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Voor Anker 
 

Hoog boven de daken 
rijst dit huis als een 

schip van steen. 
Grijs uitgeslagen wolken 
wapperen aan de mast. 

In het ruim wonen mensen. 
Elke groef in hun gezicht, 
is een kerf op de meetlat 

van jaren. 
Herinneringen golven 

tegen de wanden. Soms als 
de roeispanen van de tijd 
gaan kraken klinkt er een 
lied over de schraalheid 

van het ochtendlicht 
maar altijd ruist hier 

leven rond het schip dat 
geen afvaart meer kent. 

 
Leo Stilm 

Huisdichter van Humanitas  



2 
 

  



3 
 

VOORWOORD 

Het bestaan van veel welzijnsaccommodaties staat onder druk. Door bestuurlijke veranderingen 

binnen de gemeente en de bezuinigingen op het gebied van welzijn zijn buurthuizen aan allerlei 

veranderingen onderhevig. De Gemeente Rotterdam heeft een onderzoek geïnnitieerd naar 

bestaande welzijnsaccommodaties in Rotterdam en hun (mogelijke) functie voor de buurt. In 

opdracht van de gemeente is de Veldacademie bezig om de welzijnsvoorzieningen van de stad in 

kaart te brengen om op die manier een inzicht te krijgen in hun maatschappelijke waarde. In deze 

scriptie wordt in het kader van dit onderzoek een casestudy gedaan naar een voorbeeld van zo’n 

welzijnsvoorziening in Rotterdam-Noord: het Bergwegcomplex. 

Graag zou ik van deze gelegenheid gebruik maken om de mensen die mij hebben begeleid en hebben 

bijgedragen in mijn onderzoek te bedanken. Allereerst zijn dat mijn scriptiebegeleider van de TU 

Delft Dolf Broekhuizen en Jurrian Arnold, onderzoeker en docent aan de Veldacademie. De 

verschillende expertises van waaruit zij het onderwerp belichtten zijn van grote meerwaarde 

geweest voor de tot stand koming van deze scriptie. Ook Eva Reekers, werkzaam bij de Gemeente 

Rotterdam, zou ik graag willen bedanken voor haar bijdrage. Haar jarenlange ervaring op het gebied 

van welzijn in Rotterdam zorgde voor waardevolle informatie en inzichten en gat een andere kijk op 

het onderwerp 

Het onderzoek naar het Bergwegcomplex heeft mij niet alleen enthousiast gemaakt over het 

vraagstuk rondom de welzijnsaccommodaties, maar heeft ook mijn interesse gewekt voor de 

vormgeving van ouderenhuisvesting. De doorlopende veranderingen waar de zorg mee te maken 

heeft, zorgen ervoor dat de positie van de bejaarden in de samenleving in de loop van de tijd blijft 

veranderen. Daar ligt een constante opgave waar mijn handen, als masterstudente Architectuur aan 

de TU Delft, van gaan jeuken. Hoe kan dit sociale vraagstuk ruimtelijk worden vormgegeven, op zo’n 

manier dat het de veranderingen kan blijven overleven? De wijze waarop Stichting Humanitas 

daarmee omgaat, de positieve houding, de visie en het enthousiasme, zijn inspirerend. Ik hoop dat 

door het lezen van deze scriptie ook uw interesse in dit onderwerp wordt geprikkeld. 

Heleen van Russen Groen 

Delft, januari 2015 
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INLEIDING 

Op de fiets vanuit het centrum, rijdend over de Bergweg, doemt het markante gebouw al snel op. 

Terwijl je probeert het overzicht te houden op een rijbaan waar auto’s, trams en fietsers elkaar net 

genoeg ruimte bieden, torent het twaalf bouwlagen tellende Bergwegcomplex ver uit boven de drie 

verdiepingen hoge woningen en winkels rondom. Met de vooroverhellende gevel ter plaatse van de 

hoogbouw, heeft dit zorggebouw wel iets weg van een groot schip, dat hier in het Liskwartier van 

Rotterdam-Noord zijn thuishaven gevonden heeft en voor anker is gegaan. Het woonzorgcentrum, 

dat haar adres heeft aan het Bergwegplein, maar voor een groot gedeelte ook aan de drukke 

Bergweg gelegen is, telt 195 ouderenwoningen met daar een groot aantal voorzieningen aan 

toegevoegd. Er is veel bedrijvigheid rondom het complex, dat eigendom is van Stichting Humanitas. 

Niet alleen de Dirk van den Broek supermarkt in de plint van het gebouw zelf, maar ook de winkeltjes 

op de begane grond van de omliggende panden trekken heel wat buurtbewoners voor een 

boodschap.  

In de weg gezeten door de tram, die niet ver van het Bergwegcomplex stopt, en de vrachtwagen van 

de Dirk van den Broek die staat te laden en lossen, lukt het uiteindelijk toch om de oversteek naar de 

overkant van de straat te maken. Hoe gemakkelijk het ook was om het gebouw zelf te vinden, voor 

de ingang moet wat beter worden gezocht. De hint om door de juiste schuifdeuren naar binnen te 

gaan wordt gegeven door een groepje bejaarden die op enkele banken achter de glazen gevel op de 

hoek van het complex naar buiten zitten te turen. Eenmaal binnen zijn er weinig andere 

mogelijkheden dan de roltrap te nemen naar de eerste verdieping van het complex. Dat is de plek 

waar zich het hart van het gebouw bevindt: het atrium, de centrale ontmoetingsplek die als 

dorpsplein voor het complex fungeert. Achter  de ontvangstbalie hangt een krijtbord, waarop 

geschreven staat: ‘Woensdagmiddag, breien van  14.30 – 16.30 uur’. Een stukje verderop zit 

inderdaad een hele groep dames, enkelen in een rolstoel bijgeschoven, aan kleine tafeltjes druk 

pratend te breien. Hoewel er zeker activiteit waarneembaar is in deze enorme ruimte en de vele 

posters met aankondigingen van allerlei soorten evenementen ook veel activiteit suggereren, zijn het 

vooral ‘grijze hoofden’ die in het atrium te vinden zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1: Het 
Bergwegcomplex gezien 
vanaf de Bergweg 
("Rotterdam Woont," 2011) 
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Zoals hierboven wordt beschreven bevat het Bergwegcomplex, dat eigendom is van Stichting 

Humanitas, naast vele andere voorzieningen, ook een atrium dat voor het publiek toegankelijk is. 

Met enige regelmaat worden hier activiteiten georganiseerd, voor zowel de bewoners van het 

complex als voor de buurt. Toch lijkt het gebouw op een gewone doordeweekse dag, zonder de 

organisatie van een activiteit, nagenoeg niet te worden gebruikt door publiek van buitenaf. Dit terwijl 

“Juist het creëren van een voor iedereen toegankelijke omgeving immers een van de doelstellingen 

van Humanitas is, waarbij de betekenis van het gebouw voor haar omgeving van grote importantie 

is”, aldus oud-directeur Hans Becker (2003, p. 130). Doel van dit onderzoek is om erachter te komen 

hoe het Bergwegcomplex zich opent naar de buurt. Op welke wijze worden de buurtbewoners 

uitgenodigd om het gebouw te betreden? Hoewel sociale, economische en organisatorische factoren 

ook aan bod zullen komen, zal in deze scriptie de nadruk liggen op de architectonische benadering 

van dit vraagstuk. 

Om een antwoord te kunnen geven op de vraag hoe het Bergwegcomplex zich opent naar de buurt, 

begint deze scriptie met een uiteenzetting van de wijze waarop ouderenhuisvesting zich in de 

geschiedenis heeft verhouden tot de buurt. Dit onderzoek is gedaan op basis van een 

literatuurstudie. Verschillende vragen zullen aan bod komen. Hoe werd in de loop van de tijd over 

ouderen en hun positie in de samenleving gedacht? Wat waren de architectonische typologiën die 

daaruit voortvloeiden? Welke rol nam de overheid aan ten opzichte van de ouderenzorg? De 

beschrijving van de geschiedenis start bij het allereerste begin van de ouderenhuisvesting om een 

duidelijk beeld te kunnen scheppen van de verhouding tussen ouderen en de rest van de 

samenleving. Vervolgens  worden de veranderingen in de loop van de tijd omschreven. In de jaren 

negentig komt het Bergwegcomplex in beeld. In deze periode kwam het woonzorgcomplex in 

opmars, waar het gebouw aan de Bergweg een bijzonder voorbeeld van is. Het hoofdstuk eindigt 

door dit complex in het perspectief van deze tijd, begin 2015, te plaatsen. 

In het tweede hoofdstuk zal verder worden ingegaan op de casestudy zelf: het Bergwegcomplex van 

Humanitas. Ook hiervoor is literatuuronderzoek gedaan, om in de eerste helft van dit hoofdstuk een 

inzicht te kunnen geven in de visie van Stichting Humanitas en welke invloed deze gehad heeft op de 

organisatie en vormgeving van het gebouw. Vervolgens zullen verschillende specifieke ruimten van 

het complex en hun architectonische opzet en onderlinge relatie worden beschreven. De fysieke 

ruimten, onderzocht door middel van tekeningen, locatiebezoek en interviews, zullen in het 

perspectief van de visie van Humanitas worden geplaatst. Het tweede hoofdstuk zal eindigen met het 

toelichten van de toekomstplannen voor het Bergwegcomplex. Welke invloed hebben deze plannen 

in het openen van het Bergwegcomplex naar de buurt? 

In het derde hoofdstuk wordt de vraag waar de ambitie om ouderenhuisvesting te openen naar de 

buurt vandaan komt behandeld. In Nederland is er een tal van voorbeelden van projecten en 

initiatieven waarbij gepoogd wordt om interactie tussen ouderen en de buurt tot stand te brengen. 

Bij de selectie van voorbeeldprojecten is rekening gehouden met de relatie met het 

Bergwegcomplex. Op welke wijze zijn de verschillende projecten van toepassing op dit gebouw in 

Rotterdam-Noord? Na dit laatste hoofdstuk wordt geëindigd met de conclusie. Hierin worden de 

voorgaande hoofdstukken samengevat om tot een slotsom te komen. De vaste relatie die het 

Bergwegcomplex met haar bejaarde bewoners heeft, lijken het volledig openstellen van het gebouw 

voor de buurt in de weg te staan. 
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HOOFDSTUK 1 | Geschiedenis van de ouderenhuisvesting 

Op basis van de geschiedenis zoals die beschreven wordt in ‘Architectuur van de ouderenhuisvesting’ 

van Noor Mens en Cor Wagenaar (2009) wordt in dit hoofdstuk uiteengezet hoe ouderenhuisvesting 

zich in de loop van de tijd onwikkelde. De nadruk daarbij zal liggen op de manier waarop 

ouderenhuisvesting zich wel of niet opende naar de buurt. Hoe was de verhouding tussen deze 

doelgroep en de rest van de samenleving? En hoe werd integratie tussen beiden tot stand gebracht? 

Het begin van de ouderenhuisvesting 
De geschiedenis van de ouderenhuisvesting – en we hebben het daarbij over speciaal voor ouderen 

ontwikkelde woonvormen – gaat terug tot de Middeleeuwen. Door de groeiende aantrekkingskracht 

van de steden, verhuisde men steeds vaker van het platteland naar de dichtbevolkte stadsgebieden. 

De ruime plattelandswoning werd verruild voor een woning met minimale afmetingen. Voor opa en 

oma, die door hun leeftijd gedwongen waren te stoppen met werken en dus geen geld meer in het 

laatje brachten, was geen plek meer binnen het gezin. Hierdoor waren ouderen afhankelijk van 

liefdadigheid. Het boek ‘Zes eeuwen bejaard Rotterdam’ (Van Bommel & Van Brakel, 1971) 

onderscheidt twee soorten liefdadigers die de bejaarden in woonruimte voorzagen: kerkelijke 

instanties of rijke burgers. Één van de vormen van ouderenhuisvesting die in de Middeleeuwen 

ontstond en in de daarop volgende eeuwen populair bleef was het hofje. De woningplattegrond 

binnen dit type week niet tot nauwelijks af van de andere woningen in de stad. Het is vooral de 

stedenbouwkundige opzet die opvalt. Enerzijds ging het bouwblok volledig op in het reguliere 

kavelpatroon van de stad (figuur 2). Anderzijds keerden de woningen zich naar de binnenplaats, het 

hof, dat enkel via een afsluitbare poort vanaf de straat te betreden was (figuur 3). Op die manier 

vormden de hofjes een oase van rust in de drukke stad en leefden de bewoners ervan vaak 

afgezonderd van de buurt. 

   
Figuur 2: Hofje van Van der Veeken, Rotterdam, situatie 1865 (Van Bommel & Van Brakel, 1971, p. 38) 
Figuur 3: Hofje van Van der Veeken, Frankenstraat, Rotterdam (tek. C.J.F.A. Giudici 1870)  (Van Bommel & Van Brakel, 
1971, p. 39) 

1900 - het debat over ouderenzorg wordt aangewakkerd 
Zolang er geen inkomen was bleven ouderen van niet al te rijke komaf afhankelijk van anderen. 

Ouderenzorg stond gelijk aan armenzorg. Pas vanaf 1900 kwam daar langzaam aan verandering in. In 

dat jaar werd de Bond voor de Staatspensionering opgericht. Dit zette de discussie over ouderenzorg 

op de kaart. Was ouderenzorg taak van de overheid of taak van het individu? Een discussie die tot op 

de dag van vandaag een belangrijk onderdeel van het debat vormt als er over ouderenzorg wordt 

gesproken. 
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Vanaf de middeleeuwen ontwikkelden zich behalve het hofje ook andere vormen van 

ouderenhuisvesting, zoals de oudemannenhuizen, de oudevrouwenhuizen, de proveniershuizen en 

de werkhuizen. In de proveniershuizen konden ouderen zich inkopen. Door eenmalig een bedrag te 

betalen kregen zij de rest van hun leven kost en inwoning. In de werkhuizen konden minder bedeelde 

bejaarden eten, onderdak en verzorging krijgen door te werken. Naast deze klassieke vormen van 

ouderenhuisvesting, waren er tot begin 20e eeuw nog maar weinig specifiek voor ouderen 

ontwikkelde woonvormen. Vanaf 1900 begon daar verandering in te komen, al gebeurde er in de 

daarop volgende decennia weinig spectaculairs. Ouderenzorg werd, net zoals dat met veel andere 

dingen in de Nederlandse samenleving ging, binnen de verschillende zuilen geregeld. De katholieken 

liepen voorop. Zij probeerden zowel arme als rijke bejaarden van woonruimte te voorzien. Niet 

geheel onverwachts vormde naast het bekende hofje ook het klooster een belangrijke inspiratiebron 

voor de opzet van deze gebouwen. Natuurlijk konden de protestanten hier niet bij achter blijven, 

maar in tegenstelling tot de katholieken richtten zij zich haast uitsluitend op de arme bejaarden. 

Typerend voor dit gescheiden denken is het  rusthuis voor ouden van dagen ‘De Rusthoeve’ in 

Purmerend (1936), naar een ontwerp van Wieger Bruin (figuur 4). Hoewel er hier voor gekozen werd 

om zowel de meer gegoede als armere bejaarden onder één dak samen te brengen, is van integratie 

tussen beide doelgroepen geen sprake: het centrale deel, waarin de gemeenschappelijke 

voorzieningen, de directie- en dienstruimten waren opgenomen, scheidt het woongedeelte voor de 

armeren (links) van dat van de rijkeren (rechts).  

