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8 het gasthuis van welzijn

Dit boek gaat over een proces gericht op participatie zich 
ontwikkelend op verschillende niveaus. 
Het is ook een proces dat het thema lichte zorg behandelt, 
niet alleen vanuit het oogpunt van medische zorg, maar 
vooral vanuit het oogpunt van sociale cohesie, preventieve 
zorg én voor elkaar zorgen.

De aanleiding van dit proces is de open oproep Het 
nieuwe Gasthuis van het Stimuleringsfonds Creatieve 
Industrie AARO-programma Zorg uit 2015 dat door ons 
werd geïnterpreteerd als het Gasthuis van Welzijn. 

Het idee van het gasthuis is een proces richting 
vergroting van betrokkenheid en integratie van bewoners. 
Gezonde bewoners maar vooral bewoners met een 
beperking, een handicap, of mensen levend in een sociaal 
isolement. Het is een proces van samenwerking waarin 
vrijwilligers, zorgverleners, huurders, gemeenten en 
inwoners, inclusief statushouders, samenkomen om 
een nieuwe ruimte te creëren waar zorguitwisseling 
plaatsvindt. Maar voor ons, als architecten, is het 
ook een proces van het vervaardigen of beter gezegd 
het verwijderen, hergebruiken en toevoegen van 
architectonische elementen aan een bestaand gebouw, 
om het te kunnen transformeren tot een gastvrije, 
toegankelijke en flexibele ruimte voor het nieuwe idee 
van het gasthuis en zijn gebruikers. 

Ten slotte gaat dit boek over een proces van 
betrokkenheid van meerdere partijen die zich samen 
hebben ingezet om tot dit nieuwe idee, het Gasthuis van 

voorwoord
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Welzijn te komen: het Stimuleringsfonds (Jetske van 
Oosten, Nazanin Hedayati), dat letterlijk het bedenken 
en uitwerken van dit nieuwe concept van een gasthuis 
stimuleerde, Xtra welzijn (Meta Carbaat, Conny van den 
Berg, Dick van der Schans), dat het mogelijk maakte de 
toepassing van ons idee te onderzoeken in een casus, de 
mensen van Florence (Sandra Schouten, Cheryl Mostert), 
die met hun enthousiasme en kennis ons hielpen het 
concept te contextualiseren, woningcorporatie Steadion 
(Linda Heppener), dat hun gebouw heeft opengesteld 
voor ons experiment, Frieda Stolp, die hielp als manus 
van alles en vrijwilliger in De Stiel, Laura Alvarez 
Architecture, met wie we samen het voorstel en de 
onderzoeksfase van dit bijzondere concept van het 
gasthuis hebben uitgevoerd. 
Ook hebben een aantal specialisten op het gebied van 
vastgoed en de zorg ons geholpen met het verwoorden 
van ons concept: Jevon Mathew, vastgoedmanager, voor 
de eerste ideeën van een nieuwe zorg instelling, Bram 
Dierckx, kinderpsychiater en verfijnd denker, en niet in 
de laatste plaats Bloeme Brusse, psychiater en voormalig 
huisarts, mijn vrouw.  

Meer mensen en organisaties (zoals Focus Zwolle, 
Jeroen Geerdink, Evelien van der Schoor), die ons rijkelijk 
input en tips boden en direct of indirect betrokken zijn 
geweest in ons project, bij deze bedankt voor jullie 
tijd! En natuurlijk gaat onze grote dank uit naar onze 
medewerkers die tijd en energie in dit project hebben 
gestoken om tot nieuwe toepassingen te komen voor de 
concepten van het gasthuis en zorg.  

Dit boek kan vanaf begin tot einde gelezen worden 
of, zoals een flipboek, bekeken worden door het snel 
doorbladeren van de bladzijden met afbeeldingen aan het 
einde om het architectonische proces achter het concept 
te zien. In beide gevallen, omdat het over een proces gaat, 
eindigt het met een opening naar nieuwe oplossingen en 
hopelijk ook naar toekomstige toepassingen. 

Mauro Parravicini 
architect BNA

voorwoord
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De verschuiving van institutionele zorg naar een 
informeel netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers 
samenhangend met de huidige bezuinigingen betekent 
voor mensen zonder toereikend sociaal netwerk dat 
er een tekort aan zorg ontstaat. Dit vormt met name 
een probleem voor kwetsbare burgers, zoals ouderen, 
vluchtelingen, personen met een verstandelijke 
beperking en/of psychosociale problematiek.  
 
Onder hen bestaat vaak onvoldoende sociale cohesie 
om zorg te blijven garanderen. Voor deze mensen kan 
een “Gasthuis van Welzijn” uitkomst bieden: een plek die 
ruimte biedt voor de uitwisseling van zorg. De zorg-deler 
is een plek voor ontmoeting en welzijnsactiviteiten die 
gericht zijn op de integratie en zorg van buurtbewoners 
en kwetsbare groepen. Het draait hierbij zowel om 
welzijn als om lichte zorg. 

Dit soort plekken kan een architectonisch antwoord zijn 
op het huidige scenario van onbruikbare naoorlogse 
buurten, leegstaande utiliteitsgebouwen en groeiende 
migratiestromen.

inleiding
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veranderende zorg 

De toenemende zorgvraag en budgettaire krapte in 
Nederland leiden tot nieuwe veranderingen in de 
zorg. Hierdoor is er een verschuiving ontstaan van 
institutionele zorg naar zorgverlening binnen een 
informeel netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers, de 
zogenoemde participatie maatschappij. Dat betekent voor 
mensen zonder toereikend sociaal netwerk dat er een 
tekort aan zorg ontstaat. Vooral voor kwetsbare burgers 
geldt dit. Hierbij kan men denken aan ouderen, personen 
met een verstandelijke beperking en/of psychosociale 
problematiek, maar ook statushouders onder wie vaak 
onvoldoende sociale cohesie bestaat. 

Het overheidsbeleid om ouderen zo lang mogelijk thuis 
te laten wonen en lichte zorg toe te vertrouwen aan de 
eigen sociale omgeving is op zichzelf een waardevol 
idee, echter het is gebaseerd op het geromantiseerde 
beeld uit de Nederlandse geschiedenis waarbij het 
vanzelfsprekend was dat de kinderen voor hun ouders 
zorgden. Dit beeld was ook in het verleden echter reeds 
niet meer realistisch. Al in de negentiende eeuw woonde 
20% van de ouderen in een instelling. In het heden is dat 
getal minder dan de helft daarvan. Daarnaast leefde 
naar schatting 80% van de ouderen onder armoedige 
omstandigheden. De kinderen hadden het in veel gevallen 
al moeilijk het eigen hoofd boven water te houden en 
bovendien wilden ook toen al veel ouderen hun kinderen 
niet belasten.

probleemstelling

bron: 
Florence, MOOI (Extra 
Welzijn), Staedion, 2016. 
Projectplan Stieltjestraat. 
Beschut Wonen bij Staedion 
met een Flatcoach. Den 
Haag.
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de problematiek 

Het plangebied betreft de Stieltjesstraat die ligt in de 
wijk Laakhaven-West in Den Haag. De woningcorporatie 
Staedion, zorgaanbieder Florence en welzijnsorganisatie 
Stichting Mooi (2016) hebben de problematiek van de 
straat als volgt benoemd: “De straat kenmerkt zich 
door sociale woningbouw in hoge flats. Bewoners in 
hoogbouw zijn redelijk anoniem. Daardoor is er weinig 
sociale cohesie en weinig betrokkenheid bij de buurt. We 
vermoeden dan ook dat de vele ouderen in dit gebied zich 
vaak eenzaam en geïsoleerd voelen. Ook laten de cijfers 
zien dat in dit gebied sprake is van een concentratie 
van armoede, werkeloosheid en andere sociaal 
economische problemen.” Daarnaast zijn vanuit Staedion 
de volgende problemen gesignaleerd: eenzaamheid, GGZ 
problematiek, verslavingsproblemen en verminderde 
fysieke mobiliteit. De appartementen zijn gericht 
op senioren waardoor er ook een hoger percentage 
problemen op het gebied van eenzaamheid en cognitief 
functioneren (zoals dementie) bestaat. Ook wonen er 
mensen die na het verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis 
reïntegreren in de maatschappij. 

Laakhaven-West staat op de tweede plaats in de lijst 
met buurten met de grootste achterstand in Den Haag. 
De demografische gegevens tonen inderdaad aan dat 
de buurt op het gebied van inkomen, werk, waardering 
voor de wijk en woninggrootte achter ligt op de rest 
van Den Haag. Laakhaven-West is een multiculturele 
wijk met verschillende, ongeveer even grote, etnische 
groepen. Opvallend is dat 86,4% van de inwoners van de 
Stieltjesstraat uit 55-plussers bestaat, erg hoog wanneer 
dat vergeleken wordt met de 25,1% van de gemeente. De 
inwoners ervaren beperkingen op het zelfstandig voeren 
van het huishouden, het verplaatsen in en om de woning 
en het ontmoeten van mensen. Positief én waardevol 
echter is dat 42% van inwoners van het stadsdeel Laak 
mantelzorg wil verlenen als dat nodig is. Dit ligt hoger 
dan het Haags gemiddelde.

probleemstelling
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participatie en mantelzorg 

Een gemiddeld hoog percentage van de inwoners 
van het stadsdeel waar de Stieltjesstraat in ligt zou 
zoals eerder beschreven willen participeren als dat 
nodig is. Participatie staat voor het meedoen aan het 
maatschappelijk leven en is daarmee een breed begrip 
dat zich leent voor uiteenlopende invulling. In algemene 
zin participeren mensen met gezondheidsproblemen 
minder vaak dan mensen zonder gezondheidsproblemen. 
Echter dit lijkt geen belemmering te zijn bij het verlenen 
van mantelzorg. Dat is belangrijk want participatie in de 
zorg is van belang om de toenemende zorgvraag op te 
kunnen vangen.

In tabel 1 van de site van het Nationaal Kompas is de 
relatie tussen gezondheidsproblemen en het verlenen 
van mantelzorg te zien met daarin twee opvallende 
cijfers. Ten eerste verlenen mensen met een minder 
goede mentale gezondheid vaker mantelzorg. En ten 
tweede verlenen mensen met een chronische ziekte 
vaker mantelzorg. Dit laatste punt geldt echter niet op 
voor 55-plussers waar 86,4% van de inwoners van de 
Stieltjesstraat uit bestaat. Ook andere omgevingsfactoren 
beïnvloeden de mate van participatie. Zo is de 
samenleving soms onvoldoende toegankelijk en is het 
fysiek niet mogelijk voor minder validen 
om een lokatie te bereiken. Ook kunnen vooroordelen 
binnen de samenleving over mensen met 
gezondheidsproblemen een belemmerende factor zijn in 
de vorm van discriminatie.  

In het algemeen heeft participatie een positief effect op 
het welzijn van mensen. Niet kunnen participeren, zoals 
geldt voor een hoog aantal niet werkende werkzoekenden 
in Laakhaven-West, leidt tot een achteruitgang van de 
fysieke en mentale gezondheid. Deze groep zou mogelijk 
kunnen participeren door middel van vrijwilligerswerk 
of mantelzorg. De bijdragen van participatie aan 
de gezondheid en maatschappij zijn onderstaand 
weergegeven. Het leidt tot:  

bron: 
Nationaal Kompas 
Volksgezondheid: 
Gezondheidsmonitor 
GGD’en, CBS en RIVM, 
2012.

CBS: Informele 
Hulpverlening 2007, 
SCP-bewerking.
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• Toename van sociale contacten, hetgeen steun geeft en 
sociale cohesie stimuleert
• Toename van kennis en vaardigheden 
• Versterking van een gevoel van tevredenheid en 
eigenwaarde
• Bevordering van de collectieve welvaart door 
handhaving van het voorzieningenniveau 

probleemstelling

a Het gaat hierbij om de samenhang tussen gezondheid en participatie zonder iets 
over de richting van de samenhang te zeegen: een betere gezondheid kan het gevolg 
zijn van mantelzorg verlenen, of mensen met een betere gezondheid verlenen vaker 
mantelzorg. 
 
b Significant verschil, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht (+ = mensen met 
een goede gezondheid verlenen meer mantelzorg dan mensen met een slechte 
gezondheid, - = mensen met een slechte gezondheid verlenen meer mantelzorg dan 
mensen met een goede gezondheid).

c Significant verschil, ongecorrigeerd (+ = mensen met een goede gezondheid 
verlenen meer mantelzorg dan mensen met een slechte gezondheid, - = mensen 
met een slechte gezondheid verlenen meer mantelzorg dan mensen met een goede 
gezondheid).

Tabel 1: Relatie gezondheidsprobleem - mantelzorga  hele bevolking (19-plus) in 2012 
(Bron: Gezondheidsmonitor GGD’en, CBS en RIVM, 2012).



20 het gasthuis van welzijn

Het verlenen van specifiek mantelzorg heeft ook 
negatieve effecten. Zo vindt één op de vijf mantelzorgers 
dat zijn gezondheid is achteruitgegaan door het verlenen 
van mantelzorg. Tabel 2 laat de verandering zien van 
de gezondheid bij oudere mantelzorgers van 55 jaar 
en ouder. De groep waaruit het overgrote deel van de 
inwoners van de Stieltjesstraat bestaat. Uit de tabel 
blijkt dat 21% vindt dat zijn psychische gezondheid is 
achteruitgegaan door het verlenen van mantelzorg. 
Een groep van 5% zegt vooruitgang te ervaren op 
psychische- of lichamelijke gezondheid. De achteruitgang 
in gezondheid blijkt echter sterk afhankelijk van de 
intensiteit van de verleende mantelzorg, zoals in 
tabel 3 is weergegeven. “Mantelzorgers die intensieve 
(meer dan 3 maanden of meer dan 8 uur per week) of 
complexe zorg bieden, zorgen voor iemand met ernstige 
gedragsproblemen of voor hun partner, lopen het grootste 
risico dat hun gezondheid achteruitgaat. Extra kwetsbaar 
blijken ook alleenstaande mantelzorgers, wellicht omdat 
het hen ontbreekt aan iemand die hen emotioneel kan 
steunen.” (Bron: Nationaal Kompas Volksgezondheid). In 
de tabel is te zien dat van de overbelaste mantelzorgers 
79% achteruitgang ervaart op het gebied van gezondheid 
en 75% op het gebied van psychische gezondheid. 
Wanneer de mantelzorgers niet of nauwelijks worden 
belast is deze achteruitgang nog maar minimaal.

a Bent u sinds u hulp geeft meer neerslachtig of somber geworden of juist niet? 
Meer, maakt niet uit, minder. 
 
b Is uw gezondheid door het hulp geven voor- of achteruitgegaan? Is vooruitgegaan, is 
hetzelfde gebleven, is achteruitgegaan.

