HET GASTHUIS VAN WELZIJN
Transitie-strategie voor het architectonisch vormgeven van
de participatieve samenleving in de naoorlogse wijk.
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Het Stimuleringsfonds riep in mei 2015 met de Open Oproep het
Nieuwe Gasthuis op tot het ontwikkelen van nieuwe concepten voor
mensen met een lichte zorgvraag. Het voorstel voor dit onderzoek is
opgesteld in samenwerking met mauroparravicini architects. Na de
onderzoeksfase zijn we gescheiden wegen opgegaan in het verkennen
van oplossingen voor het nieuwe Gasthuis van Welzijn. De resultaten
van dit onderzoek zal leiden tot een inspiratiebron en toetsing van
het nieuwe gebouw typologie voor gemeentes, projectontwikkelaars,
woningcorporaties en zorg- en welzijnsorganisaties.
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DE MAATSCHAPPELIJKE ROL VAN DE
ARCHITECT
Architecten hebben vaak als taak om een bestaand programma van
eisen te vertalen in een ruimtelijk ontwerp. Dit project gaat echter uit
van een meer sociale rol van de architect. Middels het ontwerpend
onderzoek wordt ruimtelijk vorm gegeven aan de maatschappelijke
trends van participatie en zelfredzaamheid. Er wordt op een
ruimtelijke-programmatische manier een oplossing gezocht voor
een maatschappelijk probleem.

01. ‘De Drie Hoven, te openen deur’. Bron: Hertzberger, H., & van Vlijmen, M. (2001).
Lessons for Students in Architecture. 010 Publishers.
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In het wooncomplex voor ouderen, De Drie Hoven, herintroduceerde
Hertzberger de halve deur als element wat de kamers een fysieke
grens gaf, maar ook vluchtig sociaal contact toestond. Een
architectonisch antwoord op de maatschappelijke problematiek van
de eenzaamheid in de anonieme bejaardentehuizen.
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DE NAOORLOGSE WIJK
VAN INSTITUTIONELE ZORG NAAR
EEN INFORMEEL NETWERK
De toenemende zorgvraag en budgettaire krapte in Nederland
leidt tot een verschuiving van verantwoordelijkheden. We moeten
als vergrijzende samenleving een andere richting inslaan om zorg
voor iedereen te kunnen blijven garanderen. De verandering van
institutionele zorg naar een informeel netwerk van vrijwilligers en
mantelzorgers betekent voor mensen zonder toereikend sociaal
netwerk dat er een tekort aan zorg ontstaat. Met name bij kwetsbare
burgers, zoals ouderen, personen met een verstandelijke beperking
en/of een psychosociale problematiek 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. Deze zorg-uitwisselaar is een
plek voor ontmoetingen en welzijnsactiviteiten die gericht zijn op de
integratie en zorg van buurbewoners en kwetsbare groepen.
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Na de Tweede Wereldoorlog was er behoefte aan een nieuwe start.
Architectuur en stedenbouw speelde hierin een centrale rol, volgens
hen was de samenleving maakbaar. De nieuwe stad werd ruim,
licht en groen met betaalbare woningen van goede kwaliteit en een
efficiënte infrastructuur. De nieuwe uitbreidingswijken werden naar
de idealen van het modernisme ontworpen en zijn gebouwd in de
periode van 1945 tot circa 1970. Deze naoorlogse wijken werden
gebouwd ten tijden van grote woningnood, materiaalschaarste en
onder een sterk gecentraliseerde ruimtelijke ordening. Het aantal
huishoudens steeg in deze periode van 2,3 miljoen in 1947 naar 3,6
miljoen in 1971. 1 Om aan deze enorme behoefte aan woningen te
kunnen voldoen werd de bouw gestandaardiseerd waarbij op grote
schaal nieuwe materialen als beton en staal werden gebruikt.
De meest herkenbare stedenbouwkundige en architectonische
principes van de naoorlogse wijken zijn de nadruk op collectiviteit
zoals de collectieve groenvoorzieningen, het open bouwblok voor
meer lucht, licht en ruimte en het scheiden van functies.
7