 
Figuur 4: Wieger Bruin, De Rusthoeve, Purmerend, 1936 (Mens & Wagenaar, 2009, p. 24) 

 
Een voorbeeld van een plan uit die tijd waar ouderenhuisvesting als integraal onderdeel van de 

stadsplanning werd gezien, is een ontwerp dat W. Van Tijen begin jaren dertig maakte binnen het 

stedenbouwkundig plan voor de Linker Maasoever in Rotterdam. In Rotterdam heerstte de ambitie 

om bejaardenwoningen stelselmatig toe te passen binnen de stadsplanning en dit plan – dat 
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overigens nooit is gerealiseerd – was een groot complex met gestandaardiseerde woningen waarvan 

een deel voor bejaarden bestemd was. Opvallend is vooral het economische model achter dit 

ontwerp. Door middel van schaalvergroting werd getracht het plan rendabel te maken. Voor de 

gewone arbeiderswoningen werd meer huur gevraagd dan ze eigenlijk kostten. Door deze opbrengst 

konden seniorenwoningen uitzonderlijk goedkoop worden gehouden. Volgens het tijdschrift Bouw 

("De mens en zijn woning. Delfts studiedagen over volkshuisvesting," 1948) werd het opnemen van 

bejaardenwoningen in grote complexen, zodat de huur ervan zo laag mogelijk kon worden gemaakt, 

gezien als iets typisch Rotterdams.  

Zoals eerder gezegd blijft, ondanks een paar mooie voorbeelden, de ontwikkeling van de 

ouderenhuisvesting in het begin van de 20e eeuw nog bescheiden. Weinig ambitie, weinig geld, 

weinig prioriteit en decentrale organisatie kunnen daarvoor als mogelijke oorzaken worden 

aangewezen. Na afloop van de Tweede Wereldoorlog komt daar verandering in (Mens & Wagenaar, 

2009, p. 35). 

De wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog 
De toestand rond 1945 was als volgt: er was een groot tekort aan tehuizen en de tehuizen die er 

waren voldeden niet aan de minimumeisen. Ondertussen voorzag men een enorme toename van het 

aantal ouderen. Nadat er een einde was gekomen aan de Tweede Wereldoorlog was de angst om 

terug af te glijden naar de ellendige situatie van voor en tijdens de oorlog zo groot dat men alles op 

alles wilde zetten om dat te voorkomen. De sociale ideeën die in Engeland waren vormgegeven en 

waren opgenomen in het ‘Beveridge Report’, kwamen ook naar Nederland overwaaien. In 1947 werd 

de Noodwet Drees aangenomen, “waarin voor het eerst alle burgers ongeacht het arbeidsverleden 

een minimaal pensioen werd gegarandeerd.” (Daalder, 2003, p. 93) Tien jaar later zou deze tijdelijke 

wet overgaan in de Algemene Ouderdomswet (AOW). De ouderenzorg werd dus opgenomen in het 

zorgstelsel. De relatie tussen ouderenzorg en armoede was verbroken. 

Tegelijkertijd werd een groter deel van de bevolking dus gemiddeld ouder, waardoor de vraag naar 

gepaste woningen steeds dringender werd. Vanuit de functionalistische gedachte, welke grote 

navolging vond in die tijd, was het ondenkbaar om woningen te ontwerpen zonder eerst een heldere 

classificering van de doelgroep te maken. Wat moest men precies onder ‘bejaarden’ verstaan? Zowel 

Mens en Wagenaar (2009) als de documentaireserie Andere tijden (Hendriks, 2010) brengen de 

opkomst van de geriatrie en de wetenschappelijke belangstelling voor ouderen met elkaar in 

verband. Wetenschappers hielden zich voor het eerst bezig met vragen als ‘Wanneer begint de 

ouderdom in te treden?’. Zo probeerde volgens Mens en Wagenaar (2009) de arts B. Wartena 

variabelen vast te stellen voor het begin van de ouderdom. Deze bleken al snel tekort te schieten. 

Ook verwonderde hij zich er als één van de eerste over hoe weinig aandacht er werd besteed aan de 

genezing van ouderdomsziekten, terwijl alles op alles werd gezet om zuigelingensterfte te 

voorkomen. In de zoektocht naar een juiste classificatie van ouderen passeerden veel vormen. 

Uiteindelijk werd de mate van hulpbehoevendheid gezien als het juiste uitgangspunt om de ouderen 

te classificeren. De typen woningen konden daarop worden afgestemd. Zo ontstaan de 

bejaardenwoningen, de pensiontehuizen, de verpleegtehuizen en de serviceflats.  

De ‘gewone’ bejaardenwoningen onderscheidden zich eind jaren veertig alleen van woningen voor 

andere leeftijdscategroriën doordat deze gelijkvloers waren en zo min mogelijk drempels hadden. In 

principe was er geen relatie met instellingen die zorg aan huis leverden. In die tijd was dat ook 
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minder aan de orde, aangezien de kruidenier en de groentenboer aan huis bezorgden en een 

huisbezoek door de huisarts heel normaal was. Zo konden bejaarden dus lang zelfstandig blijven en 

konden ze verspreid tussen de andere woningbouw worden opgenomen (figuur 5). Volgens 

Wagenaar en Mens werd hier in de jaren veertig de voorkeur aan gegeven boven het clusteren in 

grotere groepen. Zij geven een citaat uit het tijdschrift Bouw (Reyers, 1946) ter illustratie: ‘Op die 

manier bleef het contact met de jongere generatie vanzelfsprekend en kon ‘het sleurbezoek met 

stroeve conversatie’, gevolg van de gedwongen verhuizing van ouderen uit hun eigen gemeenschap, 

worden vermeden.’ In de loop van de jaren vijftig moest deze gewone bejaardenwoning het toch 

ontgelden. Hoewel men de voorkeur gaf aan het opnemen van ouderen in de buurt, sloten de 

pensiontehuizen, de verpleeghuizen en de serviceflats als geïsoleerde eilanden in de openbare 

ruimte veel beter aan bij de moderne, functionalistische gedachte. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figuur 5: Architectenbureau 
L.A. Hoogenstraaten, plan voor 
woningbuurt met enkele 
bejaardenwoningen, IJmuiden, 
1950 (Mens & Wagenaar, 
2009, p. 44) 
 

De gouden jaren in de jaren zestig 
In de jaren zestig geniet Nederland van grote economische welvaart. De ouderenzorg profiteert 

daarvan, het ene bejaardenoord na het andere wordt uit de grond gestampt (figuur 6 t/m 9). Nog 

steeds zijn functionalisme en rationaliteit de toonaangevende tendensen binnen de samenleving. 

Planning is het ideaal. Woningbouw moest voldoen aan de strikte regels uit het daarvoor opgestelde 

‘Voorschriften en Wenken’ voldoen – anders was overheidssubsidie uitgesloten – en doordat 

ouderenzorg in de regel apart van de rest van de samenleving behandeld werd, werd in 1965 ook 

‘Voorschriften en wenken voor het ontwerp van verzorgingstehuizen voor bejaarden’ 

geïntroduceerd. Door dit doelmatige bouwen, ingeperkt binnen de door de overheid vastgestelde 

kaders, versoberde de woningbouw. Elke woning voldeed precies aan de minimale eisen en 

afmetingen (figuur 10). Niet minder, maar zeker ook niet meer.  
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Figuur 6: G. Gerritse, bejaardencentrum, 
Rotterdam Ommoord, 1970 (Mens & 
Wagenaar, 2009, p. 62) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 7: W.P.C. Knuttel en D.E.C. Knuttel, 
bejaardentehuis Deventer, 1961 (Mens & 
Wagenaar, 2009, p. 72) 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 8: Neijenhuis en Ebbinga, 
bejaardentehuis Assen, 1965 (Mens & 
Wagenaar, 2009, p. 70) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 9: H.D. Bakker en F.C.C. van der Vegt, 
woongebouw voor 157 bejaarden, Kethel, 1962 
(Mens & Wagenaar, 2009, p. 73) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Figuur 10: Bouwteam bejaardentehuizen 
Amsterdam, plattegronden van de woonunit, 
1968 (Mens & Wagenaar, 2009, p. 62) 
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Ondertussen ontstaat er een tweedeling tussen de huisvesting van bejaarden op het platteland en in 

de stad. Terwijl op het platteland de bejaarden eenzaam achterblijven door wegtrekkende jongeren, 

schieten in de stad de bejaardenoorden in de vorm van wolkenkrabbers de lucht in. De nieuwe 

gebouwtypen voor ouderen die zijn ontstaan, werken het geclassificeerde denken over deze groep in 

de hand, en andersom. Het programma Andere Tijden (Hendriks, 2010) laat op 28 oktober 2010 in 

een aflevering over ouderenhuisvesting beeldfragmenten uit de jaren zestig zien. Jongeren wordt 

gevraagd naar hun visie op ouderen en veel antwoorden hebben dezelfde strekking als die van een 

vrouw van een jaar of dertig: “Nou, ze hoeven niet dood als ze 65 zijn, maar ze hebben inderdaad 

geen functie. Ik vind dat ze het beste dus in bejaardencentra opgenomen kunnen worden.” De 

bejaarden zelf staan in eerste instantie ook in de rij om opgenomen te worden in een bejaardenoord. 

Ze vinden het een veilig idee om verzorgd te worden als ze daar eenmaal aan toe zijn en ook dat ze 

hun kinderen niet tot last willen zijn, wordt vaak als reden opgegeven. Bovendien kan iedereen door 

de invoering van de Algemene Bijstandswet in 1965 een plek in een tehuis betalen. 

Mismatch, betutteling, isolatie en afkeer 
Hoewel de wachtlijsten bleven groeien, was er ook twijfel: was men werkelijk op de goede weg? 

Terwijl ouderenhuisvesting oorspronkelijk was bedoeld om bejaarden in de samenleving te laten 

integreren, werd het tegendeel bereikt: de ouderen werden in speciaal voor hun gebouwde 

woningen weggestopt. Uit onderzoek bleek dat er wel degelijk kritiek was op de huidige gang van 

zaken. 

Allereerst was er sprake van mismatch binnen de bejaardenhuisvesting. Door de angst om in een 

verpleeghuis of ziekenhuis te moeten eindigen, verhuisden veel ouderen nog voor ze hulpbehoevend 

werden naar een bejaardenoord. Daar woonden dus veel ouderen die eigenlijk nog lang zelfstandig 

hadden kunnen blijven wonen. Een onderzoek in Rotterdam ("Bejaarden," 1970) wees uit dat drie op 

de vier bejaarden in bejaardenoorden niet op hun plek zaten. Positief aan dit verschijnsel was dat er 

meer menging tussen de verschillende categoriën ouderen plaats vond. Toch werd deze tendens 

over het algemeen als negatief beschouwd, zoals in het tijdschrift Bouw werd beschreven: “De 

opwekkende functie van een valide tussen hulpbehoevenden (moet men) niet overschatten. Bij de 

revalidatie van deze hulpbehoevenden is de valide met zijn twijfelachtige opwekkende invloed geen 

verantwoord element.” (Reinalda, 1956) Valide bejaarden bezetten op deze manier de plekken die 

bedoeld waren voor invalide ouderen. Een ander kritiekpunt op de ouderenhuisvesting in de jaren 

zestig was de betutteling. Wonen was een wetenschap geworden. Het functionalistische denken had 

geleid tot een verlangen naar het categoriseren van de ouderengroepering, terwijl ook het 

stimuleren van de zelfstandigheid van de burger – en dus van de bejaarde – werd geambiëerd. Die 

twee staan lijnrecht tegenover elkaar. Door uit te gaan van de collectieve wensen van de bewoners, 

kon niet aan de persoonlijke behoeften worden voldaan. 

Als derde kritiekpunt kwam de isolatie van de ouderen naar voren. Dit was, zoals eerder in dit 

hoofdstuk al werd aangegeven, een gevolg van het bouwen van aparte flats voor deze doelgroep. 

Wederom lag het functionalistische denken hieraan ten grondslag. Zoals een zekere mevrouw 

Parmenier – die volgens Wagenaar en Mens (2009) geroemd werd door de wijze waarop zij zich in 

het ouderenvraagstuk verdiept had – begin jaren zestig terecht opmerkt (Feenstra, 1961): “Het leek 

wel een nieuw soort verzuiling: studentenhuizen, verpleegsterhuizen, huizen voor vrijgezellen, 

huizen voor aleenstaande dames.” Hoewel ouderen in hun eigen buurt houden als ideaal werd 

gezien, dichtbij hun kinderen en kleinkinderen, werden de flats juist buiten de bestaande 
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woonwijken gerealiseerd. Zeker in de steden was het vrijwel onmogelijk om ruimte vrij te maken. De 

locatie van de bejaardenoorden werd daar niet bepaald door het ideaal, maar door de 

beschikbaarheid van betaalbare bouwgrond. 

We kunnen ons afvragen wat de ouderen er zelf van vonden. Lange tijd vond men het niet nodig om 

daarbij stil te staan, of misschien was men gewoon bang voor het antwoord. Uit een onderzoek (Van 

Zonneveld, 1958) in Rotterdam bleek dat 88% van de ouderen zelfstandig wilde blijven wonen en dan 

10% liever bij hun kinderen introk dan naar een bejaardenoord te gaan. Waar kwam die aversie 

tegen bejaardenoorden vandaan? De redenen daarvoor zijn uiteenlopend: ouderen wilden zolang 

mogelijk zelfstandig blijven; ze waren gehecht aan hun buurt; de hoge penstionprijzen; bejaarden 

wilden geen afscheid nemen van hun huisdier; bij verhuizing verloor men de mogelijkheid logés te 

ontvangen; het werd onaantrekkelijk gevonden tussen enkel leefstijdsgenoten te wonen; en bij 

bejaardenoorden dacht met nog steeds aan de oude armenhuizen. Het imago van de 

bejaardenoorden werd steeds meer dat van een zorginstelling. De architectuur die sterk werd 

beïnvloed door wet- en regelgeving en economische eisen werkte dat imago enkel in de hand. Er was 

veel kritiek op de minimale maten van de ouderenhuisvesting. Architectuurcriticus C.K. Wiekart 

pleitte ervoor dat architecten moesten weigeren mee te werke aan de ontwikkeling van zulke 

marginale woningen. “Het naar een verzorgingstehuis gaan, kan reeds gedeeltelijk een versterven 

zijn alleen al omdat het grootste deel van de materiële goederen waar men aan gehecht was 

plotseling moet worden worden afgestoten”, aldus Wiekart (Mulder, 1969, p. 2090). 

Er moest iets veranderen. De problemen waar de ouderenhuisvesting mee te maken had, werden 

steeds groter. Sommige idealen waren te duur, andere praktisch niet te realiseren. Naast mismatch, 

betutteling, isolatie en afkeer liepen ook de kosten van deze enorme operatie om huisvesting voor 

ouderen te realiseren uit de hand. De ouderen kostten te veel geld. Niet alleen door het realiseren 

van woningen, maar ook door allerlei voorzieningen. Zolang alles goed gaat en de economie groeit, is 

de noodzaak om in te grijpen niet groot. Eind jaren zestig veranderde dat echter. De maatregelen die 

toen werden genomen richtten zich vooral op het inperken van de grootste bouwstroom: het 

bejaardenoord. Valide bejaarden zouden voortaan uit bejaardenoorden moeten worden geweerd en 

de bouw van ‘normale’ ouderenwoningen zou moeten worden gestimuleerd. Bij dat laatste zou het 

dienstencentrum een belangrijke rol gaan spelen. 