Tabel 2: Verandering van gezondheid bij oudere mantelzorgers, 2007 (in procenten; 
N=909) (Bron: CBS: Informele Hulpverlening 2007, SCP-bewerking).
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de draagkracht van de wijk 

Het zo min mogelijk belasten van de verleners van 
mantelzorg is dus van maatschappelijk belang. Hoe 
minder ze worden belast, des te langer houden ze het 
vol, en des te langer hoeven ze zelf geen beroep te doen 
op mantelzorg. Het onderzoek ‘lof der oppervlakkigheid, 
contact tussen mensen met een verstandelijke of 
psychiatrische achtergrond en buurtbewoners’ van F.H. 
Bredewold gaat in op deze draagkracht en de patronen 
van geven en ontvangen tussen deze. Uit een studie 
gedaan in een wijk waar mensen met een beperking en 
mensen zonder beperking dicht bij elkaar wonen blijkt 
dat de grootste groep burgers (65-69%) geen enkel contact 
heeft met mensen met een psychiatrische achtergrond of 
een verstandelijke beperking. Er worden diverse redenen 
voor genoemd welke ook van toepassing kunnen zijn 
op de Stieltjesstraat. Ten eerste blijken mensen elkaar 
niet zo goed te begrijpen wat deels kan komen door 
(sub)cultuurverschillen en de daarmee samenhangende 
wederzijdse vooroordelen. Voor mensen met een 
psychiatrische stoornis zoals een autisme spectrum 
stoornis of een borderline persoonlijkheidsstoornis is het 
aangaan en onderhouden van contact vaak ingewikkeld. 

Tabel 3: Achteruitgang van gezondheid door het helpen bij oudere mantelzorgers, 
naar ernst van belasting, 2007 (Bron: CBS: Informele Hulpverlening 2007, SCP-
bewerking).

probleemstelling

bron: 
Bredewold, F.H., 2014. 
Lof der oppervlakkigheid 
Contact tussen mensen 
met een verstandelijke of 
psychiatrische achtergrond 
en buurtbewoners. 
Ph. D. Universiteit van 
Amsterdam.
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Ook hebben hulpbehoevenden vaak een gebrek aan 
zelfvertrouwen en eigenwaarde vanwege het ziektebeeld 
en schaamte hierover die hiermee vooral in sommige 
culturen gepaard gaat. Dit leidt tot sociale isolatie binnen 
de samenleving. 
Voor sociaal zwakkere buurten zoals Laakhaven-West, 
waarin de Stieltjesstraat zich bevindt is het van belang 
dat rekening gehouden wordt met de draagkracht van de 
burgers van de wijk. Te verwachten is dat die wat lager 
ligt dan in andere wijken. Uit de demografische gegevens 
blijkt dat de inwoners van deze buurt zeker eigen 
problemen hebben. Er is dus een kans op overbelasting 
wanneer teveel van hen verwacht wordt in het dragen van 
zorg voor anderen met een beperking.

wederkerigheid in plaats van liefdadigheid 

De basis van contact tussen mensen is uitwisseling. 
Uitwisseling van materiële of immateriële goederen.1 
In elke relatie ziet deze uitwisseling (geven-ontvangen-
teruggeven) er anders uit en is ook de balans in geven en 
ontvangen anders. Om deze uitwisseling te onderzoeken 
heeft Bredewold een analysekader ontwikkeld 
waarin de verschillende mogelijkheden van geven en 
ontvangen tussen burgers met en zonder beperking zijn 
weergegeven. 

In het schema staan vier uitwisselingspatronen. Er 
is sprake van geen contact als er geen uitwisseling 
bestaat. Bij uitbuiting wordt de burger met een 
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Schema 1 Type interacties tussen burgers

Geven

Geven Wederkerigheid Uitbuiting

Liefdadigheid Geen contact

Ontvangen

Ontvangen

bron: 
Bredewold, F.H., 2014. 
Lof der oppervlakkigheid 
Contact tussen mensen 
met een verstandelijke of 
psychiatrische achtergrond 
en buurtbewoners. 
Ph. D. Universiteit van 
Amsterdam.

1
Mauss, M., 1990 [1923] 
(vert.). The Gift. The form 
and reason for exchange in 
archaic  societies. London, 
Routledge Classics.

Komter, A. E., 2003. 
Solidariteit en de gift. 
Sociale banden en sociale 
uitsluiting. Amsterdam, 
University Press.
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beperking veel ontnomen zonder dat deze iets voor 
terug krijgt en wanneer de medeburger vooral geeft en 
niets terug ontvangt is er sprake van liefdadigheid. Bij 
wederkerigheid geeft en ontvangt zowel de burger met 
een beperking als de medeburger. 

Bij liefdadigheid ontvangt de hulpverlener niets terug. 
Dit heeft een negatieve invloed op de eigenwaarde van 
de ontvanger, doordat deze het gevoel heeft niets terug 
te kunnen doen. Ook voor mensen met een beperking is 
het prettig iets te kunnen geven en zich hierdoor nuttig 
en gewaardeerd te voelen. Een asymmetrische relatie 
kan een gevoel van schuld en schaamte veroorzaken. 
Wanneer de burger met een beperking wél iets terug 
kan doen, wordt er aanspraak gedaan op wat deze wel 
kan, en participeert deze in de samenleving. In zo’n 
geval wordt de bewoner met een beperking verlost 
van zijn patiëntenrol en ontstaat er een gelijkwaardige, 
wederkerige relatie. Een wederkerige relatie brengt een 
toename van solidariteit, vergroot de eigenwaarde van 
mensen en laat de waardering van groepen burgers voor 
elkaar groeien. 

In het onderzoek van Bredewold komt de aanbeveling 
naar voren om projecten op te zetten waarin mensen 
met een beperking een duidelijke rol hebben, waarbij 
voorbeelden genoemd worden als een kinderboerderij, 
fietsenmakerij, winkel of restaurant. De mensen met 
een beperking krijgen in deze functie een duidelijke 
rol, een zinvolle dagbesteding en participeren zo in 
de samenleving en leggen in dezelfde functie contact 
met andere mensen met en zonder beperking. Voor de 
mensen zonder beperking is dit een laagdrempelige en 
makkelijke manier om contact te leggen zonder direct 
in de privé sfeer, met de daarbij horende obstakels, te 
treden. Op deze manier kunnen relaties opgebouwd 
worden waarin beide kunnen profiteren. Ook worden 
vooroordelen bijgesteld en wordt de waardering over 
elkaar in beide richtingen versterkt. Bovendien draagt 
zo’n project bij aan een betere sociale cohesie en een 
meer leefbare buurt. Een belangrijk kenmerk van de 
hulpbehoevenden in de Stieltjesstraat is dat zij veelal 

probleemstelling
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op leeftijd zijn. De vraag die beantwoord moet worden 
is: op welke manier kan de hulpbehoevende uit de 
Stieltjesstraat participeren in de samenleving? Gezocht 
moet worden naar hoe de bewoner met een beperking 
iets kan betekenen voor de ander.

wederkerigheid in plaats van liefdadigheid

In contact treden met onbekenden kan voor mensen een 
hindernis vormen. Rationeel weten we dat een vreemde 
niet per definitie gevaarlijk is, echter puur impulsief 
mijden we nog steeds het contact. Wanneer de drempels 
desalniettemin geslecht worden en contact tot stand 
komt, beloont ons brein deze inspanning en levert dit 
een zelfverzekerd gevoel en sociale voldaanheid op. 
Voor betere sociale cohesie is het dus essentieel dat met 
elkaar in contact treden gestimuleerd wordt.

Een probleem in de Stieltjesstraat is dat er geen 
overgangsruimte is van de privé woning naar de 
anonieme openbare ruimte. In de buurt is het een 
ongeschreven regel om gepaste afstand te houden en 
je niet met elkaars privé eigendom te bemoeien. De 
typologie van de flat en de anonimiteit die deze met zich 
mee brengt verhindert de bewoners als het ware met 
elkaar in contact te treden. Er is in wezen geen veilige 
plek om de buurtbewoner te ontmoeten.
Een ideale situatie hiervoor is een voortuin. Uit 
onderzoek2 blijkt dat in een straat waar men een 
voortuin of semi voortuin heeft; de bewoners elkaar 
vaker bij naam kennen; ze sneller zien of er iets mis is 
in de buurt; er een groter gevoel van veiligheid is; de 
bewoners een positiever oordeel hebben over hun buurt; 
er een eigendomsgevoel over de straat is; buren sneller 
een praatje maken; de gemiddelde woonduur hoger 
is. Dit alles versterkt de sociale cohesie en stimuleert 
het contact. Het hebben van een semi voortuin zou een 
oplossing kunnen zijn voor het gebrek aan een plek waar 
men de buurt elkaar veilig kan ontmoeten.

2
Witman B., 2015. Lang leve 
de gezellige Hollandse 
stoep. Volkskrant (online) 1 
Juni 2015. 
https://www.volkskrant.
nl/binnenland/lang-leve-
de-gezellige-hollandse-
stoep~a4044755/
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de zorg-deler

Zoals uit het voorgaande blijkt is het niet reëel om te 
verwachten dat er gemakkelijk duurzame relaties tussen 
burgers ontstaan met en zonder beperking waarin 
mensen een uitwisseling van hulp en zorg voor elkaar 
hebben. Er moet dus iets gebeuren. 

Voor de groep kwetsbare burgers met een klein sociaal 
netwerk zou een Gasthuis van Welzijn uitkomst kunnen 
bieden. Een plek die ruimte biedt voor de uitwisseling 
van zorg. De zorg-deler is een plek voor ontmoeting 
en welzijnsactiviteiten die gericht zijn op de integratie 
en zorg van buurtbewoners en kwetsbare groepen. 
Het draait hierbij zowel om welzijn als om lichte zorg. 
Belangrijk is om na te gaan wat uitgewisseld kan worden 
tussen de kwetsbare burgers en degenen die aan hen 
een zekere vorm van zorg verlenen. 

Er bestaan projecten waarin deze hulpbehoevende 
groep iets teruggeeft aan een nieuw gecreëerde 
valuta. Dit spreekt ons minder aan omdat hiermee een 
commercialisering van het systeem ontstaat. Onze 
voorkeur gaat uit naar een systeem waarin gezocht wordt 
naar ieders kwaliteiten en zo een werkelijk wederkerige 
relatie ontstaat. Het definiëren van wie hulpgever en 
hulpvrager is kan dan worden losgelaten. Beiden zijn 
zowel gever als ontvanger. 

In dit project presenteren we een programma van eisen 
en een nieuw ontwerp van ons concept van een gasthuis 
waarin de uitkomsten van dit onderzoek zijn toegepast 
om zorgdeling en cohesie te bevorderen.

probleemstelling
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ontstaan van het Gasthuis 
 
Het gasthuis kent zijn oorsprong in de vroege 
middeleeuwen waar er gastverblijven werden ingericht 
in religieuze instellingen als abdijen en kloosters. 
Daar zorgde men voor reizigers, pelgrims, armen, 
bejaarden, invaliden en zieken. De religieuze aard van 
deze instellingen kent zijn grondslag in de Christelijke 
opvattingen over armoede en liefdadigheid. Deze 
liefdadigheid is een heilige plicht en staat bekend als 
de ‘zeven werken van barmhartigheid’, namelijk de 
hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten 
kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken 
verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden 
begraven. Dit is in beeld gebracht in de geschilderde 
zeven panelen van de Meester van Alkmaar. 

Het initiatief om in Holland binnenstedelijke gasthuizen 
op te richten lag in veel gevallen bij stadsbesturen, rijke 
regenten of de graaf. Ook werden er in de dertiende eeuw 
hofjes opgericht waar een woonplek aan arme ouderen 
werd geboden. Deze moesten wel voor zichzelf zorgen. 
Later, in de zestiende eeuw, ontstonden er in Nederland 
het ‘oudemannenhuis’ en ‘oudevrouwenhuis’. In deze 
nieuwe woonvorm werd aan de ouderen voor het eerst 
een vorm van zorg geboden. Ouderen verbleven hier vaak 
noodgedwongen omdat hun kinderen zelf nauwelijks 
rond konden komen. In deze hofjes of huizen heerste een 
streng beleid en kende men straffen als de schandpaal, 
huisarrest of het lopen met een blok aan het been 
wanneer de regels overtreden werden. Ook kenden de 

geschiedenis  
van het  
gasthuis

bron: 
Gramsbergen, E., 2008. 
Hidden Amsterdam: the 
Binnengasthuis and the 
transformation of the 
former monastery areas 
after the Alteratie. In: 2008. 
OverHolland 6: Architectural 
studies of the Dutch city.
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bewoners geen enkele privacy, ze bezaten enkel een bed 
en sliepen met velen in een ruimte.

de reformatie

In de 16e eeuw vond de reformatie plaats en verloor 
de Katholieke kerk zijn macht in Nederland. De 
stadsbesturen kregen alle Katholieke eigendommen van 
de stad in handen en daarmee ook de instellingen voor 
de armenzorg. Omdat in de loop van de middeleeuwen 
sommige gasthuizen waren uitgegroeid tot grote 
gebouwencomplexen konden deze worden verplaatst 
of uitgebreid naar de voormalig binnenstedelijke 
kloosterterreinen. Zo werden de kloosterstichtingen in de 
steden een belangrijke factor in de verdere ontwikkeling 
van de typologie van het gasthuis.  

 
nood voor een betere ouderenzorg 

Met de groei van de steden werd het aandeel van 
stedelijke en burgerlijke liefdadigheidsinstellingen steeds 
groter. In de negentiende eeuw bleek dit onvoldoende te 
zijn. De oudeliedenhuizen raakten overvol met slechte 
hygiëne en verwaarlozing tot gevolg. Voor ouderen zat er 
niets anders op dan door te werken tot men het werkelijk 

geschiedenis van het gasthuis

De zeven werken van barmhartigheid 1504, De Meester van Alkmaar, Rijksmuseum 
Amsterdam.
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niet meer kon volhouden. Enkel wanneer men letterlijk 
niets meer kon was er een plek in een oudeliedenhuis. 
In 1830 leefde naar schatting 80 procent van de ouderen 
in armoedige omstandigheden. Door de toename van 
de welvaart en daarmee de steiging van de gemiddelde 
leeftijd erkende de overheid ouderzorg voor het eerst als 
sociaal probleem.
Verandering kwam er pas echt in 1946 toen Willem 
Drees kwam met de noodvoorzieningen voor ouden van 
dagen, die in 1956 werd omgedoopt tot de Algemene 
Ouderdomswet. De bevolking begon te vergrijzen 
en er heerste na de Tweede Wereld oorlog een groot 
woningtekort. Ouderen moesten plaatsmaken voor jonge 
gezinnen en in tien jaar tijd werden 50.000 plaatsen in 
bejaardentehuizen uit de grond gestampt.