WAAROM HET NIEUWE GASTHUIS
VAN WELZIJN

02. ‘De zeven werken van barmhartigheid’, De Meester van Alkmaar, 1504. Bron:
Rijksmuseum Amsterdam
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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 de reizigers, pelgrims, armen,
bejaarden, invaliden en de zieken. De religieuze aard van deze
instellingen kent zijn grondslag in de Christelijke opvattingen over
armoede en liefdadigheid. Deze liefdadigheden zijn een heilige plicht
en staan 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.
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Zorg wordt tegenwoordig vaak geassocieerd met medische hulp,
terwijl het begrip eveneens om aandacht draait. Vandaar dat het
begrip ‘zorg’ in relatie tot het nieuwe gasthuis breed gedefinieerd
wordt als ‘iets wat je doet voor iemand die hulp of aandacht nodig
heeft.’ Dit betekent dat zorg ook om welzijn draait; zorgen door
dingen voor elkaar te doen, door het onderhouden en stimuleren van
contact, om sociaal isolement en eenzaamheid te voorkomen. Van
deze brede definitie gaat een sterke preventieve werking uit.
Ondanks dat het Gasthuis van Welzijn een hoge investering kan zijn
in een tijd van sociale bezuinigingen is het de eerste stap om de
toekomstige zorgvraag te voorkomen, te beperken of de zorgvraag
vroeg op te sporen en passende hulp te bieden. Door middel van een
gebouw wordt zo een oplossing geboden om de zorg in de naoorlogse
wijken te kunnen blijven garanderen.

9

ONDERZOEKSVRAAG
Hoe kan het Gasthuis van Welzijn als fysieke plek de uitwisseling
van zorg faciliteren in de naoorlogse wijk en welke randvoorwaarde
zijn daarvoor van belang?
Het doel van dit onderzoek is om een generieke strategie voor
naoorlogse wijk te ontwikkelen waarin het Gasthuis van Welzijn
uitwisseling van zorg faciliteert. Om daar toe te komen wordt in
onderzoek eerst de strategie bepaald welke getoetst wordt aan
hand van een case-study.
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ZORG, WELZIJN EN DRAAGKRACHT
IN DE NAOORLOGSE WIJK

1.
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03. ‘De lamme leidt de blinde’, Johann Theodor de Bry, naar Pierre Eskrich, 1596. Bron:
Rijksmuseum Amsterdam
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DE DRAAGKRACHT VAN DE
NAOORLOGSE WIJK
HET VERLENEN VAN ZORG
Zorg voor elkaar is geloven in de eigen kracht van mensen om de
vitaliteit in de samenleving te vergroten. Dit is niet enkel van waarde
voor degene die de zorg ontvangt maar ook voor de zorgende. Het
verlenen van zorg versterkt het gevoel van eigenwaarde door van
betekenis te zijn voor de samenleving 2. Belangrijk is wel dat de
zorgverlener niet overbelast wordt wat een achteruitgang van de
psychische of ervaren gezondheid tot gevolg kan hebben 3.
Uit onderzoek onder mantelzorgers blijkt dat het verlenen van zorg
voornamelijk bestaat uit huishoudelijke zorg, emotionele steun
en toezicht, administratie zaken en hulp bij bezoek aan familie of
artsen 4. Zorg die vrijwel iedereen elkaar kan geven.
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De draagkracht van een wijk is afhankelijk van de persoonlijk
draagkracht van de bewoners uit de wijk en de verdeling van de
last van de zorg. Hoe beter de zorg verdeeld is hoe gunstiger dat
is voor de draagkracht. De lichte zorg wordt echter vrijwel enkel
verleend aan bekenden. Het hebben van een sociaal netwerk is dan
ook van essentieel belang. Voor mensen die een beperking hebben
kent het opbouwen van contacten nog extra belemmeringen door een
gebrek aan zelfvertrouwen en eigenwaarde vanwege het ziektebeeld
en de schaamte die hiermee gepaard gaat. Ze isoleren zichzelf
van de samenleving. 5 Het opbouwen van contacten wordt nog extra
bemoeilijkt door de anonimiteit van de naoorlogse wijk. De daaruit
volgende sociale problematiek zorgt voor een gebrek aan sociale
netwerken wat resulteert in een lage draagkracht van de wijk.
Enkele randvoorwaarde voor het succes van het Gasthuis van Welzijn
als zorg-uitwisselaar zijn deze draagkracht, sociale netwerken
en de betrokkenheid van de bewoners van de wijk. Wanneer deze
niet toereikend zijn zal het Gasthuis de groep kwetsbare burgers
onvoldoende bereiken.
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De vernieuwing
van de Bijlmermeer
Achtergronden en ontwikkelingen
1.