Keerpunt in de jaren zeventig 
De vooroorlogse stad kende veel activiteiten op een klein oppervlak, hij was multifunctioneel. Tijdens 

de wederopbouw, waarin het functionalistische denken overheerste, vond een heel andere tendens 

plaats. Gebouwen werden gestructureerd over de continue begroende ruimte verdeeld. In de loop 

van de jaren zestig groeide de overtuiging dat deze methode niet juist was, dat hij stedelijkheid 

onmogelijk maakte. Zodoende vond er begin jaren zeventig een omslag plaats in de architectuur. 

Allereerst werd er voortaan veel meer uitgegaan van het bestaande en diens flexibiliteit. Daarnaast 

ging men grote gebouwen steeds meer als kleine steden opvatten. 

Verschillende projecten laten zien hoe in de jaren zeventig steeds meer afstand wordt gedaan van de  

grootschaligheid en hoe de klassieke stedenbouwkundige vormen zoals de straat, het plein en het 

hof weer hun intrede doen. Het idee daarachter was dat deze typologie de gemeenschapsvorming 

binnen de tehuizen zou vergroten en dat de overgang tussen het tehuis en de buurt zou worden 

verzacht. Er zijn zelfs enkele voorbeelden van projecten waarbij de interne straten en pleinen tot 
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openbare looproutes worden gemaakt en in sommige gevallen werden daar ook openbare 

voorzieningen binnen het complex aan toegevoegd. Dit alles met als doel om een betere integratie 

met de omgeving tot stand te brengen. 

De Drie Hoven in Amsterdam, een ontwerp uit 1976 van Herman Hertzberger, is één van de meest 

uitgesproken voorbeelden van het hierboven beschreven type zorghuisvesting. Dit verzorgingstehuis 

voor 190 bewoners dat is gecombineerd met een verpleegtehuis voor 250 patiënten en huisvesting 

voor het personeel en de technici, kan worden opgevat als een gemeenschap. Zoals je in figuur 12 

kunt zien leiden de gangen – die kunnen worden opgevat als straten – via de ‘pleinen’ rondom de 

trappenhuizen naar het centrum van het complex. In het tijdschrift Bouw verschijnt in 1976 een 

artikel ("Verzorgingscomplex voor bejaarden te Amsterdam," 1976) dat het volgende over dit 

centrum zegt: “Zwaartepunt van het 

gehele complex is de grote centrale 

gezelligheids- en ontmoetingsruimte, 

a.h.w. de grote gemeenschappelijke 

woonkamer die geschikt is voor een grote 

verscheidenheid van gebruik. Hier vinden 

grote manifestaties plaats, zoals de 

markten, modeshows, toneel- en 

muziekuitvoeringen, kerkdiensten, 

feesten.”  Doordat het voor gehandicapten 

lastig was om de stad in te gaan, werden 

de stad en haar bewoners zo veel mogelijk 

naar het complex toe gehaald.  

  

Ondertussen werden de wijken steeds meer complete eenheden met bijbehorende voorzieningen. 

Wie zich dat kon veroorloven trok weg uit de stad. Samen met de minder welgestelden bleven veel 

bejaarden achter in de binnensteden. In tegenstelling tot de jaren daarvoor, werd in de jaren 

zeventig het bouwen in binnenstedelijkgebied onderdeel van het beleid. De stad werd niet langer 

gezien als de plek voor enkel functionele bezigheden, maar als een plaats voor ontmoeting, 

diversiteit en anonimiteit. Nieuwbouw werd met veel aandacht ingepast in het stedelijke weefsel. 

Het bestaande werd zoveel mogelijk gebruikt en gerespecteerd en men deed zijn best om sociale 

verbanden in stand te houden. Zo werden ook ouderen ondergebracht in bestaande kleine 

woningen. Daarnaast werd het leeftijdscriterium voor de ontwikkeling van nieuwe woningen 

afgeschaft: de kleine woning in de binnenstad was zowel geschik voor jonge gezinnen als voor 

bejaarden. Dit leidde tot de gedachte dat naast de woningen, misschien de categorie bejaarden zelf 

ook wel plaats moest maken voor een niet leeftijdsgebonden typering.  

Begin jaren zeventig had men zichzelf de vraag gesteld of de uitgangspunten van de 

ouderenhuisvesting nog steeds reëel waren. Men had gevonden dat dat zo was, maar dat er wel 

onderzoek moest worden gedaan naar andere woonvormen. Begin jaren tachtig komt de vraag 

opnieuw aan de orde. Nog steeds is men van mening dat een indeling van bejaarden op basis van 

zorgbehoevendheid de juiste is, maar men stelt ter discussie of de groep bejaarden daadwerkelijk zo 

homogeen is als eerder werd aangenomen.  

 Figuur 11: De gangen van De Drie Hoven kunnen worden opgevat 
als straten (Sutherland, 2013) 
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Figuur 12: Herman Hertzberger, De Drie Hoven, Amsterdam, 1974 (Sutherland, 2013)  
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Het scheiden van wonen en zorg in de jaren tachtig 
Als gevolg van de bezuinigingen in 1982 raakt de matelzorg in zwang. De collectieve lasten moeten 

omlaag, de overheid moest de regie uit handen geven. Wagenaar en Mens (2009) suggereren dat als 

het bejaardentehuis aan de ene kant van het zorgspectrum staat, mantelzorg aan de andere kant te 

vinden is. “Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan 

een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de 

zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.” (Mezzo, 2014) Dit beleid leek perfect aan te 

sluiten bij de behoefte om zorg opnieuw een plek in de samenleving te geven. Ook een andere 

woonvorm herleefde in deze periode: de woongroep. Een groep bewoners legt gezamenlijk geld opzij 

om zorg in te kunnen kopen. Daarnaast kunnen zij ook zelf beslissen over nieuwbouw of verbouw. Er 

wordt gebroken met de insitutionele woonvormen. Zorg en wonen worden steeds meer van elkaar 

gescheiden.  

Het hoogtepunt van het scheiden van zorg en wonen is de ambitie om ouderen zoveel mogelijk in de 

reguliere woningvoorraad op te nemen. Het ideaal was om de gehele woningvoorraad geschikt te 

maken voor alle soorten bewoners. De Stichiting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) – wat later 

Platform 31 wordt – speelt hierbij een belangrijke rol. Om de woningvoorraad te optimaliseren werd 

een verhuisbeweging verondersteld. Voor ouderen moesten nieuwe, kleine woningen worden 

gebouwd, waardoor zij hun huidige (ruime) woning zouden verlaten. Deze zouden dan vrij komen 

voor de vele gezinnen die om ruimte verlegen zaten. Zo richtte vanaf halverwege de jaren tachtig 

veel renovatie zich specifiek op ouderen en werd het aanpasbaar bouwen een belangrijk thema. Bij 

die renovatie moesten veel ingrepen gedaan worden, die niet nodig waren geweest als men de 

woningen op een andere manier ontworpen had. Dit leidde tot het idee van het creëren van 

woningen waarbij aanpasbaarheid vooraf al in enige mate was ingebouwd. 

Een ander gebouwtype dat het scheiden van wonen en zorg markeert, staat haast lijnrecht tegenover 

het opnemen van bejaarden in de bestaande woningvoorraad: het woonzorgcomplex. Het SEV geeft 

de volgende definitie voor het zogehete wozoco: “Een complex met zelfstandige woningen met een 

bouwwijze die is gericht op beschermd wonen, met componenten van zorg en service, maar met een 

consequente contractuele scheiding tussen wonen, zorg en service.” (Singelenberg, 1999) ln de vaak 

grootschalige complexen wordt zorg op maat geleverd vanuit een bijbehorend dienstencentrum. 

Opvallend aan deze wozoco’s is dat – hoewel door het scheiden van wonen en zorg de classificatie 

tussen valide en invalide ouderen er minder toe doet dan voorheen – de ouderen weer als aparte 

groep in één gebouw geplaatst worden. Het woonzorgcomplex onderscheidt zich echter van 

bijvoorbeeld het verzorgingstehuis uit de jaren zestig, doordat de woningen ruimer zijn en luxueuzer 

zijn ingericht. Schippers (2004) onderzocht in zijn doctoraalscriptie dat tussen 1987 en 1998 werden 

er in Nederland 580 wozoco’s gerealiseerd. Het Bergwegcomplex van Humanitas is er daar één van. 

Humanitas doet er, gemotiveerd door haar visie, alles aan om integratie met de buurt tot stand te 

brengen. 

Het huidige tijdsbeeld – begin 21e eeuw 
De groep ouderen blijft groeien en in tegenstelling tot de achterstandscategorie waar zij enkele 

decennia geleden toe behoorden, behoort nu een groot deel van de ouderen tot de welgestelde 

Nederlanders. De homogene groep ouderen die ingedeeld werd naar zorgbehoefte is uiteengevallen 

in vele verschillende doelgroepen. Zandbelt en Van den Berg (2005), die in 2005 de diverse 

woonmilieus voor ouderen in Rotterdam onderzochten, onderscheidden de doelgroepen op basis 
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van leefstijl. Tot eenzelfde leefstijl horen mensen die aan dezelfde voorzieningen waarde hechten. 

Dat zijn niet alleen zorgvoorzieningen, maar ook bijvoorbeeld parken, culturele instellingen, musea, 

golfbanen of jachthavens. Zoveel wensen, zoveel woonvormen. De ouderenhuisvesting is steeds 

meer servicegericht. 

Extramuralisatie werd in de 21e eeuw het nieuwe ideaal. Ouderen moeten zo lang mogelijk 

zelfstandig kunnen blijven wonen, want “zelfstandig wonende ouderen zijn gelukkiger dan ouderen 

die in een instelling wonen”, aldus staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp. (Mandemaker & Christ, 

2005, p. 4) De nieuwe ideeën over gebiedsontwikkeling van begin deze eeuw sloten daarop aan. 

Voorzieningen en interventies moesten op het niveau van de wijk integraal worden afgestemd, 

waardoor ook de zogehete woonzorgzones (wozozo’s) ontstonden. Binnen het concept van de 

wozozo kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen en zorg op maat aanvragen, die vanuit een 

dienstencentrum in de wijk geleverd kan worden. Regelmatig is het dienstencentrum onderdeel van 

een woonzorgcomplex, dat daarmee het (zorg)centrum van de wijk vormt. Ook bij het 

Bergwegcomplex is dit het geval. Niet alleen ouderen die in het complex zelf wonen kunnen gebruik 

maken van de diensten, maar ook de buurtbewoners. Door het wettelijk scheiden van wonen en zorg 

verschuift het zwaartepunt van de wozoco’s naar het verlenen van diensten voor de buurt. Terwijl 

veel verzorgingshuizen op zoek moeten naar manieren om dit gescheiden aanbod te kunnen leveren, 

kunnen woonzorgcomplexen zoals die van Humanitas de veranderingen relatief gemakkelijk 

overleven. Het scheiden van wonen en zorg was immers altijd al hun handelsmerk. Terwijl veel 

wozoco’s, ondanks deze scheiding, erg gericht zijn op zorg, ligt bij Humanitas uitdrukkelijk de nadruk 

op het wonen. Een uitgebreide visie, die in het volgende hoofdstuk zal worden toegelicht, ligt 

daaraan ten grondslag. 
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HOOFDSTUK 2 | Humanitas Bergweg 

2.1 De visie van Humanitas 
Op de prikborden in het atrium van Humanitas Bergweg hangen posters met verschillende oneliners. 

Dezelfde oneliners die je ook tegenkomt op bijvoorbeeld de T-shirts van het personeel, de 

koffiekopjes in het restaurant en als koppen van de vele artikelen die er over het Bergwegcomplex 

geschreven zijn. Helpen met de handen op de rug; Beetje ziek, beetje werken; Te veel zorg is erger 

dan te weinig; Baas in eigen huis; Niet sober en doelmatig, maar luxe en warm; Zelfwerkzaamheid tot 

de pijngrens; Kritiek is gratis advies; A bottle a day keeps the doctor away. Dit is slechts een greep uit 

het assortiment aan leuzen waarmee Humanitas haar visie over zorg probeert te verkondigen aan 

medewerkers en bewoners, maar ook aan mensen van buitenaf (figuur 14).  

 

Figuur 13: De visie van Humanitas gaat over het creëren van menselijk geluk (Becker, 2003, p. 73) 

 
De visie van Humanitas is anders dan die van veel andere zorginstellingen, waar ‘cure and care’ vaak 

centraal staan. Deze insteek leidt tot soberheid en doelmatigheid en daar heeft Hans Becker, 

voormalig directeur en voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting Humanitas, een grafhekel 

aan, vertelt hij in een interview met De Volkskrant (Horsten, 1997). In 1992 kreeg hij de leiding in 

handen van een toen ‘hiërarchische tent’,  bestaande uit twaalf tehuizen waar in totaal 

dertienhonderd mensen woonden en bijna net zo veel – twaalfhonderd – mensen werkten (Wolters, 

2012). ‘Van misère-eiland naar bonte-chaos’, zo kopt het interview met Hans Becker dat in januari 

2005 in het tijdschrif Change verscheen (Felser, 2005). Hij vertelt daarin dat hij binnen de organisatie 

de aandacht heeft verplaatst van structuur naar cultuur. “Met weinig regels, maar met constante 

aandacht voor de kernwaarden. (...) Menselijk geluk komt niet van pillen en injecties, wel van baas 

zijn over je eigen leven”. In het boek Levenskunst op Leeftijd, de handelsversie van het proefschrift 

van Dr. H.M. Becker (2003), wordt het Humanitasconcept uitvoerig beschreven en uitgelegd. De visie 

van Humanitas is er één die zich niet richt op winst uitgedrukt in geld, maar op winst uitgedrukt in 

geluk. 
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Kernwaarden 
Het hoogste doel van Humanitas is dus het creëren van menselijk geluk. Dat geluk voor iedereen iets 

anders is of op een andere manier bereikt kan worden, maakt dit geen gemakkelijke opgave. 

Verschillende soorten cliënten vragen om verschillende soorten zorg, welzijn en wonen. Om toch 

richting te kunnen geven aan deze doelstelling deed Becker onderzoek naar het creëren van geluk 

door verschillende theoretische modellen over dit onderwerp te bestuderen. De vier kernwaarden 

die uit dit onderzoek naar voren komen, vormen de basis van het Humanitasmodel. 

De eerste kernwaarde luidt: ‘nadruk op eigen regie en de dingen die (nog) wel kunnen, van zowel 

cliënt als medewerker.’ (Becker, 2003, p. 207) Cliënten hun eigen beslissingen laten nemen, vergroot 

niet alleen de eigenwaarde van de cliënt, maar houdt de patiënt ook daadwerkelijk actief. Belangrijk 

voor dit onderdeel is dat Humanitas wonen en zorg gescheiden houdt. Wonen staat daarbij voorop 

en zorg kan op aanvraag worden geleverd. De cliënt beslist zelf hoeveel zorg dat is. Becker 

introduceerde de ja-cultuur als ondersteuning van de tweede kernwaarde: ‘nadruk op leuke dingen: 

positieve grondhouding, omgeving en sfeer.’ (Becker, 2003, p. 207) Iedereen moest voortaan ja 

zeggen, wat volgens de oud algemeen directeur niet alleen een positieve sfeer creëert, maar ook de 

creativiteit bevordert. Het stimuleert mensen om vernieuwend te denken: hoe kun je ‘ja’ mogelijk 

maken? Niets is te gek bij Humanitas en geld mag geen rol spelen (figuur 15).  