In de jaren zeventig werd dit beleid veranderd en vond 
een verschuiving plaats naar het aanmoedigen van 
ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven 
wonen. In veel gevallen ook de wens van de oudere zelf. 
In de Nota Bejaardenbeleid uit 1975 stond dat maximaal 
zeven procent van de ouderen in een verzorgingshuis 
zou mogen wonen. Dit was het startsein voor 
verschillende zorgvoorzieningen als de wijkverpleging, 
gezinsverzorging, kruiswerk en aanleunwoningen.
Tegenwoordig leidt de toenemende zorgvraag 
en budgettaire krapte in Nederland tot nieuwe 
veranderingen in de ouderenzorg. Door bezuinigingen op 
de zorgvoorzieningen zijn ouderen genoodzaakt steeds 
meer op hun eigen directe omgeving als familie en 
vrienden te leunen, de zogenoemde participatie zorg.
Het geromantiseerde beeld dat het in de Nederlandse 
geschiedenis vanzelfsprekend was dat kinderen voor 
hun ouders zorgden is niet op waarheid berust. In de 
negentiende eeuw woonde al twintig procent van de 
ouderen in een instelling, in het heden is dat aantal 
minder dan de helft daarvan. Ouderen zonder een breed 
sociaal vangnet zijn de dupe van dit nieuwe beleid en 
verwaarlozing ligt op de loer.



29geschiedenis van het gasthuis

H
et

 g
em

ee
nt

el
ijk

 B
ej

aa
rd

en
te

hu
is

 O
ve

rv
ec

ht
 1

96
5,

 U
tr

ec
ht

, S
pa

ar
ne

st
ad

 P
ho

to
.

Sl
aa

pz
aa

l v
an

 h
et

 O
ud

 B
ui

te
ng

as
th

ui
s 

A
m

st
er

da
m

, 1
92

5.
 F

ot
o 

ui
t H

et
 L

ev
en

.



30 het gasthuis van welzijn

De VN vluchtelingenorganisatie UNHCR becijferde 
dat eind 2015 65,3 miljoen mensen wereldwijd op 
de vlucht waren. Nog nooit was dat aantal zo groot 
– het vorige recordjaar 2014, telde namelijk bijna 60 
miljoen vluchtelingen.1 Volgens het in 1951 opgestelde 
internationale vluchtelingenverdrag is een vluchteling 
iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor 
vervolging en in eigen land geen bescherming krijgt 
tegen deze vervolging. Dit verdrag is door 150 landen 
ondertekend waaronder Nederland, en bepaalt dat 
vluchtelingen niet teruggestuurd mogen worden naar 
het land van herkomst.2 In 2015 vroeg een recordaantal 
van 1,25 miljoen mensen asiel aan in de Europese 
Unie wat een verdubbeling was ten opzichte van 2014. 
Bijna een derde van deze aanvragen werd gedaan 
door vluchtelingen uit Syrië (28%). Andere landen waar 
vandaan grote aantallen mensen richting Europa 
vluchtten zijn Afghanistan (14,2%) en Irak (9.7%).1 

Ook Nederland kende een piek in toestroom van 
aantal vluchtelingen in 2015. 43.093 mensen vroegen 
asiel aan. Het voorgaande jaar waren dat er 21.811 
en in 2016 daalde dit cijfer naar 18.171.1+3 Deze daling 
was opmerkelijk omdat het aantal asielzoekers in de 
Europese Unie haast constant bleef met 1,2 miljoen 
aanvragen in 2016. 60% van de aanvragen werd in 
Duitsland gedaan.4 Ondertussen gaan er stemmen op om 
deze aanvragen beter te verdelen over de verschillende 
lidstaten, wat onder meer positieve economische 
gevolgen kan hebben.5 

Op 12 juni 2017 deed de UNCHR een oproep aan 
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1 
VluchtelingenWerk 
Nederland, 2016. 
Vluchtelingen in getallen 
2016.

2 
VluchtelingenWerk 
Nederland, https://
www.vluchtelingenwerk.
nl/feiten-cijfers/wie-
vluchteling.

3 
VluchtelingenWerk 
Nederland, 2015. 
Vluchtelingen in getallen 
2015.

4 
VluchtelingenWerk 
Nederland, https://www.
vluchtelingenwerk.nl/
feiten-cijfers/cijfers/
bescherming-europa.

5 
Altemeyer-Bartscher M, 
Holtemöller O., et al., 
2016. On the Distribution 
of Refugees in the EU. In 
Intereconomics Volume 
51, Juli/Augustus, n. 4., pp. 
220-228.
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verschillende overheden om zich meer in te zetten 
voor de hervestiging van kwetsbare vluchtelingen. De 
verwachting is dat in 2018 1.2 miljoen vluchtelingen 
wereldwijd hervestigd zullen moeten worden. 193 landen 
hebben in New York hun handtekening gezet onder de 
‘New York Refugees and Migrants declaration’ waarmee 
deze overheden beloven zich onder andere meer in te 
zetten voor hervestiging.6+7

Ook zal door de steigende wereldbevolking – deze stijgt 
het hardst op het Afrikaanse continent –  massa migratie 
een structurele opgave blijven de komende decennia.8

huisvesting

In Nederland ligt de verantwoordelijkheid voor de 
huisvesting van asielzoekers die een verblijfstatus 
hebben gekregen bij de gemeentes. De zogenoemde 
statushouders worden over de gemeentes verdeeld 
naar het inwonertal. Wanneer de verblijfsstatus is 
verkregen hebben gemeentes drie maanden de tijd om 
de statushouder te huisvesten. In de praktijk zijn de 
wachttijden vaak langer. In juni 2016 was de gemiddelde 
wachttijd 23 weken, waarbij moet worden meegenomen 
dat wachttijden erg kunnen verschillen. Sommige 
statushouders wachtten al langer dan een jaar. Veel 
van hen zijn alleenstaand waarvan een deel wacht op 
nareizende familieleden. Daarnaast wachten ook veel 
gezinnen lang op een geschikte woning.9+10+11

De gemeentes streven ernaar om met de huisvesting 
van statushouders de druk op de sociale woningmarkt 
niet te verhogen. Omdat de woningmarkt niet wordt 
meegenomen in de bepaling hoeveel statushouders naar 
welke gemeente gaan en omdat er de laatste jaren weinig 
goedkope woningen zijn gebouwd, is dit streven in de 
praktijk lastig te realiseren. Grotere steden moeten veel 
vluchtelingen huisvesten bovenop een groeiende vraag 
naar sociale woningen. Hierdoor lopen de wachttijden 
verder op en veel gemeentes hebben dan ook besloten 
om de komende jaren meer sociale huurwoningen bij te 
bouwen.12
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integratie 

Om economisch zelfvoorzienend te worden is het als 
nieuwkomer belangrijk om goed en snel te integreren. 
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), dat 
verantwoordelijk is voor de opvang en begeleiding van 
asielzoekers, moedigt bewoners van asielzoekerscentra 
aan om vrijwilligerswerk te doen in afwachting van 
de uitkomst van hun aanvraag. Daarnaast is er een 
verplichte inburgeringscursus voor iedereen die een 
verblijfsstatus heeft verkregen. Regioplan deed in 2015 
onderzoek naar de integratie van statushouders en 
constateerde dat er in praktijk nog veel verbeterpunten 
zijn.
Het proces van statustoekenning duurt vaak lang, waarbij 
deze tijd beter benut kan worden voor de eerste integratie 
stappen. Verder is er te weinig begeleiding wanneer 
statushouders in een gemeente zijn gehuisvest en is de 
stap naar de Nederlandse arbeidsmarkt nog te groot.13

conclusie

De laatste jaren is de vluchtelingenstroom in Europa 
door de verschillende conflicten en crises in de wereld 
sterk toegenomen. Ook Nederland kende een piek van 
asielaanvragen in 2015. Hoewel deze in 2016 weer afnam 
blijft immigratie door verschillende factoren de komende 
jaren, zo niet decennia, een belangrijk vraagstuk. 
De huisvesting van vluchtelingen wordt in Nederland 
door de gemeentes georganiseerd. Door de huidige 
situatie in de sociale woningmarkt en de achtergrond 
van bepaalde doelgroepen statushouders duurt het soms 
veel langer dan de voorgeschreven drie maanden om 
deze groepen te huisvesten. Ook bij het integratieproces 
zijn er verbeterpunten te benoemen. Zo kan men al 
vroeger beginnen met dit proces en is er ook later te 
weinig begeleiding waardoor de nieuwkomers moeizaam 
integreren.
Deze bevindingen vragen om nieuwe modellen die 
oplossingen verkennen voor de bestaande problematiek.

13 
Regioplan 
Beleidsonderzoek 
(2015). De integratie van 
statushouders op lokaal 
niveau: belemmeringen en 
oplossingen, Amsterdam.
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typologie: de naoorlogse woonwijk 
 
Met het Gasthuis van Welzijn wordt gericht op kwetsbare 
burgers, zoals ouderen, zonder toereikend sociaal 
netwerk in wijken met onvoldoende sociale cohesie. De 
Nederlandse naoorlogse woonwijken staan bekend om 
deze slechte sociale cohesie, ook zijn het de wijken met 
grootste concentraties kwetsbare burgers. Daarnaast 
bevatten deze wederopbouwwijken circa twee miljoen 
woningen. Dat is eenderde van de totale woningvoorraad 
van Nederland. Het onderzoek richt zicht op het 
implementeren van een gasthuis in zo’n naoorlogse 
woonwijk. Deze studie naar naoorlogse wijken moet 
handvatten aanreiken hoe om te gaan met deze typologie. 

Na de tweede Wereldoorlog was er behoefte aan een 
nieuwe start. Architectuur en stedenbouw speelden 
hierin een centrale rol. De samenleving leek maakbaar. 
De nieuwe stad werd ruim, licht en groen met betaalbare 
woningen van goede kwaliteit en een efficiënte 
infrastructuur. De uitbreidingswijken werden naar dit 
ideaal ontworpen. De naoorlogse wijken werden gebouwd 
in de periode van 1945 tot 1965. Deze ‘functionalistische’ 
of ‘modernistische’ wijken werden gebouwd ten tijde 
van grote woningnood, materiaalschaarste en onder 
een sterk gecentraliseerde ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting. Het aantal huishoudens steeg in deze 
periode van 2,3 miljoen in 1947 naar 3,6 miljoen in 1971. 
Om aan deze enorme behoefte aan woningen te kunnen 
voldoen werd de bouw gestandaardiseerd waarbij op 
grote schaal nieuwe materialen als (prefab) beton en 
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De typologie van de vroeg-
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staal werden gebruikt. 

de idealen

“Een huis zo groot dat kinderen kunnen leren fietsen in de 
woonkamer, betaalbaar voor iedereen. Buiten strekken 
zich open ruimtes uit en zorgen bomen voor beschutting. 
Alles is perfect georganiseerd. Er zijn geen bedompte 
straten. Geen chaotisch autoverkeer. Voetgangers worden 
via mooie wandelpaden door een parkachtig landschap 
geleid.”1

 

De uitbreidingswijken waren de massale uitdrukking 
van de dominante stromingen in de stedenbouw en 
architectuur van dat moment. Deze stroming, ontstaan 
in de jaren twintig, staat bekend als het modernisme, of 
functionalisme. Het Congrès Internationaux d’Architecture 
Moderne, afgekort tot CIAM, was het internationaal 
platform voor dit modernisme. Le Corbusier was een van 
de oprichters van de stroming en een groot voorstander 
van de functionele stad en het plaatsen van woonblokken 
in het groen. In deze functionele stad werden de functies 
wonen, werken, verkeer en recreëren strikt van elkaar 
gescheiden. Het zou tot een nieuwe manier van leven 
leiden. Dit alles zou de vrijheid van het individu ten goede 
komen.
De belangrijkste stedenbouwkundige- en 
architectonische principes van de naoorlogse wijken 
zijn collectiviteit, scheiding van functies, het open 
bouwblok en de compositie van deze bouwblokken wordt 
gekenmerkt door repetitie. 

de realiteit 

Het functionalisme en de naoorlogse stadsuitbreidingen 
kregen vanaf de jaren ‘60 langzamerhand een slechte 
naam. Tegenwoordig behoren de naoorlogse wijken tot de 

de naoorlogse wijken
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minst populaire op de woningmarkt. Dit vanwege diverse 
problemen. Zo wordt de woningvoorraad te eenzijdig 
en te klein bevonden. Ook spelen er bouwtechnische 
problemen zoals de warmte- en geluidsisolatie. Deze 
woningvoorraad trekt grotendeels kansarme mensen met 
weinig keuzevrijheid en daarmee weinig draagkracht. 
Het beheer van de grote hoeveelheden collectief groen 
laat vaak te wensen over en men ervaart de wijken als 
onveilig met veel sociale problemen. De strikte scheiding 
van functies zorgde ervoor dat na het vallen van de avond 
delen van de wijk veranderden in spooksteden.