De Bijlmermeer, een wijk in
stadsdeel Zuidoost
Stadsdeel Zuidoost is onderdeel
van de gemeente Amsterdam.
Het stadsdeel bestaat uit de
Bijlmermeer, Gaasperdam,
Driemond en Amstel III. Er wonen
bijna 85.000 mensen en er zijn
50.000 arbeidsplaatsen.

De Bijlmermeer bestaat uit buurten
met van oudsher alleen laagbouw
(bv. Geerdinkhof, Kantershof,
Huntum), buurten met alleen middelhoogbouw (bv. Venserpolder,
Kortvoort, Haardstee), buurten
waar oorspronkelijk alleen hoogbouwgalerijflats stonden (de
D-,E-, en F-buurt) en buurten met

grotendeels hoogbouw (de G-, K-,
en H-buurt). Deze publicatie gaat
over de ontwikkeling van de buurten met hoogbouw: de D-, E-, F-,
G-,H- en K-buurt.

Daalwijkdreef horen bij het hoofdnet auto van Amsterdam en zijn
niet verlaagd. De Bijlmerdreef ten
oosten van de Gooiseweg, de ‘sGravendijkdreef en de Karspeldreef
tot aan Kelbergen zijn verlaagd, in
totaal ongeveer 3 kilometer.

op straat, speelvoorzieningen en
waterpartijen.

mogelijk opgenomen in de nieuwe
inrichting.
Het Bijlmerpark, circa 40 hectare
groot, is tussen 2008 en 2011 compleet heringericht. Een deel is opgezet als stadspark met een sportcomplex, deels is het een natuurpark
met veel water. Langs het park is
ruimte gemaakt voor de bouw van
circa 800 woningen.

15. Herinrichting van de openbare
ruimte
Het grootste deel van de oorspronkelijke Bijlmermeer bestond uit
openbare ruimte, namelijk 80%.
Dat blijft zo in het gebied van het
Bijlmermuseum, de rechte H-buurt
en Hakfort/Huigenbos. Wel zijn in
de randen van deze gebieden parkeervelden aangelegd. Waar de flats
gesloopt zijn, wordt de openbare
Bijlmermeer
tot 1992
ruimte helemaal
opnieuw ingericht.
Het aandeel openbare ruimte wordt
naar 40% teruggebracht, ten gunste
van privé tuinen, rijden en parkeren

16. De nieuwe opzet van de
groenvoorzieningen
Het oorspronkelijke groen was aangelegd in de Engelse landschapsstijl. Het intensieve beheer dat
daarvoor nodig is werd echter niet
toegepast. In het kader van de vernieuwing is gekozen voor een duidelijk herkenbare groenstructuur die
sociaal veilig en goed te beheren is,
meer variatie biedt in inrichting en
gebruik en meer privé groen. Rond
de te behouden flats is het groen
uitgedund. Waar flats zijn gesloopt
en dreven verlaagd, zijn circa
17.000 bomen gekapt om ruimte
te maken voor bebouwing, wegen,
parkeerplaatsen, speelruimte en de
nieuwe groenstructuur. Waardevolle
boomgroepen of bomen zijn waar

2.

De oorspronkelijke opzet van
de Bijlmerhoogbouw
De Bijlmerhoogbouw kwam tot

17. Ruimte voor water
De herinrichting van de openbare
ruimte betekent dat het aandeel
verhard oppervlak stijgt. Daardoor
kunnen er problemen ontstaan met
de berging van water. Dit wordt
ondervangen door circa 14 hectare wateroppervlak toe te voegen
aan het totaal van 35 hectare. Op
verschillende plekken zijn waterlopen toegevoegd, onderling verbonden en verbreed. Een deel van de

Nieuwbouw 1992 - 2013 (rood)

economische structuur vanuit het
Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling.
7.

Sloop of behoud van
hoogbouwflats
In 1992 werd besloten om maximaal
3.000 flatwoningen te slopen. In
1995 was Geinwijk de eerste flat
die werd gesloopt, in 1996 volgde
Gerenstein. Eind jaren ’90 vond
een evaluatie plaats. Die leidde tot
het besluit om meer woningen te
slopen. In 2001 werd een enquête
gehouden onder de bewoners van
4.600 flatwoningen. Ruim 3.500
bewoners deden daar aan mee. De
keuze om flatgebouwen al dan niet
te slopen is mede gebaseerd op de
resultaten van dit onderzoek. Er is
besloten dat in de H-buurt vrijwel
alle flatwoningen blijven staan, dat
in de G-en de K-buurt ongeveer de