De derde kernwaarde is als volgt: ‘nadruk op eigen werkzaamheid en het gebruik van eigen 

capaciteiten, alsmede het scheppen van de mogelijkheden daartoe.’ (Becker, 2003, p. 207) Zoals 

Becker ook in een interview in de Volkskrant van februari 1997 aangeeft: “Use it or lose it is onze 

filosofie. Alle functies die er bij een oudere afgaan, komen nooit meer terug. Langzaam aan verdwijnt 

dan ook de onafhankelijkheid. Zeker als bejaarden een zorg- of verpleeghuisindicatie krijgen. Teveel 

zorg is misschien nog wel erger dan te weinig zorg. (...) Wij helpen met de handjes op de rug.” 

(Horsten, 1997) Hij illustreert dit met behulp van een Parkinsonpatiënt. Volgens Becker is het beter 

als die patiënt zelf naar de andere kant van de kamer loopt om een kopje koffie te halen, ook al duurt 

dat eindeloos en rammelt het kopje voortdurend. Zo houdt de cliënt zijn eigenwaarde. “Dan is het 

sterven geen proces van langzame aftakeling dat eindigt tussen zes kwijlende en rochelende 

lotgenoten op een zaal van een verpleeghuis.”  Een positieve bijwerking van deze filosofie zit hem in 

de financiële hoek. Alles wat de cliënt zelf doet, hoeft niet door een professional te worden gedaan 

en dat scheelt geld. 

 

       

Figuur 14: Leuzen waarmee Humanitas haar visie over zorg probeert te verkondigen (Becker, 2014, pp. 189, 175, 124) 
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De vierde en laatste kernwaarde binnen het Humanitasmodel luidt: ‘nadruk op een speciale manier 

van sociale interactie in extended family-verband in levensloopbestendige woningen.’ (Becker, 2003, 

p. 207) Hans Becker heeft veel kritiek op de stereotype visie op ouderdom en zorg die veel 

zorgcentra blijven hanteren. De focus ligt op het toedienen van de juiste medicijnen, het verzorgen 

van voedzaam eten en de hygiëne van de patiënt zelf en van diens woningen (figuur 16). “Dat 

verpleeghuisgeïndicideerde cliënten oude hondjes met schurftplekken kunnen houden, of de keuze 

hebben de huishoudelijke hulp piano te laten spelen in plaats van de ramen te laten zemen, is 

moeilijk in een medisch-technische benadering te plaatsen.” (Becker, 2003, p. 143) Naar de kwaliteit 

van leven wordt niet gevraagd. De gemeenschapsvorming en hoe die tot stand te brengen wordt 

vergeten. Toch zijn die zaken volgens Becker van groot belang voor het bevorden van menselijk 

geluk. Het extended familiy-begrip van Humanitas komt voort uit de gedachte om cliënt, familie, 

vrijwilliger en medewerker op gelijke voet te behandelen. Zij zijn allemaal een belangrijk en 

onmisbaar onderdeel van de organisatie. Ze moeten zich onderdeel van de gemeentschap voelen. 

Humanitas probeert dat gevoel op allerlei manieren tot stand te laten komen. De cliëntenraden, 

toneelgroepjes, muziekgezelschapjes, kunstclubjes en kaartvrienden spelen daar een belangrijke rol 

in. Zo werd in 2002 bijvoorbeeld de musical “Mijn vitale stad” uitgevoerd, georganiseerd en 

uitgevoerd door zowel cliënten als medewerkers, vrijwilligers en familie van Humanitas.  

Samengevat zijn de vier kernwaarden onder twee pijlers samen te brengen die beiden een 

belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van menselijk geluk. Enerzijds is er de 

individualistische regie over het eigen leven en de zelfwerkzaamheid. Cliënten moeten hun eigen 

beslissingen kunnen nemen en ze moeten zoveel mogelijk zelf alles blijven doen: use it or lose it. De 

andere pijler gaat over het ‘bij een groep horen’, het onderdeel zijn van een gemeenschap. Mensen 

zijn nu eenmaal groepsdieren en vereenzaming is, aldus Becker, het ergste wat een mens kan 

overkomen. Het is daarbij belangrijk om ervan bewust te zijn dat ook als de familie plichtsgetrouw 

elke week op bezoek komt, dat voor een cliënt erg eenzaam kan voelen. Het bezoek kijkt elke halve 

minuut op zijn/haar horloge om te zien of het bezoekuur al is afgelopen. Humanitas vindt dat ook 

familiebezoek een feestje moet kunnen zijn.  

 

 
 
 

       
 
Figuur 15: “Onder het motto van de ja-cultuur kan je ook feesten in je eigen bed” (Becker, 2003, p. 64) 
Figuur 16: Hans Becker heeft veel kritiek op de stereotype visie op ouderdom en zorg die veel zorgcentra blijven 
hanteren (Becker, 2014, p. 158) 
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De Humanitastempel 
De Humanitastempel illustreert het Humanitasconcept  (figuur 17). De fundering bestaat uit het 

bereiken van menselijk geluk. Om dat te bereiken worden aan de twee traditionele zorgpijlers cure 

and care ook wonen en welzijn toegevoegd. Becker benadrukt het belang van die laatste twee in een 

interview in de Volkskrant: “De psycho-sociale effecten van ons model zijn enorm. Ouderen die zelf 

veel blijven doen gaan minder snel achteruit. Het huidige systeem versterkt juist de negatieve 

werking van een kwaal. Het ziektebeeld wordt hét dagelijkse thema. Elke dag heb je de 

fysiotherapeut en een medicus aan het bed voor je zere knie. Maar je moet ervoor zorgen dat ze die 

knie juist vergeten. Beter wordt hij toch niet meer. In een prettige, mooie omgeving met talrijke 

mogelijkheden kan dat. Dan worden een beeldentuin, een lekker restaurant, een gezellige bar en een 

huisdier belangrijker voor je welbevinden dan de injectienaald of de fysiotherapeut.” (Horsten, 1997) 

 

Figuur 17: De Humanitastempel van Levenskunst (Becker, 2003, p. 24) 

 
Een integrale aanpak wordt belangrijk gevonden en het is niet een onderliggende structuur, maar 

een cultuur die daarvoor zorgt. Middels verschillende oneliners, die ook eerder al aan bod kwamen, 

wordt deze cultuur in alle lagen van Humanitas verspreid. De ja-cultuur en het use it or lose it credo 

vormen belangrijke dragers van het menselijk geluk, bestaande uit eigenwaarde, eigen regie en eigen 

activiteit. 



25 
 

De leefomgeving 
Zoals eerder genoemd is de visie van Humanitas onder te verdelen in twee pijlers: die van de 

‘individuele regie’ en ‘leefbaarheid’ en die van het ´bij een groep horen´, het onderdeel zijn van een 

gemeenschap. Om de visie van Humanitas te kunnen verwezenlijken is ook de leefomgeving van 

grote importantie. In het geval van de eerste pijler speelt de levensloopbestendige woning daarbij 

een grote rol. Deze appartementen maken het technisch mogelijk dat bewoners, ook wanneer zij 

minder valide worden, in hun woning kunnen blijven wonen. Voorbeeld zijn dat de hele woning 

toegankelijk is vol rolstoelen, dat het aanrecht in hoogte kan worden versteld en dat er de 

mogelijkheid is om vrij gemakkelijk een brancard naar binnen en naar buiten te brengen. (Regnier, 

2002) 

Ook om ruimte te bieden aan gemeenschapsvorming zijn uiteenlopende architectonische middelen 

ingezet. Allereerst zijn er de verschillende soorten ruimten die verschillende vormen van interactie 

kunnen accommoderen. Het centrum voor deze interactie wordt gevormd door een soort dorpsplein 

middenin het complex. In vrijwel alle gebouwen van Humanitas is een dergelijk dorpsplein als hart 

van de sociale interactie terug te vinden en in het geval van het Bergwegcomplex vormt een atrium 

dit centrum. Om aan meer specifieke, meer geplande, ontmoeting ruimte te bieden, zijn rondom dit 

atrium ook kleinere ruimten geplaatst. Deze zijn in meer en in mindere mate van het atrium 

gescheiden. In zijn boek Levenskunst op Leeftijd benadrukt Becker (2003) naast enkel de 

aanwezigheid van deze ruimten ook het belang van de inrichting ervan. Becker beschuldigt de 

verzorgingstehuizen uit de 20e eeuw ervan dat zij teveel werden beheerst door het functionalisme en 

rationalisme, waardoor de ontwerpen bepaald werden door de financiële en bouwtechnische eisen 

en mogelijkheden. Ook nu, vindt hij, gaat het nog te vaak over het functioneren van een gebouw. 

Daar tegenover, beweert hij dat architecten naar zijn mening te veel bezig zijn met het creëren van 

een mooie binnenkant en een mooie buitenkant. Wat is er nodig om een gebouw leefbaar te maken? 

Allereerst omschrijft Becker het belang van de menselijke maat in een ruimte. Daarbij zijn 

verhoudingen en belevingswaarde de kernwoorden. Een ruimte moet knus en intiem aanvoelen, 

maar hij moet ook een zekere avontuurlijkheid en opwinding uitstralen. Als aanvulling op de 

menselijke maat noemt Becker het belang van ‘empathic design’. Daarbij gaat het erover dat de 

ontwerper zich, samen met zijn opdrachtgever, moet inleven in de gebruiker.  Naast dat je cliënten 

kan vragen wat zij willen, is het belangrijk dat een ontwerper ook in staat is in de huid van de 

gebruiker te kruipen. Cliënten weten namelijk vaak niet wat ze willen of wat er precies mogelijk is.  

Naast de menselijke maat en het ‘empathic design’ introduceert Becker (2003) ook de toegevoegde 

waarde van kunst, of ‘conversation pieces’ zoals hij ze zelf noemt. Allerlei verschillende soorten 

kunstenaars worden uitgenodigd om allerlei verschillende soorten kunst te creëren in en om de 

Humanitascomplexen: muren worden beschilderd, er worden beeldhouwwerken gemaakt, maar ook 

gedichten vind je overal. Het maakt niet uit of de kunst mooi of lelijk is. Een lelijke muur maakt die 

die muur tot een gedeelde vijand voor de bewoners. Dan kunnen ze het samen over hun afschuw 

voor die muur hebben en denken ze dus niet aan het pijntje in hun linker knie. Kunst dient dus niet 

alleen als aankleding van de ruimte, maar dient in de eerste plaats als aanleiding voor een gesprek. 

  



26 
 

2.2 Het Bergwegcomplex 
Op de plek waar zich voorheen het Bergwegziekenhuis bevond, werd van 1993 tot 1996 in opdracht 

van Stichting Humanitas het Bergwegcomplex ontwikkeld. EGM Architecten maakte het ontwerp. Het 

gebouw aan de Bergweg in het Liskwartier in Rotterdam-Noord vormde destijds de proeftuin voor de 

levensloopbestendige woningen van Hans Becker. Op een plint met uiteenlopende voorzieningen zijn 

twee L-vormige volumes geplaatst waarin 195 levensloopbestendige woningen zijn opgenomen. 

 

Figuur 18: Het Bergwegcomplex van Humanitas (EGM Architecten, 2013) 

 

Het multifunctionele karakter van het complex en de publieke functies van de voorzieningen, maken 

het Bergwegcomplex tot een centrum van de wijk. De linker vleugel van het gebouw, die aan de 

voorzijde wel twaalf verdiepingen telt, torent hoog boven de omliggende bebouwing uit. Het 

markante gebouw lijkt, net als traditioneel een kerk dat doet, het centrum van de wijk te markeren. 

Met de rechter vleugel en de plint van het complex wordt juist duidelijk naar aansluiting met de 

buurt gezocht. De bouwhoogte past zich hier netjes aan de hoogte van de omliggende winkels en 

woningen aan. Als een baken in de buurt vormt het Bergwegcomplex het centrum van het 

Liskwartier. 

Zoals ook in de inleiding al ter sprake kwam is “het creëren van een voor iedereen toegankelijke 

omgeving immers een van de doelstellingen van Humanitas, waarbij de betekenis was het gebouw 

voor haar omgeving van grote importantie is.” (Becker, 2003, p. 130) Op verschillende manieren 

probeert Humanitas aansluiting te zoeken met de buurt en haar bewoners. Drie verschillende 

aspecten spelen daar een rol in: de architectuur, de functies en de activiteiten. In deze paragraaf 

zullen aan de hand van de drie belangrijkste publieke gebouwdelen – de plint, de hoofdentree en het 

atrium – deze verschillende aspecten worden toegelicht. 
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De plint 
De plint van het Bergwegcomplex is gevuld met allerlei soorten voorzieningen: zoals een 

fysiotherapeut, de thuiszorg, dagopvang, een kinderdagverblijf, het herinneringsmuseum, een 

supermarkt en het Nederlands Migranten Instituut (bijlage 2-6). Deze voorzieningen zijn uitdrukkelijk 

bedoeld voor zowel de bewoners van het Bergwegcomplex als voor de buurtbewoners. Humanitas 

werkt met verschillende partijen samen om dit brede scala aan voorzieningen aan te kunnen bieden. 

Publieke functies achter een gesloten gevel 

De plint – een woord dat openheid en transparantie impliceert – is niet aan alle zijden van het 

complex als zodanig vormgegeven. Aan de voorzijde, waar zich de supermarkt bevindt, is een 

duidelijk onderscheid gemaakt tussen de begane grond en de verdiepingen daarboven. De plint 

bestaat hier uit veel glasoppervlak en laat zodoende duidelijk zien wat zich achter de gevel afspeelt. 

Bij de andere zijden is dit een heel ander verhaal. Hier is de plint, in dit geval zouden we het 

misschien beter gewoon over de begane grond kunnen hebben, niet anders vormgegeven dan de 

daarboven gelegen verdiepingen en heeft daardoor een veel minder open karakter. De exacte reden 

van dit contrast tussen de voorzijde en de overige gevels is niet helemaal duidelijk. Een mogelijke 

verklaring is dat daar waar de plint de meeste openheid vertoont ook de publieke ruimte het meest 

levendig is: hier loopt de drukke Bergweg. De andere zijden grenzen aan rustige woonstraten, waar al 

te veel levendigheid misschien minder gewenst is. 

Het gesloten karakter van de plint aan de zij- en achtergevels is opvallend, als je nagaat welke 

functies erachter verborgen zitten. Met name het Nederlands Migratie Instituut en het 

kinderdagverblijf zijn functies die duidelijk ook op de buurt gericht zijn, maar ook de fysiotherapeut 

en de dagvoorzieningen worden door buurtbewoners bezocht. Er lijkt gepoogd te zijn om deze 

functies toegankelijk te maken door verschillinde entrees rondom het complex te creëren. In 

werkelijkheid moet je goed zoeken voor je erachter komt welke functie je waar kunt vinden en 

betreden en moet een bezoeker bovendien bij de meeste van deze entrees aanbellen om binnen te 

kunnen komen. Alleen bij de supermarkt is het duidelijk. Mede door het open karakter van de gevel 

aan de voorzijde en de zichtbaarheid van de entree, maar vooral ook door de functie zelf, speelt de 

supermarkt de hoofdrol om dit gebouw tot centrum van de wijk te maken. Waarschijnlijk moet een 

groot deel van de buurtbewoners minstens één keer per week langs het Bergwegcomplex om 

boodschappen te doen. 

