huidige constructie 
De constructie  is zeer dun uitgevoerd. Dit betekend dat de constructie waarschijnlijk niet  in 
staat is veel extra gewicht op te nemen. Bij veranderingen kan ervan uit gegaan worden dat 
hetzelfde  gewicht opnieuw  aangebracht  kan worden. Bij  toevoeging  van  veel  gewicht  kan 
beter gekozen worden voor een op zichzelf staande constructie. Hierbij moet wel  rekening 
gehouden worden met de afstand tussen de nieuwe en oude fundering. 

Huid	

Bestaande	situatie	
Opbouw van de gevel 
De  gevel  heeft  meerdere 
elementen  die  toebehoren 
tot  de  laag  van  de 
draagconstructie.  Het 
meest  opvallend  is  een 
dragende  balk  die  op  de 
vloer  is  geplaatst.  Deze 
opstand  is  constructief  en 
daarom zeer bepalend voor 
de  (esthetische) 
mogelijkheden  van  de 
gevel. Daarnaast zijn er ook 
kolommen  direct  aan  de 
gevel  geplaatst.  Bij  de 
huidige gevel zijn deze ook 
zichtbaar.  Daarnaast  loopt 
de  vloerlijn  iets  door  ten 
opzichte  van  de  balk  en 
kolommen. Deze  is daarom 
ook  duidelijk  zichtbaar  in 
de gevel. 
 
Technische kenmerken 
De gevel heeft slecht  isolerende eigenschappen. Eén van de grootste problemen zijn de vele koude 
bruggen. De vloer grenst direct aan de buitenlucht net als de meeste kolommen. Deze koudebruggen 

Figuur 16 Borgsate gevel ‐ Huidige situatie
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zorgen  niet  alleen  voor  veel  warmteverlies, maar  hebben  een  relatief  koud  oppervlakte  aan  de 
binnenzijde waar  vocht  uit  de  lucht  condenseert. Dit  condens  is weer  een  goede  omgeving  voor 
schimmels die zorgen voor een ongezond binnenklimaat. 
De  kozijnen  zijn  bij  Borgsate  vervangen  door  kunststof  kozijnen met  dubbelglas  voor  een  betere 
isolerende werking. Tussen de gevel balk en het baksteen zit geen  isolatie materiaal, maar er  is wel 
een  spouw  aanwezig.  Deze  spouw  heeft  enige  isolerende  werking, maar  is  waarschijnlijk  vooral 
toegepast om vocht te reguleren.  
Wanneer  er meer  isolatie wordt  toegepast moeten  vooral  de  koudebruggen  aangepakt worden. 
Daarnaast moet  er  op  gelet  worden  dat  er  geen  inwendige  condensatie  optreedt  in  de  nieuwe 
situatie. 

 
Figuur 17 Analyses Borgsate gevel ‐ vlnr constructieve elementen, materiaalgebruik en thermische eigenschappen 

Esthetische kenmerken 
Het materiaalgebruik  is  in vrijwel alle gebouwen binnen dit  type gelijk en dit  is ook een belangrijk 
kenmerk  voor  het  type.  In  alle  gevels  komt  bruine  baksteen  voor.  De  vloeren  zijn  vrijwel  altijd 
zichtbaar en zijn wit geverfd. Soms zijn ook de kolommen zichtbaar, deze kunnen wit geverfd zijn of 
met bruine baksteen bekleed. De kozijnen zijn vaak niet meer de originele uit de jaren ’60, maar zijn 
vaak  rond  de  jaren  ’80  vervangen  door  kunststof  kozijnen  met  dubbel  glas.  Het  is  dit 
materiaalgebruik, meer dan de indeling, die het gebouw de uitstraling van een verzorgingstehuis uit 
de  jaren  ’60 geeft. Door andere materialen toe te passen zou een andere, meer actuele, uitstraling 
bereikt kunnen worden. 

 
Figuur 18 Perspectief gevel aanzicht Meidoornsingel ‐ Aanduiding horizontale lijnen 

Borgsate kent  in de gevel een sterke horizontale geleding. Door de aanwezige constructieve balk  in 
de  gevel  zal  deze  horizontale  geleding  ook  bij  een  nieuw  gevel  ontwerp  zichtbaar  blijven.  Deze 
horizontaliteit  is ook  een  kenmerk  van het  gebouw. De doorlopende banden  zorgen  voor  rust  en 
ordening. Binnen  dit  systeem  zijn  veel  afwijkingen  en  variaties mogelijk  zonder  dat  het  chaotisch 
wordt. 
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De gevel heeft weinig diepte; kozijn, kolom en baksteen liggen vrijwel in hetzelfde vlak. Dit maakt de 
gevel weinig  interessant. Ook de  constante herhaling  van dezelfde maten, materialen en  invulling 
maken  het  een weinig  interessante  gevel. Dit  ‘saaie’  gevelbeeld  is  op  zonnige  dagen  echter  niet 
aanwezig. De rode en rood gestreepte zonneschermen zorgen voor diepte en afwisseling. Dit geeft 
plots een afwisselend en  speels gevelbeeld. De  zonneschermen  zijn ook absoluut noodzakelijk om 
oververhitting  op  zonnige  dagen  te  voorkomen. 
Echter  is  de  bediening met  de  hand  een  probleem 
voor  de  huidige  zorg  functie.  Er  is  dus  een  andere 
zonwering  nodig  en  deze  zou  opnieuw  gebruikt 
kunnen worden voor de uitstraling van het gebouw. 
 
De  kopgevels  zijn  vlakke  bakstenen  gevels  slechts 
onderbroken door de witte vloerranden  in hetzelfde 
vlak. Deze gevels  zijn niet dragend maar bestaan uit 
twee  of  drie  dragende  schijven.  Het  is  daarom 
mogelijk om  hier  ramen,  balkons of  een uitbouw  te 
plaatsen en zo de gevel te benutten. 

Mogelijkheden	en	beperkingen	
Bij  het  veranderen  van  de  gevel  is  vooral  de  technische  prestatie  belangrijk  aangezien  die  bij  de 
huidige  gevel  onder  de  maat  is.  Er  kan  voor  gekozen  worden  de  gevel  te  behouden  en  beter 
thermisch te  isoleren. Koude bruggen blijven dan echter behouden en kunnen een groter probleem 
worden  omdat  het  temperatuurverschil  tussen  het  koude  oppervlakte  van  de  koudebrug  en  het 
warme oppervlakte van de geïsoleerde delen groter wordt.  
Het  toevoegen van een nieuwe gevel aan de buitenzijde  lijkt een goede oplossing. Koude bruggen 

kunnen  verholpen  worden  en  door  het  toepassen  van 
nieuwe materialen kan het gebouw een nieuwe uitstraling 
krijgen. Dit  is wel de duurste oplossing. Bij Borgsate zal het 
extra  gewicht  geen probleem  zijn  aangezien de balk  in de 
gevel deze krachten kan opvangen. Deze oplossing is echter 
niet  bij  alle  gebouwen  van  het  type  mogelijk.  Sommige 
gebouwen hebben een dun balkon waarvan niet zeker  is of 
het extra kracht kan opvangen.  In die gevallen zal de gevel 
dus zelfdragend moeten zijn. 
Een andere oplossing  is het gebruik van twee dunne gevels 
of een gevel tussen de constructie. Deze mogelijkheden zijn 
vooral  interessant bij het gebruik van een galerij of  loggia. 
De  ruimte  tussen de  eerste  en  tweede  gevel  kan  gebruikt 
worden  als  ‘bufferzone’  met  een  temperatuur  tussen  de 
buiten‐  en  binnentemperatuur.  Koude  bruggen  worden 
verholpen  en  er  kan  gebruikt  gemaakt worden  van  lichte 
gevels  wat  bij  de  minimale  constructie  van  dit  soort 
gebouwen een voordeel kan zijn.  
 

Eisen	aan	de	gevel	
Vanuit beoogde zorg‐ en woonfunctie worden een aantal eisen gesteld aan de gevel. Ten eerste zijn 
er een aantal functionele eisen die vooral uit de zorgfunctie voortkomen. Ouderen mensen zijn veel 
thuis en zullen veel zitten. Het  is daarom belangrijk dat er vanaf een stoel naar buiten gekeken kan 
worden. De borstwering mag dus niet te hoog zijn. Voor ramen die open kunnen is deze borstwering 
juist weer te laag. Het is daarom belangrijk dat er een valbeveiliging wordt aangebracht. Een andere 
functionele  eis die  zowel  uit de  zorg‐  als woonfunctie naar  voren  komt  is de mogelijkheid  zoveel 

Figuur 19 Gevel Borgsate lage vleugel met zonwering ‐ 
Afbeelding van Googlemaps 

Figuur 20 Mogelijke plaatsing nieuwe gevel, 
vlnr buiten de constructie, tussen de 
constructie of twee dunne gevels met 
'bufferzone' 
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mogelijk  daglicht  naar  binnen  te  brengen.  Vooral  bij  ouderen  en  dementerende  is  dit  daglicht 
belangrijk om hun dag‐ en nachtritme te behouden.  
De minimale temperatuur is voor de zorgfunctie anders dan voor woningen. Voor een woning is een 
minimale temperatuur van 18 graden nog acceptabel. Voor de zorgfunctie is het belangrijk dat vooral 
de slaapruimte verwarmd kunnen worden tot boven de 20 graden. De maximale temperatuur  is bij 
beide  gelijk  op  24  graden.  Luchtverversing  hoeft  niet  via  de  gevel  te  verlopen maar  is wel  een 
mogelijkheid. Daarnaast  is het prettig als  in een verblijfsruimte  ramen open gezet kunnen worden 
om die ruimte te luchten. 
De horizontaliteit  in de gevel  is een kenmerk en een kracht van dit gebouw. Deze ordening moet 
behouden blijven maar daarbinnen is veel ruimte voor afwijkingen en variatie. Materiaalgebruik kan 
ingezet  worden  om  een  moderne  uitstraling  te  geven  en  daarmee  de  uitstraling  van  een 
verzorgingstehuis om te zetten in een modern woonzorgcomplex. 

Conclusies	en	uitgangspunten	ontwerp	
 Gevel  moet  aangepast  worden  om  aan  de  huidige  (technische  en  functionele)  eisen  te 

voldoen. Het gaat hierbij om isolatie en zonwering. 
 

 Door de  lage verdiepingshoogte komt het  licht niet zo diep het gebouw binnen, de gevel zo 
veel mogelijk daglicht binnen brengen.  

 

 De  horizontale  geleding  is  een  kenmerk  van  het  gebouw  en  moet  behouden  blijven, 
daarbinnen is ruimte voor afwijkingen en moderniteit. 

Ontsluiting	

Bestaande	situatie	
Verzorgingstehuizen  uit  de  jaren  ‘60  kennen  een  ontsluiting  door  middel  van  een  corridor.  Bij 
Borgsate  is  deze  corridor  ook  aanwezig.  Door  de  ligging  in  het midden  van  het  gebouw  en  de 
afsluiting  van  de  corridor  met  een  berging  is  er  geen  daglicht  aanwezig.  De  nissen  voor  de 
kamerdeuren  zijn een  latere  toevoeging en  zorgen  voor afwisseling  in de gang. Ook worden deze 
nissen door de bewoners  toegeëigend met persoonlijke spullen wat de corridor minder monotoon 
maakt. De corridor wordt aan een zijd begrensd door een dragende wand aan de andere kant ligt een 
balk waardoor de maximale maat 1,7m is. De hoogte is in de huidige situatie ongeveer 2,3m door een 
verlaagd plafond. Dit verlaagde plafond kan verwijderd worden voor meer hoogte. 
 

 
Figuur 21 Plattegrond Borgsate verd 2‐4 ‐ Schema ontsluiting 

Niet  alleen  de  horizontale  ontsluitingsstructuur  is  in  alle  onderzochte  verzorgingstehuizen  uit  de 
jaren  ’60 gelijk, maar ook de verticale ontsluiting toont veel overeenkomsten.  In het midden  is een 
lift met trap aanwezig en aan beide uiteinde van de corridor bevindt zich een (nood)trap. Alleen  in 
het geval dat het verzorgingstehuis vrij kort  is wordt deze structuur niet gehandhaafd.  In dat geval 
bevindt het hoofdtrappenhuis met lift zich aan de ene zijde en de vluchttrap aan de andere zijde van 
de corridor. 
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Figuur 22 Vergelijking ontsluitingsstructuren verzorgingstehuizen uit de jaren '60 

Mogelijkheden	en	beperkingen	
Zoals al aangegeven werd bij de mogelijkheden binnen de draagconstructie is Borgsate veel beperkte 
in mogelijkheden  om  te  schakelen  dan  de  overige  gebouwen  binnen  het  type. Dit  schakelen  van 
eenheden  is ook bij de ontsluiting weer een belangrijk thema. Er  is gekeken naar de opties van de 
corridor, een galerij of vanaf centrale stijgpunten. 
De  laatste  bleek  het minst  flexibel  en  het  duurst  en wordt  dus  niet  als  een mogelijkheid  gezien. 
Omdat het gebouw niet symmetrisch van opzet  is bestaat er een verschil tussen een galerij aan de 
noordoost en aan de zuidwest gevel. Wanneer de galerij onder de spant doorloopt kent deze onder 
de spant een maximale hoogte van 2,1m zonder enige afwerking van vloer of plafond. Deze hoogte is 
dusdanig laag dat hier niet de voorkeur aan gegeven zal worden. 

 
Figuur 23 Mogelijke ontsluitingsstructuur Borgsate ‐ Galerij onder spant ‐ Plattegrond en doorsnede (andere schalen) 

Een galerij aan de andere zijde, dus ‘tussen de kolommen’ is wel een mogelijkheid. Door de dragende 
wand  zouden woningen  opgedeeld worden  in  een  kleine  ‘service  ruimte’ met  entree,  badkamer 
en/of berging en de hoofdruimtes aan de gevel. De galerij kan iedere mogelijke breedte krijgen vanaf 
1,8m  (minimale maat)  tot 5,6m door de plaats van de dragende wand. Binnen deze  structuur  zijn 
eenheden van ongeveer 60m2 mogelijk. Woningen kunnen geschakeld worden in de entree hal of ter 
plaatsen van de voormalige gang. Ter hoogte van de  spant  is  lastiger  in verband met de beperkte 
hoogte. Een zorgfunctie met galerij  is ook mogelijk. De gezamenlijke  functies zullen zich dan  in de 
brede  galerij  bevinden  terwijl  aan  de  andere  zijde  kamers  van  ongeveer  45m2  ontstaan.  Deze 
combinatie  van  grote  appartementen  en  veel  gemeenschappelijke  ruimte  is wellicht  een  dure  en 
daarmee onhaalbare optie. De optie van de galerij heeft ook effect op de gevel omdat de galerij kant 
er  anders  uitziet  dan  de woningzijde.  Daarnaast  draait  de  constructie  tussen  de  bouwdelen  180 
graden waardoor de gevels van de  twee bouwdelen een verschillend uiterlijk hebben aan dezelfde 
kant.

 
Figuur  24 Mogelijke  ontsluitingsstructuur  Borgsate  ‐  Galerij  tussen  kolommen  ‐  Plattegrond  en  doorsnede  (andere 
schalen) 
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De  corridor  kan  ook  behouden  of  aangepast  worden.  Nadeel  van  deze  optie  is  het  gebrek  aan 
daglicht en de maximale maat van 1,7m. Daarnaast kunnen de woningen aan de zijde van de spant 
lastig  geschakeld worden waardoor  een maximale maat  van  30m2  ontstaat. Aan  de  andere  zijde 
kunnen  de  eenheden wel  geschakeld  worden.  Dit  blijven  echter  altijd  brede,  ondiepe woningen 
waarbij  vooral  in  grote woningen  veel  verkeersruimte  aanwezig  is. De  optie  van  de  corridor  lijkt 
daarom alleen voor de zorgfunctie geschikt. 

 
Figuur 25 Mogelijke ontsluitingsstructuur Borgsate ‐ Corridor ‐ Plattegrond en doorsnede (andere schalen) 

De  verticale  ontsluiting  is  dusdanig  strategisch  geplaatst  dat  deze  bij  vrijwel  alle 
ontsluitingsstructuren zou kunnen blijven functioneren. Indien er voor gekozen wordt de bouwdelen 
op te splitsen in een woon‐ en een zorggedeelte zou er wel een extra lift en trap nodig zijn. Daarnaast 
is  het  ook mogelijk  om  per  bouwdeel  of  per  verdieping  voor  een  andere  ontsluitingsstructuur  te 
kiezen.  

Eisen	aan	de	ontsluiting	
Voor  levensloopbestendige  woningen  is  het  belangrijk  de  volledige  toegangsroute 
rolstoeltoegankelijk  te maken. Daarnaast moet  er  een  brancard  lift  aanwezig  zijn  zodat  zieken  of 
overleden  mensen  eenvoudig  en  waardig  het  gebouw  kunnen  verlaten.  Daarnaast  is  een  eigen 
entree met brievenbussen op de begane grond noodzakelijk. Dit  is belangrijk voor het (gevoel van) 
veiligheid.  
Voor de zorgfunctie  is het daarnaast belangrijk dat een afdeling afgesloten kan worden. Deze moet 
dus  een  eigen  entree  hebben  en  een  interne  ontsluiting  van  de  kamers  met  de  woonkamer. 
Daarnaast komt de behoefte aan een loopcircuit in de literatuur naar voren. Sommige dementerende 
hebben  de  behoefte  om  te  lopen  en  kunnen moeilijk  stil  zitten.  Een  deur  aan  het  eind  van  de 
looproute roept probleemgedrag op omdat men door deze deur wil. Het  is daarom van belang om 
met dit loopcircuit dementerende eigenlijk aan te moedigen te gaan zitten in een van de vele hoekjes 
in plaats van te blijven ronddwalen. 

Conclusies	en	uitgangspunten	ontwerp	
 Corridor  of  een  galerij  tussen  de  kolommen  zijn  de  meeste  logische  opties  binnen  deze 

constructie. 
 