De functionalistische stad voldoet niet aan het 
ideaalplaatje van de Nederlander. Het cliché van ruim 
wonen in het groen, met voldoende parkeergelenheid 
gaat niet op. Het boek, Het oude en het nieuwe bouwen, 
van Jaap Evert Abrahamse en R. Noyon gaat in op de 
vierkante meter prijs van woningbouw in Amsterdam. 
Daaruit blijkt dat de hoogste vierkante meter prijzen 
worden betaald voor de plekken met nauwelijks 
groen, waar parkeren duur of onmogelijk is en met 
een minimaal aanbod voor eengezinswoningen met 
voor- of achtertuin. Ook telt hoe meer functiemenging 
en hoe hoger de dichtheid, hoe hoger de prijzen. Het 
tegenovergestelde bleek ook te kloppen. Meer groen, 
goede parkeervoorzieningen en een lage dichtheid 
leverde de laagste vierkante meter prijzen op.2  

De naoorlogse wijken moesten de oplossing 
voor de stedenbouw van de toekomst bieden. De 
functionalistische aanpak resulteerde echter in een 
onaanpasbare stad welke niet mee kon bewegen met 
de veranderende maatschappij. Opmerkelijk is dat 
de destijds uitgewoonde binnensteden waaraan men 
probeerde te ontkomen wel flexibel bleken.

Ondanks de problematiek van veel naoorlogse wijken 
is het belangrijk om te vermelden dat er ook positieve 
voorbeelden bestaan zoals het Amsterdamse stadsdeel 
Buitenveldert, en de Haagse wijk Mariahoeve. Om 
een beter begrip te krijgen waarom deze wijken zich 
niet ontaardden in achterstandswijken wordt er kort 

2 
Abrahamse, J., Noyon, 
R., 2008, Het oude en het 
nieuwe bouwen
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ingezoomd op deze twee positieve voorbeelden. Als 
tegenstelling wordt er ook gekeken naar De Bijlmer, 
Nederlands bekendste naoorlogse wijk welke 
gekenmerkt werd door sociale problemen. De wijk wordt 
echter al sinds begin jaren negentig grondig vernieuwd. 
Deze studie geeft ook inzichten in wat er gedaan kan 
worden om deze wijken te verbeteren.

casus 1: De Bijlmer, Amsterdam

De Bijlmer, een naoorlogse wijk in Amsterdam, werd 
ontworpen naar de ideeën over de functionele van CIAM. 
Het ontwerp kenmerkt zich door de strikte scheiding 
tussen wonen, werken, recreëren en verkeer. Het 
idee van het scheiden van de verkeerswegen was het 
voorkomen van verkeersongevallen en het creëren van 
een rustige groene woonomgeving zonder verkeer.

De wijk had de modelwijk voor de moderne mens moeten 
worden maar al snel bleek dit niet het geval. Binnen 
tien jaar na de start van de bouw in 1966 werd de wijk 
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bekend vanwege sociale problemen. Dit kwam mede 
doordat het voorzieningenniveau in de wijk achterbleef 
en de typologie niet aansloeg bij de bevolking, men koos 
eerder voor de nieuwe eengezinswoningen in de regio. 
In het ontwerp ontbrak het aan een divers woningaanbod 
waardoor het gevoelig was voor deze ontwikkeling in de 
woningmarkt. 

In de loop van de tijd veranderden de idealen van de 
wijk in nadelen. Privacy werd anonimiteit, de collectieve 
ideeën sloegen niet aan en de voordelen van de 
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verkeersveiligheid resulteerden in sociale onveiligheid 
en een gebrek aan ontmoetingen in de straten. De 
strikte scheiding in functies zorgde ervoor dat delen van 
de Bijlmer na het vallen van de avond veranderden in 
spooksteden. De semi openbare ruimten werden een 
thuisbasis voor daklozen en drugsverslaafden.

Om de wijk een nieuw perspectief de bieden is in 
1992 begonnen met de vernieuwing van de wijk. In 
eerste instantie ging men uit van een project van 15 
jaar, maar ondertussen gaat men er van uit dat deze 
vernieuwing pas in 2030 definitief klaar is. Er is destijds 
bewust gekozen om geen masterplan voor het gebied 
te maken. Het ontbreken van dit plan heeft de ruimte 
gegeven die nodig is om mee te kunnen bewegen met de 
ontwikkelingen in deze lange periode van vernieuwing.

“De inzet van de vernieuwing is om een wijk tot stand 
te brengen die leefbaar en veilig is en waar mensen 
om positieve redenen voor kiezen. Bewoners met een 
zwakke maatschappelijke positie krijgen mogelijkheden 
om die te versterken. Bewoners met een betere 
maatschappelijke positie krijgen de mogelijkheden voor 
een wooncarrière in hun eigen wijk. Verder is het doel om 
de voorheen radicale scheidingen te doorbreken. Wonen, 
werken, ontspannen, winkelen, verkeer en parkeren 
worden meer met elkaar gemengd en er komt een meer 
divers woningaanbod.“3

De Bijlmer kende vele met elkaar samenhangende 
problemen. Het succes van de vernieuwing wordt daarom 
bepaald door een integrale aanpak in drie dimensies: 

1. De fysieke vernieuwing
2. De vernieuwing van het beheer
3. De sociaaleconomische vernieuwing 

De fysieke vernieuwing is het duidelijkst zichtbaar. In 
totaal zijn er 3 kilometer verhoogde weg, 10 garages 
en 6.500 woningen gesloopt, 6.000 woningen zijn 
gerenoveerd en 7.200 woningen worden er nieuw 
gebouwd. Het aandeel sociale huurwoningen is hiermee 

3 
De vernieuwing van de 
Bijlmermeer, projectbureau 
Vernieuwing Bijlmermeer, 
gemeente Amsterdam
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teruggebracht van 93% naar 55%. Het aandeel hoogbouw 
is teruggebracht van 95% naar 45%. Ondanks de sloop en 
het nieuwe diverse woningaanbod is er in een hogere 
dichtheid teruggebouwd. De bewoners van de gesloopte 
woningen hebben de garantie gekregen om terug te 
keren in hun buurt in een passende en betaalbare 
woning.

Ook zijn bij de meeste flats de bergingen op de begane 
grond verbouwd tot woningen, bedrijfsruimtes of 
fietsenstallingen en de binnenstraten zijn transparanter 
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gemaakt. Een deel van de gerenoveerde flats zijn 
getransformeerd in studentenwoningen, kluswoningen 
en koopwoningen. De eenzijdigheid van de wijk is zo 
doorbroken.
De grote hoeveelheden openbare ruimte waar de 
bewoners zich niet verantwoordelijk voor voelden bleek 
voor de gemeente niet bij te houden. De consequentie 
van de overgang van hoogbouw naar laagbouw en de 
verdichting van de wijk resulteren in het verdwijnen 
van grote stukken openbaar gebied wat dit beheer 
eenvoudiger moest maken.

Naast deze fysieke ingrepen heeft men zich tegelijkertijd 
ook gericht op de sociaaleconomische vernieuwing. Er 
is ruimte gereserveerd voor diverse functies die lokale 
werkgelegenheid bieden en het voorzieningenniveau 
verhogen. Ook zijn er projecten gestart ten behoeve 
van sociale participatie, reïntegratie, scholing, 
loopbaanbegeleiding, inburgering en werk. 

casus 2: Buitenveldert, Amsterdam 
 
Buitenveldert, ontworpen door Cornelis van Eesteren, is 
een uitzondering op vele andere naoorlogse wijken. De 
wijk, gebouwd eind jaren ‘50, kent geen grootschalige 
sociale problemen, er bestaat een hecht verenigingsleven 
en zowel het vastgoed als de openbare ruimte zijn altijd 
goed onderhouden.4  
Buitenveldert is door de architect en onderzoeker Arjan 
Hebly bestudeerd. Hij stelt dat de buurt weinig bijzonder 
is. Hij legt uit: “Door de min of meer saaie en repeterende 
architectuur van de gebouwen en de eenvoudige 
rechthoekige opzet van het stratenpatroon ligt de nadruk 
in deze wijk niet op de gebouwen zelf maar op de ruimte 
tussen de gebouwen. In die tussenruimte speelt groen 
en water een hoofdrol. Hierdoor heeft deze wijk een 
heel prettige ontspannen ruimtelijke sfeer. Het is een 
wijk die ruimte maakt, in plaats van ruimte inneemt, 
de wijk ademt als het ware.”5 Deze karakteristieken 
gelden echter voor veel naoorlogse wijken. Eén van 

4 
Zonneveld, J., Buitenveldert 
Amsterdam, ArchiNed

5 
Hebly, A; 2011, De 
geheimen van Buitenveldert
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de verschillen zit hem in de gunstige ligging van de 
wijk. Buitenveldert ligt tussen de A10 en Amstelveen, 
tegen Amsterdam Zuid aan en nabij hoogwaardige 
voorzieningen als de Vrije Universiteit, de kantoren van 
de Zuidas, het academisch ziekenhuis en de RAI. Dit 
was de reden om een divers woningaanbod te bieden in 
plaats van enkel sociale huurwoningen. Men wilde de 
welgestelde Amsterdammer trekken met vrijstaande 
villa’s, patiowoningen en grotere eengezinswoningen. 
De wijk kent 38% sociale huurwoningen, 31% particuliere 
huurwoningen en 31% koopwoningen. In de plint van de 
portiekflat zitten in tegenstelling tot sommige andere 
naoorlogse wijken ook vaak woningen in plaats van 
kelders of garages.
Carlinde Adriaanse heeft onderzoek gedaan naar het 
sociale klimaat in 116 naoorlogse portiekflat-wijken. Zij 
stelt dat Buitenveldert opvalt omdat deze wijk vrijwel 

Foto: Archief van de Dienst Ruimtelijke Ordening
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probleemloos is. De bewoners geven aan dat er weinig 
te beleven is, maar dat je er heel prettig kan wonen. Dit 
is mede het gevolg van het eerder genoemde diverse 
woning aanbod. Uit het onderzoek van Adriaans blijkt dat 
er een hoge woontevredenheid is onder de bewoners. 
Volgens Adriaans komt dat door het goede sociale 
klimaat. Mensen houden rekening met elkaar en gaan op 
respectvolle manier met elkaar om. Dit sociale klimaat 
moet voortdurend onderhouden worden, zo is het van 
belang dat nieuwe bewoners geïntroduceerd worden in 
de ongeschreven regels in de buurt. Deze regels worden 
bewaakt door een kritische massa van bewoners die 
al lange tijd in Buitenveldert wonen.6 Adriaans reikt in 
haar onderzoek handvatten aan om dit positieve sociale 
klimaat te beheersen: 

1. Informeer woningzoekenden over het sociale 
klimaat.

2. Ken het sociale klimaat en pas het beheer erop aan.
3. Voorkom de verkeerde signaalwerking van 

onvoldoende fysiek beheer. Als er bijvoorbeeld troep 
op straat ligt, gooien anderen ook gemakkelijker hun 
troep erbij. Dus zorg dat het er netjes uitziet.

4. Vergeet het belang van goede voorzieningen en 
een uitnodigende openbare ruimte niet zodat die 
spontane ontmoeting plaats kan vinden.

5. Pas de openbare ruimte tijdig aan aan het type 
bewoners dat er is en benut de ervaringskennis 
daarbij.7 

 
Buitenveldert profiteert van zijn gunstige ligging 
in Amsterdam. Ook kent de wijk een divers 
woningaanbod. De woningtypes worden niet 
gemengd op het niveau van de portiek maar zijn 
verdeeld in afwisselende buurten. Dit diverse 
woningaanbod zorgt voor een evenwichtige 
bevolkingsopbouw wat een positief sociaal klimaat 
creëert waardoor Buitenveldert een wijk is waar 
misschien niet veel te beleven is, maar waar het wel 
prettig wonen is.

6+7 
Adriaans, C., 2014, Mensen 
van Buitenveldert
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casus 3: Mariahoeve, Den Haag 
 
Mariahoeve, ontworpen in 1953, is een woonwijk in 
Den Haag die bekend staat als een prettige wijk om in 
te wonen. Het ontwerp was een resultaat van de groei 
van Den Haag, er zouden zo’n zevenduizend woningen 
gebouwd worden in een luxe wijk met stijl en uitstraling. 
Voor het ontwerp van Mariahoeve is inspiratie opgedaan 
in Scandinavië. Dit heeft geresulteerd in; duidelijke 
randen en kernen van zowel de wijk als geheel als de 
woonbuurten afzonderlijk; differentiatie en menging van 
woonvormen op buurtniveau; toepassing van hoogbouw 
om ruimte te winnen op het maaiveld; de vrije compositie 
van bouwvolumes in het groen; hoge kwaliteit van 
afwerking en inrichting; de harmonie tussen architectuur 
en landschap.8 
De wijk heeft een gunstige ligging, het ligt aan de rand 
van de stad aan de deftige kant van Den Haag, met 

8 
Steenhuis stedenbouw / 
landschap, onderzoek naar 
Mariahoeve

Mariahoeve luchtfoto. Foto: Siebe Swart RCE
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uitzicht over de polder, tegen het Haagse Bos aan. De 
binnenstad, Wassenaar en de snelweg zijn nabij. Maar 
het doel om voor verschillende inkomens groepen 
te bouwen resulteert in de beste eigenschap van de 
wijk. De wijk kent een mix van hoog- , middelhoog- 
en laagbouw en een menging van sociale huur 48%, 
particuliere verhuur 20% en koopwoningen 29%. Elke 
buurt heeft een eigen karakter met een eigen mix van 
woningtypes. De zorgvuldige aansluiting op het maaiveld, 
zowel qua programma als ruimtelijk, en de omvangrijke 
groenstructuur welke hoog gewaardeerd wordt zorgen 
voor een prettig woonklimaat. In de plantsoenen in de 
buurten lopen openbare, collectieve en privé tuinen in 
elkaar over.