Dagvoorzieningen 

Wat de dagvoorziening van Stichting Humanitas bijzonder maakt, is het aanbod van dagbestedingen 

voor specifieke doelgroepen. Niet alleen is er een somatische dagopvang en een dagopvang gericht 

op homoseksuele ouderen (de Roze Salon), ook zijn er cultuurspecifieke dagvoorzieningen: Dasta 

(Hindoestaanse dagopvang), Bribi Nanga (Surinaamse dagopvang), Bosporus (Turkse dagopvang), Dar 

el Rahaa (Marokkaanse dagopvang) en Monte Cara (Kaapverdische dagopvang). 

Activiteitencoördinator Natalia Santos legt in een interview uit dat het voor ouderen belangrijk is om 

gelijkgestemden te ontmoeten. Vaak is het cultureel bepaald welke activiteiten ouderen graag met 

elkaar doen. Bij de Surinaamse ouderen wordt veel geschilderd, terwijl de Hindoestaanse groep 

liever spelletjes met elkaar speelt (figuur 19). De verzorgers bij de verschillende dagvoorzieningen 

spreken de taal van de cliënten en kennen hun cultuur en gebruiken.  
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Figuur 19: Ouderen spelen ganzenbord bij de 
Hindoestaanse dagopvang (Becker, 2014, p. 128) 

 

De ruimten die beschikbaar worden gesteld voor de dagopvang liggen verspreid door het 

Bergwegcomplex. De meeste cultuurspecifieke dagvoorzieningen zijn op de begane grond 

gesitueerd, maar sommigen zijn ook op andere plekken in de wijk ondergebracht. De ruimten zijn 

ingericht met kleuren en meubels die passen bij de verschillende culturen. De Marokkaanse 

dagopvang heeft zelfs twee verdiepingen gekregen: één voor de mannen en één voor de vrouwen. In 

die cultuur is het nu eenmaal gewoon dat beide seksen afzonderlijk van elkaar  worden behandeld. 

Bij elke dagopvang vormt de keuken een belangrijk onderdeel van de inrichting. Bij binnenkomst 

komen de heerlijkste etensgeuren je direct tegemoed: Marokkaanse stoofschotel, Hindoestaanse 

Roti of Kaapverdische vis. 

Herinneringsmuseum 

Één van de meest opmerkelijke functies in de plint van het Bergwegcomplex is het 

herinneringsmuseum. Dit herinneringsmuseum is ondergebracht in een groot deel van de gang 

(figuur 20 en bijlage 5) met enkele daaraan grenzende ruimten die allemaal zijn ingericht als kamers 

zoals die er vroeger uit hebben gezien en die gevuld zijn met allerlei spullen uit het verleden. Zo 

bevat dit museum bijvoorbeeld een ruimte die er precies zo uit ziet als een ouderwetse 

kruidenierszaak, vol meubels en attributen uit die tijd (figuur 21). Het herinneringsmuseum is één 

van de ‘uitvindingen’ van Humanitas en is in meerdere woonzorgcomplexen van de stichitng te 

vinden. In het boek ‘Verboden af te blijven’ legt Hans Becker (2011) uit wat het belang van dit 

museum is binnen de Humanitas zorgfilosofie. Op alle kernwaarden van Humanitas – eigen regie, 

eigen actieve inbreng (use it or lose it), een positieve sfeer (ja-cultuur) en het gemeenschapsgevoel 

(extended family) – blijkt het herinneringsmuseum hoog te scoren, aldus Becker. Net als kunst kan dit 

museum geizen worden als een ‘conversation piece’, iets waar mensen over kunnen praten.  

 
Figuur 20: Een deel van het herinneringsmuseum is ondergebracht op de gang (Noord in beeld, 2014) 
Figuur 21: Kruidenierszaak in herinneringsmuseum Humanitas Bergweg (eigen afb.) 
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De herinneringsmusea waren in eerste instantie bedoeld voor de cliënten van Humanitas en hun 

familieleden, maar zijn ook open voor andere belangstellenden. Basisscholen kunnen er bijvoorbeeld 

door een vrijwilliger worden rondgeleid. Hoewel het museum voor alle ouderen een groot feest van 

herkenning zal zijn, is er één specifieke doelgroep waarvoor deze bijzondere verzamenlingen van 

gebruiksopbjecten uit het verleden van grote waarde kunnen zijn: dementerende ouderen. Het idee 

is dat door al die spullen van vroeger te zien, vast te houden en te ruiken misschien wel vergeten 

herinneringen weer boven water gehaald kunnen worden. Mevrouw van den Dobbelsteen legt in een 

interview uit dat dementie er niet mee kan worden genezen, maar dat het bieden van de 

mogelijkheid om oude herinneringen op te halen deze ouderen wel een prettiger gevoel kan geven. 

“Het extra aandacht schenken aan dementerenden, dat is ons doel. Om ze gelukkiger te maken.” 

(Cineac, 2012)  

Naast alle museumstukken biedt het herinneringsmuseum ook ruimte aan andere activiteiten. Zo is 

er een enkele keer een diner georganiseerd, maar komt bovendien drie dagen in de week de 

taalgroep bij elkaar. Dit is een initiatief van Humanitas in samenwerking met de Gemeente 

Rotterdam. Voor een bijdrage van één euro per persoon wordt Nederlandse les gegeven aan 

iedereen die de Nederlandse taal onvoldoende beheerst. 

Nederlands Migratie Instituut en kinderopvang De Bonte Specht 

Functies die oorspronkelijk niet in het Bergwegcomplex waren ondergebracht, maar later op de 

begane grond wel een plek kregen, zijn het Nederlands Migratie Instituut (NMI) en kinderopvang De 

Bonte Specht. Het NMI huurt ruimte van Humanitas waar bewoners van heel Rotterdam en 

omgeving terecht kunnen met vragen over remigratie op de spreekuren van maandag tot en met 

donderdag. De kinderdagopvang is een samenwerking tussen Stichting Humanitas en Stichting 

Prokino. Zoals de website (Stichting Humanitas-Prokino, 2013) over deze samenwerking vermeldt: 

“Beide stichtingen bieden zorg en diensten aan mensen met en zonder hulp- en/of zorgvraag. Vanuit 

hun samenwerking zijn zij met name gericht op de kinderopvang binnen de woonvoorzieningen van 

Humanitas”. In het Bergwegcomplex opende kinderopvang De Bonte Specht in mei 2010 haar 

deuren. Het Bergwegplantsoen wordt door de kinderopvang gebruikt om met de kinderen buiten te 

kunnen spelen. 

De hoofdentree 
De hoofdentree van het Bergwegcomplex wordt hier apart van de plint en het atrium behandeld, 

omdat deze een belangrijk element vormt in de overgang tussen de openbare ruimte en het hart van 

het Bergwegcomplex: het atrium. Zoals in de inleiding al te sprake kwam, bevindt de entree van het 

Bergwegcomplex zich op een ietwat verstopte plek. Hij ligt niet direct aan de drukke Bergweg, maar 

op de hoek met het Bergwegplantsoen. Het vogelvluchtperspectief van EGM architecten (figuur 18) 

suggereert een entree die zich door middel van een glazen gevel naar buiten toe opent, met 

roltrappen die ogenschijnlijk op straat beginnen waardoor de drempel tussen de buitenruimte en de 

binnenruimte op de eerste verdieping zo klein mogelijk wordt gemaakt. In praktijk wordt de visuele 

relatie van buiten naar binnen echter belemmerd door de print die op het glas is aangebracht: een 

verouderde foto met lachende bejaarden en het telefoonnummer van Humanitas. Als je aan komt 

fietsen moet je eerst even zoeken, voordat je ziet waar je dit grote, monumentale gebouw precies 

moet betreden.  
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Hoewel aan de gevelzijde een aantal Aziatische houten banken staan waar regelmatig ouderen op 

neerstrijken, voelt deze ruimte niet als een verblijfsruimte. De roltrappen geven duidelijk aan dat het 

boven, op de eerste verdieping van het complex, te doen is. De entree zelf, dat wil zeggen de 

dubbele schuifdeuren, vormt dus een duidelijke scheiding tussen de binnen- en de buitenwereld. 

Eenmaal binnen wordt het logisch. Je kan maar één kant op: naar boven. 

Het atrium 
De hoogbouw en de laagbouw van Humanitas Bergweg omsluiten een ruimte die wordt overdekt 

met een groot glazen dak ter hoogte van de vierde verdieping: het atrium (bijlage 7-11). Zoals eerder 

al werd aangegeven vormt dit atrium het hart van het Bergwegcomplex, het dorpsplein van de 

gemeenschap. De woningen van de eerste drie verdiepingen zijn met hun voordeur aan het atrium 

gelegen, waardoor je vanaf de gallerijen op deze verdiepingen precies kunt zien wat er op het plein 

gaande is (bijlage 12). Je zou deze typologie kunnen vergelijken met dat van het ouderwetse hofje: 

de woningen richten zich naar een plein (hof), dat alleen door een poort te bereiken is vanaf de 

straat. Het grote verschil met het ouderwetse hof is allereerst natuurlijk de schaalvergroting met de 

gestapelde woningen, maar vooral ook de levendigheid die men voor het atrium voor ogen heeft. 

Daar waar het hofje een oase van rust in de drukke stad vormde en de bewoners ervan vaak 

afgezonderd van de buurt leefden, zou het atrium van Humanitas juist een bruisende plek moeten 

zijn, die open staat voor de buurt. De stedenbouwkundige opzet van het atrium lijkt dus niet geheel 

in lijn te liggen met de ambitie om een plek te creëren die uitnodigend is voor mensen van buitenaf. 

Om die reden zijn de inrichting van het atrium en de mogelijkheid om aan verschillende functies en 

activiteiten ruimte te bieden van groot belang. 

Zonering 

Het atrium heeft een driehoekige plattegrond, is bijna negentig meter lang, op zijn breedste stuk 

ruim vijfentwintig meter breed en drie verdiepingen hoog. Ondanks de voordelen van deze grote 

ruimte, legt Becker in zijn boek uit dat de grote schaal van dit atrium tegen het streven naar de 

menselijk maat in gaat. “Door de immense afmetingen is het moeilijk knus en leefbaar te krijgen”. 

(Becker, 2003) Er waren volgens hem heel wat hulpmiddelen nodig om de ruimte toch een intiem 

karakter te geven. Daniëlle Harkes, manager van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, doet 

in een blog (2012) haar beklag over de atria van woonzorgcomplexen in Nederland. “Bedoeld voor 

ontmoeting maar vooral symbool van het wensdenken van architecten en opdrachtgevers. Want wie 

gaat er gezellig zitten onder het hoge glazen dak terwijl drie verdiepingen aan voordeuren 

meekijken? Nee, over het algemeen is het atrium vooral leeg.” Als uitzondering op de regel geeft zij 

de atria van Humanitas als voorbeeld: “Alleen Hans Becker van Humanitas in Rotterdam is er in 

geslaagd leven te brengen in het atrium (...).” Verschillende elementen en ruimtelijke ingrepen in het 

atrium zorgen ervoor dat zowel een intiem karakter als een levendige omgeving worden gecrëerd. 
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Het meest opvallende element in het atrium is 

de vijftig meter lange vijver die door de ruimte 

heen kronkelt (figuur 22). Met de grote 

Japanse vissen erin, maakt dat deze 

waterplaats de grootste Koikarper 

binnenvijver van Europa. Daarnaast vormt de 

toegepaste zonering een belangrijk middel om 

de menselijke maat in het atrium aan te 

brengen. Tropische planten, maar ook kleine 

hekjes en boekenkasten vormen de scheiding 

tussen de verschillende delen in het atrium 

(figuur 23). De zones die zo ontstaan, 

verschillen in gebruik. In de eerste zone, waar 

je bij binnenkomst direct op stuit, is dat 

gebruik het minst gedefiniëerd. Er staan hier 

een heel aantal ronde tafeltjes opgesteld, 

waar verschillende bewoners plaats nemen 

voor een praatje of om gewoon even om zich 

heen te kijken. Enkele van de wekelijkse 

activiteiten zoals de breimiddag op maandag 

vinden hier plaats, maar op andere momenten 

geeft deze relatief onbegrensde ruimte een 

lege indruk. De tweede zone daarentegen 

wordt in gebruik genomen door het 

restaurant. Bij wijze van een terras staan hier 

gedekte tafels en stoelen opgesteld vergezeld 

door een piano, of liever gezegd een vleugel. 

Overdag worden er heel wat kopjes koffie 

gedronken en ’s avonds wordt er gedineerd. In 

de derde zone staan een biljarttafel en een 

kleine kiosk. De biljarttafel is een veel gebruikt 

object in het atrium en deze zone vormt 

logischerwijs de ontmoetingsplek voor de 

biljartclub die elke woensdagmiddag bij elkaar 

komt. De kiosk (figuur 24) in deze zone vormt 

een onderdeel van een samenwerkingsproject 

tussen Humanitas en Stichting Pameijer. 

Cliënten met een verstandelijke beperking en 

vrijwilligers van Pameijer verkopen er 

producten waarvan een deel gemaakt is door 

de cliënten van Pameijer zelf, zoals de 

handgemaakte bonbons (Stichting Humanitas, 

2012), maar ook alledaagse benodigdheden 

zoals postzegels kun je er kopen . Naarmate je 

verder doorloopt wordt het atrium steeds 

smaller. De laatste zone van het atrium wordt 

in beslag genomen door een trappenhuis, dat 

deze verdieping verbindt met de functies op 

de begane grond.  

 

 

 

Figuur 22: De Koikarper binnenvijver met links daarvan 
één van de twee pooltafels (eigen afb.) 

 

 
Figuur 23: scheidingselementen tussen de verschillende 
delen in het atrium (eigen afb.) 

 

 
Figuur 24: 'De Kiosk' van Stichting Pameijer (eigen afb.)
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Figuur 25: De postkasten (eigen afb.) 

 

Figuur 26: Het 'Parel van de maand'-bord (eigen afb.) 

Figuur 27: Boekenkast (egen afb.) 

 

Enkele onderdelen van de inrichting die voor 

meer levendigheid in het atrium zorgen kwam 

al aan bod: de vleugel, de biljarttafel en de 

kiosk bijvoorbeeld. Daarnaast zijn er nog drie 

interessante elementen te benoemen. 

Allereerst de postkasten (figuur 25), die in een 

lange rij in de eerste zone, vlak naast de 

ingang staan opgesteld. Terwijl in veel 

woonzorgcentra de brieven netjes bij de 

bewoner aan huis worden afgeleverd, moeten 

de bewoners van Humanitas ze zelf komen 

halen. Dat verplicht de bewoners om de deur 

uit te komen en naar het atrium te komen wat 

bijdraagt aan de kernwaarden eigen regie, 

eigen werkzaamheid en sociale interactie. 