basisscholen maken deel uit van dit
gebouw: De Polsstok, Bijlmerhorst
en As-Soeffah. Er zijn diverse andere
projecten opgezet om bij te dragen
aan de kwaliteit van het basisonderwijs.
In het ArenA gebied zijn vestigingen gekomen van de Regionaal
OpleidingsCentrum (ROC)
Amsterdam en de Hogeschool voor
Economische Studies (HES).
23. Energiebesparing en
vermindering CO2 uitstoot
De vernieuwing moet bijdragen
aan energiebesparing en aan de
vermindering van de uitstoot van
CO2. Bouwkundige ingrepen en
individueletot
stroommeters
Gesloopt
en met 2013 besparen
(rood)
25% energie in de te renoveren
flatgebouwen. In de flat Kruitberg
zijn veel extra milieuvoorzieningen

helft wordt gesloopt en dat in de
D-, E- en F-buurt de meeste flats
worden gesloopt.
Per eind 2010 zijn in totaal ongeveer 7.000 van de 13.500 flatwoningen gesloopt. Daarmee zijn alle
sloopbesluiten uitgevoerd.
In de G- en K-buurt is de oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet
grotendeels gehandhaafd. In dit
‘Bijlmermuseum’ blijft de openbare
ruimte groen en autovrij. Het gebied
bestaat uit de flats Grubbehoeve,
Groeneveen, Gooioord, Kikkenstein,
Kruitberg en Kleiburg. De metro
rijdt op 12 meter hoogte door dit
gebied heen.
8.

De herhuisvesting van
bewoners
De huishoudens die vanwege de
vernieuwing moeten verhuizen
en die in de Bijlmermeer willen

getroffen, zodat 40% energie wordt
bespaard.
Alle nieuwe woningen worden voor
hun verwarming en warm water
aangesloten op stadsverwarming.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van
restwarmte van industriële processen, energiecentrales en warmte
die vrijkomt bij de verbranding van
biomassa en afval.
24. Ruimte voor tijdelijke functies
en andere doelgroepen
Sinds eind 2008 is de vraag naar
nieuwbouw koopwoningen sterk
teruggelopen. Woningstichting
Rochdale, die in voorgaande jaren
een groot deel van de vernieuwing
heeft getrokken, heeft er voor gekozen om haar beperkte investeringsmogelijkheden in andere delen van
de stad in te zetten. Dat heeft tot

Bijlmermeer 2013: nieuwbouw (rood) renovatie (bruin) nog te bouwen (paars)

04. ‘Vernieuwing van de Bijlmer’, Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer, 2014. Bron:
Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuidoost

18

De Bijlmer, de misschien wel bekendste naoorlogse wijk van
Nederland werd ontworpen naar de modernistische idealen van
de CIAM. De wijk had de modelwijk voor de moderne mens moeten
worden maar stond al snel bekend om de sociale problematiek. Om
de wijk een nieuw perspectief te bieden is in 1992 begonnen met
de vernieuwing van de wijk. Het succes van deze vernieuwing wordt
bepaald door een integrale aanpak in drie dimensies; fysiek, beheer
en sociaal economisch.
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blijven, hebben recht op een passende en betaalbare woning in de
Bijlmermeer. De herhuisvesting van
bewoners is mede een leidraad
geweest voor de planning van de
uitvoering van het aandeel sociale
woningbouw. Al met al blijft tweederde van de bewoners van de gesloopte woningen in de Bijlmermeer
of andere wijken van het stadsdeel
wonen.
9. Flatrenovatie
De flats Geldershoofd en Gravestein
zijn halverwege de jaren ’80 gerenoveerd. Woningstichting Rochdale
heeft sinds 1995 5.000 flatwoningen aangepakt. Bij de renovatie
van de flats zijn in veel gevallen de
binnenstraten en de loopbruggen
naar parkeergarages weggehaald.
De bergingen op de begane grond
zijn vaak verbouwd tot woningen,

gevolg dat de bouw van circa 2.500
woningen in de wijk langer zal duren
dan gepland. De investeringen
verschuiven voor een deel naar vrije
sectorhuurwoningen, vrije kavels,
studenten- en jongereneenheden.
Enkele braakliggende locaties zijn
tijdelijk ingericht in overleg met
bewoners. Er zijn twee moestuinen
in gebruik genomen. Gebouwen
in de H- en D-buurt die gesloopt
zouden worden, zijn tijdelijk in gebruik genomen als broedplaatsen,
ateliers en studentenwoningen. In
de D-buurt zijn voor een periode
van 15 jaar 700 studenteneenheden gerealiseerd. Het Centrum
voor Beeldende Kunst heeft op het
braakliggende terrein tegenover
haar vestiging een plek gekregen
voor buitententoonstellingen.