Mariahoeve wordt ook gekenmerkt door het goede 
aanbod aan voorzieningen. Het plan is ontworpen met 160 
winkels, 44 bedrijven en 18 scholen. De wijk kent dus een 
divers woningaanbod in verschillende buurten met een 
eigen karakter en duidelijke randen. De gunstige ligging, 
goede verbindingen, voorzieningen, groenstructuur en de 
rust worden gewaardeerd door de bewoners en maken 
Mariahoeve een prettige wijk om te wonen.

 

conclusie en aanbevelingen:
kwaliteiten
 
De idealen en goede bedoelingen van de ontwerpers 
van de naoorlogse wijken ten spijt bleken deze in de 
werkelijkheid niet goed te werken. De wederopbouwstad 
voldoet niet aan het huidige ideaalbeeld van de stad. De 
eenzijdige woningvoorraad maakte de naoorlogse wijken 
kwetsbaar voor kansarme bewoners en daarmee voor 
de achteruitgang van de buurt. De functionalistische 
wijken konden zich niet aanpassen aan de veranderende 
maatschappij met als resultaat dat in wijken als De 
Bijlmer veel gesloopt moest worden. De strike scheiding 
van functies en infrastructuur resulteerde in sociale 
onveiligheid en een gebrek aan ontmoetingen en sociale 
cohesie.

de naoorlogse wijken
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De naoorlogse wijken hebben een negatief imago maar 
deze wijken kennen ook kwaliteiten. In de eerste plaats 
hebben de wijken sterke groen- en waterstructuren. 
De grote parken, grachtenstelsels en forse bomenrijen 
vormen de belangrijkste kwaliteit. De slechte waardering 
hiervan komt mede door slecht onderhoud en het 
gebrek aan gebruik. De Bijlmer is een goed voorbeeld 
van het niet functioneren van het openbaar groen, de 
vele hectaren zijn moeilijk te bereiken en worden als 
sociaal onveilig beschouwd. Een andere kwaliteit is het 
gebruik van goede composities van woongebouwen en 
het gebruik van hoven als drager van het wijkontwerp. 
De veelvuldige herhaling hiervan doet de kwaliteit vaak 
teniet.

De spaarzame succesvolle naoorlogse wijken lijken 
qua stedenbouwkundige opzet dezelfde als de minder 
geliefde wijken uit dezelfde periode. Wanneer de positief 
gewaardeerde wijken Mariahoeve en Buitenveldert 
vergeleken worden met de andere naoorlogse wijken 
zijn er toch verschillen. Zo hebben deze wijken een 
gunstige ligging, nabij goede voorzieningen, en grenzen 
aan sterke sociaal economische buurten als Amsterdam 
Zuid en Wassenaar. Dit resulteerde in een divers 
woningaanbod, waar in beide gevallen minder dan de 
helft van het woningaanbod bestemd was voor sociale 
huur, dit in tegenstelling tot de Bijlmer waar de overgrote 
meerderheid van de woningen voor sociale huur bestemd 
was. Ook resulteerde dit diverse woningaanbod in een 
evenwichtige bevolkingsopbouw en verschillende buurten 
met een eigen karakter wat de voorspelbaarheid en 
repetitie doorbreekt. In Buitenveldert en Mariahoeve 
zijn in de plinten van de hoog- en middelhoog bouw 
regelmatig woningen gesitueerd en is er aandacht voor 
de overgang van openbaar naar privé. Dit in tegenstelling 
tot veel naoorlogse wijken die gekenmerkt worden door 
blinde plinten met garages of kelders. 
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aanbevelingen 
 
Een veel voorkomend hedendaags antwoord op de 
architectonische problematiek van naoorlogse wijken 
is het vervangen van de gevels door eigentijdse 
expressiviteit. Deze strategie is echter een kortetermijn 
oplossing en richt zich niet op de sociaaleconomische en 
functionele problematiek van de wijk. Architectonische 
en stedebouwkundige ingrepen kunnen niet alle 
sociaaleconomische achterstanden van de naoorlogse 
wijken doen verdwijnen maar sommige oplossingen 
kunnen wel bijdragen aan het verbeteren van het 
woonmilieu en daarmee de sociale cohesie.
In de eerste plaats moet nagegaan worden wat de 
waardevolle elementen van het oorspronkelijke 
wijkontwerp zijn en welke daarvan moeten worden 
beschermd, behouden of versterkt. Zorgvuldige 
interventies kunnen vervolgens gedaan worden om de 
buurt geleidelijk en structureel te verbeteren. 

• Verbeter de verbinding van de buurt met de groen- 
en waterstructuur. De rijke groen- en waterstructuur 
is een sterke kwaliteit van naoorlogse wijken. 
Door de bestaande en nieuwe bebouwing beter te 
oriënteren op het groen en het beter toegankelijk te 
maken kan de buurt er meer van profiteren. 

• Verbeter de openbare ruimte in de directe 
woonomgeving en stimuleer de spontane 
ontmoeting. De hoven welke de wijken organiseren 
zijn vaak identiek en waardoor ze weinig herkenbaar 
zijn en weinig eigen identiteit hebben. Daarnaast is 
weinig ruimte voor de spontane ontmoeting. 

• Verbeter de verbinding tussen woning en straat. 
Omdat woningen in naoorlogse wijken vaak op een 
plint van bergingen worden geplaatst is er een grote 
afstand tussen huis en straat. De straat is enkel nog 
een functionele route voor verkeer. 

• Ga de functiescheiding van programma en 
infrastructuur tegen. Deze idealistische gedachte 

de naoorlogse wijken
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bleek niet waar men behoefte aan had. De dichte 
plinten onder de hoog- en middelhoge gebouwen 
bieden kansen om programma toe te voegen wat 
de levendigheid, ontmoetingen, het gebruik van de 
straat en daarmee de sociale veiligheid en -cohesie 
ten goede komt. 

• Creëer een divers woningaanbod. Uit de casus 
analyses bleek dat een divers woningaanbod 
leidt tot een evenwichtige bevolkingsopbouw 
wat de buurt ten goede komt. Een gevolg van dit 
diverse woningaanbod is ook dat er verschillende 
woningtypen en buurten met een eigen karakter 
ontstaan in de wijk wat de eenzijdigheid doorbreekt. 

• Verdicht de wijk. Naoorlogse wijken hebben delen 
openbaar groen met nauwelijks gebruikswaarde, wat 
kostbaar is in het beheer. Het plaatselijk verdichten 
in dit groen levert meer levendigheid, veiligheid en 
een divers woningaanbod op. Ook bieden de blinde 
plinten kansen om te verdichten. 

• Maak een flexibel plan dat in fases uitgevoerd kan 
worden. Dit geeft de ruimte om mee te bewegen 
met ontwikkelingen in een lange periode van 
vernieuwing.
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de geschiedenis van Laakhaven, Den Haag 

Op de volgende pagina is in het kaartmaterial de 
ontwikkeling van Laakhaven-West van de afgelopen 4000 
jaar weergegeven. In de gemeente dateert de oudste 
archeologische vondst uit 3000 voor Christus en in de 
tweede eeuw van de jaartelling was er een klein Romeins 
fort. In de hoge middeleeuwen werden de fundamenten 
van het huidige Den Haag gelegd en werd het landschap 
gecultiveerd. De eerste noemenswaardige ontwikkeling 
die daarop volgde was de aanleg van de spoorlijn 
tussen Den Haag en Rotterdam. Omdat de industriële 
revolutie Nederland later bereikte dan andere landen in 
Europa kon men lessen trekken uit de problematiek die 
daarbij ontstond. Om deze reden kwam de industrie en 
het in 1843 geopende station van de Hollandse IJzeren 
Spoorweg Maatschappij, het latere Holland Spoor, ver 
buiten de singelgracht te liggen. 
 
De groeiende bevolking in de tweede helft van de 19e 
eeuw leidde tot meer bedrijvigheid en de opkomst 
van de scheepvaart als belangrijkste vervoersmiddel. 
Ondanks dat Den Haag een kustplaats is waren er geen 
goede verbindingen over water met zowel de zee als het 
binnenland. Particulieren en het bedrijfsleven werden 
daardoor belemmerd. Vervoer was traag en duur. 
Daarom kwam men met plannen voor de aanleg van 
een binnenhaven en een zeehaven. Dit werd uiteindelijk 
realiteit onder het bewind van directeur Gemeentewerken 
ingenieur Isaac Anne Lindo. In 1898 werd begonnen aan 
de Laakhaven. Deze nieuwe haven en industrie versterkte 

ontwikkeling 
van 
laakhaven-west

bron: 
(tekst en afbeeldingen) 
haagsekaart.nl
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de snelle groei van de stad waardoor de haven al snel 
niet meer buiten maar in de stad kwam te liggen. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd de haven steeds 
minder gebruikt vanwege de concurrentie van 
vrachtwagens. In 1966 verloor de haven definitief 
zijn functie en werd de bedrijvigheid langzamerhand 
vervangen door woningbouw. De centrale ligging, goede 
bereikbaarheid en de aanwezigheid van water en groen 
leidde tot een metamorfose in de 
jaren ’80. In de herontwikkeling 
draaide het om de functies; 
wonen, werken en onderwijs. 
De Haagse Hogeschool 
en het grootste overdekte 
winkelcentrum van Nederland, 
de Haaglanden Megastores zijn 
daar voorbeelden van.
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Uitbreidingsplan van Berlage 1908; Haags Gemeentearchief

ontwikkeling van laakhaven-west
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Gemeente
520.697 inwoners

119.773 0 t/m 19 jaar
195.484 20 t/m 44 jaar
132.130 45 t/m 64 jaar
54.397 65 t/m 79 jaar
18.913  80 en ouder

47,9% autochtoon
52,1% allochtoon 

47,1% Nederlands
7,6% Turks
5,9% Marokkaans
9,0% Surinaams
2,5% Antilliaans & Arubaans
2,3% Zuid Europees
9,3% Overig geindustrialiseerd
16,3% Overig niet geindustrialiseerd 

Gem. besteedbaar inkomen per huishouden
32100

Stadsdeel
41.609 inwoners

9.806  0 t/m 19 jaar
19.287 20 t/m 44 jaar
9.309  45 t/m 64 jaar
2.634  65 t/m 79 jaar
573  80 en ouder

25,6% Nederlands
8,7% Turks
9,6% Marokkaans
16,1% Surinaams
5,0% Antilliaans & Arubaans
2,1% Zuid Europees
4,3% Overig geindustrialiseerd
28,6% Overig niet geindustrialiseerd

Gem. besteedbaar inkomen per huishouden
24540

Buurt
4659 inwoners

1.222 0 t/m 19 jaar
1.884  20 t/m 44 jaar
1.121 45 t/m 64 jaar
342  65 t/m 79 jaar
90  80 en ouder

17,3% autochtoon
82,7% allochtoon

17,1% Nederlands
20% Turks
15,9% Marokkaans
14,1% Surinaams
5,1% Antilliaans & Arubaans
1,3% Zuid Europees
3,4% Overig geindustrialiseerd
22,6% Overig niet geindustrialiseerd

Gem. besteedbaar inkomen per huishouden
23700

Plangebied
337 inwoners

42 jonger dan 55
291 55 en ouder
167 65 en ouder

Den Haag

Laak

Laakhaven-West

Stieltjesstraat
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Het plangebied de Stieltjesstraat kent relatief weinig 
inwoners waardoor er slechts enkele demografische 
gegevens beschikbaar zijn door gebrek aan data. De 
buurt Laakhaven-West of het stadsdeel Laak waar de 
Stieltjesstraat onderdeel van uitmaakt geven wel inzicht 
in de situatie van de wijk. De kleuren die gebruikt worden 
in de grafieken zijn te koppelen aan een gebied zoals in 
de onderstaande legenda is aangegeven.

In het ‘Projectplan Stieltjesstraat, beschut wonen bij 
Staedion met een Flatcoach’ opgesteld door Staedion, 
Florence en MOOI (2016), zijn data te vinden over 
de leeftijd van de inwoners van de Stieltjesstraat. 
In de onderstaande grafieken wordt dit percentage 
vergeleken met de gehele stad Den Haag. Te zien is dat 
de percentages ouderen aanzienlijk hoger liggen in de 
Stieltjesstraat dan in de gehele gemeente.

Etnische achtergrond: Laakhaven-West kent in 
vergelijking met geheel Den Haag een hoog percentage 
allochtone bewoners. Slechts 17,1% van de bewoners is 
autochtoon.

Gemeente Den Haag

Stadsdeel Laak

Buurt Laakhaven-West

Plangebied Stieltjesstraat
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https://denhaag.
buurtmonitor.nl
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De achtergrond van de bewoners in Laakhaven-West is 
zeer divers zoals in de onderstaande grafiek te zien is. 
Ter vergelijking zijn ook de grafieken van Den Haag en 
het stadsdeel Laak bijgevoegd. Opvallend is dat de Turkse 
gemeenschap de grootste groep in de buurt vormt, 
gevolgd door Nederlands, Marokkaans en Surinaams.
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Het gemiddeld besteedbaar inkomen per jaar van 
Laakhaven-West ligt net onder het gemiddelde van 
stadsdeel Laak en ruim onder het gemiddelde van Den 
Haag.

In Den Haag richt het minimabeleid zich op huishoudens 
met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal 
minimum. Een aantal regelingen is echter bedoeld 
voor huishoudens met een inkomen tot 105% of tot 130% 
van het wettelijk sociaal minimum. Het percentage 
huishoudens dat van deze regelingen gebruik maakt is te 
zien in de onderstaande tabel. Ook in deze tabel komt de 
ongunstige financiële situatie van Laakhaven-West naar 
voren. Op alle punten scoort de buurt het slechtst. 
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De buurt Laakhaven-West heeft meerdere nadelige 
demografische gegevens betreft financiën van de 
bewoners. Het percentage niet werkende werkzoekenden 
is 20,1%, dit is bijna het dubbele van Den Haag waar dit 
11,5% is. Ook zegt 46% van de inwoners van Laak wel eens 
te moeten bezuinigen op de primaire levensbehoefte. 
 