Sommige bewoners lopen wel vier keer per 

dag naar de postkasten, in de hoop iemand 

tegen te komen voor een praatje. Naast de 

postkasten staat sind enkele tijd het tweede 

element dat voor wat meer reuring zorgt: het 

‘Parel van de maand’-bord (figuur 26). Via dit 

bord kunnen de bewoners elkaar op de 

hoogte stellen van verschillende activiteiten. 

Het gaat daarbij zowel om activiteiten binnen 

het Bergwegcomplex als om activiteiten in de 

buurt, zoals theatervoorstellingen, workshops 

en lezingen. Tot slot zijn er de boekenkasten 

(figuur 27) die verspreid over het atrium 

staan. Deze boekenkasten dienen ter 

aankleding van het atrium, maar de inhoud 

kan ook geleend worden door zowel 

bewoners en vrijwilligers van Humanitas als 

door mensen uit de buurt. 

Publiekstrekkers 

Een aantal van de functies in en rondom het atrium zijn eerder in deze paragraaf al gepasseerd. Bij 

een groot deel van de functies gaat het erom levendigheid te creëren in het atrium. Restaurant ‘De 

Kale Knuffelkarper’, dat zijn naam dankt aan de enorme vijver, speelt daar de belangrijkste rol in. De 

relatie tussen het restaurant en het atrium bestaat er dus niet alleen uit dat een deel van het atrium 

gebruikt wordt als terras voor het restaurant, maar des te meer uit het feit dat het restaurant wordt 

ingezet om ook mensen van buitenaf naar het dorpsplein te trekken. In tegenstelling tot 

eetgelegenheden in veel andere zorgcentra, worden bij restaurant ‘De Kale Knuffelkarper’ geen 

maaltijden geserveerd waarbij de aandacht uitgaat naar voedzaamheid, maar naar die van het 

creëren van een goede sfeer (figuur 28). Wederom is aandacht voor de kernwaarden van Humanitas. 
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Zelf kunnen beslissen wat je bestelt en zelf betalen 

voor je maaltijd ondersteunen de eigen regie en de 

eigenwaarde van de bewoners. Dat een restaurant een 

belangrijk middel is voor het bevorderen van sociale 

interactie, het onderdeel zijn van een groep, spreekt 

voor zich. 

Minder prominent aanwezig, maar toch belangrijk om 

levendigheid te creëren en mensen uit de buurt te 

trekken zijn het internetcafé, de loungeruimte met een 

bijbehorende bar en de kapsalon en pedicure. Naast 

deze ruimten die onderdak bieden aan verschillende 

welzijnsvoorzieningen, zijn er ook een aantal 

werkplekken voor het personeel en enkele 

ouderenwoningen aan het atrium gelegen.  

Figuur 28: Cartoon getrekend door één van 
de vrijwilligers van Humanitas (Becker, 2014, 
p. 16) 

Evenementen 

Het grootste deel van de activiteiten dat door of in samenwerking met Humanitas wordt 

georganiseerd speelt zich af in of rondom het atrium. Er kan een onderscheid worden gemaakt 

tussen de wekelijkse activiteiten en de grote evenementen. De wekelijkse activiteiten die in atrium 

bestaan bijvoorbeeld uit schilderen, breien, sjoelen of de modelbouwclub. Veel van deze activiteiten, 

die gedeeltelijk uit inititatief van de bewoners van Humanitas zijn onstaan, trekken toch vooral 

ouderen. Om die reden blijft de af- en aanloop beperkt tot bewoners van het Bergwegcomplex. De 

Roze Salon vormt daar een uitzondering op. Dit is een dagvoorziening voor homoseksuele ouderen. 

Enkele jaren geleden werd begonnen met een groep van drie, maar tegenwoordig komen er op 

vrijdagmiddag tussen de vijfentwintig en dertig homoseksuele ouderen bij elkaar. Waarom het juist 

voor deze doelgroep zo belangrijk is om elkaar te ontmoeten legt André Jager, directeur van de regio 

Humanitas-Noord en Kralingen-Crooswijk, uit in een interview met TV Noord: “Homoseksuele 

ouderen hebben statistische gezien een grotere kans om geïsoleerd te raken in de wijk. Dat komt 

omdat ze niet getrouwd zijn, omdat ze geen kinderen hebben, omdat ze geen kleinkinderen hebben, 

of omdat ze ruzie hebben met de 

familie, omdat ze homo zijn.” (TV 

Noord, 2011) Doordat 

ontmoetingsplekken voor 

homoseksuele ouderen zo schaars zijn 

binnen de gemeente, trekt de Roze 

Salon niet alleen ouderen uit 

Rotterdam-Noord, maar komen er uit 

heel Rotterdam bejaarden op af. 

 
Figuur 29: Bord waarop dagelijks de activiteiten 
in het Bergwegcomplex 
worden opgeschreven (eigen afb.) 
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Doordat het atrium ruim is opgezet en bovendien vrijgehouden is van kolommen, biedt het ruimte 

voor grotere evenementen, die vaak ook meer publieke bekendheid hebben. Elke eerste zondag van 

de maand vindt er bijvoorbeeld een rommelmarkt plaats. De locale krant, het Bolwerk 

(Bewonersorganisatie Liskwartier en Bewonersorganisatie Bergpolder, 2009), propageert in haar 

editie van september 2009 dat buurtbewoners die rommel willen verkopen op deze markt, een 

kraam kunnen huren in het Atrium. Volgens de krant wordt de rommelmarkt goed bezocht door de 

buurtbewoners. Ook worden er eenmalige, of minder frequente evenementen georganiseerd. Zo 

werd op 7 oktober 2013 ‘De langste buurtlunch’ in het atrium georganiseerd. In het kader van ‘De 

week tegen de eenzaamheid’ stond er een gedekte tafel die dwars door het atrium heen kronkelde. 

Zowel bewoners van het Bergwegcomplex als buurtbewoners waren uitgenodigd om te komen 

lunchen en – want daar was het om te doen – in gesprek te gaan met hun tafelpartners. In een 

interview met TV Noord (Cineac, 2013) vertelt een bewoonster van het Bergwegcomplex vol 

enthousiasme over de activiteit: “Is toch hartstikke leuk, dat zoveel mensen meedoen. En ook 

mensen van buiten enzo he. Dat is toch gezellig! Dan raak je toch in gesprek met elkaar en dan weet 

je ook meer van elkaar enzo. En dat vind ik gewoon leuk.” 

Een andere activiteit, die meer recent plaatsvond, was het Plus Parade Festival op 20 oktober 2014. 

In het atrium vonden gedurende enkele dagen allerlei creatieve activiteiten plaats: schilderlessen, 

theaterlessen, dansworkshops, dichtworkshops, beeldhouwworkshops, etc. Verschillende partijen 

werkten samen om dit Plus Parade Festival tot een succes te maken: PlusPunt, Cultuurscouts Noord 

en natuurlijk Stichting Humanitas zelf. In een interview, wederom met TV Noord (Cineac, 2014b), 

vertelt één van de organisatoren vanuit PlusPunt dat de activiteiten expliciet alleen bedoeld zijn voor 

ouderen. Jongere generaties mogen wel langs komen om te kijken, maar mogen niet deelnemen aan 

de verschillende workshops. Dat is bewust gedaan, vertelt ze, omdat er voor de jeugd al zoveel 

georganiseerd wordt. Hoewel veel activiteiten binnen Humanitas ook open staan voor andere 

generaties, zijn de ouderen wel altijd één van de hoofddoelgroepen. Activiteitencoördinator Natalia 

Santos vertelt dat het bij de organisatie van activiteiten niet de bedoeling is dat ouderen moeten 

zitten toekijken hoe anderen het leuk hebben. Het gelukkig maken van juist deze doelgroep blijft de 

fundering van het humanitasconcept. 

De buurt 
Stichting Humanitas beperkt zich niet tot het organiseren van activiteiten binnen het 

woonzorgcomplex. Om de ouderen niet te isoleren van de rest van de samenleving worden er ook 

activiteiten voor de bewoners in de buurt georganiseerd. ‘De gelukkige wandeling’ is daar een 

voorbeeld van. Met het idee om mensen die veel binnen zitten te verleiden om de buurt te 

verkennen werd een wandeling georganiseerd die langs verschillende attributen in de wijk liep. Bij 

die attributen werden vragen gesteld, over de functie of herkomst, maar ook meer filosofise vragen. 

Het doel was dat mensen met elkaar in gesprek zouden gaan. 

Om ouderen de gelegenheid te geven om de buurt in te gaan en om integratie tussen ouderen en 

andere doelgroepen tot stand te laten komen, biedt het Bergwegplantsoen een goede basis. Al jaren 

zit hier een moestuin. De tweede oogst van deze moestuin was in september 2009 aanleiding voor 

één van de Humanitas-bewoners om een moestuinfeest te organiseren voor de buurt. Het Bolwerk 

(Bewonersorganisatie Liskwartier en Bewonersorganisatie Bergpolder, 2009) vertelt in een artikel 

over deze activiteit dat de moestuin steeds meer bekendheid binnen de wijk begon te krijgen. “Veel 

buren herkennen zich steeds meer in de tuin. Zij uiten dit door mee te werken, rommel op te ruimten 
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of bijvoorbeeld door mensen aan te spreken op hun gedrag in de tuin.” Helaas gold dit niet voor het 

hele Bergwegplantsoen. Het grote grasveld werd in de loop van de jaren steeds meer als uitlaatplek 

voor honden gebruikt. Door ergernis van de buurtbewoners ontstond ook hiervoor een 

burgerinitiatief. Samen met Gebiedscommissie Noord werd een nieuw plan gemaakt voor het 

plantsoen, dat op het moment van schrijven wordt gerealiseerd. Beplanting, paden, bankjes en een 

speeltuin vormen onderdeel van het plan. De moestuin wordt natuurlijk ook intact gelaten. “Dat is 

waar we naartoe willen, dat iedereen veranwoordelijkheid neem voor z’n eigen stukje”, laat een 

buurtbewoonster weten. (Cineac, 2014a) 

2.3 De toekomst 
Op het moment van schrijven is Humanitas al begonnen om haar ideeën over de toekomst vorm te 

geven. Voor de plint betekent dit dat de ruimte die oorspronkelijk als ruimte voor Stichting Pameijer 

werd ontworpen en later ook andere functies kende, is omgebouwd tot een ontmoetingscentrum 

voor de dagvoorzieningen (bijlage 6). Dat betekent dat de verschillende culturele dagvoorzieningen 

in één ruimte worden samengebracht. Dat is een beslissing die wordt veroorzaakt door de nodige 

kortingen in het zorgpersoneel, vertelt directiesecretaresse Fikria Akachar. Dit algemene 

ontmoetingscentrum zal dus niet de interieurkenmerken hebben van de verschillende culturen. 

Multifunctioneel ontvangstmeubel 

Voor het atrium wordt samen met het bureau 

Personal Architecture aan een toekomstvisie 

gewerkt. Zij ontwikkelden een masterplan, 

waarvan het eerste deelplan reeds is 

uitgevoerd. Dit deelplan bestaat uit de bouw 

van een ‘multifunctioneel ontvangstmeubel’ 

dat bovenaan de roltrap werd geplaatst. In dit 

meubel, dat volgens de baliemedewerkers in 

de wandelgangen als ‘IKEA-bouwpakket’ 

wordt bekritiseerd, biedt onderdak aan 

verschillende functies. Allereerst is er de 

ontvangsbalie, aan de zijde waar je direct op 

stuit al je met de roltrap omhoog komt. Grote 

letters op het blok die het woord ‘infobalie’ 

vormen, zorgen ervoor dat de bezoeker direct 

weet waar hij terecht kan. Daarnaast zijn er 

het internetcafé, de ruimte die voor Stichting 

Pameijer bedoeld is en het Humanitas café, 

waar een koffiecorner deel van uitmaakt. Het 

huidige internetcafé en de tafels van Pameijer 

veranderen dus van locatie binnen het atrium. 

De loungeruimte wordt heringericht. De 

meubels – die voorheen veelal tweedehands 

waren en oogden als een bij elkaar geraapt 

zootje – worden vervangen door modern 

uitziende banken en fauteuils, in de hoop deze 

plek aantrekkelijker te maken voor het 

publiek.  

 

 

Figuur 30: Schetsen voor het multifunctionele 
ontvangstmeubel door Personal Architecture (2014) 
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Een nieuwe entree 

De volgende stappen die Humanitas wil 

nemen om het atrium toegankelijker te maken 

voor publiek, staan nog in de kinderschoenen. 

Er zijn ideeën om de hoofdentree te gaan 

verbouwen. Één van de onderdelen van de 

verbouwing zal zijn dat het atrium zijn ingang 

gaat delen met de supermarkt. De entree van 

de supermarkt zal daartoe verplaatst worden 

naar de hoek van het gebouw, zodat als 

bezoekers van de supermarkt langs de roltrap 

lopen, ze een blik naar boven kunnen werken. 

Daar ligt de koffiecorner uitnodigend vlak 

naast de roltrap, om de buurtbewoners tot 

een kopje koffie te verleiden. Een andere 

aanpassing aan de entree zou bestaan uit het 

openwerken van de voorgevel (figuur 31). 

Door deze gevel, waarachter zich de 

loungeruimte bevindt, meer transparant te 

maken, wordt een zichrelatie tussen het 

atrium en de openbare ruimte tot stand 

gebracht.  

 

 

 

Figuur 31: Schetsen voor een nieuwe entree door 
Personal Architecture (2014)

Gevolgen van de veranderingen 

De kracht van het Bergwegcomplex – dat de woningen rondom het atrium liggen, waardoor dit als 

een dorpsplein gaat fungeren – vormt tevens haar zwakte. Doordat deze ruimte voor het publiek 

toegankelijk is kunnen er sociale problemen ontstaan. Begin 2012 had het atrium plotseling last van 

een groep hangjongeren. (Goed voor Senioren, 2010) Het management van Humanitas was er echter 

zo op gebrand dat de publieke toegankelijkheid van het atrium gehandhaafd zou blijven, dat ze alles 

op alles om dat voor elkaar te krijgen. Eerst werden er politietoezicht en zelfs ingehuurde bewakers 

ingeschakeld. Tot André Jager, directeur van de regio Humanitas-Noord en Kralingen-Crooswijk, 

bedacht om een aantal van de jongens te vragen of ze in dienst wilden komen. Een goede zet, want 

na een leer-/werktraject werken de jongens nu zelf trots als de bewaker in het Bergwegcomplex.  

De aanpassing van de entree, waarvan moet worden benadrukt dat dit nog slechts beginnende 

ideeën zijn, doorbreekt de vergelijking die eerder in dit hoofdstuk gemaakt werd tussen de 

stedenbouwkundige opzet van het atrium en dat van het ouderwetse hofje. Door de entree te delen 

met de supermarkt en het creëren van een zichtrelatie tussen het atrium en de straat, wordt wat zich 

op de eerste verdieping van het Bergwegcomplex afspeelt zichtbaar voor toevallige voorbijgangers. 