WAT GAAT ER MIS IN DE
NAOORLOGSE WIJK?
De naoorlogse wijken werden gebouwd vanuit de idealen van het
modernisme. Het zou tot een nieuwe en betere manier van leven leiden.
Deze functionalistische wijken konden zich echter niet aanpassen aan
de veranderende maatschappij met de achteruitgang van de wijken
als resultaat. De eenzijdige en veelal sociale woningbouw maakt
dat de naoorlogse wijk kwetsbaar is voor grote groepen kansarme
bewoners met weinig keuzevrijheid. Deze kwetsbare groep kent vaak
zelf al psychische of fysieke problemen wat een negatief effect heeft
op de draagkracht van de bewoners. De grote hoeveelheden collectief
groen hebben nauwelijks gebruikswaarde en zijn lastig en kostbaar
om te beheren doordat niemand er zich verantwoordelijk voor voelt.
De strikte scheiding van functies en infrastructuur resulteerde in
sociale onveiligheid. Daarnaast zorgen de harde overgangen van
publiek naar prive voor een anoniem bestaan wat leidt tot een gebrek
aan sociale cohesie.
Er is geen eenduidige oplossing voor deze problematiek van de
typologie van de naoorlogse wijken. De casus van de Bijlmer in
Amsterdam toont een integrale aanpak en een langdurig proces.
Er is voor dit plan bewust niet gekozen voor een masterplan, het
ontbreken van dit plan geeft de ruimte die nodig is om mee te
kunnen bewegen met de ontwikkelingen in deze lange periode van
vernieuwing.
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WELKE FUNCTIES HEEFT HET
GASTHUIS VAN WELZIJN NODIG?
Het Gasthuis van Welzijn is een publiek gebouw waar zorgvraag en
-aanbod elkaar vinden, de plaats voor de uitwisseling van zorg en
welzijn in de wijk. Het multifunctionele gebouw kan plaats bieden
aan zowel participatieve zorg als preventie en is een plek voor
ontmoetingen. De functies zullen daarnaast gericht zijn op het
aantrekken van buurt- en stadgenoten.

BEPERKT DE NAOORLOGSE WIJK DE
ONTWIKKELING VAN HET GASTHUIS?
Voldoende draagkracht, sociale netwerken en betrokkenheid zijn
randvoorwaarden voor een functionerend Gasthuis van Welzijn.
Echter resulteert de typologische problematiek van de naoorlogse
wijk in anonimiteit, een lage draagkracht en weinig betrokkenheid bij
de buurt. Enkel het plaatsen van de fysieke plek voor het faciliteren
van de uitwisseling van zorg is daarom onvoldoende. Om het Gasthuis
van Welzijn te integreren in de wijk is een integrale strategie, met
aandacht voor de typologische problematiek, noodzakelijk. Deze
strategie richt zich op het doorbreken van de anonimiteit door
ontmoeten en contact te stimuleren. De betrokkenheid moet worden
vergroot door de wijk te activeren en een eigen identiteit te creëren.

Om de zorg-uitwisselaar te complementeren kan het programma
voor het Gasthuis uitgebreid worden met een woonvoorziening voor
specifieke kwetsbare groepen. Door deze woningen te koppelen aan
de zorg-uitwisselaar kunnen zorg- en welzijnsbehoefte van zowel
kwetsbare groepen als buurtbewoners worden geïntegreerd; zij
betekenen wat voor elkaar. Naast deze kwetsbare groepen kunnen
ook niet-kwetsbare bewoners aangetrokken worden, bijvoorbeeld
studenten. Door dit samenbrengen van groepen en het aantrekken
van buurtbewoners, evenals het bieden van een diversiteit van
functies wordt het Gasthuis geactiveerd en wordt het welzijn van alle
betrokken bevordert.

x2
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Schematisch programma van eisen van het Gasthuis van Welzijn
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T R A N S I T I E - S T R AT E G I E

4. Zorguitwisseliseling
faciliteren

Gasthuis van
Welzijn

3. Herdefiniëren

2.
Stappenplan

2. Toe-eigenen

1. Activeren

Galerij

Entree

Plint

Openbare
ruimte

Sequentie van overgangszones
22
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Matrix van de sequentie van overgangszones ten opzichte van de
gefaseerde ingrepen.
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1. ACTIVEREN
Het activeren van de wijk is de eerste stap naar het versterken van de
sociale netwerken. Met het activeren wordt een niet fysieke ingreep
in de wijk bedoelt waarbij de bewoners met elkaar in contact worden
gebracht. Het doel van deze fase is het creëren van identiteit en
netwerken. Deze stap betreft geen architectonische ingrepen maar
vraagt om een sociale benadering. Een multidisciplinair team is
daarom van belang.