 De  verticale  ontsluiting  is  strategisch  geplaatst  en  kan  gebruik  blijven  worden  bij 
verschillende horizontale ontsluitingsvormen. 

 

 Bij opsplitsing van het gebouw in meerdere delen moet de verticale ontsluiting wel aangepast 
worden, de ontsluiting op de begane grond speelt in de plaatsing hiervan een belangrijke rol. 

 
Er kan per functie een andere ontsluitingsstructuur gekozen worden, bijvoorbeeld per bouwdeel of 

verdieping, maar het effect op de gevel moet hierbij niet uit het oog verloren worden. 

Dienende	elementen	

Bestaande	situatie	
In de situatie van de  jaren  ’60 had  iedere kamer zijn eigen  leidingschacht.  In de  jaren  ’80 zijn twee 
kamers  samengevoegd  en  is  telkens  één  van  beide  leidingschachten  verdwenen.  Omdat  iedere 
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kamer  zijn  eigen  leidingschacht  heeft  lopen  nergens  lange  horizontale  leidingen.  Dit  is  ook  een 
noodzaak gezien de beperkte hoogte. 

 
Figuur 27 Locaties leidingen Borgsate ‐ verd 2‐4 

 
Er  zijn  twee  technische  ruimte aanwezig  in het gebouw. Een  in de 
kelder  onder  de  laagbouw  aan  de  kant  van  de  liften  met  de 
verwarmingsinstallatie  en  schuin  daarboven,  op  de  begane  grond, 
een ruimte met de ventilatie installatie. 
  

Mogelijkheden	en	beperkingen	
Door  de maximale  hoogte  van  2,55m  verdient  het  de  voorkeur  leidingen  horizontaal  een  zo  kort 
mogelijk  afstand  te  laten  af  leggen.  Dienende  ruimte  moeten  dus  geplaatst  worden  tegen  de 
leidingschachten.  De  leidingschachten  bevinden  zich  naast  de  gang  en  daarmee  vrij  diep  in  het 
gebouw. Gezien de geringe daglicht toetreding in het gedeelte van het gebouw is dit ook een logisch 
plaats voor ruimtes zoals badkamer, toilet of keuken. 
Het  is  mogelijk  nieuwe  openingen  in  de  vloer  te  maken.  Hierdoor  kunnen  de  leidingschachten 
verplaatst worden. Zoals hierboven al aangegeven is hier echter geen noodzaak voor. 
Eén  van  de  technische  ruimtes  bevindt  zich  op  de  begane  grond. Hier  is weinig  uitbreiding  voor 
installaties mogelijk omdat dit vloeroppervlak ook voor verhuurbare doeleinde gebruikt kan worden. 
In de kelder is echter wel meer ruimte en hier is dan ook een mogelijkheid om de technische ruimte 
indien nodig uit te breiden.  

Eisen	aan	de	dienende	elementen	
De  plaatsing  van  leidingen moet  dusdanig  zijn  dat  veranderende  indelingen mogelijk  zijn.  Iedere 
constructieve eenheid moet daarom een aansluiting hebben bij een leidingschacht.  
De  technische  installaties moeten  in  staat  zijn  alle  ruimtes  te  verwarmen  en  van  verse  lucht  te 
voorzien.  
Deze  technische  installaties  moeten  ondersteunen  in  het  voorzien  van  een  aangenaam 
binnenklimaat.  De  combinatie  van  gevel  en  technische  installaties  is  hierbij  belangrijk.  Bij  het 
eventueel vervangen van de installaties zou gelet moeten worden op mogelijkheden energie(kosten) 
te beperken. Hierbij kan gedacht worden aan wateropvang, zonnecollectoren of zonnepanelen. 
Ook bij het bereken van de  installaties zou aandacht moeten zijn voor veranderende (energie)vraag 
en kosten zodat de installaties lang aan de eisen kunnen blijven voldoen. 

Conclusies	en	uitgangspunten	ontwerp	
 Leidingen bij voorkeur voornamelijk verticaal laten lopen. 

 

 Leidingschachten kunnen bij veel woning ontwerpen behouden blijven, dit verdient dan ook 
de voorkeur. 

 

 Technische installaties zijn nog bruikbaar, hergebruik verdient de voorkeur. 
 

 Extra ruimte beschikbaar in de kelder voor uitbreiding technische ruimte. 

Figuur 26 Locaties technische ruimte en
leidingen Borgsate ‐ Doorsnede 
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Enscenering	

Bestaande	situatie	
Indeling 
De begane grond is ingedeeld door middel van een centraal plein. Het idee is dat vanuit de lobby alle 
functies bereikbaar zijn. Het  resultaat  is echter dat er veel  functies op vreemde plekken  te vinden 
zijn. Zo staat het ‘bruin café’ tussen de lobby en de liften. Het is een ruimte zonder daglicht of uitzicht 
naar buiten en onderscheid zich daarmee sterk van een  ‘echt’ café. De kapsalon zit weggestopt  in 
een gang en de  fysiotherapie grenst niet aan de  lobby maar  ligt aan het eind van een slingerende 
gang. Het  idee van een centraal plein  is begrijpelijk en te herkennen maar de uitwerking zorgt voor 
vervreemding zelf wanneer men nog niet dementerend is. 

 
De zithoeken op de verdiepingen zijn praktisch geplaatst bij de openruimte voor de  liften waar ook 
veel  licht  binnenkomt.  Op  de  begane  grond  wordt  veel  gebruik  gemaakt  van  daklichten  om 
voldoende daglicht binnen te brengen. Echter zijn niet alle functies aan de gevel geplaatst en mist er 
vaak uitzicht. Ook het zicht naar binnen en op de verschillende activiteiten is niet aanwezig door de 
gebruikte vitrage. 
 

 
Figuur 29 Zithoek op de 8e verdieping nabij de liften 

Materiaalgebruik 
Het materiaal  gebruik  is  overal  vooral  functioneel. De  vloer  is  gemakkelijk  schoon  te  houden,  de 
leuning  is veilig, de branddeuren noodzakelijk etc. Er wordt kleur gebruikt en er  zijn verschillende 
lichtbronnen, maar het institutionele karakter overheerst door dit functionele materiaal gebruik. De 
meest opvallende plaats waar hiervan wordt afgeweken  is het bruin café op de begane grond. Hier 
zijn de keuzes met betrekking tot materiaal vooral gebaseerd op de herinneringen die ze opwekken.  
 

Figuur 28 Bruin café midden in de centrale 
hal gezien vanaf de liften 
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Figuur 30 Op de corridor zijn alle materialen vooral praktisch 

Meubels 
Waar het materiaal vooral een functionele uitstraling heeft kennen de meubels vooral een moderne, 
frisse uitstraling. Toch  zijn ook deze meubels puur  functioneel. Zo hebben de  tafels  in de  tuinzaal 
wielen in de poten zodat zij gemakkelijk verplaatsbaar zijn, maar stralen zij die functionaliteit niet uit. 
Hier is een goede balans gevonden tussen praktisch en aangenaam.  

 
Figuur 31 In de tuinzaal zijn de meubels ook praktisch en  
functioneel maar stralen zij dat niet uit 

Eisen	aan	de	enscenering	en	uitgangspunten	ontwerp	
De uitdaging met betrekking tot de enscenering  ligt vooral bij de zorgfunctie. Voor dementerenden 
worden andere eisen gesteld aan de enscenering dan voor niet dementerende. De opgave  is echter 
zeer complex omdat iedere dementerende op zijn eigen manier op prikkels reageert. 
Om een voorbeeld  te geven het kleurgebruik voor dementerenden. Omdat dementerende oudere 
mensen zijn die vaak ook minder goed zien  is het belangrijk gebruik  te maken van contrasten. Een 
witte schotel op een wit tafelkleed zullen zij bijvoorbeeld niet of lastig waarnemen. Het gebruik van 
contrasten kan echter ook problemen opleveren zo nemen ouderen zwarte oppervlaktes waar voor 
dieptes.  In  een  zwart wit  betegelde  ruimte  zullen  zij  alleen  op  de witte  tegels  durven  te  staan. 
Wanneer kleuren gebruikt worden hebben verzadigde kleuren de voorkeur, opnieuw vanwege het 
slechtere zicht van ouderen. Echter verzadigde kleuren kunnen ook weer sterke emoties oproepen. 
Zo  kan  rood  boosheid  of  angst  oproepen  en  daarmee  probleemgedrag  bij  de  dementerenden 
veroorzaken.  
Zoals hier aangegeven  is de doelgroep van dementerende een complex opgave voor de aankleding 
van de ruimte. In het Programma van Eisen wordt hier verder op in gegaan. Het is in de praktijk vaak 
lastig gebleken het interieur in een keer goed te doen. Omdat de bewoners wisselen kan een nieuwe 
bewoner weer nieuwe eisen met zich mee brengen. Het  is daarom van belang dat  in  ieder geval de 
meubels makkelijk  verplaatsbaar  zijn  en  dat  kleuren wellicht meer  in  de meubels  en  vloerkleden 
zitten dan in moeilijker veranderbare elementen zoals de kleur van de muur of vloer. 
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4.	Eisen	van	de	ouderenhuisvesting	
 

Er is gekozen voor een focus op de ouderenhuisvesting om het onderzoek in te kaderen 
en omdat dit onderdeel is van het probleem waar dit onderzoek op aan haakt. Er is aan 
de  hand  van  literatuur  een  inventarisatie  gemaakt  van  verschillende  actuele  en 
historische visies op ouderenhuisvesting en ouderenzorg. Deze visies worden hieronder 
eerst  uiteengezet  alvorens  een  standpunt wordt  ingenomen  ten  opzichte  van  deze 
visies. Dit standpunt  is een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp  in het volgende 
hoofdstuk. 

Geschiedenis	ouderenzorg	
Ouderenzorg kent in Nederland nog een vrij korte geschiedenis. Hoewel er in de 13e eeuw al hofjes 
speciaal  voor  ouderen  gebouwd werden, wordt  het  ‘Rapport Oudeliedenzorg’  uit  1942  veelal  als 
begin van de moderne ouderenhuisvesting gezien. In de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw werd al 
begonnen met de bouw van rusthuizen voor ouderen. Dit gebeurde via het verzuiling systeem van 
die tijd. De grote verandering in de jaren ’40, onder andere door middel van de Noodwet Drees, was 
de  invoering  van  de  sociale  zekerheid.  Dit maakte  de  rusthuizen  voor  alle  ouderen  toegankelijk, 
onafhankelijk van de afkomst en financiële situatie. (Mens & Wagenaar, 2009) 

Vanaf  de  jaren  ’50  werden  veel  ouderenpensions,  ook  wel  bejaardenoorden  genoemd, 
gebouwd. Een belangrijke reden voor de bouw hiervan was niet de oudenzorg maar de woningnood. 
Wanneer  ouderen  naar  de  kleine  kamers  in  de  bejaardenoorden  zouden  verhuizen,  kwamen  er 
eengezinswoningen  vrij  waar  in  die  tijd  veel  behoefte  aan  was.  In  1963  werd  de  Wet  op 
Bejaardenoorden  ingevoerd. Met  deze wet  kreeg  de  bewoner  van  een  bejaardenoord  financiële 
bijstand. Tegelijkertijd moesten de bejaardenoorden aan allerlei ‘voorschriften en wenken’ voldoen. 
In  deze  ‘voorschriften  en  wenken’  stonden  bijvoorbeeld minimale  en maximale  afmetingen  van 
kamers, gangen en gemeenschappelijke ruimtes. (Heinen, Sijsling & Groen 2012) 

Naast  deze  verzorgingstehuizen werden  er  ook  verpleegtehuizen  gebouwd. Deze  tehuizen 
waren  specifiek  voor  chronische  zieken,  waaronder  veel  ouderen,  die  te  ziek  waren  voor  het 
verzorgingstehuis,  maar  niet  ziek  genoeg  voor  het  ziekenhuis.  In  de  jaren  ’50  waren  dit  vaak 
goedkope  ziekenhuizen  die  geen  polikliniek  hadden.  Ze werden  gekenmerkt  door  grote  zalen  of 
meerpersoonskamers waarbij de patiënten  veel  in bed  lagen. Hoewel  er  veel  verzorgingstehuizen 
werden gebouwd was er juist een tekort aan verpleeghuizen. Deze laatste groep kreeg geen subsidie 
en werd daarom nauwelijks gebouwd. 

Door  de  invoering  van  de  AWBZ  in  1968  kwam  hier  verandering  in  en  ging  men  juist 
verpleeghuizen  bouwen.  Verpleeghuizen  hadden  echter  nog  steeds  vaak  zalen  of  meer‐
persoonskamers. Tijdens de bouwexplosie die volgde op de  invoering van de AWBZ was weinig tijd 
voor  reflectie op dat wat gebouwd werd. Dat gebeurde pas  in de  jaren  ‘70. Dit  is de  tijd dat men 
onderscheid  ging maken  tussen  geestelijk  gestoorden  en  lichamelijk  zwakken. Ook  komt de  focus 
meer  te  liggen op  revalidatie. Mensen moeten bewegen en er komen ook  specifieke  ruimtes voor 
fysiotherapie. Dit nieuwe ‘revalidatiemodel’ leidt tot schaalvergroting en er wordt veel nadruk gelegd 
op normalisatie. 

Slechts  tien  jaar  later wordt  er weer  een  nieuw model  ingevoerd.  Het  ‘huiskamermodel’ 
moet het verblijf  in een verpleegtehuis meer huiselijker maken, er komt meer nadruk  te  liggen op 
wonen. Mensen  wonen  in  groepen  bij  elkaar  waarbij  de  slaapkamers  zijn  gegroepeerd  om  een 
gezamenlijke woonkamer. Tegelijkertijd mogen in het verzorgingstehuis, door het besluit Opneming 
in  Bejaardenoorden  uit  1977,  alleen  nog mensen  komen wonen  die  hier  op medische  of  sociale 
indicatie voor in aanmerking komen. Het verschil tussen het verpleegtehuis en het verzorgingstehuis 
wordt hiermee dus kleiner.  

In de jaren ’80 en ‘90 wordt de ouderenzorg steeds duurder voor de overheid. De reactie van 
de overheid  is om meer aan de markt over te  laten. Dit  leidt tot nieuwe visies op de ouderenzorg. 
Kenmerkend aan deze periode is de woongroep of het verblijfsmodel. De groepen worden kleiner en 



 
29 

er komt meer aandacht voor privacy. Dit  is ook de tijd dat het woonzorgcomplex zijn  intrede doet. 
Ouderen wonen in de reguliere woningvoorraad met zorg in de buurt. Waar het in de jaren ’40 en ’50 
is begonnen met het huisvesten van ouderen,  is  in de  jaren  ’80 en  ‘90 ouderenzorg  teruggebracht 
naar  zorg  en  begint  het  component  wonen  te  verdwijnen  uit  het  beleid.  Opnieuw  komen  de 
verpleeg‐ en verzorgingstehuizen dichter bij elkaar te liggen. (Heinen, Sijsling, & Groen 2012) (Mens 
& Wagenaar 2009) 

Definitie	ouderenzorg	en	ouderenhuisvesting	
Ouderenzorg ging in het verleden vaak over het verzorgen van woningen en zorg voor ouderen. Die 
grens lag vaak gelijk aan de AOW‐leeftijd van 65. Dit lijkt nu achterhaald, ouderen van 65 zijn vaak fit 
en  hebben  nog  geen  zorg  nodig.  In  het  boek  De  vergrijzing  voorbij wordt  een  heldere  definitie 
gegeven: ‘Ouderenzorg gaat vooral over kwetsbare ouderen boven 75 jaar die zonder zorg hun leven 
niet meer goed kunnen leiden’. (Castelijns, van Kollenburg, & te Meerman 2013)  Belangrijk om op te 
merken  is dat ouderenzorg dus niet over alle ouderen gaat, maar slechts over dat gedeelte van de 
ouderen die zorg en begeleiding in het dagelijks leven nodig hebben. 
Ouderenhuisvesting gaat  juist wel over alle ouderen. Ouderenhuisvesting gaat  zowel over de  fitte 
ouderen als over de hulp‐ en zorgbehoevenden. 

Toekomstbeeld	
Het voorspellen van de toekomst van de ouderenzorg  is  lastig. Er zijn verschillende prognoses over 
de grote van de groep kwetsbare ouderen en verschillende visies over hoe hiermee om gegaan zou 
moeten worden.  