Het gevaar dat erin schuilt om dit atrium toegankelijker maken voor de buurt, is dat dit sociale 

probelemen – zoals hierboven beschreven – kan veroorzaken. De bewoners van het complex gaan 

zich minder in het atrium thuis voelen, het minder als ‘hun dorpsplein’ zien. Door de infobalie die in 

het multifunctionele ontvangstmeubel zit, lijkt dit te worden voorkomen. De buurtbewoners worden 

door de ingrepen meer uitgenodigd om langs te komen, maar deze infobalie geeft duidelijk aan dat 

ze hier op bezoek zijn bij Humanitas. 
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HOOFDSTUK 3 | Een andere kijk 

Om een antwoord te kunnen geven op de vraag hoe het Bergwegcomplex zich opent naar de buurt, 

is het goed om erbij stil te staan waar deze ambitie, naast de eigen visie van Humanitas, precies 

vandaan komt. Waarom is er de behoefte om ouderenhuisvesting te openen naar de buurt? Op basis 

van de analyse die in voorgaande hoofdstukken al aan bod is gekomen en een studie naar 

voorbeeldprojecten en -initiatieven kunnen de verschillende argumenten vanuit twee perspectieven 

worden belicht: het sociale perspectief en het ruimtelijke perspectief. In dit hoofdstuk zullen in het 

kader van deze beide benaderingen, verschillende voorbeeldprojecten en -initiatieven worden 

behandeld. Daarbij zal de relatie met het Bergwegcomplex worden aangegeven.  

3.1 Sociale interactie tussen verschillende generaties 
Vanuit het sociale perspectief wordt het belangrijk gevonden om ouderenhuisvesting te openen naar 

de buurt om interactie tussen de bejaarden en andere groepen uit de samenleving te creëren. 

Ouderen raken zo minder geïsoleerd van de buitenwereld. Lotte Vermeij (2011), sociaal 

onderzoekster, deed een onderzoek naar het contact tussen verschillende generaties. In het artikel 

‘Jong en oud leven in gescheiden werelden’ zegt zij daarover het volgende: “Oudere ouderen geven 

te kennen een relatief grote afstand te ervaren ten opzichte van jongeren. (...)  Contacten met 

jongere mensen zouden kunnen bijdragen aan de levenslust van ouderen, hun gezondheid en het 

gevoel dat de wereld waarin ze leven ook nog de hunne is.” Sociale interactie met jongere generaties 

zorgt er dus voor dat de isolatie van ouderen wordt tegengegaan. Els de Jong van Bureau WONO en 

Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter beweren in de digitale publicatie ‘Generatie verbinden, 

inspiratie vinden’ (2013) het volgende over de interactie tussen jongeren en ouderen: “Ook voor de 

jongere generaties biedt dit leerzame ervaringen. Ze komen niet alleen in contact met een andere 

wereld, ook ontdekken ze dat ze daarin een positieve rol kunnen vervullen.” Naast het voorkomen 

van isolatie, kan door sociale interactie tussen verschillende generaties dus ook beter gebruik 

gemaakt worden van de rol die ouderen nog kunnen hebben voor de maatschappij.  

Projecten die zich erop richten sociale interactie tot stand te brengen zijn over het algemeen 

organisatorisch van aard. Verschillende partijen werken samen bij het organiseren van activiteiten 

om ontmoeting tussen de generaties tot stand te brengen. ‘Het Appeltje van Oranje’ is een prijs die 

jaarlijks wordt uitgerijkt door het Oranjefonds. De prijs is bedoeld voor succesvolle sociale 

initiatieven waarbij integratie tussen verschillende groepen mensen uit de maatschappij het streven 

is. In 2013 hadden alledrie de projecten die in de prijzen vielen te maken met de organisatie van 

activiteiten om ouderen en kinderen in contact te brengen, zoals bijvoorbeeld ouderen die kinderen 

begeleiden bij het tuinieren of kinderen die klusjes doen voor ouderen in een woonzorgcomplex. 

De buurt naar de ouderen of de ouderen naar de buurt? 
Zoals in het eerste hoofdstuk beschreven staat, was het bij elkaar plaatsen van ouderen in de 

daarvoor ontwikkelde gebouwtypen in de jaren zestig een belangrijke oorzaak van de isolatie van 

deze doelgroep. Als integratie het streven is, om zo de isolatie van ouderen tegen te gaan, kan naast 

het openstellen van ouderenhuisvesting voor de buurt ook gekeken worden naar manieren waarop 

de ouderen zelf de buurt in kunnen gaan. 

Dort Spierings, gepromoveerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, deed een 

promotieonderzoek naar de invloed van de schaalgrootte, doelgroepmenging en voorzieningen op de 
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sociale kwaliteit van wonen in woonzorgcomplexen (Spierings, 2014). Een opvallende conclusie uit 

zijn onderzoek is dat een grote groep ouderen de grootschalige wooncomplexen verkiest boven de 

kleinschalige, dit in tegenstelling tot wat vaak wordt aaangenomen. “Er is ook een grote groep 

ouderen die grootschalig wil wonen, juist omdat ze de anonimiteit op prijs stellen en in zo’n complex 

meer keuze in contacten hebben; ze vinden er eerder een maatje”, laat Spierings weten. (Aedes-Actiz 

Kenniscentrum Wonen-Zorg, 2014) Om sociale interactie tussen de bewoners van een zorgcomplex 

en de buurt te bevorderen geeft hij twee mogelijkheden: “Of je doet het op zo’n manier dat je de 

buurt het complex intrekt, met een hoog voorzieningenniveau en een lage psychologische drempel 

voor mensen uit de buurt om even binnen te stappen. Maar beter nog is de andere manier: kies voor 

het gebouw een locatie waar veel voorzieningen in de buurt zijn. Dat is niet alleen financieel beter 

houdbaar, maar daarmee stimuleer je de bewoners ook om naar buiten te gaan.” Het Menno Simons 

in Amsterdam noemt hij als voorbeeld van een grootschalig woonzorgcomplex met een hoog extern 

voorzieningenniveau. Hoewel Spierings zijn voorkeur uitspreekt voor het naar buiten trekken van 

ouderen, geven de interviews met bewoners van het Menno Simmons in zijn promotieonderzoek een 

ander beeld. Veel mensen klagen dat er weinig te beleven valt in het complex, want dat is het gevolg 

van het plaatsen van voorzieningen buiten het gebouw. Bij een onderzoek naar de hoeveelheid 

voorzieningen in het Menno Simons geeft een bewoner het volgende aan: “In huis hoef ik niks te 

wensen, ik zou enkel wensen dat er iets meer te doen was. Want zoals zaterdags als zondags is hier 

niets, maar dan ook niets te doen.” (Spierings, 2014) 

Waarschijnlijk ligt het antwoord in de combinatie van beiden. Door de buurt naar de ouderen te 

halen wordt in het Bergwegcomplex voor levendigheid gezorgd. Toch wordt het de bewoners 

misschien wel erg makkelijk gemaakt. Voor niets dat ze nodig hebben hoeven ze buiten het complex 

te komen. Humanitas ondernam al enkele initiatieven om de ouderen te activeren om de buurt in te 

gaan. ‘De gelukkige wandeling’, die ook in het vorige hoofdstuk al aan bod kwam, is daar een 

voorbeeld van. Het doel van deze wandeling was niet alleen dat de ouderen hun buurt en haar 

bewoners beter zouden leren kennen. 

Natuurlijk zijn er, buiten het Bergwegcomplex om, ook andere manieren te bedenken om ervoor te 

zorgen dat ouderen niet geïsoleerd raken van de rest van de samenleving. Een logische stap zou 

bijvoorbeeld zijn om ouderen in woningen tussen andere leeftijdscategoriën te plaatsen. Zorg kan 

dan vanuit de wijk geleverd worden. Er zijn talloze voorbeelden van dit soort woningen. Onder de 

noemer ‘Langer Thuis’ deed Platform 31 een quickscan in drie gemeenten: Tilburg, Breda en 

Rotterdam. Dit onderzoek (Platform 31 & Movisie, 2013) komt voort uit het feit dat door de laatste 

ontwikkelingen in de zorg, het scheiden van wonen en zorg en de korting in subsidies vanuit de 

overheid, steeds meer zorgcentra de deuren moeten sluiten. Wie gaan de functies en voorzieningen 

die daarmee komen te vervallen opvangen? Het initiatief ‘Langer Thuis’ onderzoekt hoe de 

bestaande woningvoorraad geschikt gemaakt kan worden en hoe verschillende partijen kunnen 

samenwerken om een gevariëerd aanbod in welzijns- en zorgdiensten mogelijk te maken. Het 

probleem van deze aanpak als we kijken naar sociale integratie tussen ouderen en de buurt is dat 

naast samenwerking tussen de gemeente en lokale sociale en maatschappelijke ondernemers ook 

initiatief vanuit de buurtbewoners en de ouderen zelfs wordt gevraagd. Weer is een tegenargument 

dat met name de laatste van die twee groepen dat niet altijd meer op kan brengen. 
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3.2 Multifuntioneel ruimtegebruik 
Vanuit het ruimtelijke perspectief hebben de argumenten om ouderenhuisvesting te openen naar de 

buurt vooral te maken met multifunctioneel ruimtegebruik. De daarvoor geschikte ruimten kunnen 

door verschillen partijen en doelgroepen voor verschillende activiteiten worden ingezet. Op deze 

manier kan beter gebruik gemaakt worden van het bestaande vastgoed. Zeker in een dichtbebouwde 

stad als Rotterdam kan dat voor meerdere partijen veel voordelen opleveren. Wederom wordt 

samenwerking tussen verschillende partijen verondersteld, maar er ligt ook een architectonische 

opgave: welke ruimten zijn wel en welke zijn niet geschikt voor multifunctioneel gebruik? Hoe kan 

het (bestaande) vastgoed geschikt gemaakt worden voor verschillende doelgroepen en verschillende 

soorten gebruik? 

Denken vanuit verschillende partijen: het Buurthuis van de Toekomst 
Een goed voorbeeld van een initatief dat verschillende partijen uit de buurt samen probeert te 

brengen om op die manier slim gebruik te kunnen maken van het bestaande vastgoed is ‘Het 

Buurthuis van de Toekomst’. Intussen is dit initiatief, dat voortkomt uit de bezuinigingen op 

buurthuizen, al in meerdere gemeenten in Nederland opgepakt en onder andere in de Gemeente 

Den Haag zijn er al veel succesvolle praktijkvoorbeelden. Er wordt uitgegaan van het initiatief van de 

bewoners. Het idee is dat verschillende partijen, zoals sportclubs, scholen, culturele instellingen en 

andere organisaties in de wijk met elkaar samenwerken om het welzijn van de buurtbewoners te 

verbeteren. De Gemeente Den Haag (2014) biedt subsidies om eventuele bouwkundige aanpassingen 

aan een gebouw te doen, waardoor het “voor meer doeleinden of door meer doelgroepen gebruikt 

kan worden.” Naast de subsidieregelingen wordt ‘Het Buurthuis van de Toekomst’ ook door de 

gemeente ondersteund door een digitale tool, om vraag en aanbod met elkaar te matchen. Een 

organisatie die ruimte beschikbaar stelt of iemand die juist op zoek is naar een locatie voor een 

bepaalde activiteit kan deze website raadplegen en krijgt een overzicht van de mogelijkheden. 

Figuur 32: Het Buurthuis van de 
Toekomst (Gemeente Den Haag, 
2014) 

 

 

 

Interessant aan deze manier van werken is dat niet vanuit 

specifiek de ouderenzorg, maar vanuit verschillende partijen uit 

de buurt kan worden gedacht. Hoe kunnen de verschillende 

partijen efficiënt gebruik maken van het bestaande vastgoed? 

Op dit moment zijn er in Den Haag meerdere ´Buurthuizen van 

de Toekomst´ geopend in zorggebouwen. Deze complexen 

voldoen allemaal aan de voorwaarde dat zij één of meer ruimten 

ter beschikking hebben voor multifunctioneel gebruik. Vaak gaat 

het om de recreatieruimte van het complex, het restaurant of 

een vergaderzaal, maar ook ruimten met een meer specifieke 

vormgeving, kunnen interessant zijn. Woonzorgcentrum het 

´Gulden Huis’ – een voorbeeld van een ‘Buurthuis van de 

Toekomst’ in Den Haag – heeft bijvoorbeeld naast een 

restaurant, een café, een bibliotheek en een creatieve ruimte 

ook een kapel die niet alleen voor kerkdiensten gebruikt kan 

worden, maar tevens voor concerten of als stiltecentrum.
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Intussen zijn ook in de gemeente Rotterdam verschillende ‘Buurthuizen van de Toekomst’ geopend, 

in de deelgemeente IJsselmonde. Twee speeltuinverenigingen, een sportclub en een 

volkstuinvereniging stellen hun accomodatie ter beschikking voor de buurt. Humanitas Bergweg zou 

goed in dit rijtje passen. Het atrium in het Bergwegcomplex leent zich goed voor allerlei 

buurtactiviteiten, dat heeft het al bewezen: danslessen, markten, lezingen en tal van andere 

activiteiten zijn er al eens georganiseerd. Wat het worden van een ‘Buurthuis van de Toekomst’ in de 

weg zou kunnen staan, is dat Humanitas het noodzakelijk acht dat één van de doelgroepen van de 

activiteiten altijd de ouderen zijn. Humanitas wil niet dat de bewoners van het Bergwegcomplex toe 

moeten kijken hoe anderen iets leuks doen en biedt dus geen ruimte aan buurtinitiatieven waar de 

ouderen niet aan mee mogen doen. 

De som der delen is meer dan het geheel 
Een ander voorbeeld van multifuntioneel ruimtegebruik is de Brede school met ouderenwoningen in 

Nesselande. Dit ontwerp van Cita Architecten dat in 2005 werd opgeleverd, behelst een basisschool 

met 34 klassen, 2 gymzalen, schoolwoningen, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, 

buitenschoolse opvang, 110 ouderenwoningen en ouderenvoorzieningen, 2 groepswoningen voor 

minder validen, sociaal cultureel werk en educatieve tuinen. Volgens de architect (Cita Architecten, 

2005a) was de kern van het ontwerp “het combineren van ruimten en activiteiten op een manier die 

een samenwerking tussen de disciplines mogelijk maakt, maar niet opdringt”.  In een artikel van 

‘Architectuur Lokaal’ ("Architectuur Lokaal," 2005), een onafhankelijk landelijk kenniscentrum voor 

bouwcultuur, wordt uitgelegd dat bij de start van het ontwerp nog maar drie van de uiteindelijk 

zeven toekomstige gebruikers bekend waren. Pas in de laatste fase van het definitieve ontwerp werd 

ook het definitieve programma vastgelegd. Om die reden koos het architectenburueau voor flexibele 

oplossingen. “Je moet verder kijken dan het huidige programma en ook op toekomstig gebruik 

letten.” 

Met het ontwerp probeert Cita Architecten antwoord te geven op de meerwaarde van het 

samenvoegen van verschillende voorzieningen te laten zien. “Een en een is meer dan twee.” (Cita 

Architecten, 2005a) Twee hoofdsroutes binnen het gebouw, waarlangs de verschillende functies zijn 

geordend, komen samen op één van de hoeken van de U-vormige plattegrond. Daar zit een lager, 

vooruitgeschoven volume, dat “het programmatische- en ruimtelijke zwaartepunt van het ontwerp” 

vormt, aldus het architectenbureau (2005b). “Alle functies die elkaar aanvullen en eventueel gedeeld 

kunnen worden zijn hier gegroepeerd.” In dit gezamenlijke gedeelte van het complex, genaamd ‘De 

Knoop’ zitten onder andere de ontvangstbalie, de aula, de ruimtes voor toneel en sport, de 

multifunctionele ruimte en de centrale keuken. De multifunctionele ruimte wordt tussen de middag 

door de kinderen van de basisschool geluncht, hij wordt door de ouderen gebruikt als 

recreatieruimte en op zondag worden er kerkdiensten gehouden. (Architectuur Lokaal, 2005) De 

Knoop verhuurt haar vergader-, sport- en multifuntionele ruimten ook aan partijen van buitenaf. Het 

idee is dat het beheer van dit gemeenschappelijke bouwdeel, dat door de vele betrokken partijen 

niet altijd even soepel verlopen is, zich op deze manier terugverdient. 