EEN GEFASEERDE TRANSITIE VAN
DE NAOORLOGSE WIJK
Een eenduidige oplossing voor de naoorlogse wijken is een illusie
en er kan ook niet verwacht worden dat een enkele architectonische
ingreep de sociaal economische problematiek van de naoorlogse
wijk ineens doet verdwijnen. Wel kunnen verschillende gefaseerde
oplossingen bijdragen aan het verbeteren van het woonmilieu om
daarmee de sociale netwerken te versterken. Op de eerste plaats moet
er nagegaan worden wat de kwaliteiten zijn van het oorspronkelijke
wijkontwerp en welke daarvan behouden of versterkt moeten worden.
Secure interventies kunnen vervolgens gedaan worden om de buurt
geleidelijk en structureel te verbeteren.
Voor een generieke strategie is deze gefaseerde aanpak cruciaal
waarin onderscheid wordt gemaakt in vier stappen:
1. Activeren
2. Toe-eigenen
3. Herdefiniëren
4. Zorg-uitwisseling faciliteren
24
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05. ‘Jouw zorg is mij een zorg’ artikel in De Stentor, bron: www.
jouwzorgismijeenzorg.nl

‘Jouw zorg is mij een zorg’ is een initiatief van Willemieke van den
Brink-Gouwentak (echter ontwerp) en Anne Marth Kuilder (Ministerie
van Onverwachte Zaken). Met als doel om een uitruilsysteem
te creëren brengen ze eerst de sociale netwerken in kaart om
vervolgens de mensen met een uitgebreid netwerk te verbinden met
mensen met een klein netwerk. Het ontwikkelen van moderne alibi’s
is daarbij een tool om de bewoners met elkaar in contact te brengen.
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2. TOE-EIGENEN
De slechte waardering van de openbare ruimte in de naoorlogse wijk
komt mede door slecht onderhoud en een gebrek aan gebruik. Door
het mogelijk maken van het toe-eigenen van de openbare ruimte
door bewoners wordt een deel van het beheer probleem opgelost
en de betrokkenheid van de buurtbewoners vergroot. Tegelijkertijd
worden er plekken gecreëerd waar ontmoetingen plaatsvinden en
gemeenschappelijke belangen gelden.

3. HERDEFINIËREN
Het activeren, en eigen maken van de buurt zijn essentiële stappen
maar geen structurele oplossingen voor de typologische problematiek.
Met het opnieuw definiëren van de bebouwing en openbare ruimte
is wel een wezenlijke en ook ingrijpende verbetering mogelijk. Met
het herstructureren van de wijk kan de functiescheiding, eenzijdige
woningvoorraad en harde overgangen van prive naar openbaar tegen
worden gegaan.