Dat  er  steeds meer  65+ers  komen  is  inmiddels  bekend. Het  zijn  echter  vooral  de  80+  die 
gebruik maken van de zorgvoorzieningen. Doordat mensen ook steeds ouder worden groeit ook deze 
groep naar verwachting, dit wordt de dubbele vergrijzing genoemd. (Castelijns, van Kollenburg, & te 
Meerman, 2013)   

Veel  visies  delen  ouderen  in  groepen  op  basis  van  seniorenprofielen  of  leefstijlgroepen. 
Hierbij wordt vaak uitgegaan van gezonde ouderen die geld te besteden hebben. Er worden nieuwe 
particulieren  projecten  gestart  om  ouderen  te  laten wonen  naar  hun wensen.  Prognoses  van  de 
verschillende leefstijlgroepen, hun behoeftes en de omvang van de groep wordt gedaan op basis van 
mensen die over een aantal  jaar de pensiongerechtigde  leeftijd zullen bereiken. Echter veranderen 
de  behoeftes  van  mensen  wanneer  zij  ouder  worden  en  wordt  hier  niet  altijd  rekening  mee 
gehouden. (Castelijns, van Kollenburg, & te Meerman, 2013) 

Op  het  gebied  van  de  zorg  begint  het  grootschalig  verpleeghuis  plaats  te  maken  voor 
kleinschalig wonen. De  term  ‘kleinschalig wonen’ komt veelvuldig voor  in  literatuur over zorg voor 
dementerende. De precieze definitie  komt echter niet altijd overeen. Kleinschalig wonen  gaat om 
wonen in een huiselijke sfeer die zo veel mogelijk lijkt op ‘gewoon’ wonen. Zo hebben de bewoners 
veel vrijheid om hun dag in te delen, loopt het personeel niet in uniform en wordt er samen gekookt. 
(Krijger 2006) Bij kleinschalig wonen gaat het niet alleen om de kwaliteit van de zorg maar vooral ook 
over de kwaliteit van het  leven. De zorg zou  intiemer, overzichtelijke en huiselijker zijn. (Nillesen & 
Opitz,  2013).  Kleinschalig  wonen  wordt  op  verschillende  manier  ingericht;  op  zichzelf  staand, 
meerdere  kleinschalig woningen  bij  elkaar  of  onderdeel  van  een  zorginstelling. Daarnaast  nemen 
zorginstellingen  steeds meer  onderdelen  van  het  kleinschalig  wonen  over,  of  het  hier  nog  over 
dezelfde visie gaat is moeilijk te zeggen. Soms worden slechts enkele elementen overgenomen soms 
wordt het roer omgegooid en via een nieuwe visie gewerkt. (den Hollander 2005) 

Het  is  echter  niet  bewezen  dat  kleinschalige  woongroepen  beter  zijn  dan  de  bekende 
verpleegtehuizen. Zou zouden sommige ouderen meer gebaat zijn bij uiteenlopende sociale prikkels 
en zijn er ouderen zich fijner voelen in de relatieve anonimiteit van het grote verpleeghuis. Daarnaast 
is de kleinschalige woongroep kwetsbaarder voor personele veranderingen en  is kleinschalige zorg 
duurder dan grootschalige.  (Geelen 2005) Terwijl de kleinschalige woongroep nog aan zijn opmars 
bezig is, zijn er al tegengeluiden te horen. 
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Binnen de verpleegtehuizen zijn nog meer veranderingen gaande. Zo is het inkomstenplaatje 
van de zorginstellingen aan het veranderen. De overheid betaald steeds minder en er moet dus meer 
door de ouderen zelf betaald worden. Dit kan onder andere leiden tot een basispakket betaald door 
de overheid waarbij de ouderen kunnen bijbetalen voor extra’s,  zoals uitstapjes. Ouderen moeten 
dan meer betalen maar krijgen wel keuze vrijheid en regie over hun eigen oude dag. (Castelijns, van 
Kollenburg, & te Meerman, 2013) 

Een  ander  gevolg  van de  veranderde  financiën  is  dat  er  steeds meer  gevraagd wordt  van 
mantelzorgers. Sinds 2013 krijgen ouderen met zorgzwaartepakket 1 en 2, de lichte zorg, geen AWBZ 
meer maar  kunnen  zij  aanspraak maken op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning die door de 
gemeente wordt gefinancierd. De gemeente Rotterdam heeft als visie dat er vooral  zorg geleverd 
moet worden door de omgeving. Dit geldt binnenkort ook voor ouderen met lichte dementie, ZZP 4. 
Dementie  kent  echter  bij  iedereen  een  ander  verloop.  Het  kan  door  gedrags‐  en 
karakterveranderingen lastig zijn om thuis te blijven wonen. De zorg kan een zware belasting vormen 
voor  de mantelzorgers.  (Dirkse  &  Vermeer  2013).  De  haalbaarheid  van  thuis  blijven wonen met 
dementie is dus ook niet zeker. 

Visie	op	ouderenhuisvesting	en	zorg	
Er is geen visie op dit moment overheersend binnen de ouderenzorg. Er zijn verschillende tendensen 
te onderscheiden. Zo wordt er gebouwd voor fitte ouderen die een fijne oude dag willen, komen er 
kleinschalig  woongroepen  voor  hulpbehoevende  en  bieden  verpleeghuizen  steeds  meer  keuze 
pakketten  aan. Het  is  niet  goed  te  voorspellen welke  kant  het  op  zal  gaan  en  dat  is  precies  het 
probleem met deze gebruiker. Op een bijeenkomst van de gemeente Rotterdam over de toekomst 
van de zorg werd geopperd dat: ‘Het beleid van de overheid en de visies op de zorg wisselen zo snel 
dat het nauwelijks mogelijk is een lijn uit te zetten voor 5jaar, laat staan langer’. Dit is een probleem 
voor een strategie voor vastgoed die juist over een lange termijn van wel 30jaar gaat.  
  Vanuit de gemeente Rotterdam bestaat de wens  iedereen van 0 tot 100  in dezelfde wijk te 
laten wonen. Er zou daarom niet gekozen moeten worden voor één type zorg of één type woning. 
Het  is  juist  van  belang  alle  ouderen  in  de  wijk  een  goed  onderkomen  te  bieden.  De 
verzorgingstehuizen uit de jaren ’60 hebben ook een dusdanige maat dat deze variatie ook mogelijk 
is. Er worden daarom vier verschillende woonvormen uitgewerkt,  twee gericht op wonen en  twee 
gericht op zorg. Daarnaast is er één type voor mensen die meer individueel en op zichzelf gericht zijn 
en  één  type  voor mensen  die  juist  behoefte  hebben  aan  gezelligheid  en  contact met  de  buren. 
Hieronder worden de profielen van ouderen waar deze types op gebaseerd zijn verder uitgewerkt. 

Ouderenprofielen	

Fitte	ouderen	
Wat voor mensen? 
Fitte ouderen die  vaak nog  samen wonen maar alvast op  zoek  zijn naar een woning waar  zij oud 
kunnen worden.  Zij  hebben  niet  de  behoefte  om  in  een  verzorgingstehuis  te wonen maar willen 
vooral een mooie woning op een goede locatie. Het is vooral belangrijk dat zij zich hier op hun gemak 
kunnen  voelen. De  omgeving moet  toegankelijk  en  veilig  zijn.  Ze  vinden  het  fijn  om  de  buren  te 
kennen maar hebben hun eigen  leven. Verzorging hebben ze nog niet nodig maar ze zijn er al wel 
mee bezig of dit in de toekomst gaan regelen. Genieten van het leven staat voorop. 
 
Wat hebben ze te besteden? 
Ze  kunnen  in  ieder  geval  rekenen  op  een  basis  AOW  van  €1040  per  maand  of  €1436  voor 
samenwonende. Eventueel wordt dit nog aangevuld met een klein pensioen. Voor een huurwoning 
zouden ze huurtoeslag kunnen ontvangen. Een kale huur van €400‐500  is haalbaar. Dit vertaalt zich 
in  een  woning  van  ongeveer  45m2.  Een  aantal  grotere  woningen  is  gewenst  om  mensen  van 
verschillende achtergronden te kunnen huisvesten. 
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Indien de kinderen hun ouders  in huis willen nemen zijn veel grotere woningen mogelijk. Dit  type 
wordt verder buiten beschouwing gelaten. 
 
Wat zijn hun eisen en wensen? 
De woning moet voldoen aan woonkeur en geschikt zijn voor het leven met een rollator of rolstoel. 
Ruim één‐kamerappartement. Privé buitenruimte is gewenst het liefst bij de woonkamer. Uitzicht op 
levendigheid op straat. Zicht op de galerij om te kunnen zien wat daar gebeurd.  

Hulpbehoevende	ouderen	
Wat voor mensen? 
Er zijn steeds meer ouderen die zich alleen of onveilig voelen, maar nog wel voor zichzelf kunnen en 
willen zorgen. Deze groep heeft behoefte aan een veilige omgeving met mensen om zich heen. Door 
het  samenbrengen  van  ouderen  die  allemaal  bepaalde  dingen  wel  en  niet  kunnen  is  er  de 
mogelijkheid dat zij elkaar kunnen helpen en ondersteunen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om 
samen zorg in te kopen.  
 
Wat hebben ze te besteden? 
Deze  groep moet  het  vooral  hebben  van  een  AOW  en  eventueel  en  aanvullend  pensioen.  Voor 
alleenstaande  €1040  per  maand  en  €1436  voor  twee  ouderen  die  samenwonen.  Gezien  het 
puntensysteem  voor  huurwoningen  kan  er  niet  altijd  geld  gevraagd  worden  voor  gezamenlijke 
ruimte. Gezien de inkomsten voor de eigenaar zal deze huur vergelijkbaar zijn met die van het type 
individueel wonen.  
 
Wat zijn hun eisen en wensen? 
Een eigen appartement als privé gebied. De connectie met de centrale  ruimtes  is belangrijk zowel 
qua zicht als een daadwerkelijke connectie met bijvoorbeeld een ruime deur. De gezamenlijke ruimte 
is  uitgevoerd  als  een  voortuin.  Iedereen  heeft  zijn  eigen  stukje  om  voor  te  zorgen maar  het  is 
gemakkelijk om een praatje te maken en zo de eenzaamheid tegen te gaan. 

Kleinschalige	woongroep	
Wat voor mensen? 
Ouderen die zorg nodig hebben. Dit  is vooral de groep die de zorg gefinancierd krijgt dus ZZP 4 en 
hoger. Dit zijn dementerende ouderen maar kunnen ook ouderen zijn met fysieke gebreken. Binnen 
de  zorgbehoevende  groep  zijn  dit  de  ouderen  die  behoefte  hebben  aan  structuur,  persoonlijke 
aandacht, en beslotenheid.  In een kleine groep wordt  samengewoond met altijd de aanwezigheid 
van minimaal één verzorger. Kinderen en kleinkinderen zijn altijd welkom en deze woonvorm richt 
zich er ook op dat zij zich ook fijn voelen hier op bezoek te komen. 
 
Wat hebben ze te besteden? 
Naast hun AOW krijgen zij de zorg die zij nodig hebben gefinancierd. Daarnaast hebben zij amper nog 
uitgaven omdat zij ‘all‐in’ hier wonen. Eten, wonen en zorg zullen samengevat worden in één uitgave 
post aan de zorginstelling. Deze zorginstelling huurt de woning van de eigenaar. 
 
Wat zijn hun eisen en wensen? 
De gezamenlijke ruimtes zijn belangrijker dan de  individuele.  Iedereen heeft zijn eigen slaapkamer, 
maar badkamers worden, net als in een gewoon huis, gedeeld. Ook qua opzet heeft dit veel weg van 
een normaal huis met een entree hal,  toilet, woonkamer met keuken, en een aparte gang met de 
slaapkamers en badkamers. De grootste ruimte  is de gemeenschappelijke woonkamer met keuken, 
maar er moeten ook één of meerdere ruimtes zijn om zich terug te kunnen trekken. 
Bij voorkeur zijn de ouderen niet ‘opgesloten’ en kunnen zij vrij de woning verlaten. Buitenruimte is 
gewenst. Deze is bij voorkeur ook vrij toegankelijk voor de bewoners. 



 
32 

Grootschalig	verpleegtehuis	
Wat voor mensen? 
Ouderen die zorg nodig hebben. Dit  is vooral de groep die de zorg gefinancierd krijgt dus ZZP 4 en 
hoger. Dit zijn dementerende ouderen maar kunnen ook ouderen zijn met fysieke gebreken. Binnen 
de zorgbehoevende groep zijn dit de ouderen vrijheid nodig hebben; rond lopen, zelf bepalen wat je 
die dag gaat doen. Deze woonvorm is daarom ook uitermate geschikt voor ouderen met een lagere 
zorg  vraag,  die  nog  zelf  dingen  kunnen  doen maar  bijvoorbeeld  niet meer  zelf  koken  of  zich  zelf 
kunnen aankleden. Het  kan dus een  vervanging  zijn  van het  reguliere  verzorgingstehuis maar ook 
gebruikt worden voor een verpleegtehuis voor de zwaardere zorg. Er moet aandacht besteed worden 
aan de wenselijkheid om hogere en lagere zorgzwaarten te mixen of juist op andere verdiepingen te 
houden. 
 
Wat hebben ze te besteden? 
Ze  ontvangen  een  AOW  en  afhankelijk  van  de  benodigde  zorg  nog  geld  van  de  overheid  of 
zorgverzekeraar.  Er  zijn meerdere  financieringsmogelijkheden.  Er  kan  gekozen  worden  voor  een 
totaal  pakket  wat  direct  van  de  zorgaanbieder  wordt  afgenomen.  Deze  zorgaanbieder  huur  de 
afdeling van de eigenaar. Of er kan gekozen worden voor het huren van een kamer, wellicht zijn er 
verschillende groottes en types, en daarnaast kan er zorg ingekocht worden bij de zorgaanbieder. De 
keuze  voor  een  financieringstype  is  vooral  afhankelijk  van  de  eigenaar  en  de  zorgaanbieder.  Zij 
hebben de kennis van wat er in de huidige markt het best zou werken. 
Er  zijn  verschillende  woningen,  van  verschillende  grootte  en  oriëntatie  met  eigen  of  gedeelde 
badkamer. Deze hebben alle ook een ander prijskaartje. Dit geeft de bewoner de mogelijkheid zelf te 
kiezen of hij zijn geld wil uitgeven aan wonen, activiteiten, zorg, eten of de kleinkinderen. 
 
Wat zijn hun eisen en wensen? 
De nadruk  ligt zowel op de gezamenlijke als de  individuele ruimte. De gezamenlijke ruimtes bieden 
verschillende sferen en zijn verschillende van grootte. Er zijn ruimtes met veel prikkels zoals geluid en 
muziek en ruimtes met slechts gerichte prikkels zoals een snoezelruimte. Deze ruimtes zijn allemaal 
vrij toegankelijk net als de buitenruimte. Er is ook veel mogelijkheid om rond te lopen en onderweg 
te rusten.  
De  individuele  ruimte  is  afhankelijk  van  de  wensen  van  de  bewoner.  Er  zijn  verschillende 
appartementen die allemaal ingericht kunnen worden met eigen meubels. 

Programma	van	Eisen	
Het uitgebreide Programma van Eisen behorende bij deze verschillende profielen  is te vinden  in de 
bijlage.  
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5.	Casus:	Borgsate	
Als casus is gekozen voor Borgsate, een vrij groot verzorgingstehuis met een aparte 
constructie. Voor het ontwerp is niet alleen gebruik gemaakt van het globale 
onderzoek naar verzorgingstehuizen maar is ook gekeken naar de locatie. De locatie is 
in kaart gebracht in de wijkanalyse. In dit hoofdstuk worden slechts de conclusies uit 
deze wijkanalyse gebruikt, de volledige wijkanalyse kunt u vinden in de bijlage. De 
wijkanalyse vormt samen met het eerdere onderzoek de uitgangspunten voor het 
ontwerp.  

Introductie	Borgsate	
Borgsate is gebouwd in 1963 en ontworpen door Los en Leo de Jonge. Het voldoet in veel opzichten 
aan het type. Het uiterlijk is zeer typisch met de bruine bakstenen en duidelijke horizontale banden. 
De constructie  is wat afwijkend met het type zoals toegelicht  in Hoofdstuk 4. Daarnaast  is Borgsate 
met zijn twee verschoven bouwdelen langer dan gemiddeld.  
Oorspronkelijk had Borgsate per beuk  twee kamers.  In  totaal waren er 264 kamers  in het gebouw 
aanwezig.  Iedere  verdieping  had  een  conversatiekamer  en  een  balkon.  Het  was  een 
verzorgingstehuis wat betekende dat er vooral ouderen woonden zonder grote zorgvraag. De begane 
grond  van  ruim  1300m2  had  als  belangrijkste  functies  de  eetzaal  met  bijbehorende  keuken. 
Daarnaast was er een grote lobby en conversatieruimte. 
De  eerste  grote  verbouwing  vond  ongeveer  twintig  jaar  na  de  oprichting  plaats. De  belangrijkste 
verandering  is  het  samenvoegen  van  twee  kamers  tot  een  kleine  studio met  eigen  badkamer  en 
kitchenette. Hierdoor werd het aantal kamers gereduceerd tot ongeveer 150. In dezelfde tijd  is ook 
de  begane  grond  veranderd.  Er  is  uitgebreid  en  er  zijn  nieuwe  functies  bijgekomen  zoals  een 
fysiotherapie en een activiteitenruimte. Door deze uitbreiding werd het oppervlakte op de begane 
grond met 50% vergroot tot ruim 2000 m2.  
In  de  jaren  ’90  is  de  begane  grond  opnieuw  aangepast.  De  vijver  en  patio  in  de  centrale  lobby 
verdwenen en de begane grond werd nog verder dicht gebouwd. 
Door  de  veranderingen  in  de  financiering  van  de  ouderenzorg  zijn  er  opnieuw  veranderingen  te 
verwachten.  Zowel  de  eigenaar,  SOR,  als  de  huurder,  Laurens,  zijn  in  gesprek  getreden met  de 
Veldacademie omdat zij verwachten dat het huidige gebouw de veranderingen niet aan kan. Dit gaat 
dan voornamelijk over de kleine  studio’s met gemeenschappelijke  ruimte waar niet dezelfde huur 
voor gevraagd kan worden als nu ontvangen wordt van de overheid. Op de begane grond  is er al 
sprake van leegstand aangezien de keuken niet meer gebruikt wordt. Deze grote keuken is een vijfde 
van  het  totale  oppervlakte  van  de  begane  grond.  Hiermee  is  Borgsate  representatief  voor  de 
problemen die voorzien worden met deze gebouwen. Borgsate is daarmee een relevante casus voor 
het ontwerp. 