Bijzonder aan dit project is naast het multifunctionele ruimtegebruik ook de wijze waarop integratie 

tussen ouderen en andere doelgroepen, met name kinderen, tot stand wordt gebracht. In het 

complex zijn dagactiviteiten die speciaal op ouderen en zorgbehoevenden gericht zijn, maar de 

ouderen worden ook betrokken bij verschillende schoolactiviteiten – zoals de bibliotheekvoorziening 

en de voorleesactiviteiten op de peuteropvang –, de naschoolse opvang voor kinderen en als 
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vrijwilligers in het buurthuis. De achterliggende gedachte is dat ouderen hun ervaring en kennis 

delen met de kinderen. Een belangrijke voetnoot daarbij is dat de huurders vanaf het begin af aan 

worden geïnformeerd over de ‘Brede School Nesselande’-gedachte (de BSN-gedachte). De senioren 

die in het complex wonen, hebben er dus bewust voor gekozen boven een kindercomplex te gaan 

wonen. (Movisie, 2006) 

Het grote verschil tussen het Bergwegcomplex en de Brede School Nesselande is dat de eerste één 

hoofdgebruiker heeft en de tweede meerdere hoofdgebruikers. De BSN is speciaal voor 

multifuntioneel ruimtegebruik ontworpen. Toch doet het Bergwegcomplex daar niet voor onder. Het 

is weliswaar van allerlei gemakken specifiek voor ouderen voorzien, de ruimten zijn niet dusdanig 

ingericht of vormgegeven dat ze alleen door deze doelgroep kunnen worden gebruikt. Door de 

beschikking over het grote atrium, maar ook kleinere ruimten voor multifunctionele doeleinden, is 

het Bergwegcomplex voor veel verschillende activiteiten inzetbaar. Het grote verschil met de BSN is 

dat er bij de organisatie van deze activiteiten bij Humanitas altijd een relatie is met de doelgroep 

ouderen. Activiteiten voor enkel een andere doelgroep komen niet voor. Bij de Brede School 

Nesselande grenst het gemeenschappelijke gedeelte niet aan de ouderenwoningen. Enerzijds kan ‘De 

Knoop’ daardoor minder bijdragen aan de levendigheid van de zorgwoningen zoals het atrium van 

Humanitas Bergweg dat kan. Anderzijds zijn de activiteiten daardoor niet aan specifieke doelgroepen, 

zoals de ouderen of de kinderen, gebonden.  

 

 

 

 

Figuur 33: Brede School Nesselande, exterieur, plattegrond en interieur gemeenschappelijke ruimten (Cita Architecten, 
2005b)  
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CONCLUSIE 

De hoge woontoren van het Bergwegcomplex markeert, net als traditioneel een kerk dat doet, het 

centrum van het Liskwartier. “Het creëren van een voor iedereen toegankelijke omgeving is immers 

een van de doelstellingen van Humanitas” aldus oud-directeur Hans Becker (2003, p. 130). Hoewel er 

veel activiteit in en rondom het atrium waarneembaar is, is de samenstelling van aanwezigen nogal 

eentonig. Het zijn vooral bejaarden die hier rondlopen. Op een gewone doordeweekse dag lijkt het 

gebouw haast niet te worden gebruikt door publiek van buitenaf. Voor dit onderzoek is bestudeerd 

hoe het Bergwegcomplex zich opent naar de buurt.  

Geschiedenis 

De positie van ouderen in de samenleving is in de loop van de eeuwen aanzienlijk veranderd en de 

typologie van de huisvesting veranderde mee. Vanaf de Middeleeuwen tot aan de Tweede 

Wereldoorlog waren minder bedeelde bejaarden afhankelijk van liefdadigheid. Eerst waren het de 

kerkelijke instanties en rijke burgers die voor onderdak en zorg van deze doelgroep zorgden. In het 

begin van de 20e eeuw namen de verschillende zuilen deze verantwoordelijkheid op zich. Van 

integratie met de rest van de samenleving, of zelfs maar een poging daartoe, was geen sprake. De 

ouderen, die niet meer konden werken, werden als niet nuttig beschouwd. Na WO II werd door de 

invoering van de Noodwet Drees, wat later over zou gaan in de AOW, de relatie tussen armenzorg en 

ouderenzorg doorgeknipt. De stedenbouwkundige plannen hadden integratie van de verschillende 

doelgroepen voor ogen, dus ook bejaarden werden van woonruimte tussen andere generaties 

voorzien. In de loop van de jaren vijftig en zestig werd daar een einde aan gemaakt. Hoewel 

integratie van verschillende generaties nog steeds werd geambiëerd, werden ouderen als gevolg van 

het geclassificeerde denken van het functionalisme in speciaal voor hun ontwikkelde woonvormen 

ondergebracht. 

Rond de jaren zeventig vond er een omslag plaats. Door terugnemende welvaart was men 

gedwongen de op dat moment grootste bouwstroom, het bejaardenoord, in te perken. Bovendien 

groeide de belangstelling voor het bestaande en diens flexibiliteit. Valide bejaarden werden steeds 

meer, tussen de rest van de samenleving, in ‘gewone’ woningen geplaatst. Daarnaast ging men 

bejaardentehuizen steeds meer als kleine steden opvatten, die onderdeel waren van het stedelijk 

weefsel, vaak toegankelijk voor buurtbewoners. Door het scheiden van wonen en zorg in de jaren 

tachtig, ingegeven door de terugtredende overheid, ging de mate van hulpbehoevendheid een 

kleinere rol spelen in het tot stand brengen van ouderenhuisvesting. Woningen konden daardoor 

steeds meer worden aangepast aan individuele eisen en behoeften. Nog steeds was er sprake van 

classificatie, maar deze was genuanceerder en meer gericht op het bij elkaar brengen van 

gelijkgestemden, met dezelfde leefstijl.  

Het Bergwegcomplex 

Humanitas was met haar concept voor levensloopbestendige woningen in de jaren negentig 

vernieuwend. Door het technisch mogelijk te maken dat bewoners in hun woning konden blijven 

wonen, ook als ze minder valide werden, werd de hulpbehoevendheid irrelevant. Hans Becker, de 

grondlegger van dit concept, had veel kritiek op de op zorg gerichte bejaardentehuizen, de ‘misère-

eilanden’. Door zorg en wonen zo expliciet van elkaar te scheiden, maakte hij het mogelijk om de 

nadruk op het wonen te kunnen leggen. Dit was volgens hem noodzakelijk om de door hem 

ontwikkelde visie van Humanitas te verwezenlijk: het creëren van menselijk geluk. 
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De visie van Humanitas is gestoeld op twee pijlers: die van de individualistische regie over het eigen 

leven en de zelfwerkzaamheid en die van het ‘bij een groep horen’, het onderdeel zijn van een 

gemeenschap. Voor de eerste pijler zijn de levensloopbestendige woningen een grote rol. Om ruimte 

te bieden aan gemeenschapsvorming zijn de plint en het atrium belangrijk. Deze zorgen er niet alleen 

voor dat de bewoners van het Bergwegcomplex met elkaar in contact komen, ook de buurt is 

welkom, om levendigheid te creëren en om integratie tussen verschillende generaties tot stand te 

brengen. Bij het zoeken naar aansluiting met de buurt spelen drie verschillende aspecten een 

belangrijke rol: de architectuur, de functies en de activiteiten. 

Publieke functies achter een gesloten gevel 

Bij de plint is het de verscheidenheid aan functies die het Bergwegcomplex tot een belangrijk 

onderdeel van het Liskwartier maakt. Al sinds het ontwerp van het complex waren alle functies 

opdeze verdieping ook bedoeld voor de buurtbewoners, maar in eerste instantie was het alleen de 

supermarkt die geen directe relatie met de (ouderen)zorg had. In de loop der jaren is Humanitas 

enkele ruimten ook aan andere instanties gaan verhuren. Het Nederlands Migratie Instituut dat hier 

tegenwoordig gevestigd is, wordt door bewoners van heel Rotterdam en omgeving bezocht. Het 

atrium maakt zich dienstbaar voor de buurt door haar multifunctionaliteit. De enorme afmetingen 

van de ruimte maken het mogelijk om grote evenementen te organiseren, maar door verschillende 

kleine ingrepen wordt tevens een intiemen en levendige sfeer gecreëerd die het atrium aantrekkelijk 

maakt voor kleinere, meer besloten activiteiten. 

De publieke functies in de plint en het openbare karakter van het atrium in acht nemend, maken de 

architectonische opzet van het complex opmerkelijk. Zowel de plint als het atrium zijn erg naar 

binnen gericht. De plint is, op de voorzijde waar zich de supermarkt bevindt na, niet anders 

vormgegeven dan de rest van het gebouw. De gesloten gevel laat niet niet zien welke functies zij 

verbergt. Hoewel de plint via verschillende ingangen te betreden is, moet een bezoeker goed zoeken 

voor hij de juiste gevonden heeft. Het atrium dankt haar introverte karakter aan de woningen die 

een buffer vormen tussen dit ‘dorpsplein’ en de publieke ruimte. De stedenbouwkundige opzet van 

het atrium zou kunnen worden vergeleken met de typologie van het ouderwetse hofje: de woningen 

richten zich naar een plein (hof), dat alleen door een poort (de entree op de hoek) te bereiken is 

vanaf de straat. Daardoor is er geen directe relatie tussen het atrium en de publieke ruimte. Dit lijkt 

in strijd met de ambitie om een plek te creëren die uitnodigend is voor mensen van buitenaf. 

De toekomstplannen van Humanitas – die gedeeltelijk al uitgevoerd zijn, maar voor een groot deel 

pas in de kinderschoenen staan – hebben tot doel het atrium toegankelijker te maken voor publiek. 

Daarin ligt een spanningsveld. Enerzijds wordt aan de ambitie om een toegankelijke omgeving te 

creëren voldaan. Voorbijgangers worden uitgenodigd om een kijkje te nemen bij de activiteiten of 

om een kop koffie te komen drinken. Deze toegankelijkheid heeft echter ook effect op de waarde 

van het atrium voor de ouderen. Op het moment dat het publiek zich geen bezoeker meer voelt, 

althans niet méér dan de bewoners van het complex zelf, kan dat tot gevolg hebben dat de ouderen 

zich minder thuis gaan voelen. Ze gaan het atrium minder als ‘hun dorpsplein’ zien. 

Ander perspectief 

Waarom is er de behoefte om ouderenhuisvesting te openen naar de buurt? Er zijn twee 

perspectieven waaronder de verschillende argumenten kunnen worden samengebracht: het sociale 

perspectief en het ruimtelijke perspectief. Vanuit het sociale perspectief wordt het belangrijk 
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gevonden om interactie tussen de bejaarden en andere groepen uit de samenleving te creëren. Dat 

kan bereikt worden door de buurt naar de ouderen te laten komen, maar ook door de ouderen de 

buurt in te laten gaan. Gestimuleerd vanuit de overheid blijven veel  ouderen langer thuis wonen. 

Om dit in het Liskwartier te realiseren wordt de thuiszorg die vanuit Humanitas geleverd wordt 

steeds belangrijker.  

Vanuit het ruimtelijke perspectief hebben de argumenten om ouderenhuisvesting te openen naar de 

buurt vooral te maken met multifunctioneel ruimtegebruik. De verschillende voorbeeldprojecten 

laten zien hoe het denken vanuit verschillende partijen tot andere oplossingen of nieuwe ideeën kan 

leiden. Het atrium van het Bergwegcomplex leent zich daar goed voor de organisatie van allerlei 

activiteiten en evenementen. Wat volledig multifunctioneel gebruik van het atrium in de weg staat is 

het beleid van Humanitas. Humanitas wil niet dat de bewoners van het Bergwegcomplex toe moeten 

kijken hoe anderen iets leuks doen en biedt dus geen ruimte aan buurtinitiatieven waar de ouderen 

niet aan mee mogen doen. 

Het Bergwegcomplex heeft een belangrijke functie voor de buurt die de komende jaren, onder 

andere door de toenemende behoefte aan thuiszorg, waarschijnlijk zal blijven groeien. De vaste 

relatie die het gebouw heeft met haar bejaarde bewoners, zorgt er echter voor dat het complex niet 

volledig publiek toegankelijk kan worden. Stedenbouwkundig niet, omdat de bewoners zich dan 

minder in het atrium thuis zullen voelen. Ook wat betreft de activiteiten en evenementen wordt aan 

de buurtbewoners geen vrij spel gegeven. Activiteitencoördinator Natalia omschrijft het doeltreffend 

in een interview: “Zo gaat dat eigenlijk met alles hier. Het is bedoeld voor de ouderen, de bewoners 

van het Bergwegcomplex, maar de buurt mag ook meedoen.” Het openen van het Bergwegcomplex 

naar de buurt is niet een doel op zich, maar is bedoeld voor het creëren van geluk voor haar 

bewoners. 
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BIJLAGE 1: situatietekening Bergwegcomplex door EGM Architecten  (Becker, 2014, p. 175) 
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BIJLAGE 2: Humanitas Bergweg - Begane grond, situatie 2014 
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BIJLAGE 3: Humanitas Bergwe - Begane grond (uitsnede), 1996 (boven), 2014 (midden), 2015 (onder)  

 

 

  



55 
 

BIJLAGE 4: Humanitas Bergweg - Begane grond (uitsnede), situatie 1996  
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BIJLAGE 5: Humanitas Bergweg - Begane grond (uitsnede), situatie 2014  
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BIJLAGE 6: Humanitas Bergweg - Begane grond (uitsnede), situatie 2015  
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BIJLAGE 7: Humanitas Bergweg - Eerste verdieping, situatie 2014 
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BIJLAGE 8: Humanitas Bergweg - Eerste verdieping (uitsnede), 1996 (boven), 2014 (midden), 2015 

(onder) 
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BIJLAGE 9: Humanitas Bergweg - Eerste verdieping (uitsnede), situatie 1996 
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BIJLAGE 10: Humanitas Bergweg - Eerste verdieping (uitsnede), situatie 2014 
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BIJLAGE 11: Humanitas Bergweg - Eerste verdieping (uitsnede), situatie 2015 
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BIJLAGE 12: Humanitas Bergweg - Doorsneden situatie 1996 en 2014 
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BIJLAGE 13: Luchtfoto Humanitas Bergweg (Becker, 2014, p. 33) 
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BIJLAGE 14: Evenementen in het atrium van Humanitas Bergweg 

 
Opening van het atrium met rechts Koningin Beatrix en Hans Becker (Becker, 2014, p. 156) 

 
 

 
Foto-expositie ‘Rotterdam Noorderlingen’ in het atrium van het Bergwegcomplex (Noord in beeld, 2014) 
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