4. ZORG-UITWISSELING FACILITEREN
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Het toe-eigenen van het dak door het plaatsten van een moestuin.
Tuinfabriek Utrecht.
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Wanneer de wijk voldoende sociale netwerken, draagkracht en
betrokkenheid heeft volgt de laatste stap, het Gasthuis van Welzijn.
Het ontwerp van het gasthuis is erop gericht om zorg-uitwisseling te
faciliteren. Het ontvangen en verlenen van zorg kan echter gevoelig
liggen. Schaamte en privacy zijn daarbij van belang, zeker wanneer
verschillende culturen bij elkaar komen. Om het Gasthuis van Welzijn
te integreren in de wijk is het daarom van belang om eerst de wijk
en zijn bewoners te analyseren en te begrijpen. Er moet rekening
gehouden worden met de belangen en verlangens van de toekomstige
gebruikers. Daarbij moet de insteek zijn om alle omwonenden en
hulpbehoevenden te bereiken uit de wijk. Om dit te bewerkstelligen
is het noodzakelijk om al vroeg in het ontwerp proces de bewoners en
vrijwilligers te betrekken. Via workshops en bijeenkomsten kan een
programma van eisen samengesteld worden en raken de omwonende
betrokken met elkaar en bij het nieuwe Gasthuis van Welzijn. Een
flexibel ontwerp is van belang om het plan in de toekomst aan te
kunnen passen aan de toekomstige veranderingen in de zorg. Na
het plaatsen van het gasthuis kan deze nog uitgebreid en versterkt
worden door woningen voor nieuwe doelgroepen te integreren in het
gebouw.
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RUIMTE VOOR DE SPONTANE
ONTMOETING
“Ik ben niet geinteresseerd in wat mensen willen. Ik ben alleen maar
geinteresseerd in het laten van vrijheid. Ruimte te laten waar de
mensen mee kunnen doen wat ze willen.” Hertzberger
De overgangszone van privé naar openbaar is de voornaamste
plek voor de spontane ontmoeting. Deze ruimte rondom de
woning is in de eerste plaats de meest vanzelfsprekende plek
om contact te maken met de buren. Uit onderzoek naar de stoep
als overgangszone door Gwen van Eijk blijkt dat driekwart van de
bewoners met overgangsruimte zegt dat de contacten met de
buurt in de overgangszone plaatsvinden. Ook hebben mensen die
deze overgangszone gebruiken meer persoonlijk contact met de
buurtbewoners. 6

06. Justus van Effencomplex, 1922, Rotterdam; Architect: Michiel Brinkman; Foto’s van
na de renovatie van 2012, Bron; Woonstad Rotterdam

De overgangsruimte kent meerdere functies. In de eerste plaats is
het een uitvalsbasis van contact. De overgangsruimte faciliteert in
een plek buiten het privé domein waar men laagdrempelig een kort
praatje kan houden. Zo kan je de buur makkelijker in de voortuin
aanspreken dan wanneer deze op de galerij loopt en direct in zijn
woning verdwijnt. Ten tweede is de overgangsruimte een plek
waar men een eigen identiteit kan uiten. Met het inrichten van de
overgangsruimte wordt het eigen gemaakt en buurtbewoners krijgen
ook een beeld wat voor type persoon er woont. Zo leert men elkaar al
beter kennen zonder een gesprek te hoeven voeren. Tot slot voorziet
de overgangsruimte in gespreksstof over bijvoorbeeld de tuin of
gemeenschappelijk onderhoud.
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Deze geleidelijke overgang van openbaar naar privé is belangrijk
bij het totstandkomen van sociale netwerken. Echter lijken deze
overgangen vrijwel te ontbreken in de naoorlogse wijk. Door deze
overgangsruimte te verbeteren kunnen sociale netwerken worden
versterkt en de betrokkenheid met de buurt worden vergroot. Het
creëren en versterken van de overgangszone in de naoorlogse wijk
is essentieel om de zorgvraag te kunnen blijven garanderen. Deze
transitie-zones kennen verschillende schaalniveaus, van woning
tot wijk. Uit deze sequentie van overgangsruimten worden de vier
belangrijkste typologieën met betrekking tot de naoorlogse wijk
gedefinieerd:
1. Galerij
2. Entree
3. Plint
4. Openbare ruimte
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07. De Overloop. Bron; Hertzberger, H., & van Vlijmen, M. (2001). Lessons for Students
in Architecture. 010 Publishers.

Met het laten van ruimte door bijvoorbeeld de galerij te
overdimensioneren wordt de mogelijkheid gecreerd tot het toeeigenen van de publieke ruimte. Met deze toe-eigening ontstaat de
overgangsruimte welke laagdrempelig contact mogelijk maakt.

4. Zorguitwisseliseling
faciliteren

STAPSGEWIJS RUIMTE CREËREN
VOOR DE SPONTANE ONTMOETING

Gasthuis van
Welzijn

3. Herdefiniëren

De gefaseerde aanpak van activeren, toe-eigenen en definiëren
wordt in de matrix in relatie gebracht met de sequentie van de
overgangszones. Met behulp van deze transitie-strategie kunnen de
overgangszones stapsgewijs verbeterd worden met als doel om de
sociale netwerken te versterken. De laatste stap betreft de zorguitwisseling faciliteren door middel van het nieuwe Gasthuis van
Welzijn.