Bouwstenen	
Het ontwerp is opgebouwd uit verschillende types huisvesting. Deze types kunnen gezien worden als 
de bouwstenen van het ontwerp. Deze vier bouwstenen zijn gebaseerd op de vier ouderenprofielen 
zoals beschreven  in hoofdstuk 4. Afhankelijk van de vraag en het gebouw kunnen de bouwstenen 
meer of minder voorkomen. Het is ook niet nodig alle types te gebruiken. 
Zoals in Hoofdstuk 4, Eisen van de ouderenhuisvesting, al is uitgelegd, is het lastig op dit moment een 
verdeling te kiezen die voor tien, twintig of dertig jaar bruikbaar zal blijken. Het is daarom belangrijk 
dat naast een  zo goed mogelijke verdeling van bouwstenen  te bepalen, er ook de mogelijkheid  is 
deze verdeling later aan te kunnen passen. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat de vraag toch verkeerd is 
ingeschat of wanneer wetgeving nogmaals veranderd. Om voor deze verandering niet nogmaals een 
grote verbouwing te ondergaan is in het ontwerp al rekening gehouden met latere aanpassingen. 
De vier woning bouwstenen kennen in de basis dezelfde opzet. Zo zit de badkamer op dezelfde plek 
en  komen  veel  tussenwanden  overeen.  Deze  overeenkomsten  maken  het  makkelijker  om  te 
veranderen tussen de verschillende woningtypes.  
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De  verschillende  woningen  kennen  een  verschillende  plaatsing  van  de  galerij  gevel.  Deze  gevel 
bestaat daarom per beuk uit twee prefab houtskeletbouwelementen. Bij een verandering tussen de 
verschillende woningtypes  kunnen  deze  op  een  andere  plaats  gezet worden wat  niet  alleen  een 
andere woningen, maar ook een andere galerij oplevert. 
 

 
Figuur  33  Links  de  vier  'bouwstenen',  rechts:  de  vier 
woningplattegronden over elkaar getekend. 

Fitte ouderen 
De fitte ouderen weerspiegeld de groep ouderen die nog 
midden in het leven staan en genieten van hun pensioen. 
Zij willen vooral een fijn appartement met alvast het oog 
op de eventuele zorgvraag in de toekomst. Zij ontvangen 
AOW eventueel aangevuld met een pensioen. 
De eisen en wensen van deze groep worden weerspiegeld 
in een 2‐kamerappartement van 60m2. Een ruime keuken 
aan de galerij met daaraan grenzend een woonkamer. De 
afwezigheid  van  een  buitenruimte  is  gecompenseerd 
door  ramen  die  over  de  gehele  breedte  opengezet 
kunnen  worden.  De  brede  vensterbank  maakt  het 
mogelijk  van  de  zon  en  buitenlucht  te  genieten.  In  alle 
ruimtes  is het mogelijk  te draaien met een rolstoel. Ook 
verbinding  tussen  badkamer  en  slaapkamer  is  aanwezig 
om het bieden van zorg eenvoudiger te maken. 
Bij  voorkeur  ligt  de  woonkamer  georiënteerd  om  de 
meest  zonnige  kant  van  het  gebouw. Wanneer  dit  niet 
mogelijk  is,  is  het  de  moeite  waard  te  overwegen  de 
galerij iets te verbreden met een vast bank en tafel zodat 

Figuur 32 Plattegrond woning voor fitte ouderen
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deze  als  buitenruimte  kan  functioneren. Deze woning  past  bij  de meeste  gebouwen  uit  het  type 
binnen één beuk. 
Naast woningen  van  60m2  zouden  deze woningen  ook  uit meerdere  beuken  kunnen  bestaan. Dit 
maakt met mogelijk om ook woningen van 90m2 of 120m2 toe te passen  indien daar vraag naar  is. 
Deze grotere appartement maken ook allerlei nieuwe woonvormen mogelijk  zoals een mantelzorg 
woning, waarbij de mantelzorger kan blijven overnachten, of een kangaroo‐woning, waarbij ouderen 
een studio betrekken in het huis van hun kinderen. 
 

 
Figuur 34 Perspectivische doorsnede woning voor fitte ouderen 

Hulpbehoevende ouderen 
Ouderen die veel alleen zijn en langzaam meer moeite krijgen met de dagelijkse dingen zullen meer 
behoefte hebben aan contact dan de fitte ouderen. Zij zoeken een veilige omgeving met zorg en hulp 
in de buurt. Zij zullen vaker alleenstaande zijn en ontvangen voornamelijk een basis AOW. 
De  galerij  is  dusdanig  breed uitgevoerd dat  deze ook  als  verblijfsruimte  gebruikt  kan worden. De 
verkeerszone bevindt zich  in het midden met aan de gevel 
zijde  vast  meubilair  waardoor  deze  ruimte  als  balkon 
gebruikt kan worden. Direct voor het huis bevindt zich een 
strook  die  de  bewoner  kan  gebruiken  om  bijvoorbeeld 
planten  neer  te  zetten.  Dit  alles  binnen  de 
brandveiligheidsvoorschriften.  Deze  brede  galerij  lokt 
contact  met  de  buren  uit.  Dit  type  zal  vooral  werken 
wanneer  bewoners  bewust  hiervoor  kiezen  en  dus  een 
behoefte  hebben  aan  een  gemeenschapsgevoel.  De 
woningen zijn hierdoor iets kleiner wat vooral weerspiegeld 
wordt het formaat van de keuken en bergruimte.  
Aangezien de galerij ook als buitenruimte kan functioneren, 
dient het de voorkeur dat deze zijde op de meeste zonnige 
kant georiënteerd wordt. Per beuk van 6  tot 7 meter kan 
één woning geplaatst worden. 
De  verhouding  tussen  gezamenlijke  buitenruimte  of 
ontmoetingsruimte  en  privé  ruimte  kan  per  ontwerp 
verschillen. Wanneer  gebouwen per  verdieping  verbouwd 
zouden worden  is er een mogelijkheid de breedte  van de 
gang  te  testen en  feedback  te  krijgen.  Een  grotere  galerij 
past  bij  minder  zelfstandige  mensen  en  kan  gemakkelijk 
veranderd  worden  naar  het  grootschalig  verpleegtehuis 
terwijl  een  smallere  galerij  ook  fitte  ouderen  aan  zou 
kunnen  trekken  die  een  gezamenlijke  buitenruimte  wel 
gezellig vinden. 

Figuur 35 Plattegrond woning voor 
hulpbehoevende ouderen 
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Figuur 36 Perspectivische doorsnede woning voor hulpbehoevende ouderen 

Kleinschalige woongroep 
De  kleinschalige  woongroep  is  bedoeld  voor  ouderen 
met een zorgvraag van ZZP4 en hoger. Hierbij gaat het 
onder  andere,  maar  niet  uitsluitend,  over 
dementerende ouderen. De kleinschalige woongroep  is 
vooral geschikt voor die ouderen die behoefte hebben 
aan  structuur en een veilige, besloten omgeving. Deze 
groep  wordt  op  dit  moment  nog  door  de  overheid 
gefinancierd, maar het is niet ondenkbaar dat hier in de 
toekomst ook een grotere eigenbijdrage zal komen. 
De  basis  van  iedere  kleinschalige  woongroep  is  een 
gewoon  huis.  Elementen  zoals  voordeur,  hal, 
woonkamer,  keuken, gang,  slaapkamers en badkamers 
zijn daarbij essentieel. Naast een grote woonkamer zijn 
nog  een  aantal  kleinere  ruimtes  aangebracht  waar 
bewoners  zich  kunnen  terugtrekken  als  zij  daar 
behoefte aan hebben. Het  is een besloten ruimte maar 
zeker  niet  afgesloten.  Bewoners  kunnen  zelf  de 
voordeur uit en de galerij op. De deur naar de  liften  is 
verdekt  opgesteld  zodat  zij  deze  niet  gebruiken. 
Hiermee  wordt  een  positie  ingenomen  in  de  balans 
tussen veilig en opgesloten. 
Dit  kleinschalige  verpleegtehuis  biedt  ruimte  voor  6 
bewoners. Het huis beslaat vier beuken waarvan er drie 
de slaapkamers en badkamers bevatten en één van de 
middelste  bevat  de  woonkamer  met  keuken.  De 
slaapkamers zijn vrij klein met 16m2 wat vergelijkbaar is 
met  slaapkamers  in  woonhuizen.  De  badkamer  is 
gedeeld  omdat  die  goedkoper  is  in  de  bouw  en 
exploitatie. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid ook een 
grotere badkamer met bad  te plaatsen. Aan de  galerij 
zijde  zijn  een  aantal  kleinere  extra  ruimtes  geplaatst, 
zoals  een  ruimte  voor  de  verpleging,  berging  en  een 
extra zitruimte. 
De oriëntatie  is vergelijkbaar met die van de woningen 

Figuur 37 Plattegrond kleinschalige woongroep
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voor fitte ouderen. Deze types kunnen dan ook goed gecombineerd worden aan dezelfde galerij. Ook 
hier geldt dat indien de galerij op de zonnige zijde gepositioneerd is, het de overweging waard is de 
galerij iets breder te maken zodat dit als buitenruimte kan functioneren.  
In plaats van vier beuken zou dit type ook vijf of zelfs zes beuken kunnen zijn om een groep van 8 of 
10 bewoners te maken. Dit wordt vaak gedaan voor de financiële haalbaarheid van de kleinschalige 
woongroep. Echter gaat er dan wel een deel van de kleinschaligheid en huiselijkheid verloren wat 
juist de kracht is van dit type. 
 

 
Figuur 38 Perspectivische doorsnede kleinschalige woongroep 

Grootschalig verpleegtehuis 
Het grootschalige verpleegtehuis  is ook voor die ouderen 
bedoeld die een hoge  zorgvraag hebben.  In  tegenstelling 
met het kleinschalig verpleegtehuis is hier juist veel keuze 
mogelijkheid voor de bewoner. Deze vorm is juist geschikt 
voor ouderen die meer prikkels nodig hebben, nog graag 
sociale  contacten  hebben  of  graag  zelf  hun  dag  willen 
kunnen indelen. 
Variatie  en  afwisseling  zijn  de  belangrijkste  kenmerken 
van deze opzet van een verpleegtehuis. Die variatie komt 
bijvoorbeeld voor bij de kamer groottes. Met het oog op 
nog  meer  eigenbijdrage  is  er  gekozen  voor  de 
mogelijkheid  twee  verschillende  groottes  kamers  toe  te 
passen zodat de bewoners en hun  familie kunnen kiezen 
waar zij zich het fijnst bij voelen. Verder zijn er meerdere 
woonkamers  en  keukens  zodat  de  bewoners  hun  dag 
kunnen doorbrengen op de plek en met de mensen waar 
zij  zich  het  fijnst  bij  voelen.  Ten  slotte  is  ook  in  de 
verschillende verkeersruimtes variatie en afwisseling terug 
te  vinden.  Door  de  verschillende  ruimtes  verandert  de 
verkeersruimte  soms  van  een  galerij  in  een  corridor. Dit 
zorgt voor een afwisselend beeld en doorbreekt vooral de 
eindeloze  gangen  die  zo  typerend  zijn  voor 
verpleegtehuizen. 
Het verdient de voorkeur dit type over op grote verdieping 
te  plaatsen  zodat  er  veel  variatie  op  een  verdieping 
mogelijk  is.  De  kamers  kunnen  het  best  op  de  schaduw 
kant of de oostzijde georiënteerd worden  terwijl voor de 
woonkamers  juist  daglicht  gewenst  is  om  op  natuurlijke 
wijze een gezond dagritme te kunnen bewaren. 

Figuur 39 Plattegrond grootschalig verpleegtehuis
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Figuur 40 Perspectivische doorsnede grootschalig verpleegtehuis 

Indeling	Borgsate	
Voor de verdeling van de verschillende types over het gebouw is gebruik gemaakt van de wijkanalyse 
van de wijk  Schiebroek. De  volledige wijkanalyse  is  te  vinden  in de bijlage. Hieronder worden de 
gemaakte keuzes toegelicht. Deze wijkanalyse is geen uitgebreid marktonderzoek maar geeft wel een 
idee van wat er speelt in de wijk Schiebroek. Wanneer uit een marktanalyse een andere aanbeveling 
zou komen  is het mogelijk met dezelfde bouwstenen een andere verdeling  te maken. Dit  zal  later 
toegelicht worden. 
In Schiebroek zijn er veel voorzieningen zoals winkels, scholen en sportverenigingen die duidelijk een 
wijkfunctie  hebben  en  vooral mensen  uit  de  directe  omgeving  aantrekken.  Voor  Borgsate  is  een 
dergelijke  wijkfunctie  ook  interessant.  Het  zou  de  ouderen  uit  de  directe  omgeving  kunnen 
huisvesten  zodat  zij  in  hun  bekende  omgeving  oud  kunnen worden. Uit  de  gesprekken  op  straat 
kwam  deze  behoefte  ook  duidelijke  naar  voren.  De  wijkanalyse  biedt  meer  inzicht  over  welke 
groepen het gaat. 
In Schiebroek zijn op basis van kwantitatieve gegevens zoals bouwjaar, WOZ‐waarde, type eigendom 
twee delen te onderscheiden. Een noordelijke deel met eengezinskoopwoningen uit de jaren ’30 en 
een zuidelijke deel met naoorlogse portiekflats die  in eigendom zijn van corporaties. Deze verdeling 
van woningen  zorgt  ook  voor  een  verdeling  van mensen met  verschillend  inkomen.  Beide  types 
kennen een afhankelijkheid van trappen om ze te kunnen gebruiken wat ze niet geschikt maar voor 
bewoning door ouderen. Borgsate grenst zowel aan de portiekflats als aan de  jaren  ’30 woningen. 
Om van Borgsate een plek te maken voor alle ouderen in de wijk moet met dit onderscheid rekening 
gehouden worden. Er  is gekozen voor een focus op ruime sociale huurwoningen. Dit komt neer op 
woningen van 60m2 die nog binnen de grens voor sociale huurwoning vallen en dus nog huursubsidie 
kunnen ontvangen. Daarnaast  is er een beperkt aantal grotere 3‐kamerappartementen toegevoegd 
vooral gericht op bewoners uit de jaren ’30 woningen. 
Schiebroek  is onderdeel van Rotterdam, maar kent  toch een heel dorps karakter. Mensen kennen 
elkaar, maken een praatje en hier wordt ook veel waarde aan gehecht. Echter wordt ook het stadse 
karakter van Schiebroek gewaardeerd. Hiermee wordt vooral gedoeld op de vele voorzieningen en 
het uitstekende openbaar vervoer naar zowel Rotterdam als Den Haag.  In verband met het dorpse 
karakter van de wijk is er voor gekozen op twee halve verdiepingen het type met de brede galerij toe 
te passen. Dit type past juist goed bij mensen die gezelligheid en aanspraak zoeken en deze mensen 
bleken tijdens het wijkonderzoek duidelijk aanwezig te zijn. Dit type zou als een experiment opgevat 
kunnen worden, omdat er nog geen precedenten van dit  type  zijn gevonden. Daarbij kunnen hier 
gemakkelijk grotere woningen gemaakt worden zoals hierboven beschreven. 
Zowel de grootschalige als de kleinschalige zorg  is  in dit ontwerp vertegenwoordigd. Het onderzoek 
heeft zich niet gericht de vraag  te achterhalen naar deze zorgtypes. Voor de beoogde variatie zijn 
deze nu beide toegevoegd. 
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Aan de hand van deze informatie ziet de verdeling over het gebouw er als volgt uit: 
 

Verdeling 
woningtypes 
over Borgsate 

BG  1  2  3  4  5  6  7  8  Totaal 

Woning 45m2  8    8              16 

Woning 60m2        11  11  3  3  4  3  39 

Woning 90m2        2  2  2    2  2  10 

Kamer in 
kleinschalige 
woongroep 

          6  6      12 

Kamer in 
grootschalig 
verpleegtehuis 

20‐
30 

                25 

Overig (studio 
25m2) 

    1  1  1  1         

Totaal                    102 

 
Gevel	
Bij de verschillende woningtypes horen ook verschillende gevels. De afwisseling van woningtypes  is 
dus in de gevel zichtbaar wat zorgt voor een gevarieerd beeld. Er zijn in totaal vier verschillende gevel 
te onderscheiden. Twee voor de woningen en twee voor de verschillende galerijen. 
Belangrijk uitgangspunt voor het ontwerpen van de gevels was de functionaliteit. Voor de woningen 
is gekeken naar een manier om het gemis  van een buitenruimte  te  compenseren. Daarom  is hier 
gekozen  voor openslaande  ramen  in  combinatie met  een brede  vensterbank waardoor men bijna 
buiten  kan  zitten.  Zonwering wordt  gerealiseerd  door  vouwluiken. Deze  vouwluiken  zorgen  gelijk 
voor een steeds veranderend en speels gevel beeld.  
Deze lage brede vensterbanken en luiken zijn echter niet geschikt voor de beoogde zorg functies. De 
brede  vensterbank  voor  een  open  raam  kan  bij  dementerende  voor  gevaarlijke  situaties  zorgen. 
Daarnaast  is  de  bediening  van  luiken  lastig  te  regelen  voor  deze  groep.  Voor  de  zorgfuncties  is 
daarom gekozen voor een traditionele en herkenbare opzet van de gevel met een hoge borstwering 
en kleine vensterbank. Deze gevel is juist diep geplaatst om zo voor voldoende zonwering te zorgen.  
Wanneer er een wijziging plaats vindt tussen een zorg‐ en een woonfunctie kan het dus interessant 
zijn om ook de gevel te wijzigen. Om een grote verbouwing te voorkomen is er voor gekozen eerste 
een prefab betonnen element te plaatsen die in beide varianten hetzelfde is. Daarna kan er gekozen 
worden  tussen de  twee  kozijn  types. De plaatsing  van het betonnen vensterbank element aan de 
binnen‐ of buitenkant van het kozijn maakt het verschil in plaats van het kozijn mogelijk.  
 