De armoede van de buurt is ook terug te zien in 
het woningaanbod. De onderstaande diagrammen 
geven de verdeling van het eigendomstype van het 
woningaanbod aan. Het meest opvallende getal is dat 
de woningen in Laakhaven-West voor 71,4% uit sociale 
huur bestaat. In Den Haag is dat aandeel slechts 33,3%. 
Daarnaast bestaat de woningvoorraad in Laakhaven-
West voor 98,7% uit appartementen en 1,3% uit 
eengezinswoningen. Dit tegenover 77,7% appartementen 
en 22,3% eengezinswoningen in heel Den Haag. Van 
deze woningvoorraad in Laakhaven-West bestaat 30,1% 
uit woningen van één of twee kamers, 29,2% bestaat 
uit driekamer woningen. Ook dit ligt significant hoger 
dan de 15,2% één- of tweekamerwoningen en 24,4% 
driekamerwoningen in heel Den Haag. 

De gemeente Den Haag heeft in 2014 een onderzoek 
gedaan in stadsdeel Laak naar het oordeel over de eigen 
buurt. Hieruit blijkt dat de bewoners van Laak niet erg 
anders over hun eigen buurt denken dan Hagenaars over 
hun eigen buurt. Echter vind wel 29,4% van de bewoners 
dat de eigen buurt is achteruitgegaan ten opzichte van 
20% van het Haags gemiddelde.

demografische gegevens

Ty
pe

 v
an

 e
ig

en
do

m
 v

an
 w

on
in

ge
n 

in
 D

en
 

H
aa

g 
en

 L
aa

kh
av

en
-W

es
t

45,1%

71,4%

20,1%

8,2%

33,3%

20,9%

Koopwoning

Sociale huur

Koopwoning

Sociale huur

Particulieren 
huur

Particulieren 
huur



60 het gasthuis van welzijn

Rapportcijfer woonomgeving 

Rapportcijfer leefbaarheid 

Rapportcijfer woning 

Mijn buurt is vooruitgegaan 

Mijn buurt is achteruitgegaan 
 

In de buurt zijn goede speelplekken 

In de buurt zijn goede voorzieningen 
voor jongeren 

In de buurt wonen veel Hagenaars van 
Nederlandse en buitenlandse afkomst 

door elkaar. 

De omgang tussen Hagenaars van 
Nederlandse en buitenlandse afkomst 

is goed.
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Voor wat betreft de behoefte, het aanbod en de potentie 
van mantelzorg en vrijwilligerswerk scoort het stadsdeel 
Laak op veel punten onder het percentage van Den haag. 
Echter geeft in Laak slechts 6% aan dat zij mantelzorg 
ontvangen en verleent 17% mantelzorg. Wel ervaren de 
bewoners beperkingen op het gebied van huishouden, 
mobiliteit en sociale contacten. Dit zal zeker in de 
Stieltjesstraat, waar 86,4% van de bewoners ouder is dan 
55 een probleem kunnen zijn. In het stadsdeel Laak geeft 
42% van de bewoners aan mantelzorg te willen verlenen 
als dat nodig is. Dit is een hoopvol getal en zelfs hoger 
dan het percentage in heel Den Haag. Er is dus ruimte 
om deze potentiele mantelzorgers in te zetten voor de 
inwoners welke beperkingen ervaren.

Laakhaven-West staat op de 2e plek in de lijst met 
buurten met de grootste achterstand in Den Haag. Ook 
deze demografische gegevens tonen aan dat de buurt 
op het gebied van inkomen, werk, waardering voor de 
wijk en woninggrootte achter ligt op de rest van Den 
Haag. Laakhaven-West is een multiculturele wijk met 
verschillende, ongeveer even grote, etniciteitsgroepen. De 
inwoners ervaren beperkingen op verschillende gebieden 
maar het stadsdeel Laak kent een groot aantal inwoners 
dat mantelzorg wil verlenen als dat nodig is.

Laakhaven-West staat op de 2e plek in de lijst met de 
buurten met grootste achterstand in Den Haag

demografische gegevens
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De Stieltjesstraat ligt niet ver van het ov knooppunt en 
treinstation Holland Spoor, nabij een aantal commerciële 
activiteiten, bushaltes en een politiebureau. De directe 
omgeving bestaat ten noorden vooral uit woningbouw met 
grote parkeerterreinen en ten zuiden een groenstrook 
met een singel. 

Vanwege het feit dat een groot percentage 
bewoners minder mobiel is, ervaren zij een gebrek 
aan  supermarkten en winkels voor de dagelijkse 
boodschappen in de directe omgeving. Ook is er een 
aantal sociaalmaatschappelijke diensten aanwezig in de 
buurt, maar deze zijn vooral gericht op individuen met 
problemen en dragen daarom niet bij aan een levendige 
omgeving. 
De openbare ruimte is ontworpen voor de auto en de 
toegang naar de verschillende gebouwen is niet rationeel 
verdeeld over de hoofdontsluiting, waardoor bewoners 
gedwongen worden tot onlogische omleidingen. De 
begane grond niveaus die naast de parkeerplaatsen zijn 
gelegen worden gekenmerkt door blinde muren met 
enkel deuren naar de bergingen. 

De groenstrook is één van de kwaliteiten van de buurt en 
ook voor de lokatie van onze case-study, het buurthuis 
De Stiel, die hierop uitkijkt. De singel in deze groenstrook 
representeert tegelijkertijd een andere barrière die 
de buurt afsluit, namelijk de twee watergrenzen: 
de Laakhaven aan de noordzijde (met een drukke 
verkeersweg) en de Laakkade aan de zuidzijde. Een meer 
vitale en multifunctionele aanwezigheid van functies op 

ruimtelijke 
gegevens  
Stieltjesstraat
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de locatie van De Stiel (welke later meer in detail wordt 
beschreven) kan een grote kans zijn voor de ontwikkeling 
en de kwaliteit van wonen in de buurt.

ruimtelijke gegevens Stieltjesstraat
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De Stiel werd gebouwd in de 1970’s als een wijk- en 
dienstencentrum en onderdeel van een bouwproject 
met hoog- en laagbouw. Het buurthuis bestaat uit één 
bouwlaag en is opgebouwd uit een lichte bakstenen gevel 
met houten kozijnen en gedateerde details. De stalen 
constructie, gebaseerd op een grid van 4x9,6 meter staat 
in het interieur een bepaalde flexibiliteit toe, welke op 
dit moment verdeeld is in twee ruimten: het afgestoten 
noordelijke deel en het zuidelijke deel dat op dit moment 
in gebruik is als het buurthuis, De Stiel. 

In de context van de Stieltjesstraat is het gebouw gelegen 
tussen een hoog- en een laagbouw deel aan het einde 
van een parkeerterrein. Vanwege de lokatie hiervan 
is dit verworden tot een afgelegen pleintje waar geen 
activiteiten plaats vinden en geen verbinding mogelijk is 
naar de aan de zuidkant gelegen groenstrook en singel, 
omdat het gebouw aan de westzijde grenst aan de 
hoogbouw en aan de oostzijde via een transformatorhuis 
(trafo) grenst aan de laagbouw. De begane grond van 
de hoogbouw is gesloten aan de pleinzijde en wordt 
gekenmerkt door een serie deuren die enkel toegang 
bieden tot de bergingen van de woningen, die door 
bewoners veelal gebruikt worden voor het parkeren van 
hun scootmobiel. In het perspectief van de revitalisatie 
en renovatie, is de onvriendelijke en onsuccesvolle 
behandeling van de begane grond één van de 
belangrijkste aandachtspunten.

De Stiel:  
gebouw  
analyse
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aanzicht gevel noordoost

aanzicht gevel zuidoost

aanzicht gevel zuidwest

aanzicht gevel noordwest 
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Het ontwerp voor het Gasthuis van Welzijn is niet alleen 
een architectonische opgave, maar eerder een resultaat 
van een proces van samenwerking tussen verschillende 
disciplines op het gebied van lichte zorg, sociale 
inclusie, revitalisering van buurten, vernieuwing van de 
gebouwenvoorraad en energie prestaties. Dit project was 
niet haalbaar zonder de samenwerking tussen al die 
deskundigen. Bovendien, het is een levend project dat 
begint met een gebouw en dat voortleeft door de mensen. 
Het gaat over een plek die gastvrijheid, toegankelijkheid 
en flexibiliteit uitstraalt, waarin verschillende mensen 
hun eigen plek kunnen vinden voor zorg én het naar 
elkaar omzien.

Om richtlijnen en een programma van eisen (PvE) op te 
kunnen stellen van dit nieuwe concept voor het gasthuis 
heeft het team van architecten contact gezocht met 
verschillende specialisten op het gebied van vastgoed, 
het sociaalmaatschappelijke veld en medische zorg. 
Sommige van deze contacten zijn betrokken geweest 
bij het gehele proces, anderen in de beginfase van het 
concept. 

In het diagram is deze samenwerking in beeld gebracht.

De gemeente Den Haag heeft actief geparticipeerd in onze 
bijeenkomsten. Desalniettemin zou het ideale scenario 
zijn dat de gemeente de leiding neemt in het verbinden 
van de betrokken partijen en het ondersteunten bij het 
realiseren van het project.

door kruisbestuiving 
naar een  
nieuw plan
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de bewoners 

De reactie van de buurtbewoners en gebruikers van 
het huidige buurthuis op het idee van het Gasthuis van 
Welzijn waren positief en droegen bij aan een beter 
begrip van wat nodig is voor een dergelijke ingreep. 

We laten graag twee van deze reacties zien. De eerste 
reactie is die van Frieda Stolp, betrokken vrijwilliger 
bij De Stiel. Zij was geïnformeerd en betrokken bij de 
gesprekken over de opzet van ons plan. De tweede is van 
Petra van Harmelen, zij is een vaste bezoeker van De 
Stiel en heeft ons duidelijke ideeën meegegeven over het 
gebruik van de ruimte en uitnodigen tot participatie in het 
buurthuis.

Frieda Stolp is vrijwilliger in De Stiel. Ze vertelt ons 
dat ze al bijna 12 jaar in de Stieltjesstraat woont en als 
vrijwilliger bijna iedere dag in het buurthuis te vinden is.  
 
Vraag: denkt u dat als we het buurthuis aan zouden 
passen door bijvoorbeeld een open en transparante gevel, 
dat het ook voor mensen aantrekkelijker zou zijn?  
Frieda: “Ja ik denk het wel, ik weet het haast wel 
zeker. Het zou wat toegankelijker worden voor 

Frieda Stolp
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mensen, het zou ook makkelijker worden om met 
rolstoelen naar binnen te kunnen komen.” 

Vraag: Wat zou u ervan vinden als we een groendak met 
eventueel een serre op het dak plaatsen? 
Frieda: “Een serre op het dak, dat lijkt mij wel leuk.’’ 
  
Vraag: Als een deel van het groendak een moestuin zou 
zijn waar mensen zelf groenten en kruiden kunnen laten 
groeien? 
Frieda:‘’Zou niet gek zijn, ik denk dat mensen dat best 
wel leuk zouden vinden.’’

Vraag: Zou u naar het buurthuis gaan als deze soms als 
restaurant wordt gebruikt waar mensen uit de buurt voor 
elkaar kunnen koken? 
Frieda: ‘’Dat zou ook mooi zijn, alleen dan ga je weer 
krijgen dat iedereen welkom is en het is eigenlijk 
echt wel voor senioren bedoeld, maar misschien de 
keuken wat groter zodat je ook aan de andere kant 
kunt bestellen dat lijkt mij wel iets. (…) Er zit nog 
zoveel ruimte achter wat helemaal niet benut wordt, 
dat staat gewoon leeg.” 

Vraag: Zou het gebouw dan meer een gebouw kunnen 
worden voor verschillende doelgroepen? 
Frieda:“Ja waar iedereen zijn eigen plekje heeft .”   

Vraag: Zou je elkaar dan in het buurthuis kunnen 
ontmoeten? 
Frieda:”Misschien bij sommige activiteiten zeggen 
van nou ja, we kunnen wel met elkaar iets doen, we 
zijn ook met elkaar in een buurt.”

door kruisbestuiving naar een nieuw plan
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Petra van Harmelen woont sinds 2013 in de buurt en 
bezoekt met regelmaat het buurthuis.  
 
Vraag: Heeft u er behoefte aan als het buurthuis een plek 
wordt waar u anderen om hulp kunt vragen en anderen 
hulp kunt bieden? 
Petra: ‘’Dat zou wel heel prettig zijn en ik denk ook 
vooral voor de ouderen mensen.’’ 

Vraag: Als we het buurthuis aantrekkelijker en 
toegankelijker maken door een ruime en transparante 
open gevel, zou u dan vaker langskomen of verwacht u 
dat anderen vaker zouden langskomen?  
Petra: ’’Ik denk dat het dan wel meer gaat trekken, nu 
komen er echt alleen maar groepen: Nederlanders 
komen alleen maar apart in een groep, Surinamers 
komen alleen maar apart in een groep, Hindoestanen 
komen alleen maar apart in een groep, maar het 
komt nu niet echt samen.’’ 

Vraag: Wat zou u ervan vinden als een buurtminimarkt in 
het gebouw geintregeerd zou worden? 
Petra: ‘’Ja je hebt nu een SRV-wagen, maar die is 
duur en rijdt alleen maar op dinsdagmiddag. (…) er 
kwam een oude vrouw met een rollator, die gaat 

Petra van Harmelen
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altijd in de kar naar binnen, ik vind dat zielig want 
ze is zo 50-60 euro kwijt aan boodschapjes en dan 
denk ik, wat heb je nou? Voor een paar boodschapjes, 
maar ja dan is de winkel weer te ver weg. Ik rijd zelf 
ook wel in een scootmobiel (…) maar in dat ding rijd 
ik zo naar de supermarkt. Maar voor oudere mensen 
zou een buurtminimarkt heel prettig zijn.’’ 