De galerij gevel hoeft geen isolatie te bieden maar beschutting tegen regen en wind is wel gewenst. 
Er is daarom voor gekozen alleen het kozijn te vervangen en de bakstenen in de gevel te behouden. 
Er worden U‐profielen geplaatst waarbinnen een glazen plaat of glazen  lamellen geplaatst kunnen 
worden afhankelijk van de vereiste beschutting en ventilatie. Dit verschil  in  invulling zorgt opnieuw 
voor  een weerspiegeling  van  de  aanwezige  variatie  binnen  het  gebouw  en  voor  een  afwisselend 
gevelbeeld. 
Voor  het  gevelbeeld  is  de  kenmerkende  horizontaliteit,  door  de witte  vloer  banden met  daarop 
baksteen,  leidend  geweest. Ook  in  de  nieuwe  gevel  elementen  is dit  teruggebracht met opnieuw 
duidelijk  zichtbare witte  banden.  Er  is  door  de  verschillende  gevel  elementen wel meer  variatie 
toegevoegd. De  gevel  heeft  ook meer  diepte  gekregen  door  de  toepassing  van  de  luiken  en  het 
diepgeplaatste kozijn bij de zorgkamers. 
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Figuur 41 Aanzicht, horizontale en verticale doorsnede van de woning gevel 

 

 
Figuur 42  Aanzicht, horizontale en verticale doorsnede zorgkamers gevel 
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Dit systeem kan toegepast worden bij verschillende variaties van de bouwstenen. Wat altijd overeind 
blijft zijn de horizontale lijnen met daarbinnen variatie. Hieronder de voorgevel met de indeling zoals 
hierboven beschreven met daarnaast dezelfde gevel wanneer er  veel meer  zorgkamers  in  komen. 
Dezelfde balans tussen eenheid en variatie blijft behouden terwijl het een ander gevelbeeld oplevert. 
 

 
Figuur 43 Voorgevel ontwerp 

 
Figuur 44 Voorgevel alternatieve verdeling met meer zorgfuncties 

Begane	grond	
De mogelijkheden  voor  de  begane  grond  zijn  in  grote mate  afhankelijk  van  de  invulling  van  het 
gebouw en de buurt waar in het staat. Op dit moment is niet de volledige begane grond in gebruik. 
De keuken, een vijfde van het totale oppervlakte, wordt niet meer gebruikt. Andere functies op de 
begane grond, zoals de kapper, winkels en bar zijn  in grote mate afhankelijk van de bewoners van 
Borgsate. Wanneer er meer  zelfstandige ouderen  in  komen  zal het  lastig worden deze  functies  in 
stand  te  houden.  Het  totale  oppervlakte  van  de  begane  grond  is  sinds  de  jaren  ’60  geleidelijk 
toegenomen. Het oppervlakte van ruim 2000m2 lijkt in het licht van de huidige veranderingen echter 
te veel te zijn. Door het verminderen van het oppervlakte ontstaat ook de mogelijkheid de begane 
grond weer een herkenbare uitstraling  te geven en de  invulling van de begane grond vanaf buiten 
herkenbaar te maken. 
 
De  buurt  is  van  invloed  op  het  type  functies wat  zou  kunnen  functioneren  op  de  begane  grond. 
Hierbij  kan  vooral onderscheid  gemaakt worden  tussen  commerciële  functie  en niet  commerciële 
functies. Vanuit het verhuur oogpunt zijn de commerciële functies interessanter. 
Borgsate  staat  in een wijk met  een hoog  voorzieningen niveau. Op 400m  afstand bevindt  zich de 
Peppelweg,  de winkelstraat  van  Schiebroek.  Toch  zijn  er  nog  verschillende  commerciële  functies 
mogelijk  op  deze  locaties.  Een  goede  mogelijkheid  is  het  combineren  van  de  al  aanwezigen 
fysiotherapie met  een  sportschool,  omdat  deze  nog  niet  in  de  wijk  aanwezig  is.  Daarnaast  zou 
Borgsate als ontmoetingscentrum  in de wijk kunnen gaan  functioneren met een bar,  restaurant of 
bistro en een zaaltje voor activiteiten of verhuur aan particulieren. Om een goede mix te vinden van 
functies zou uitgebreid marktonderzoek nodig zijn. Het ontwerp  is zo  ingericht dat er verschillende 
functies in geplaatst kunnen worden. 
 
Wanneer de verdiepingen vooral ingevuld zijn met zorgfuncties spreekt het voor zich dat de begane 
grond  hier  op  aan  zal  sluiten met  bijvoorbeeld  een  bijeenkomstzaal  of  ondersteunende  functie. 
Zelfstandige woningen hebben  vooral behoefte  aan  een privé  entree met  lobby wat  ruimte biedt 
voor  een  invulling  met  commerciële  functies.  Deze  verschillen  uiten  zich  vooral  in  de 
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ontsluitingsstructuur.  Bij  de  zorgfuncties  zal  er  sprake  zijn  van  één  entree  met  een  interne 
ontsluiting. Bij de zelfstandige woningen daarentegen zal er één entree voor de woningen zijn, maar 
zullen  de overige  functies ook hun  eigen  entree  krijgen. Hier  zal dus  sprake  zijn  van  een  externe 
ontsluitingsstructuur.  Bij  een  mix  van  functies  kan  ook  gedacht  worden  aan  een  mix  van  de 
ontsluitingsstructuren.  

 
Figuur 45 Analyse begane grond, verandering programma door de tijd. Opvallend is dat de begane grond steeds verder is 
dicht gebouwd. 
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Deze mix van zorg en woningen is in het ontwerp aanwezig. Daarom is op de begane grond gekozen 
voor een ontwerp met zowel een  interne als externe ontsluiting. Bij veranderingen  in  functies zou 
een van beide ontsluitingstype  zijn betekenis kunnen verliezen  zonder dat het ontwerp aangepast 
hoeft te worden. 

 
Figuur 46 Ontwerp begane grond, schematische weergave 

Het  totale oppervlakte van de begane grond  is gereduceerd  tot ruim 1200m2. Voor de vormgeving 
van de begane grond is gebruik gemaakt van de verspringende geveldelen. De begane grond is terug 
gelegd van de kopgevel waardoor er meerdere hoeken ontstaan. Op deze hoeken bevinden zich de 
entrees naar de verschillende functies. Al deze functies zijn ook bereikbaar vanaf de centrale lobby.  
Aan de hand van de wijkanalyse  is gekozen voor een restaurant, buurtcafé en een sportschool met 
een fysiotherapie praktijk.  

Het	ontwerp	voor	andere	gebouwen	binnen	het	type	
De  vierbouwstenen  zoals  hierboven  beschreven  kunnen  ook  toegepast  worden  op  andere 
verzorgingstehuizen  uit  de  jaren  ’60.  Binnen  het  ontwerp  zijn  een  aantal  elementen  generiek  en 
kunnen op alle verzorgingstehuizen worden toegepast terwijl andere elementen juist specifiek zijn en 
afhankelijk van het gebouw en zijn omgeving. 
Borgsate is door de aparte constructie met een dragende wand en spanten en stuk beperkender dan 
andere gebouwen van dit  type. De bouwstenen zouden voor een kolommen en balken constructie 
dus anders opgezet kunnen worden. Dit biedt ook meer mogelijkheden tot het combineren van grote 
woningen  met  een  brede  galerij.  Daarnaast  biedt  een  kolom  en  balk  constructie  ook  meer 
mogelijkheid om de oriëntatie van de woningen te kiezen. Waar deze door de lage spant bij Borgsate 
al bepaald was. 
Wat overal hetzelfde blijft  is de noodzaak variatie en  flexibiliteit op  te nemen  in het ontwerp. De 
benodigde variatie zou moeten voortkomen uit een marktonderzoek gericht op de directe omgeving 
van het gebouw. Uit dit marktonderzoek zou ook kunnen komen of ouderenhuisvesting wel de juist 
keuze blijft voor het gebouw. De  inbouw van de woningen moet op een dusdanige manier gedaan 
worden dat er de mogelijkheid bestaat met eenvoudige middelen de woning te vergroten, verkleinen 
of een andere type van te maken. Het is deze flexibiliteit die de verzorgingstehuizen weer bestendig 
maken voor de toekomst. 
De ontworpen gevel  is een  specifiek element voor Borgsate. De dragende balk  in de gevel  zorgde 
voor een grote beperking in het ontwerpen van de gevel. Echter heeft dit ook voordelen gehad voor 
de constructie en montage van de gevelelementen. Bij veel gebouwen van het type is zo’n dragende 
balk  in de gevel niet aanwezig. Een vrije ruimte van vloer tot vloer biedt meer vrijheid  in zowel het 
ontwerp  als  de  plaatsing  van  de  gevel.  Zo  kunnen  er  bijvoorbeeld  loggia’s  of  balkons  gecreëerd 
worden.  Een  gevel  ontworpen  voor  een  van  deze  gebouwen  kan wel weer  toegepast worden  op 
andere met dezelfde constructie. De gevel hoeft dus niet altijd een specifiek element te zijn. Wat alle 
gebouwen wel overeenkomstig hebben  is de noodzaak de koudebruggen op  te  lossen. Door het  in 
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stand houden van de horizontaliteit van de gevel kunnen de gebouwen wel herkenbaar blijven als 
oorspronkelijke verzorgingstehuizen uit de jaren ’60.   
De  keuzes  voor  de  begane  grond  kunnen  pas  gemaakt  worden  na  het  marktonderzoek  en  de 
bijbehorende indeling van het gebouw. Wat bij alle gebouwen van het type overeenkomt is de keuze 
die gemaakt moet worden voor een  interne of externe ontsluitingsstructuur en deze keuze  is dus 
afhankelijk van de  type woningen of zorg  in het ontwerp. De keuze voor de precieze  invulling  is  in 
grote mate afhankelijk van de buurt. Deze invulling is altijd specifiek.  
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Samenvatting	
Door  middel  van  het  ontwerp  voor  Borgsate  kan  ook  de  hoofdvraag  van  het 

onderzoek met betrekking op het gehele type verzorgingstehuizen uit de jaren ’60 

beantwoord worden. Hieronder een samenvatting van het onderzoek door middel 

van antwoorden op de verschillende deelvragen en de hoofdvraag. 

 
Deelvragen 

 

Wat zijn de kenmerken van verzorgingstehuizen uit de jaren ’60? 

Gekeken naar de periode 1963 tot 1969 is duidelijk één type verzorgingstehuis te onderscheiden. In 
gegeven door de voorschriften van wenken hebben deze verzorgingstehuizen veel overeenkomsten. 

Kenmerken van verzorgingstehuizen uit de jaren ’60: 

o Horizontale banden bestaande uit witte vloerranden en bruin baksteen. 
o Horizontale ontsluiting door middel van een corridor 
o Verticale ontsluiting  in het midden van de corridor een  lift met hoofdtrap met aan 

beide uiteinde van de corridor een trap 
o Beukmaat tussen de 6 en 7 meter 
o Kolommen en balken constructie met dragende balken in de gevel. 
o Verdiepingshoogte van 2,8m 
o 7 tot 11 verdiepingen hoog. 
o Staat in een naoorlogse uitbreidingswijk met portiekflats en rijtjeswoningen. 

Variaties binnen het type verzorgingstehuizen uit de jaren ’60: 

o Wel of geen eenlaagse aanbouw met daarin de eetzaal of woonkamer 
o Per verdieping  is een balkon aanwezig maar deze werd verschillend uitgevoerd. Als 

doorlopend ‘glazenwasbalkon’, op de kopgevel, aan de langsgevel of als loggia. 
o Door de plaats van de uitbouw kon er ook gevarieerd worden met de locatie van de 

entree. In de uitbouw, tussen de uitbouw of een andere locatie. 
 

Wat zijn de mogelijkheden binnen dit type? 

De draagconstructie bestaat uit kolommen en balken dit maakt het mogelijk om zowel in de breedte 
als  in  de  lengte  richting  eenheden  te  schakelen. Wanneer  er  gaten  in  de  vloer  gemaakt worden 
bestaat er ook de mogelijkheid verticaal te schakelen. De hoogte van 2,8m vloer tot vloer geeft veel 
beperkingen voor het  toevoegen van vloer en plafond afwerkingen. De constructie bestaat uit dun 
beton hierdoor kan er aangenomen worden dat er niet veel gewicht  toegevoegd kan worden. Het 
verdient  daarom  de  voorkeur  de  belasting  van  de  constructie  vergelijkbaar  te  houden  met  de 
oorspronkelijke situatie. 
De meeste gevels bieden thermische  isolatie waardoor de mogelijkheden om de gevel te behouden 
beperkt  zijn. De horizontale banden  in het  gevelbeeld  zijn duidelijk  aanwezig  en  zorgen  voor  een 
duidelijke eenheid in het gevelbeeld. Dit biedt veel mogelijkheden om variatie aan te brengen in het 
gevelbeeld. 
De  verticale  ontsluiting  is  binnen  het  type  op  een  dusdanig  locatie  geplaatst  dat  deze  bij 
verschillende types horizontale ontsluiting behouden kan blijven. De  langgerekte opzet biedt vooral 
mogelijkheden voor een ontsluiting door middel van een corridor of galerij. 
Er zijn veel  leidingschachten aanwezig, gemiddeld 1 per eenheid van 30m2. Deze zijn vaak nabij de 
corridor geplaatst wat een  logisch plek  is voor de dienende elementen. Door de beperkte hoogte 
kunnen  leidingen beter niet horizontaal  lopen over  langere afstanden. De  staat van de  technische 
installaties is niet voor het hele type te bepalen maar is afhankelijk van het onderhoud per gebouw. 
Ook wat betreft de mogelijkheden van de enscenering is het moeilijk om dit voor het gehele type te 
beoordelen.  Dit  is  afhankelijk  van  de  verschillende  verbouwingen  die  in  een  specifiek  gebouw 
hebben plaats gevonden. 
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Wat zijn de huidige eisen van de ouderenhuisvesting? 

Er zijn verschillende visies te onderscheiden binnen de ouderenzorg. Een overkoepelende trend is de 
aandacht voor de persoon en persoonlijke behoeftes en het bieden van keuzes in plaats van een 
eenheidsworst. Dit kan tot uiting komen in een kleinschalige woongroep van 6 tot 8 dementerende 
ouderen die onder leiding van de verpleging een huishouden runnen. Of juist in het grootschalige 
verpleegtehuis waar allerlei activiteiten aangeboden worden waar men uit kan kiezen. 
Ouderenhuisvesting gaat daarnaast ook over de huisvesting van fitte ouderen. Een toename van 
levensloopbestendige woningen en woningen aan de hand van een ouderprofiel zijn daar 
voorbeelden van. 
Gemeente en overheid willen dat er meer door de directe omgeving van een hulpbehoevende 
ouderen gedaan wordt. Familie of buren zouden mantelzorg moeten gaan leveren. Daarnaast 
moeten ouderen langer thuis blijven wonen met thuiszorg in plaat van naar een verzorgingstehuis 
gegaan. Deze visie wordt door de overheid kracht bij gezet door de nieuwe wetgeving waarbij er wel 
geld beschikbaar is voor de zorg maar ouderen zelf hun woning moeten betalen. Alleen bij ouderen 
die zoveel zorg nodig hebben dat ze wel naar een instantie toe moeten wordt ook de huisvesting 
betaald. 
Deze  actuele  opgave waarbij  binnen  verzorgingstehuizen  ouderen  zelf  voor  hun woning moeten 

betalen  is nog dusdanig nieuw dat daar weinig  referenties van beschikbaar  zijn. Voor de  reguliere 

ouderenhuisvesting  zijn  juist  veel  voorbeelden,  vaak  toegespitst op  fitte en  vermogende ouderen. 

Ook binnen de dementerende zorg zijn veel voorbeelden van ruim opgezette tehuizen en een groene 

omgeving met grote tuinen maar dit  is vaak niet voor  iedereen te betalen. Van de actuele opgave, 

het op een betaalbare manier huisvesten van alle groepen ouderen, zijn nog weinig precedenten te 

vinden. 

 

Hoofdvraag 

 

Hoe kunnen verzorgingstehuizen uit de jaren ’60 in Rotterdam getransformeerd worden om aan de 

huidige eisen van ouderenhuisvesting te voldoen? 

Door  de  kolommen  en  balken  structuur  bestaat  de  mogelijkheid  de  horizontale  ontsluiting  te 
veranderen.  Door  de  corridor  te  veranderen  in  een  galerij  bestaan  er  meer  configuratie 
mogelijkheden en kunnen ook grotere woningen gerealiseerd worden. Door deze nieuwe structuur 
wordt het ook mogelijk de verschillende woning‐ en zorgtypes zo te plaatsen dat zij later makkelijk in 
elkaar  veranderd  kunnen  worden.  De  combinatie  van  verschillende  woning‐  en  zorgtypes  en  de 
veranderbaarheid  hiertussen  is  essentieel  om  deze  gebouwen  voor  te  bereiden  op  een  onzekere 
toekomst. 
De  noodzaak  de  gevels  technisch  te  verbeteren  biedt  de mogelijkheid  de  gebouwen  een  nieuw 
uiterlijk  te geven. De horizontale banden, vaak  in baksteen, zijn een kenmerkend element voor de 
tijd  en  functie. Wanneer  deze  banden worden  behouden  blijven  de  gebouwen  herkenbaar, maar 
kunnen ze toch een actuele uitstraling krijgen. Deze horizontale banden zijn zo sterk aanwezig in het 
gevelbeeld dat daarbinnen veel variatie mogelijk is zonder dat die eenheid in het gevelbeeld te niet 
gedaan wordt. 
De  begane  grond  is  afhankelijk  van  de  verhouding  van  wonen  en  zorg  in  het  gebouw  en  de 
mogelijkheid  om mensen  uit  de  buurt  bij  het  gebouw  te  betrekken.  Belangrijk  kenmerk  voor  de 
begane  grond  is  de  ontsluitingsstructuur.  Afhankelijk  van  de  functie  is  dit  een  externe,  bij 
zelfstandige woningen, of een interne, bij een zorgfunctie, ontsluiting. De begane grond kan gebruikt 
worden  om  aan  een  aantal  eisen  van  de  ouderen  zoals  ontmoeting  en  amusement  te  voldoen. 
Tegelijkertijd  biedt  het  de  mogelijkheid  om  van  het  gebouw  meer  te  maken  dan  alleen 
ouderenhuisvesting maar echt een plek van de buurt te laten zijn. 
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Reflectie	op	het	afstuderen	
 
Deze  reflectie  is  onderdeel  van  de  vierde  peiling  van  het  afstuderen.  In  deze 
reflectie wordt het  afstuderen  geplaatst binnen  verschillende  contexten  zoals de 
sociaal maatschappelijke en wetenschappelijke context en de studio Veldacademie. 
De  Veldacademie  is  een  onderzoeksgerichte  studio  waar  gewerkt  wordt  aan 
maatschappelijk  relevante  opgave  in  Rotterdam.  Deze  reflectie  biedt  de 
mogelijkheid om een aantal gemaakte keuzes uit te leggen en te evalueren.  

 
Sociale context 
Afstuderen bij de Veldacademie betekent  afstuderen op een maatschappelijk  relevante opgave  in 
Rotterdam.  De  keuze  voor  verzorgingstehuizen  was  vooral  ingegeven  door  de  te  verwachten 
leegstand en daarmee de mogelijkheid tot een herbestemmingsopgave. Tijdens het onderzoek bleek 
de maatschappelijke  relevantie  echter  groter  te  zijn  dan  alleen  het  voorkomen  of  verhelpen  van 
leegstand.  De  veranderingen  binnen  de  ouderenzorg  en  de  wetgeving  hierover  is  tijdens  het 
afstudeerproces veelvuldig in het nieuws geweest. Deze extra maatschappelijke relevantie heeft ook 
bijgedragen  aan  de  keuze  om  ouderenhuisvesting  als  doelgroep  te  kiezen  voor  deze  gebouwen. 
Hiermee werd de maatschappelijke relevantie nog eens vergroot. 
 
Het afstudeerproject binnen de methode van de studio 
De inpassing van het afstudeerproces binnen de studio Veldacademie kende wat haken en ogen. De 
Veldacademie  positioneert  zichzelf  als  ‘praktijkbegeleider’  binnen  het  afstudeerproces.  In  mijn 
afstudeerproces  betekende  dit  de  mogelijkheid  aan  te  sluiten  bij  een  lopend  onderzoek  en 
daarbinnen mijn eigen onderzoek te plaatsen. Deze integratie met de praktijk bleek echter een groot 
struikelblok.  
Door de mogelijkheid aan een actuele opgave te kunnen werken en de verschillende actoren binnen 
het proces te kunnen spreken  is er  lang gewacht met het maken van een keuze voor een gebouw. 
Deze  keuze  werd  sterk  geleid  door  het  wel  of  niet  verstrekken  van  een  opdracht  aan  de 
Veldacademie  door  de  zorgaanbieders.  Achteraf  gezien  heb  ik  mij  te  afwachtend  opgesteld. 
Daardoor  is veel tijd verloren gegaan en had, vooral het ontwerpproces, soepeler kunnen verlopen 
als er eerder voor een specifieke casus was gekozen.  
Het  is  interessant  de  praktijk  te  betrekken  bij  het  afstudeerproces.  Echter  komen  er  dan  veel 
verschillende  belangen  in  beeld  waar  rekening  mee  gehouden  dient  te  worden.  Dit  maakt  het 
afstudeerproces niet alleen veel complexer, maar beperkt ook de vrijheid om een eigen richting te 
kiezen  in onderzoek en ontwerp. Uiteindelijk  is er daarom voor gekozen om de opgedane kennis te 
gebruiken maar geen verdere  integratie  te  zoeken met de praktijk. Dit kan gezien worden als een 
gemiste  kans  maar  was  nodig  om  binnen  de  afstudeerperiode  van  tien  maanden  zowel  een 
onderzoek als een ontwerp op te  leveren. Door het uitstellen van een specifieke casus  is wel meer 
onderzoek  gedaan  naar  het  type  verzorgingstehuizen wat  uiteindelijk  ook  een meerwaarde  heeft 
gekregen in het verslag. 
 
Verdere  inpassing  in de studio Veldacademie moest gebeuren door middel van het gebruik van de 
Veldacademie  eigen  methode  van  de  ‘leefveldenanalyse’.  Tijdens  een  vakoefening  wordt  deze 
methode eigen gemaakt om binnen het afstudeerproces te kunnen gebruiken. Er is in het onderzoek 
gekozen  voor  een  vrij  generieke  aanpak  gericht  op  het  gebouw  en  de  typologie,  terwijl  de 
leefveldenmethode juist specifiek en wijk gericht is. Het gebruik van deze methode is pas in een laat 
stadium, toen een specifieke casus  in beeld kwam, gemaakt. De samenkomst van het generieke en 
specifieke  aspect  heeft wel  gezorgd  voor  een  beter  onderbouwd  ontwerp  en  is  een  interessant 
toevoeging aan het, anders slechts generieke, onderzoeksverslag geworden. 
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Verhouding onderzoek en ontwerp  
De  gekozen  studio  profileert  zich  als  een  onderzoeksstudio.  Tijdens  de  opzet  van  het 
afstudeervoorstel  is  daarom  veel  tijd  ingepland  voor  het  onderzoek,  te weten  het  gehele  eerste 
semester. Uiteindelijk is er zelfs nog meer tijd aan het onderzoek besteed aangezien er ontwerpend 
onderzoek gedaan kon worden waardoor beter antwoord kon worden gegeven op de verschillende 
onderzoeksvragen en omdat er wijkonderzoek gedaan moest worden. Een voordeel van deze aanpak 
is een compleet onderzoek wat voor de afsluiting van een academische opleiding onontbeerlijk  is. 
Echter liet dit minder tijd over voor het ontwerp. Het onderzoek bood gelukkig veel uitgangspunten 
voor  het  ontwerp  waardoor  snel  onderbouwde  keuzes  gemaakt  konden  worden.  De  tijdsdruk 
maakten het door ontwikkelen van alle aspecten van het ontwerp echter  lastig. Er  is daarom voor 
gekozen  vooral die onderdelen waarin de  visie  voor deze opgave naar  voren  komt uit  te werken. 
Andere onderdelen  zijn als  resultaat daarvan minder  ver uitgewerkt. Het doel  van het ontwerp  is 
vooral de mogelijkheden van het onderzoek  laten zien. De  link tussen het onderzoek en ontwerp  is 
ver doorgevoerd met als consequentie dat het ontwerp zelf minder ver is uitgewerkt. 
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Bijlage	1	Programma	van	Eisen	
 

Kleinschalige	groepswoningen	
 
 ‘Wij  spreken  van  kleinschalig wonen  als  een  kleine  groep mensen,  die  intensieve  zorg  en 
ondersteuning nodig hebben, met elkaar in een groepswoning wonen, waardoor het voor hen 
mogelijk is een zo normaal mogelijk leven te leiden.’ 
(Kenniscentrum Wonen‐Zorg in: Nillesen, & Opitz, 2013) 

 
De  precieze  invulling  van  deze  definitie  verschilt  per  zorgaanbieder  en  expert. Om  het  een  echt  ‘thuis’  te 
kunnen  laten zijn wordt een groepsgrootte van 6 personen aanbevolen. Om de exploitatie echter sluitend te 
kunnen krijgen is vaak een groepsgrootte van 7 of 8 nodig (Nillesen & Opitz, 2013). 
Op een expert bijeenkomst van het Trimbos‐instituut werden expert gevraagd naar de belangrijkste kenmerken 
van de kleinschalige woongroep. Hieruit kwamen kenmerken zoals, elke woning zijn eigen team, bereiding van 
maaltijden in de woning en begeleiders werken niet in uniform (Krijger, 2006). Geen van deze kenmerken heeft 
direct  iets te maken met de architectuur of  indeling van het gebouw. De term kleinschalige groepswoningen 
zegt  vooral  iets  over  hoe  de  zorg  georganiseerd  is. De  architectuur  en  het  interieur  kunnen  deze  zorgvisie 
ondersteunen en versterken (Nillesen & Opitz, 2013). Echter  is het ook belangrijk rekening te houden met de 
veranderlijkheid van  zorgvisies. Het gebouw  zou dus ook veranderingen  in de  zorgstructuur moeten kunnen 
accommoderen.  Naast  het  onderstaande  Programma  van  Eisen  is  dus  ook  flexibiliteit  een  eigenschap  die 
meegenomen moet worden in het ontwerpproces.  
 
Indeling en onderlinge samenhang  
De  kleinschalige  groepswoning  is  gebaseerd  op  een  ‘gewoon’  huis.  Dit  huis  moet  dan  ook  uit  dezelfde 
onderdelen bestaan, namelijk: entreehal, woonkamer, keuken, toilet, slaapkamer, badkamer en tuin of terras 
(Nillesen & Opitz, 2013). Daarnaast is er nog de keuze om wel of geen ruimte voor het personeel te maken, zie 
‘ondersteunende ruimtes’.  
De  indeling en  inrichting moeten  zo  logisch mogelijk  zijn. Bij dementerende  is het vermogen om  te kunnen 
redeneren  afgenomen,  zij  reageren  daarom meer  op  gevoel  en  intuïtie. Ook  het  gebruik  van  zichtlijnen  is 
daarom belangrijk: ‘u gaat automatisch toe naar wat u kunt zien’. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan 
een zichtlijn met lampje tussen de slaapkamer en het toilet voor ’s avonds of een zichtlijn vanuit de kamer naar 
de huiskamer om deze te kunnen vinden (Dirkse & Vermeer, 2013).  
Een andere belangrijke factor is de overgang tussen privé en gezamenlijk. Voor veel dementerenden, en vooral 
hun familie, is een privé kamer belangrijk. Voor een overgang naar deze privé ruimte verdient het de voorkeur 
deze niet meteen aan de woonkamer te plaatsen (Nillesen & Opitz, 2013). 
Dementerenden  hebben  net  als  iedereen  behoefte  aan  daglicht.  Omdat  hun  ogen minder  licht  opvangen 
hebben zij dus nog meer licht nodig om bijvoorbeeld hun dag‐ en nachtritme te behouden. Een zithoek bij het 
raam  verdient  dus  de  voorkeur.  Nog  beter  is  het  wanneer  dementerende  ook  daadwerkelijk  naar  buiten 
kunnen (Verbraeck & van der Plaats, 2012). Het  is daarom belangrijk om met de  indeling rekening te houden 
met de oriëntatie en het beoogde dagritme. Ook uitzicht kan een  factor zijn bij het bepalen van de  indeling. 
Vanuit de woonkamer verdient het de voorkeur uitzicht te hebben op een levendig gebied met eventueel voor 
de bewoner herkenbare plekken (Nillesen & Opitz, 2013). 
 
Gangen 
De gang is niet alleen de ontsluiting van de slaapkamers en woonkamer maar kan ook een belevingsruimte of 
loopcircuit zijn. Het kan uitnodigen tot activiteit of ontspanning en beweging enigszins reguleren. Bewegen  is 
voor iedereen, maar zeker ook voor mensen met dementie belangrijk (Nillesen & Opitz, 2013). Er moet echter 
voorzichtig omgegaan worden met het aanleggen van een loopcircuit, dwaalgedrag is namelijk een symptoom 
van  angst  of  hersenbeschadiging  (Nillesen  &  Opitz,  2013).  Het  loopcircuit moet  daarom  de  juiste  prikkels 
bevatten om een ‘doler’ juist tot rust te brengen. De juiste prikkels zijn bijvoorbeeld een zitje met muziek, een 
filmhoek of een snoezelruimte. Bijkomend voordeel  is dat de  ‘doler’ dan niet  regelmatig door de huiskamer 
loopt en de rust daar verstoort (Verbraeck & van der Plaats, 2012). 
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Om probleem gedrag te voorkomen kunnen deuren aan de gang die bewoners niet mogen gebruiken beter in 
dezelfde kleur als de wand geschilderd worden. Bij voorkeur wordt ook de klink vervangen door een subtiele 
draaiknop in dezelfde kleur als de deur.5 
Wanneer  er  op  de  gang  juist  te  weinig  prikkels  aanwezig  zijn  kan  dit  ook  probleemgedrag  veroorzaken. 
Dementerende gaan dan zelf voor prikkels zorgen door bijvoorbeeld te klappen of te roepen. Ook daarom zijn 
herkenbare objecten en afwisseling belangrijk in de gang.6 
 
6 tot 8 slaapkamers van 25m2 

‘Zes  tot  acht  bewoners  wonen  samen  in  één  unit.  Elke  bewoner  krijgt  circa  25  m2 
woonoppervlak, aangevuld met gemeenschappelijke ruimten.’7 

 
Dit blijkt een vrij algemene definitie te zijn wat betreft de samenstelling en grootte. Uit een aantal referenties 
kwamen ook maten naar voren tussen de 24 en 30m2 voor een slaapkamer en 6 tot 8 kamers in een groep. Er 
zijn  natuurlijk  ook  uitzonderingen met  grote  appartementen  van  50m2.  Voor  de  locatie  in  Schiebroek  zijn 
betaalbare kamers van rond de 25m2 een goede richtlijn. 
 
De kamer moet vanzelfsprekend ruimte bieden voor een hoog‐laagbed en enkele persoonlijke spullen. Of de 
kamer ook als eigen zitkamer gebruikt moet worden zijn onderzoekers het niet over eens. Voor de verpleging is 
het overzichtelijker als  iedereen  in de woonkamer zit en de kamer biedt wellicht te weinig prikkels. Echter  is 
het  fijn voor dementerenden om zich af  te kunnen sluiten van de groep en ook voor de  familie  is een eigen 
privé kamer belangrijk.8 Hoe omgegaan wordt met de kamer is een keus van de zorginstelling, belangrijk is wel 
dat de kamer in ieder geval groot genoeg is om ook als zitkamer te kunnen gebruiken. 
 
Badkamer 

‘Liever minder, maar ruimer, gedeeld sanitair dan te klein individueel sanitair’9 
 
Iedere bewoner kan zijn eigen badkamer krijgen of er kunnen meerdere gedeelde badkamers aanwezig zijn. 
Qua  investerings‐ en exploitatie kosten  is een eigen badkamer duurder. Om verzorging te kunnen bieden zijn 
grote sanitaire ruimte nodig. Bij gezamenlijk sanitair zouden deze dusdanig groot uitgevoerd kunnen worden 
dat er ook een bad inpast en daarmee een meerwaarde vormt.10  
 
Afmetingen voor sanitaire ruimte: 
Douche en wastafel > 1700 x 1800mm 
Douche, wastafel en toilet > 1700x 2750mm 
Aangepast toilet > 1650x2200mm of 1950x1900mm 
Bezoekbaar toilet > 900 x 1200mm 
 
Wastafel:   600mm breed en 500mm diep, Gebruiksruimte aan de voorzijde 1100x1100mm. 
Douche:   gebruiksvlak van 1000x1600, mogelijkheid tot douchzitje van 500x500mm,  
Toilet:    gebruiksruimte aan de voorzijde van het toilet 1100x 1650. 
Ruimte voor tillift. 11 
 
Woonkamer en keuken 
De woonkamer moet  genoeg  ruimte  bieden  voor  bewoners  en  bezoekers. Dit  betekend minimaal  8m2  per 
persoon.12 Bij referentie projecten wordt dit bevestigd waar de woonkamers 7 tot 9m2 per persoon bevatten. 
Kleinere gemeenschappelijke ruimte wordt gecompenseerd door grotere kamers. 

                                                            
5 Nillesen, J., & Opitz, S. (2013). / Verbraeck, B., & van der Plaats, A. (2012). 
6 Dirkse, R., & Vermeer, L. (2013). 
7 Remoy, H., & Van der Voordt, D. J. M. (2011). Zorg voor leegstand: Herbestemmen van leegstaande kantoren naar 
woonzorggebouwen. Amsterdam: BNA Onderzoek. (p. 14) 
8 Nillesen, J., & Opitz, S. (2013). 
9 Nillesen, J., & Opitz, S. (2013). 
10 Nillesen, J., & Opitz, S. (2013). 
11 Wijk, M., Drenth, J., & van Ditmarsch, M. (2003). Handboek voor Toegankelijkheid. Doetinchem: Reed Business 
Information bv. 
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In de woonkamer moeten verschillende activiteiten kunnen plaats vinden zoals eten, praten of  rustig zitten. 
Overzicht en een logische indeling zijn ook hier van belang, zowel voor de bewoners als voor het verzorgende 
personeel.  Dit  overzicht  kan  een  conflict  vormen met  de  behoefte  van  sommige  bewoners  om  zich  af  te 
zonderen.13  De  woonkamer  zou  zowel  moeten  stimuleren  om  deel  te  nemen  aan  activiteiten  als  de 
mogelijkheid bieden zich af te zonderen. 
Bij voorkeur is de ruimte georiënteerd op de zon. Een erker kan bijvoorbeeld helpen bij het herkennen van het 
dagritme. Ook over het algemeen is voldoende daglicht belangrijk voor het bewaken van het dagritme.14  
 
Omdat het voor dementerenden moeilijk is om prikkels te verwerken is het belangrijk dat zij slechts een prikkel 
per keer krijgen. Om die reden is het ook belangrijk dat stoelen en banken met hun rug tegen een muur staan, 
dementerenden kunnen geluiden vanuit een richting die zij niet kunnen overzien als eng ervaren.15 
 
Een openkeuken verdient de voorkeur omdat het overzichtelijker is voor het personeel en de dementerenden 
meer  uitnodigt  tot meedoen. Ook wanneer men  niet mee  kookt  is  een  open  keuken  belangrijk  omdat  de 
geuren  vanuit  de  keuken  eetlust  kunnen  opwekken.  In  een  kleinschalige woongroep wordt  samen  gekookt 
daarom moet de keuken ook voor  iedereen toegankelijk zijn. Een eettafel  in de buurt van de keuken zorgt er 
ook voor dat het laagdrempelig wordt om mee te koken.16  
 
Afmetingen keuken: 
Hoogte keukenblad 
Toegang tot keukenkastjes etc.17 
 
Ondersteunende ruimte 
Of de verpleging een eigen ruimte zou moeten krijgen is verschillend per concept. Bij kleinschalig wonen wordt 
de  verpleging  gezien  als  onderdeel  van  het  huishouden  en  krijgt  dus  niet  een  ruimte waar  bewoners  niet 
mogen komen. Alle activiteiten zouden in de woonkamer plaats moeten vinden. Toch zit er in veel referenties 
wel een ruimte voor de verpleging, om te vergaderen, te slapen of spullen op te slaan.  
Zo’n  ‘extra’  ruimte  is  ook  essentieel  voor  de  flexibiliteit. Wanneer  een  concept  veranderd  en  er  toch  een 
dergelijke ruimte nodig is kan deze maar beter al mee ontworpen zijn. Deze ruimte kan eventueel ook als extra 
kamer ingedeeld worden. 
Om te kunnen slapen of vergaderen is ongeveer 20m2 nodig en een aansluiting voor een wasbak of aanrecht. 
 