Vraag: Wat zou u ervan vinden als we een groendak met 
deels een moestuin voor de buurt op het dak plaatsen? 
Petra: ’’Dat ze bijvoorbeeld met een trappetje hier 
omhoog kunnen en zelf hun eigen groenten en 
kruiden kunnen plukken? Ja dat lijkt mij wel wat.’’

Vraag: Want is er vanuit uw appartement niets om te 
zien? 
Petra: ’’Een plat dak. En als het regent hele grote 
plassen.’’ 
Petra glimlacht, wij bedanken haar en gaan verder, het 
buurthuis in.

door kruisbestuiving naar een nieuw plan



82 het gasthuis van welzijn

Om het programma van eisen (PvE) op te kunnen 
stellen voor het Gasthuis van Welzijn hebben we 
rondetafelgesprekken georganiseerd met de betrokken 
partijen, van medisch specialisten tot zorgverleners, 
vrijwilligers en natuurlijk de bewoners zelf.  

De uitkomsten van de creatieve sessies hebben geleid 
tot de grafische weergave van het volgende PvE diagram, 
waar de relatie tussen verschillende functies, de 
grootte en de mate van privacy in het gebouw  worden 
gepresenteerd. Dit resultaat kan worden gebruikt voor 
andere vergelijkbare gebouwen. 

Nieuwe functies kunnen worden toegevoegd of 
verwijderd naar gelang de context. Dat is waarom we dit 
ontwerp niet als een resultaat zien maar als een proces, 
waarin architectuur een flexibele en gastvrije ruimte biedt 
voor de realisatie van de zorg-deler.

programma  
van eisen
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moestuin/kas 200

berging 10

berging 15

spelotheek 40

kleedkamer 15

zorgvoorziening 1
20

zorgvoorziening 2
20

spirituele
ruimte 15

bewegingsruimte 35

wachtkamer
10

keuken 30

kringloopwinkel 30

kantoor 10

lesruimte 30

bibliotheek 20

buurtminimarkt 50

woonkamer 100

statushouders woningen
150

voorportaal 
privÈ≠ruimte 20

oppasmoeder 25

technische 
ruimte 10

atrium 100

toiletten 15

kluscafÈ 50

berging 10
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Met het bestaande gebouw waarin De Stiel zich bevindt 
als uitgangspunt, was ons doel om een effectieve 
ingreep te realiseren die het gebouw een herkenbaar 
karakter geeft. Een nieuw soort archetype, dat eenvoudig 
geïmplementeerd kan worden in andere naoorlogse 
probleembuurten. 

We bieden een upgrade van het bestaande gebouw 
door hergebruik en behoud van zo veel mogelijk van 
het bestaande materiaal en de bestaande constructie-
elementen. Er wordt slechts een eenvoudige lichtgewicht 
constructie toegevoegd. Ook staat de gefaseerde 
transformatie toe dat het buurthuis in eerste instantie met 
kernfuncties werkt, en later uitgroeit met verschillende 
toegevoegde functies zoals hieronder beschreven. 

Het gebouw was niet onze enige zorg maar ook de 
context waarin het zich bevindt. Uitgangspunten voor 
ons waren leefbaarheid, toegankelijkheid en openheid 
in relatie met de omgeving. Daarvoor hebben we 
ingrepen gedaan zoals doortrekken van het interieur 
in het exterieur, door de ruimte in te vullen met nieuwe 
functies en activiteiten. Blinde gevels op de parkeerplaats 
werden aangepakt en obstakels verwijderd (zoals het 
transformatiehuis en de tuinhekken) om de doorgang 
rondom het gebouw mogelijk te maken. 

In deze herinrichting heeft het gebouw verschillende 
ingangen, via drie gevels, allen gericht op het centrale 
atrium. Dit helpt bij het verbeteren van de doorstroming 
en openheid en maakt een visuele controle mogelijk. 

een 
nieuw 
plan



Alles is bedoeld om een flexibele ruimte te bieden die 
het elkaar onmoeten van mensen vergemakkelijkt met 
het oog op de zorg-deler. Alles wat levendigheid en 
activiteiten biedt in en om het gebouw, is geconcentreerd 
op de begane grond.

kernfuncties: persoonlijke zorgruimtes 

Een tweede groep van functies vraagt om een hoger 
privacy niveau. In deze groep vinden we de functies 
gericht op medische en lichamelijke zorg. Al deze 
ruimtes zijn geplaatst in een meer besloten gebied met 
een privé karakter. Voor de privacy van de gebruikers is 
een voorportaal geïntroduceerd dat de publieke ruimten 
met de privé ruimten verbindt. Ook de toiletten zijn in 
dit besloten gebied geplaatst. Concreet betrekent dit dat 
de wachtkamer voor de arts, fysiotherapie, pedicure, 
trombosedienst, psychische zorg, wijkverpleegkundige 
een gedeelde en discrete ruimte is. De artsen- en 
zorgvoorzieningsruimten zijn voorzien van glazen 
puien die een gemakkelijke uitweg vormen in geval van 
bedreigende situaties. 

De gymzaal is ook een onderdeel van dit privégebied. 
Het kan gebruikt worden als sport-, yoga- en 
bewegingsfaciliteit. De flexibele lay-out maakt het 
mogelijk om de gymzaal met de multireligieuze ruimte 
te verbinden. Deze ruimte kan gebruikt worden voor 
geloofsuitingen voor mensen met een verschillende 
religieuze achtergrond uit de buurt. Bij de aansluiting op 
het atrium, kan deze ruimte beschikbaar zijn voor grotere 
groepen mensen. 

aanvullende functies
 
Naast de kernfuncties van de zorg-deler hebben we 
aanvullende functies geïntroduceerd die een betere 
interactie tussen gebruikers mogelijk maken en een 

een nieuw plan
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aantrekkelijkere ruimte creëren. 

Een belangrijke aanvullende functie is een 
buurtminimarkt, waar inwoners producten voor 
hun eerste levensbehoefte en lokale producten uit 
de moestuinen kunnen vinden. In de openingstijden 
functioneert de minimarkt ook als doorloopruimte 
om het atrium van het gebouw te bereiken en als 
ontmoetingsplek voor bewoners. In de buurt van de 
markt is ook ruimte voor een kringloopwinkel, waar 
bewoners tweedehands spullen uitwisselen. Een 
kluscafé voor elke vorm van reparaties wordt langs 
de gevel geplaatst. Hier kunnen mensen machines en 
gereedschappen gebruiken om bijvoorbeeld fietsen en 
meubels te repareren, niet alleen voor zichzelf, maar 
ook ten dienste van anderen of gezamenlijk met andere 
bewoners met beperkte handvaardigheden. Dit is ook een 
kans voor ontmoeten, sociale binding en de uitwisseling 
van kennis en vaardigheden voor mensen met beperkte 
sociale contacten.

Belangrijk om op te merken in het ontwerp is dat deze 
functies zo geplaatst zijn dat deze op de begane grond 
voor de bergingen worden geplaatst, waardoor de blinde 
gevels en de doodlopende weg van de huidige situatie 
verdwijnen. 

Om jonge gebruikers aan te trekken en te stimuleren 
vindt u in deze uitbreiding ook een speelotheek waar 
kinderen speelgoed kunnen uitwisselen, lenen en 
samen spelen in een veilige omgeving. Dit is ook een 
plek waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en zich 
kunnen aanbieden om toezicht op elkaars kinderen te 
houden. In de huidige lay-out is deze ruimte verbonden 
met een openlucht speeltuin en een binnenruimte voor 
oppasmoeders, die zich op de eerste verdieping bevindt. 
Voor ouders met minder financiele middelen biedt dit 
een mogelijkheid de dagelijkse verzorging van (kleine) 
kinderen te delen zonder te hoeven betalen voor een 
kinderdagverblijf of een buitenschoolse opvang. De 
aanwezigheid van kinderen in het gebouw kan tevens 
een rol spelen in het welbevinden van de ouderen in het 
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gebouw. 

De ruimte voor de jonge gebruikers is onderdeel van 
een uitbreiding bovenop het bestaande gebouw, een 
lichtgewicht structuur bestaande uit kassen, gemaakt van 
staal, polycarbonaat en glas met groene buitenruimtes. 
Deze bovenste laag is verbonden via een transparante 
lift en een trap door het atrium en de binnenplaats. Hier 
vinden we een buurtbibliotheek en een moestuin. De 
tuin strekt zich uit onder een serre en op het terras waar 
bewoners in een moestuin kunnen werken. Waarna de 
oogst in de gemeenschappelijke keuken kan worden 
verwerkt.

Een bijzonderheid van de eerste verdieping is de 
aanwezigheid van een woning voor statushouders. 
Zoals we in het eerste deel van dit onderzoek hebben 
beschreven, geloven wij dat vluchtelingen een groep 
potentieel kwetsbare mensen vormen die van waarde 
voor onze samenleving is. Deze groep heeft grote 
behoefte en ook de wil te integreren. De groep kan ook 
kennis en vaardigheden ter beschikking stellen die 
gunstig zijn voor de buurt. Aangezien deze groep geen 
recht heeft op sociale woningen, integreert dit project als 
pilot een aantal kamers voor hen in de bouw van de zorg-
deler. Hun aanwezigheid kan als het ware een lopende 
motor van het gasthuis vormen en kan een nieuw 
voorbeeld van integratie vertegenwoordigen. 

een nieuw plan
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verbeterde toegankelijkheid

Een doorslaggevende beslissing voor de verbetering van 
de toegankelijkheid voor het gasthuis en haar omgeving 
is de verplaatsing van de transformatorruimte in het 
gebouw. Het verplaatsen van de “trafo” is een technische 
operatie dat een aantal gevolgen heeft, maar de 
herplaatsing zorgt voor een maximale doorlaatbaarheid 
rondom het gasthuis. Dit betekent vrije toegang vanaf 
elke zijde, voetgangers stromen van noord naar zuid en 
kunnen langs en door de gevels naar het park. Hiermee 
verdwijnt het doodlopende plein aan de noordkant van 
het gebouw. Kortom, een groot effect voor een relatief 
beperkte inspanning.
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Het gasthuis van welzijn is ontworpen om met de tijd 
mee te kunnen groeien, een stapsgewijze strategie die 
een verandering van programma, gebruikersfeedback, 
groei met de buurt en een meerjaren budgetplanning 
toelaat. Alle ontwerpstappen zijn weloverwogen om 
onnodige hoge investeringen te voorkomen door het 
maximaliseren van de potentie van de bestaande 
constructie. 

Door de volgende pagina’s van het boek door te bladeren 
als een flipboek, kan men het gebouw stap voor stap zien 
groeien, niet alleen als een structuur, maar ook als een 
katalysator van activiteiten, menselijke uitwisseling en 
gezamenlijk doorbrengen van het dagelijks leven. 

Je kunt je voorstellen dat een stapsgewijze renovatie, 
waarin nieuwe energie, nieuwe financiële draagkracht, 
en nieuwe ideeën dit groeiproces helpen evolueren. 

ontwikkeling  
en groei  
(een soort flipboek)
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bestaand 
 gebouw

Het bestaande buurthuis De Stiel is 
tussen een laag- en hoogbouw woonblok 
geplaatst. Verbonden met de laagbouw via 
het transformatorhuis, blokkeert het elke 
mogelijkheid van verbinding tussen de 
straat (Stieltjesstraat) in het noordwesten 
en het park in het zuidoosten. Een privé 
tuin met een metalen hek domineert 
het gebouw op begane grond niveau 
aan de zonzijde, en geeft een gevoel van 
ontoegankelijkheid en afscheiding van 
dezelfde buurt die het juist zou moeten 
dienen. De begane grond van de hoogbouw 
is een gesloten muur, er is niets in de 
huidige situatie dat bewoners uitnodigt om 
dichterbij te komen.





bestaand 
 interieur 

Het interieur van het bestaande 
gebouw wordt gekenmerkt door een 
gefragmenteerde opzet met kleine ruimtes 
en enkele grotere, opgebouwd in goedkope 
beton blokken. Een donkere gang leidt de 
gebruiker door het gebouw zonder hierbij 
andere doorsteken mogelijk te maken.





gedeeltelijk 
afbreken en  

een nieuwe trafo

Dankzij de flexibiliteit van de bestaande 
constructie, ontstaat bij het verwijderen 
van de scheidingswanden een vrije open 
ruimte. Alleen een aantal stalen kolommen 
definieert nu de ruimte waardoor het 
licht vanuit het zuiden door het gebouw 
naar het noorden vloeit. Dit biedt nieuwe 
uitnodigende perspectieven. Hetzelfde 
gebeurt buiten, waar het bestaande 
transformatorhuis verwijderd wordt en 
de tuinhekken verdwijnen, waardoor een 
volwaardige doorstroming tussen de straat 
en het park ontstaat.





nieuwe  
indeling

Voor de nieuwe indeling is het ook nodig 
om nieuwe afscheidingswanden binnen 
het gebouw te creëren, om de nieuwe 
functies mogelijk te maken. In het nieuwe 
plan voor het Gasthuis van Welzijn blijft 
het mogelijk om zich van noordwest naar 
zuidoost en van zuidwest naar noordoost te 
bewegen. In de meer publieke ruimte is de 
enige geplaatste afscheiding transparant 
en verwijderbaar. In de meer privé ruimte, 
gericht op zorg, definiëren de wanden 
de ondersteunende ruimte, maar de 
activiteiten vinden langs de gevel, met 
natuurlijk daglicht, plaats.





ontwaken van een  
nieuw gasthuis

Al na slechts de eerste stappen kan 
het nieuwe concept van een buurthuis 
gaan functioneren. Met de keuken, 
de woonruimte en de zorgfuncties, 
verschijnt de verdeling tussen publieke 
en privé functies en begint het gebouw te 
functioneren als zorg-deler.





nieuwe 
omhulling

Door de bestaande raampartijen te 
verwijderen en te integreren in een nieuwe 
translucente omhulling opent het gebouw 
zich naar het exterieur. Dit biedt het 
gebouw de mogelijkheid extra ruimte te 
creëren tussen binnen en buiten.