Buitenruimte 
Een buitenruimte wordt niet altijd met een woongroep mee ontworpen. Dit is echter een gemiste kans. In een 
tuin, het liefst met bloemen en planten, worden allerlei zintuigen geprikkeld en dit verrijkt de ervaringswereld 
van de demente ouderen. Daarnaast geven bloemen en planten aan welk seizoen het is.  
Een besloten buitenruimte maakt het makkelijker voor de bewoners om naar buiten te gaan. Eventueel zelfs 
wanneer zij dat zelf willen. Overzicht is voor het personeel belangrijk dus er moet een zichtlijn bestaan tussen 
de woonkamer en de buitenruimte. Een dergelijke zichtlijn kan ook bewoners stimuleren om naar buiten  te 
gaan. De grootte van de buitenruimte wordt bepaald aan de hand van deze zichtlijn en de mogelijkheid contact 
te houden. 
Belangrijk bij zo’n buitenruimte is een besloten karakter. Vooral veel mogelijkheid om te zitten, eventueel om 
te tuinieren. Vluchtgedrag is gebruikelijk bij dementerende en daarom moet het gebied goed afgeschermd zijn. 
Het  besloten  karakter  geeft  ook  een  gevoel  van  veiligheid  en  rust.  Beschutting  voor  regen  en wind  is  een 
aanbeveling. Het besloten karakter kan beter gecreëerd worden door heggen aangezien een hek meer het idee 
van ‘opgesloten zijn’ geeft.18  
 
Materiaal en prikkels 

                                                                                                                                                                                          
12 Van Liempd (2009). in Nillesen, J., & Opitz, S. (2013). 
13 Nillesen, J., & Opitz, S. (2013). 
14 Nillesen, J., & Opitz, S. (2013). 
15 Nillesen, J., & Opitz, S. (2013). 
16 Nillesen, J., & Opitz, S. (2013). 
17 Neufert, E., & Neufert, P. (2012). Architect's data (4th edition ed.): Blackwell. 
 
18 Nillesen, J., & Opitz, S. (2013). 
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‘De ideale omgeving voor dementerende heeft een klassieke, ouderwetse uitstraling.’19  
 
Dementerenden verliezen  steeds meer kennis van het heden en de afgelopen  jaren. Hierdoor herkennen  zij 
steeds minder moderne voorwerpen en weten niet meer hoe  je die gebruikt. Voorwerpen uit hun kindertijd 
blijven zij langer herkennen. Een voor dementerenden vertrouwde omgeving is daarom ingericht met meubels 
uit zijn kindertijd. Voor iemand van 80jaar, geboren in de jaren ’30. Zullen dit dus meubels uit de jaren ’40 en 
’50  zijn.20  Deze  ouderwetse  inrichting  is  beter  voor  de  dementerenden,  maar  er  moet  tegelijkertijd  ook 
rekening gehouden worden met de familie. Ook voor hun moet het een ruimte zijn waar zij zich op hun gemak 
voelen en waar zij graag komen.21  
 
Dementerende nemen naast meubels ook veel kleuren anders waar. Zo wordt zwart soms waargenomen als 
een diepte of gat. Dit  levert een probleem bij drempels die vaak donker zijn; dementerende hebben het  idee 
over  een  gat  heen  te moeten  stappen  in  plaats  van  hun  voeten  op  te  tillen  voor  de  drempel.  Een  ander 
voorbeeld  is  een  blauw  vloerkleed waar  dementerende niet  overheen  durfde  omdat  ze  dit  voor  een  vijver 
aanzagen. Omdat  veel  dementerende  anders  reageren  is  er  geen perfecte  inrichting. De  inrichting  zou  dus 
makkelijk vervang maar moeten zijn,  in dit voorbeeld het neerleggen van een ander vloerkleed.22 Er zijn ook 
minder vervangbare onderdelen die problemen kunnen veroorzaken. Gevels met glas tot op de vloer kunnen 
bijvoorbeeld verwarrend werken en het onderscheid tussen binnen en buiten voor dementerenden opheffen. 
Dit soort moderne elementen kunnen dus beter vermeden worden.23  
 
Eisen aan omgeving en entree 
Voor de dementerende bewoner kan er van uitgegaan worden dat deze  zich niet meer daadwerkelijk  in de 
samenleving integreert. Het zicht op de directe omgeving is echter wel belangrijk en geeft het gevoel ‘er bij te 
horen’.24  
Het moet wel mogelijk zijn de woning te verlaten en te bereiken met een rollator of in een rolstoel. Daarnaast 
moet het ook mogelijk zijn de woning op een brancard te verlaten en er is dus een brancardlift vereist. 
Kleinschalige woningen hebben ieder een eigen voordeur, eventueel op de verdieping. 
Eén gezamenlijke brievenbus volstaat.  
 
   

                                                            
19 Nillesen, J., & Opitz, S. (2013). 
20 Verbraeck, B., & van der Plaats, A. (2012). 
21 Dirkse, R., & Vermeer, L. (2013). 
22 Verbraeck, B., & van der Plaats, A. (2012). 
23 Dirkse, R., & Vermeer, L. (2013). 
24 Nillesen, J., & Opitz, S. (2013). 
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Levensloopbestendige	woningen	
 
Voor het bepalen van het Programma van Eisen voor de levensloopbestendige woning is gebruik gemaakt van 
voorschriften zoals bouwbesluit, woonkeur en Neufert in combinatie met referenties. 
Een levensloopbestendige woning is een woning waar het mogelijk is te blijven wonen als je leven veranderd. 
Vaak  is deze gericht op  fitte ouderen die ook als  zij  in een  rolstoel  komen of  licht dement worden  kunnen 
blijven wonen. Deze  appartementen onderscheiden  zich nauwelijks  van  ‘gewone’ woningen. Vaak  is  er  een 
overmaat aanwezig  in de gangen en badkamer zodat het  leveren van zorg of het  leven  in een  rolstoel geen 
probleem is. 
Naast  de  levensloopbestendige woning  is  er  een  nieuwe  type  ontstaan  voor  deze  doelgroep:  de  Kangaroo 
woning. Dit zijn woningen waarin het mogelijk is voor ouders om op latere leeftijd bij hun kinderen te kunnen 
wonen die als mantelzorger optreden. Andersom  is natuurlijk ook mogelijk. Dit gebeurd onder andere bij de 
kop‐staart woning. Deze woning heeft een extra ruimte die op zichzelf kan functioneren als kleine woning of 
kantoor. Afhankelijk van de behoefte kan deze verhuurd worden, kan de eigenaar er zelf gebruik van maken of 
kan de mantelzorger er verblijven. 
Dit Programma van Eisen richt zich vooral op de maten en indeling die nodig is voor een levensloopbestendige 
woning, dus eisen voor zorg en een rolstoel. De extra bestendige woningen verschillen vooral in aantal kamers 
en opzet van de standaard woning. Deze type kunnen wel als concept meegenomen worden in het ontwerpend 
onderzoek. 
 
Indeling en samenhang 
Bijzondere eisen boven op een ‘normale’ plattegrond indeling: 

‐ Badkamer moet verbonden kunnen worden met de hoofdslaapkamer. 
‐ Het verdient de voorkeur een ‘rondje’ te kunnen lopen in de woning. 
‐ Zicht vanuit de hoofdslaapkamer op de woonkamer. 

 
Omgeving woning en eisen aan gemeenschappelijke ruimte 
Invalide parkeerplaats, 3500mm x 5000mm bij voorkeur binnen 25m van toegangsdeur.  
Vrije gebruiksruimte voor en achter de deur 2000mm x 2000mm, onderdorpel < 20mm, handgreep tussen 900 
en 1200mm.  
Belplateau tussen 900 en 1200mm hoog, brievenbussen tussen de 700 en 1350mm.  
Tweezitsbank in de entreehal.  
Lift: liftkooi 1050 x 2050mm, vrije doorgang 900 x 2300mm  
Afstand lift en woning 90m, 30m volgens woonkeur 
Toegangspad woning 1800mm  
Keerruimte voor scootmobiels iedere 40m, draaicirkel van 2100mm. 
Scootmobielparkeerplaats 1 per appartement op de verdieping, 900 x 1500mm.  
 
Entree woning 
Vrije doorgang deuren in 850mm breed en 2300mm hoog. 900mm breed volgens. 
Vrij opstelvlak naast de hoofdtoegangsdeur 500mm x 2000mm naast slotzijde deur. 
Een vrij ruimte van 1800x1800mm aan de buitenzijde en binnenzijde van de voordeur.  
Entree hal:   1500mm x 1500mm 
 
Gang 
Gangen:   1200mm breed (900mm absoluut minimum) en 2300mm hoog 
Deuren:   850mm breed en 2300mm hoog 
Keerruimte:   1500mm x 1500mm 
Geen drempels boven de 20mm 
 
Woonkamer 
Oppervlakte van meer dan 21 m2 of 24m2  
Directe verbinding met keuken. 
Directe verbinding met entree. 
Vanuit de zithoek vrij uitzicht mogelijk naar de meest levendige buitenruimte. 
 
Keuken 
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Minstens 5,6 m2 en 1800mm breed.  
Toegankelijk vanuit de woonkamer.  
Aanpasbaarheid belangrijk, keukenblad verstellen tussen 650 of 1100mm. 
Aanrecht minimaal 1500 mm lang en 600mm breed.  
Aan  de  voorzijde  van  een  kast,  koelkast  ed,  een  gebruiksvlak  van  900  x  1300mm,  de  1300 mm  vanuit  het 
scharnier van de deur evenwijdig aan de dichte deur gesitueerd. 
 
Slaapkamer 
Tweepersoonsslaapkamer is minstens 13,2m2 en de breedte tenminste 3000mm.  
Visuele relatie met woonkamer indien op dezelfde laag. 
Hoofdslaapkamer zodanig naast badkamer situeren dat er een verbindingsdeur gemaakt kan worden.  
Rondom het bed een vrije verkeersruimte van 1x 900, 1x1000 en 1x 1500mm breed.  
Vrij gebruiksvlak van 1500mm.  
Twee kasten van 600 x 800mm met aan de voorzijde een ruimte van 900 x 1300mm.  
Draaicirkel van 1800mm op logische plaats. 
Hooglaagbed of plafond  lift moet mogelijk  zijn. Voor plafond  lift moet een  sterke constructie  in het plafond 
aanwezig zijn.  
 
Extra kamer (logeerkamer, kantoor, hobbykamer, etc) 
Eventueel kan er een extra kamer opgenomen worden die verschillende functies kan hebben. Deze kamer kan 
kleiner zijn dan de hoofdslaapkamer. 
 
Badkamer 
Douche en wastafel > 1700 x 1800mm 
Douche, wastafel en toilet > 1700x 2750mm of 2150x3150mm. 
Wastafel 600mm breed en 500mm diep. Gebruiksruimte aan de voorzijde 1100x1100mm. 
Douche gebruiksvlak van 1000x1600, mogelijkheid tot douchzitje van 500x500mm,  
Toilet, gebruiksruimte aan de voorzijde van het toilet 1100x 1650. 
Ruimte voor tillift.  
 
Los toilet 
Bezoekbaar toilet is 900 x 1200mm 
Aangepast toilet is 1650x2200mm of 1950x1900mm 
Toegankelijk vanuit gang waar ook de woonkamer aan ligt. 
 
Berging 
6,5% van woningoppervlakte +2m2 , 2000mm breed. 
Verkeersruimte berging 1500mm breed.  
 
Buitenruimte 
Vrije gebruiksoppervlakte 1500 x 2400mm.  
Gebruiksoppervlak 1800x3000, ivm draaicirkel elektrische rolstoel van 1800mm. 
Gelegen aan de woonkamer of eventueel de hoofdslaapkamer.  
Borstwering en balustrades tenminste 60% doorzichtig. 
Geen eisen vanuit bouwbesluit. 
 
Eisen aan klimaat 
Geluidsisolatie aan woningscheidende wanden >0dB. 
Ventilatiecapaciteit verblijfsruimte >1x per uur verversing ruimte inhoud.  
Temperatuur tussen de 18 en 24 graden.  
Verblijfsruimten met een slaapfunctie moeten verwarmd kunnen worden tot 22 graden.  
Elektrisch bedienbare zonwering, centrale bediening handig voor glazenwasser.  
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De  appartementen  zijn  flexibel, minimaal  75m2  groot  en  hebben  een  privé  buitenruimte.  Locatie:  rustig, 
dichtbij openbaar vervoer, winkels en een verpleeghuisvoorziening.25  
Ouderen  appartementen hebben  geen  extra  oppervlakte  nodig,  rolstoelgebruikers wel. Voor  tweepersonen 
appartement veranderd de behoefte van 56m2 naar 68m2, 3persoons 79 naar 95m2.  
 
Geraadpleegde literatuur levensloopbestendige woningen 
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25 Remoy, H., & Van der Voordt, D. J. M. (2011). Zorg voor leegstand: Herbestemmen van leegstaande kantoren 
naar woonzorggebouwen. Amsterdam: BNA Onderzoek. (p. 14‐15) 
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Bijlage	2	‐	Wijkanalyse	
 
Het doel van de wijkanalyse is een duidelijk beeld te krijgen van het karakter van de wijk Schiebroek 
en de bewoners van deze wijk. Het type woningen en de type zorg zullen afgestemd moeten worden 
op de vraag van de bewoners. Daarnaast kan deze analyse ook inzicht geven aan welke aanvullende 
functies behoefte is. 

Onderdeel van deze wijkanalyse is ook een reeks gesprekken met mensen op straat. Hiervoor 
zijn verspreid over drie dagen tien mensen gesproken en gevraagd naar hun mening over de wijk en 
Borgsate als gebouw en als  zorginstelling. Deze gesprekken worden niet als  feiten  in deze analyse 
verwerkt, maar worden vooral gebruikt om een beeld te kunnen vormen van de wijk. 

Na een korte geschiedenis van de wijk Schiebroek zullen de bevindingen van de wijkanalyse 
besproken worden aan de hand van de vier belangrijkste observaties. 

Geschiedenis	
Schiebroek  is  in twee fase gebouwd, van een  landelijke gebied tot de woonwijk die het nu  is.  In de 
17e en 18e eeuw werd het gebied gebruikt om turf te steken. Hierdoor veranderde het  langzaam  in 
een plassenlandschap en werd eind 18e eeuw een polder aangelegd met de naam Schiebroek. De 
oudste nog overgebleven bebouwing stamt uit het einde van de 19e eeuw en bevindt zich vooral aan 
de Ringdijk.  

 
Figuur 47: Kaart van een geprojecteerde boezem uit 1770, Bron: Stadsarchief Rotterdam, Beeldbank 

De eerste grote bebouwingsfase vond ongeveer tussen 1920 en 1940 plaats. Deze bebouwing  is te 
vinden in het noorden, rond de Adrianalaan, en het oosten, rond de Molenvijver. Er werden voor die 
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tijd  luxe  woningen  gebouwd  die  vooral  bewoond  werden  door  forenzen  uit  Rotterdam. 

 

 
In  1941 wordt  Schiebroek,  tegelijk met  een  aantal 
omliggende  gemeentes,  onderdeel  van Rotterdam. 
Na de oorlog wordt de tweede grote bouwfase van 
Schiebroek  ingezet.  Er  wordt  gekozen  voor  een 
moderne  tuinstad met  veel  portiekflats  en  groen. 
De  structuur  van  de  polders  zoals  die  aangegeven 
staat  op  historische  kaarten,  zoals  die  uit  1770  of 
1928, is nog steeds te onderscheiden. Het zuidelijke 
deel  van  de  Schiebroekse  polder  wordt  in  deze 
periode vol gebouwd. 

Rond 2000 is begonnen met het vernieuwen 
van  een  aantal  stroken  met  portiekflats.  Deze 
vernieuwingen vinden verspreid over de wijk plaats. 
Binnen  de  vooroorlogse  bouw  vinden  amper 
vernieuwing  plaats  en  niet  zeker  op  de  schaal 
waarop dat in de naoorlogse buurten gebeurt.26 

 

   

                                                            
26 http://nl.wikipedia.org/wiki/Schiebroek, geraadpleegd op 11 maart 2014 

Figuur 48: Links Beukenlaan nu Lijsterbeslaan, 1933 en rechts: Kastanjesingel omstreeks 1935, Bron: Stadsarchief 
Rotterdam, Beeldbank 

Figuur 50: Kaart Schiebroek 1972, Bron: Stadsarchief Rotterdam, 
Beeldbank 

Figuur 49: Kaart Schiebroek, 1928, met duidelijk 
zichtbare polderstructuur, Bron: Stadsarchief 
Rotterdam, Beeldbank 
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Veel	ouderen	bewoners	maar	relatief	weinig	levensloopbestendige	woningen	
Opvallend  is  dat  er  vooral  oudere  dames  op  straat  te  vinden  zijn.  Ook  in  de  interviews  wordt 
meerdere malen  aangegeven  dat  er  zoveel  oude mensen wonen  en  dat  jongeren  een  welkome 
toevoeging  zouden  zijn  in de wijk. De  statistieken van Rotterdam  in cijfers  laten echter een ander 
beeld zien. De samenstelling in Schiebroek lijkt veel op de gemiddelde samenstelling van Rotterdam 
met ongeveer een vijfde 65+ers en een vijfde kinderen, dit is iets meer dan de gemiddelde 15% voor 
ouderen en kinderen gemiddeld  in Rotterdam. Hierbij moet wel de kanttekening geplaatst worden 
dat de groep tussen de 18 en 65  jaar niet verder opgesplitst  is  in de statistieken. Hierdoor kan het 
nog steeds mogelijk zijn dat er een bepaalde leeftijdsgroep mist in de wijk. 
 

 
Figuur 51 Leeftijdsverdeling Schiebroek in vergelijking met Rotterdam 

 
Door de vele verzorgingstehuizen en ouderenflats in de wijk valt er een hoog ouderen percentage te 
verwachten, maar dit  valt dus mee. Wel  is  5%  institutionele huishoudens  een  stuk meer  dan het 
gemiddelde  van  2%.  Verder  lijkt  de  verdeling  van  huishoudens  veel  op  het  gemiddelde  van 
Rotterdam met bijna de helft eenpersoonshuishoudens en bij 30% van de huishoudens zijn kinderen 
aanwezig. 

 
Figuur 52 Huishoudens Schiebroek in vergelijking met Rotterdam 

 
Veel portiekwoningen hebben geen  lift en de eengezinswoningen hebben  twee of meer  lagen. De 
verwachting hieruit is dat er weinig woningen toegankelijk zijn voor rolstoelen en mensen die slecht 
ter  been  zijn  zoals  ouderen. Dit wordt  ook weerspiegeld  in  de  kaarten  die weergeven waar  veel 
senioren,  vanaf 55  jaar, wonen. Daarin  is duidelijk  te  zien dat  in de  leeftijdsgroep  van  tot 65 nog 
verspreid  over  de  wijk  woont.  Vanaf  65‐85  jaar  beginnen  clusteringen  duidelijk  te  worden  die 
duidden op de verschillende verzorgingstehuizen. Vanaf 85  jaar wonen er nog maar weinig mensen 
verspreid in de wijk, vrijwel iedereen van die leeftijd in deze wijk woont in een verzorgingstehuis. 
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Figuur 53: Kaart met woonlocaties ouderen. Hoe donkerder de  kleur hoe hoger de  concentratie. Rood  is  vooral 85+, 
groen is vooral 65+. (Kaart van de Veldacademie) 

Tijdens de  interviews gaf  iedereen aan  tevreden  te zijn over de woning waarin zij op dat moment 
woonden.  De  ouderen  geïnterviewde  gaven  daarbij  aan  zolang mogelijk  in  hun  eigen woning  te 
willen blijven en  indien het echt nodig was binnen Schiebroek  in een verzorgingstehuis te willen en 
niet buiten de wijk. Hieruit komt een duidelijke behoefte aan  levensloopbestendige woningen naar 
voren. Daarnaast  is het belangrijk bewoners  van deze wijk ook als  zij ouder worden  in de wijk  te 
kunnen accomoderen. 

Wijk	met	een	hoog	voorzieningenniveau	
Schiebroek kent een hoog voorzieningen niveau. De meeste gewenste voorzieningen zijn al in de wijk 
aanwezig. De Peppelweg is het winkelcentrum van Schiebroek. Veel van de geïnterviewde waren hier 
ook naar op weg of kwamen hier vandaan. De meeste mensen zijn hier heel tevreden over, alhoewel 
hier steeds meer veranderingen gaande zijn. Er zouden veel winkels verdwijnen en hiervoor zouden 
‘buitenlandse  winkels’  terugkomen.  Vooral  het  verdwijnen  van  winkels  door  verhuizingen  of 
faillissementen kan een bedreiging zijn voor dit gebied en daarmee het voorzieningenniveau van de 
wijk.   

Bij  de  Peppelweg  is  ook  het  Rododendronplein  gelegen,  waar  een  aantal  horeca 
gelegenheden  zijn.  Ook  hier  is men  positief  over  en  dit wordt  als  voldoende  ervaren.  Anders  is 
Hillegersberg dichtbij genoeg om daar wat te gaan drinken. 

Zoals op de voorzieningenkaart  is aangegeven zijn er meerdere kleine clusters  in de wijk te 
vinden met winkels. Deze  hebben  echter  niet  de  aantrekkingskracht  van  de  Peppelweg  en  lijken 
daardoor minder belangrijk voor de wijk.  

Het Medisch Centrum Schiebroek  is een belangrijke  locatie  in de wijk. Hier zijn huisartsen, 
fysiotherapeuten en een apotheek gevestigd. 

Als  sportvoorzieningen  wordt  vooral  het  zwembad  genoemd.  Daarnaast  zijn  er  veel 
sportmogelijkheden voor kinderen zoals judo of voetbal. Indien mensen naar een sportschool gaan is 
dat buiten Schiebroek, als reden wordt hiervoor gegeven dat daar ook vrienden of familie sporten. Ze 
voelen zich dus niet genoodzaakt hiervoor te reizen ondanks dat er ook geen sportschool in de wijk 
aanwezig is. 
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De wijk kent veel voorzieningen voor kinderen. Er zijn meerdere scholen verspreid over de wijk, veel 
speelplaatsen en ook sport‐ en cultuur vereniging zijn aanwezig. Ook wordt de wijk als een fijne en 
veilige wijk voor kinderen omschreven. Het soms hard rijdende verkeer is het voornaamste nadeel. 

 
Figuur  54: Overzicht  voorzieningen  voor  kinderen, waaronder  scholen,  verenigingen,  speelplaatsen  en  parken,  Bron: 
eigen kaart 

Voor oudere bewoners kent Schiebroek ook verschillende voorzieningen. De culturele voorzieningen 
zouden  de  laatste  tijd  achteruit  gegaan  zijn.  Er  is  een  buurthuis,  Castagnet,  die  verschillende 
activiteiten organiseert voor verschillende doelgroepen. Voor ouderen organiseren  zij bijvoorbeeld 
kaart avonden. Ook de verzorgingstehuizen organiseren activiteiten die ook voor ouderen buiten het 
complex  toegankelijk  zijn.  Daarnaast  kan  hier  ook  een  kopje  koffie  gedronken worden  voor wat 
sociale contacten. Eén vrouw gaf wel aan dat als  je gepensioneerd bent, maar nog niet dement, er 
toch weinig aanbod is om samen te kaarten of te drinken.  
 
Het verzorgingstehuis kent een ontmoetingsfunctie die groter  is dan het gebouw zelf. Er moet dan 
wel  een  onderscheid  gemaakt  worden  tussen  fitte  en  hulpbehoevende  ouderen.  Deze  functies 
kunnen aangevuld worden met functies voor kinderen om zo een grotere groep bij de activiteiten te 
kunnen aanspreken. Voor de precieze behoefte wat betreft de overige functies zou een uitgebreider 
onderzoek nodig zijn. Duidelijk is wel dat er voldoende winkels aanwezig zijn dus dat een cluster van 
elkaar verstrekkende diensten gewenst is. 

Dorp	dicht	bij	de	stad	
Schiebroek wordt zowel met stads als met dorps gekarakteriseerd. Met stads wordt vooral gedoeld 
op de vele voorzieningen, de brede opzet en de bebouwingen. Het dorpse karakter zit hem vooral in 
de mensen  en  de  activiteiten.  Het maken  van  een  praatje  wordt  belangrijk  gevonden. Mensen 
groeten  elkaar  op  straat  en  nemen  desgevraagd  de  tijd  om  iets  over  hun wijk  te  vertellen.  Vele 
hebben ook familie in de wijk wonen en kennen de buren, het heeft daarom een hoog ‘ons‐kent‐ons’ 
gehalte wat weer bijdraagt aan het dorpse gevoel in de wijk.  

De ligging van de wijk draagt ook bij aan zowel het stadse als het dorpse karakter. Schiebroek 
ligt tussen de stad en het  landschap en beide zijn gemakkelijk te bereiken. Zo  fietst men vanuit de 
wijk direct de polder  in. De Randstadrail zorgt ervoor dat Schiebroek niet alleen dichtbij Rotterdam 
ligt, maar  dat  ook  Den  Haag  snel  te  bereiken  is.  Deze  verbinding  kost minder  dan  een  half  uur 
waardoor nog meer faciliteiten binnen bereik van de bewoners van Schiebroek liggen.  
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Rotterdam  is vooral goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Ondanks dat er ook bussen rijden 
geven  alle  geïnterviewde  aan  tram  25  zeer  te waarderen. Met  deze  tram  kan  in  20 minuten  het 
centrum van de stad bereikt worden. De Randstadrail  lijkt minder  in trek om naar het centrum van 
Rotterdam te gaan. Wellicht heeft de ligging aan de rand van de wijk hier iets mee te maken. Tram 25 
gaat namelijk dwars door de wijk en is zo voor iedereen goed bereikbaar.  

 
Figuur 55 Openbaar vervoer in de wijk Schiebroek (Eigen kaart) 

Schiebroek  is  een  wijk  met  een  laag  percentage  allochtonen.  Twee  derde  van  de  bewoners  is 
autochtoon.  Ter  vergelijking,  de  helft  van  de  Rotterdamse  bevolking  is  autochtoon.  Tijdens  de 
interviews  zijn  vooral autochtonen gesproken  in het gebied  rondom Borgsate. Veel geïnterviewde 
gaven wel aan dat er vooral  in het zuidelijke deel van Schiebroek veel allochtonen wonen. Het  lijkt 
wat  etniciteit  betreft  dus  geen  gemengde  wijk  te  zijn,  wat  juist  een  kenmerk  is  van  de  stad 
Rotterdam. 

 

Figuur 56 Etniciteit Schiebroek in vergelijking met Rotterdam 
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Het overheersende beeld bij de interviews is Schiebroek als een fijne en veilige wijk om te wonen. Dit 
is ook  terug  te zien  in de sociale  index van Rotterdam27. Op alle aspecten scoort Schiebroek hoger 
dan  het  Rotterdams  gemiddelde met  een  voldoende  of  goed. Opvallend  is  dat  sociale  contacten 
slecht scoort terwijl  in de  interviews mensen  juist elkaar 
leken  te  kennen.  Dit  laat  nogmaals  zien  dat  kwalitatief 
onderzoek subjectief  is en geen sluitende conclusies kan 
geven.  Daarnaast  scoort  ook  voldoende  inkomen  laag 
terwijl,  zoals  hierboven  beschreven,  het  gemiddelde 
inkomen  van  Schiebroek  juist  hoger  is  dan  het 
Rotterdams gemiddelde.  

De geïnterviewde geven aan hier niet meer weg 
te  willen  en  dat  velen  juist  terug  keren.  Ook  in  de 
statistieken is dit terug te zien. Van de 963 mensen die in 
2012 verhuisde in Schiebroek bleven 330 binnen de wijk. 
Vertrekkende  gezinnen  gaan  vooral  naar  Hillegersberg 
Noord  en  Ommoord.  In  2012  zijn  796  mensen  naar 
Schiebroek verhuisd terwijl er slechts 633 vertrokken zijn. 
 
Bij  nieuwe  ingrepen  in  de wijk  Schiebroek  zou  deze  balans  tussen  stads  en  dorps meegenomen 
moeten worden. Mensen  zullen  hier  anders  op  veranderingen  reageren  dan  in  het  centrum  van 
Rotterdam. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de behoefte de buren te kunnen kennen en 
de gehechtheid aan de eigen wijk. 

Tweedeling	binnen	de	wijk	
Schiebroek  is  een  opvallend  groene wijk.  Er  zijn meerdere  brede  singels,  de  straten  hebben  veel 
bomen en er zijn een aantal plantsoenen. Op de kaart uit 1972  is al dit groen duidelijk  ingetekend. 
Daarbij  valt  vooral  het  contrast  op  tussen  de  na‐  en  vooroorlogse  bebouwing.  De  vooroorlogse 
buurten zijn dichter bebouwd en kennen minder openbaar groen. 

In de  stedebouwkundige  structuur  is de  richting van de polderstructuur nog  te ontdekken. 
Deze  richting  is niet  in de hele wijk hetzelfde, zo heeft het westelijke deel een andere  richting, en 
bezonning, dan het oostelijke deel. De overgang tussen deze twee richting is niet heel duidelijk meer 

                                                            
27 De Sociale Index is een onderzoek in Rotterdam naar de sociale kwaliteit. In dit onderzoek wordt zowel naar Rotterdam als geheel 

gekeken als naar de lossen wijken en biedt inzicht in het functioneren van verschillende wijken en wordt gebruikt als ondersteuning aan 
het gebiedsgericht werken. 

Figuur 58: Links: Sociale Index Schiebroek, Rechts: Sociale Index Rotterdam en tevens legenda, Bron: Gemeente 
Rotterdam Cluster Maatschappelijk Ontwikkeling. (April 2004). Rotterdam sociaal gemeten: 4e meting Sociale Index. 

Figuur 57: Dit schema geeft aan waar mensen binnen 
Rotterdam naar toe verhuizen. Bron: 
Rotterdamincijfers.nl 
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te herkennen in de structuur, maar loopt globaal van Borgsate tot de kruising van de Ringdijk met de 
Melanchtonweg. 

De wijk kent meerdere verzorgingstehuizen en scholen die verspreid staan door de wijk. Het 
lijkt er op dat deze niet bedoeld zijn om een wijkfunctie te hebben, maar dat er vooral op de kleinere 
schaal van de buurt ontworpen  is. Deze spreiding van zorg en school functies over de wijk  is vooral 
zichtbaar in het naoorlogse gedeelte van de wijk. 

De bebouwing van Schiebroek heeft  in het oosten en westen duidelijke grenzen  terwijl de 
wijk  in  het  noorden  geleidelijk  overloopt  in  het  landschap.  De  Ringdijk  in  het westen  vormt  de 
scheiding  tussen  het  ingepolderde  gebied  en  de  oude  plassen.  Daarmee  is  het  ook  de  scheiding 
tussen woon‐  en  recreatiegebied.  De  oostelijke  grens wordt  gevormd  door  de  Randstadrail.  Het 
woongebied  wordt  in  het  zuiden  begrensd  voor  de  drukke  Melanchtonweg  ondanks  dat  de 
sportvelden ten zuiden daarvan nog wel bij Schiebroek horen. De bebouwing van Schiebroek eindigt 
ongeveer  ten hoogte  van de Abeelweg. De parken  ten noorden  van de Abeelweg gaan geleidelijk 
over in het landschap. 

Zoals hierboven besproken  is  Schiebroek  een woonwijk die opgedeeld  kan worden  in  een 
vooroorlogs en een naoorlogs gedeelte. Het noordelijke deel van de wijk bestaat nog uit woningen 
uit de  jaren  ’30. Terwijl het  zuidelijke deel, waar Borgsate onderdeel  van uit maakt, een  typische 
naoorlogse  uitbreidingswijk  is.  Deze  scheiding  is  in  de  kaart  met  bouwjaren  duidelijk  te  zien. 
Opvallender is dat deze scheiding ook op de kaarten met eigendomsverhoudingen en typologieën te 
herkennen  is.  Het  vooroorlogse  gedeelte  kent  vooral  veel  eengezinswoningen  in  eigen  bezit.  De 
naoorlogse wijk bestaat uit door corporaties gebouwde portiekflats en  is grotendeels nog steeds  in 
handen van de corporaties.  

Een  aantal  stroken  zijn  vanaf  2000  vervangen.  Bijvoorbeeld  het  gebied  tussen  het 
Ganzerikplein en de Meidoornsingel, aan de Moltzerstraat en  in de buurt van station Meijersplein. 
Deze stroken staan in de gebieden van de corporaties maar kennen nu ook eigenbezit. Daarnaast zijn 
er hierdoor nieuwe  types gekomen  zoals de portiekflat met  lift en  staan nu ook  in deze gebieden 
eengezinswoningen. De nieuwbouw heeft een herkenbaar en ander uiterlijk dan de oorspronkelijk 
portiekflats  wat  zorgt  voor  een  gevarieerd  straatbeeld.  Door  het  gebruik  van  baksteen,  het 
aanhouden van de rooilijn, een vergelijkbare hoogte blijft er toch sprake van eenheid in de wijk. 

 

 
Figuur 59 Bouwjaar Schiebroek in vergelijking met Rotterdam 
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Figuur 60 Woningoppervlakte Schiedam in vergelijking met Rotterdam 

 
Figuur 61: Woningtypes Schiebroek in vergelijking met Rotterdam, gegevens uit 2012, Bron: Rotterdamincijfers.nl 

De woningen  in  deze wijk  kennen  vooral  een  laag  tot  gemiddelde WOZ‐waarde. Wat  binnen  de 
verwachting  valt  gezien  het  gemiddelde  inkomen  in de wijk. Ook wat  betreft woningen  zitten de 
waardes net als de inkomens dicht bij elkaar. De waarde van de vooroorlogse woningen is wel hoger 
dan die in het naoorlogse gedeelte.  

De woninggrootte  in het  zuidelijke deel  van  Schiebroek  varieert  van  30  tot  100m2.  In het 
noordelijke deel zijn ook grotere woningen tot 200m2 te vinden. Wanneer naar de statistiek van de 
gehele  wijk  wordt  gekeken  valt  op  dat  ongeveer  de  helft  tussen  de  45  en  74m2  ligt  met  een 
oververtegenwoordiging van woningen in de categorie 60 tot 74m2. Iets minder dan de helft is tussen 
de 90 en 149m2 groot. Grotere of kleinere woningen zijn duidelijk een uitzondering.  
 
De wijk  lijkt wat betreft de statistieken verdeelt  te zijn  in een naoorlogs‐ en een voorlogsgedeelte. 
Het is echter de vraag in hoeverre deze verdeling ook daadwerkelijk merkbaar is in de wijk. In beide 
delen  wonen  mensen  met  een  ander  inkomen,  maar  ze  maken  allemaal  gebruik  van  dezelfde 
winkelstraat en speeltuinen. Uit de interviews kwam een hele andere scheiding naar voren, namelijk 
een  scheiding  tussen  het  noorden  en  het  zuiden  van  de wijk. De  zuidwestelijke  hoek werd  door 
meerdere mensen  aangemerkt  als  een  slechtere  buurt.  Het  gebied  rondom  Borgsate,  dat  op  de 
scheiding  tussen  het  naoorlogse  en  vooroorlogse  deel  ligt,  wordt  beleefd  als  één  gebied.  De 
statistieken laten zien dat in dit ene gebied verschillende groepen mensen kent. 
 
 
Gebruikte bronnen voor de wijkanalyse 
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