een nieuwe buffer

De constructie van een nieuwe 
lichtgewichte, semi-transparante gevel 
creëert een nieuwe uitgebreide loggia rond 
de zonnige zijden van het gebouw. Deze 
ruimte heeft een dubbele functie: aan de 
ene kant versterkt het de ruimtelijkheid en 
de transparantie van de publieke ruimte 
van het gebouw, aan de andere kant werkt 
het als een thermische buffer tussen 
buiten en binnen. Het voorziet het gebouw 
op een duurzame wijze van warme 
ruimte in de winter en een verkoelende 
open veranda in de zomer. De technische 
oplossing voor de omhulling zal in het 
volgende hoofdstuk worden beschreven. 





kassen

Nadat de begane verdieping is verruimd 
en transparanter gemaakt, kunnen 
bijkomende functies plaatsnemen op het 
grote platte dak. Door middel van een 
doorbraak van het dakvlak zet het atrium 
zich voort op het eerste niveau. De lift 
en trap bevinden zich in de vide van het 
atrium. Een lichtgewicht kas begint op dit 
niveau te groeien, waardoor de structurele 
draagkracht van het bestaande gebouw 
gerespecteerd wordt. Een eerste echte 
moestuin vindt zijn plek onder het nieuwe 
dak, waaraan later nieuwe functies kunnen 
worden toegevoegd.





oppasmoeder

In de nabijheid van de moestuin is ruimte 
voor oppasmoeders. Ouders kunnen daar 
de zorg voor kleine kinderen delen. Deze 
kleine kinderopvang heeft ook toegang tot 
een buitenspeelplaats.





bibliotheek/
studieruimte

Samen met de groei van de kas verschijnt 
een nieuwe plek in deze bovenste laag: de 
buurtbibliotheek, waar het mogelijk is om 
boeken te ruilen en een stille plek te vinden 
om samen te studeren.





statushouders 
woning

De bovenste laag wordt voltooid met 
de toevoeging van een speciale functie: 
een woning voor statushouders, waar 
enkele families, of een kleine groep 
jonge alleenstaanden, samen kan 
wonen voor een bepaalde periode. Door 
deze ruimte te creëren, verbreden we 
niet alleen het concept van zorg naar 
de inwonersgroep vluchtelingen, maar 
bieden we hen ook een kans om op 
een actieve wijze te integreren door 
onderdeel te worden van de zorg-
deler. Uiteindelijk kan dit leiden tot het 
nemen van verantwoordelijkheden 
in het draaiende houden van het 
gasthuis. Deze woning heeft een 
binnenplaats die licht en lucht doorlaat 
in de woonruimte. Bovendien kunnen 
de bewoners hierdoor profiteren van 
een bepaald niveau van privacy. Deze 
keuze ligt in lijn met de traditie van 
hofjeswoningen maar ook die van 
de Midden-Oosterse binnenplaats 
typologie.





een levendige  
plint voor de 

hoogbouw 

De bovenste laag is nu 
eindelijk gesloten met 
een deels transparante en 
deels gesloten dak met 
zonnepanelen die hiermee 
zowel licht doorlaat als licht 
opvangt voor de opwekking 
van groene energie. 

Rondom de kas kan genoeg 
groen op het dak van 
de begane grond loggia 
groeien. Tegelijkertijd 
krijgen de blinde gevels 
op de begane grond van 
het hoogbouw blok nieuw 
leven door de toevoeging 
van een nieuwe lichtgewicht 
constructie. De uitbreiding 
bevat nieuwe functies zoals 
een speelotheek, voor de 
uitwisseling van speelgoed, 
een kringloopwinkel, en 
een werkplaats  voor de 
reparatie van fietsen en 
bijvoorbeeld meubilair.





een groen dak  
voor iedereen

De nieuwe uitbreiding wordt 
een nieuwe levendige plint 
voor de hoogbouw. Bovenop 
het dak bevindt zich een 
tuin die de bewoners van 
hoogbouw ruimte geeft voor 
het planten en laten groeien 
van groenten om te delen in 
het Gasthuis van Welzijn.
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Een belangrijk deel van het ontwerp is de ambitie om 
de echte technische uitdagingen van de renovatie van 
naoorlogse gebouwen met hun potentie en beperkingen 
te behandelen. Het plan dat we voorstellen is ervoor 
te zorgen dat de bestaande constructie tot op het punt 
van de kolommen en balken op hun originele plaats 
behouden blijft, de ramen verwijderd en herplaatst 
worden naar de nieuwe gevel, in de originele vorm, 
en het transformatorhuis wordt verplaatst binnen een 
kleine afstand om grote technische consequenties te 
voorkomen. 

Op het bestaande dak voegen we een lichtgewicht kas 
toe, die dienst doet als thermische buffer met extra 
zonnepanelen. Het nieuwe dak van de uitbreidingen 
is ook een groen terras, dat een regenwaterbuffer en 
thermische isolatie biedt aan de ruimte eronder. 

Deze oplossingen richten zich op de slechte de staat 
van het huidige gebouw en zijn lage isolatiewaarde. De 
toevoeging van een nieuwe omhulling op de begane 
grond is bedoeld om te voorzien in een duurzame 
thermische buffer en om energie te besparen voor 
verwarming en koeling. Ook zou een warmtepomp 
geplaatst kunnen worden.

Zoals hiervoor beschreven, met het doel van een circulair 
gebruik van materialen, hebben we de bestaande gevel 
en ramen in het gebouw laten staan en in sommige 
gevallen, verplaatst. 
Naast aan een economische en duurzame ambitie, is ons 

praktische  
uitwerking
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doel om de betrokkenheid van de bewoners te vergroten, 
door hen waar mogelijk te betrekken bij eenvoudige 
ombouwwerkzaamheden zoals het verwijderen van 
ramen, lichte sloopwerkzaamheden en het in elkaar 
zetten van het eenvoudige gevelsysteem van de buffer 
loggia. 
Dit systeem is gebaseerd op een structureel raamwerk 
gemaakt van gegalvaniseerd staal. Dit is een modulair 
raamwerk dat is opgebouwd uit lijnvormige elementen 
die na het transport op de locatie stuk voor stuk in 
elkaar gezet kunnen worden. De grote openslaande 
deuren zijn ook opgebouwd uit een gegalvaniseerde 
stalen constructie met diagonale stalen kabels. Binnen 
deze deurframes (2x3,7 meter) worden de bestaande 
houten raamkozijnen geplaatst, op een manier waarop 
zoveel mogelijk van hun originele positie in de gevel 
gerespecteerd wordt. Simpelweg door ze te plaatsen op 
de nieuwe omhulling van de gevel.  
Rondom de bestaande ramen wordt de nieuwe gevel 
voltooid door translucente polycarbonaat kanaalplaten, 
welke lichtgewicht en deels isolerend zijn. Die grote 
deuren kunnen voorgemonteerd worden in een 
werkplaats, idealiter binnen het gebouw, en ter plaatse 
worden aangebracht. Op de plaats van de oude ramen 
is de gevel nu open. Om een dubbele huid te kunnen 
bewerkstelligen, worden alle bestaande openingen 
voltooid met lichtgewicht transparante schuifdeuren. De 
kassen op de eerste verdieping zijn ook opgebouwd uit 
geprefabriceerde gegalvaniseerde stalen elementen. 
De panelen tussen de raamwerken kunnen zowel van 
transparant glas, translucent polycarbonaat als massieve 
materialen (zoals hout) worden vervaardigd voor de 
interieurs. De gehele constructie kan gemonteerd worden 
met droge verbindingen en gedemonteerd worden om 
vervolgens elders hergebruikt te worden.

Het dak dat de kassen omringt is gemaakt van 
geprofileerde staalplaat, waterbestendig (gerecycled) 
epdm dakbedekking en een substraatbodem voor de 
groei van groenten.

praktische uitwerking
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praktische uitwerking:  
gevel detail

de bestaande gevel

de bestaande 
raampartij 
herplaatsen

de nieuwe 
lichtgewicht 
semi-transparante 
omhulling
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de omhulling kan 
naar behoefte 
worden geopend

met een nieuw 
lichtgewicht dak 
wordt een loggia 
gecreëerd
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economische haalbaarheid 

Na alle aspecten van het Gasthuis van Welzijn geschetst 
en ontwikkeld te hebben in dit ontwerpend onderzoek, is 
het belangrijk ook aandacht te geven aan de economische 
haalbaarheid. 

Een goed budgetplan voor dit concept kan alleen 
worden opgesteld door hierbij alle relevante actoren 
op het gebied van sociale bijstand, gezondheidszorg, 
gemeentelijke diensten, vrijwilligerswerk, hulp bij 
vluchtelingen en woningcorporaties te betrekken.
Het is een breed scala aan partners die samengebracht 
moeten worden met één gemeenschappelijk doel. In 
het ideale scenario moet één actor het voortouw nemen 
en dat zou logischerwijze de gemeente zijn die als 
teamleider kan fungeren, of zelfs als opdrachtgever voor 
een gecoördineerde interventie.

Niettemin biedt het concept van het Gasthuis van Welzijn 
al wat antwoorden op budgetstrategieën.Vannuit een 
structureel en technisch oogpunt wordt zoveel mogelijk 
van het bestaande hergebruikt. De bouw is gebaseerd op 
stappen die kunnen worden aangepast aan de ruimte in 
de begroting en het succes van het initiatief. 

Een buurtminimarkt, een huisarts en andere 
zorgactiviteiten vinden hun plaats in het gebouw, 
die voorzien in een teruggave in termen van 
huuropbrengsten en een verdeling van de lopende 
kosten.

De multifunctionele ruimten, fitnessruimte en andere 
ruimtes in het gebouw kunnen aan externe exploitanten 
worden verhuurd.  

De woning voor statushouders is bedoeld als een van de 
mogelijke oplossingen voor vluchtelingenwoningen en 
wordt daarom gesubsidieerd binnen de door de overheid 
toegewezen begroting. 

Groenten die groeien in de moestuin en in de kas kunnen 
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in de keuken worden gebruikt en in de buurtminimarkt 
worden aangeboden. 

Wij geloven dat het restaurant ook voor externe 
bezoekers een hippe plek in de stad kan worden, waarbij 
de bezoeker een nieuw voorbeeld van een participatie-
economie ontdekt en regionale gerechten bereid door 
zowel autochtonen als allochtonen van verschillende 
culturele en culinaire achtergronden proeft.

praktische uitwerking
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Het belangrijkste speerpunt van het Gasthuis van Welzijn 
is delen. Het delen van zorg in de zorg-deler, maar ook 
delen in het algemeen. 

Vanzelfsprekend hebben ook kwetsbare mensen hebben 
iets waardevols te bieden, hun tijd en hun specifieke 
kennis en vaardigheden op één gebied. Men helpt zijn 
buur en vice versa waardoor een deugdzame keten 
van lichte zorg ontstaat die kan overleven zonder hoge 
subsidies. 

Een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid, 
betekenisgeving, van integratie en inclusie, in een 
levendig gerenoveerd gebouw zal dit proces helpen om 
op eigen benen te kunnen staan. 
Dit is het ideale scenario achter dit project en we geloven 
dat gemeenten en andere actoren op het gebied van zorg 
en sociale zorg de kansen van dit concept zullen zien 
en bereid zijn dit proces te willen voortzetten naar het 
nieuwe idee van een gasthuis. 

Terwijl wij in de afrondende fase zijn van het onderzoek, 
blijkt reeds een andere gemeente, de gemeente Kampen, 
samen met het Stimuleringsfonds, een soortgelijk 
initiatief te nemen samen met ons team. Dit project 
brengt werkelijke toepassing van ons plan in een 
bestaand buurthuis dichterbij. Hier hopen we op een 
succesvol proces met grote participatie dat een voorbeeld 
kan zijn voor anderen die willen volgen. Kortom, een 
proces met een open einde.

een conclusie  
en een nieuwe  
opening



141conclusie







Dit werk is gelicenseerd onder Creative Commons “Niet Commercieel, 
Geen Afgeleide Werken, 4.0, Internationaal” (CC BY-NC-ND 4.0)

Alle redelijke inspanningen zijn gedaan door de auteurs om de bronnen 
van tekst en afbeeldingen goed te citeren. Wij verontschuldigen ons 
als een auteursrechthebbende onjuist geciteerd wordt als gevolg van 
onopzettelijke fouten of weglatingen.



Over ons:   
mauroparravicini architects 

mauroparravicini b.v. (later mauroparravicini architects) 
is in 2010 in Nederland opgericht als een internationaal 

ontwerp- en onderzoeksbureau. mauroparravicini 
architects integreert sociale en ecologische 

verantwoordelijkheid in een creatief en pragmatisch 
ontwerpproces. Het credo van het bureau is dat 

technische en natuurlijke behoeftes niet tegenstrijdig zijn, 
maar complementair. Eindgebruikers van een gebouw 

worden vanaf het begin van het proces betrokken, zodat 
hun visie kan worden geïmplementeerd in een accuraat 

ontwerp. 
Mauro Parravicini, oprichter en directeur van het bureau, 

die cum laude is afgestudeerd aan het Politecnico di 
Milano, heeft brede internationale, top-level ervaring 

opgedaan binnen belangrijke bureaus zoals Renzo Piano 
Building Workshop in Parijs, Office for Metropolitan 

Architecture (OMA) en Mecanoo in Nederland. Zijn 
werk is bij voorkeur het resultaat van multidisciplinaire 

samenwerking met adviseurs, onderzoekers, ontwerpers 
en kunstenaars. Het onderwijzen en begeleiden van 

master studenten is een belangrijk onderdeel van 
Mauro’s bezigheden. Door een sterke wederzijdse 

uitwisseling met studenten en andere docenten worden 
het onderzoek en de doelstellingen van het bureau 

verrijkt en versterkt.

www.mauroparravicini.eu



Stimuleringsfonds creatieve industrie 
AARO-programma Zorg

mauroparravicini architects BNA