Stappenplan

2. Toe-eigenen

1. Activeren

Galerij

Entree

Plint

Openbare
ruimte

Sequentie van overgangszones
30
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Matrix van de sequentie van overgangszones ten opzichte van de
gefaseerde ingrepen.
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C A S E S T U DY:
D E S T I E LT J E S S T R A AT

3.
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BETROKKEN PARTIJEN

DE STIELTJESSTRAAT

Welzijnsorganisatie Xtra Welzijn deelt onze missie om vorm
te geven aan de participatiemaatschappij. Via Xtra Welzijn
zijn we beland bij de Stieltjesstraat als casus waar zij samen
met Florence en Staedion het projectplan Stieltjesstraat
hebben opgesteld. Dit bood de kans om te onderzoeken hoe
in deze buurt een nieuw maatschappelijk programma plaats
kan krijgen die zal zorgen voor de zorg en welzijn van de
buurtbewoners.

De Stieltjesstraat ligt in Laakhaven-West, een buurt in Den Haag.
Het oorspronkelijke havengebied werd buiten de stad aangelegd
en was een gevolg van de groeiende bevolking en bedrijvigheid
in de tweede helft van de 19e eeuw. Het havengebied werd echter
als snel ingehaald door de snel groeiende stad. Vanaf de jaren
50 raakte de haven langzaam buiten gebruik, sindsdien wordt de
bedrijvigheid langzaam vervangen door woningbouw. De bebouwing
van de Stieltjesstraat volgt in de jaren 60 en 70 en kent de typische
kenmerken van de naoorlogse woningbouw.

Xtra Welzijn
www.xtra.nl
Visie: We willen graag een samenleving waarin iedereen
meetelt en mee kan doen.
Missie: Aanwezig zijn met aandacht: alert, deskundig en
betrokken. Daarbij richten we ons op mensen die buiten de
boot (dreigen te) vallen en bieden ondersteuning die hen,
waar mogelijk, in staat stelt zich verder te ontwikkelen en
regie te nemen
Welzijn MOOI
www.stichtingmooi.nl
MOOI staat voor Maatschappelijke Ondersteuning van
Omgeving en Individu. We ondersteunen bewoners van jong
tot oud die het op eigen kracht (even) niet meer redden.
Daarbij worden de talenten en mogelijkheden van mensen
benut en geven wij hen de kans om problemen zelf op te
lossen, in en met hun sociale netwerk.
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Florence
www.florence.nl
Florence biedt zorg en advies, thuis en binnen de expertiseen woonzorglocaties.
Visie: Het leven heeft zo veel meer te bieden als je je eigen
keuzes kunt maken op het gebied van gezondheid en zorg.
Missie: Bij Florence heeft u altijd iets te kiezen. Want wij
wéten hoeveel meer het leven te bieden heeft als u uw eigen
keuzes kunt maken. Juist als het gaat om iets persoonlijks
als gezondheid en zorg. Zelf kiezen maakt sterker en minder
kwetsbaar. Daarom kunt u bij Florence rekenen op een breed
aanbod. En op proactieve en professionele medewerkers die
u graag helpen bij het maken van uw keuze.
Staedion
www.staedion.nl
Een op de zeven woningen in Den Haag is van Staedion.
Als woningcorporatie verhuren wij ruim 36.000 woningen
en 4.000 overige objecten zoals winkels, bedrijfsruimten
en garages in Den Haag. Ons hoger doel is dat wij ‘een
eigen thuis bereikbaar maken met onze bewoners’, met als
gewaagd doel dat al onze bewoners zich thuis voelen in 2020.
Wij vinden het belangrijk te weten wat onze bewoners
belangrijk vinden en willen de invloed van de bewoners op
ons werk vergroten. Met ‘onze bewoners’ doelen we op onze
huidige en onze toekomstige bewoners. Dat is soms wel
eens lastig in tijden waarin keuzes gemaakt moeten worden.
Maar we geloven dat we bewoners actief kunnen betrekken
bij onze projecten en dat we onze keuzes kunnen uitleggen.
Het werken aan een fijne woonomgeving doen we immers
samen.
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08. Neherkade met de flats, Meyer, 1970. Bron: Haags Gemeentearchief
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09. Stieltjesstraat speelterrein, 1979. Bron: Haags Gemeentearchief
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GALERIJ
De ontsluitingen van de woningen in de Stieltjesstraat zijn via
portieken, galerijen of via een interne gang. Geen van de types
kent een overgangszone van openbaar naar privé. Dit gebrek aan
overgangszones resulteert erin dat er geen ruimte is om op een
laagdrempelige manier contact te leggen met de buren.

ANALYSE
Het Gasthuis van Welzijn kan niet zomaar neergezet worden in de
Stieltjesstraat ervan uitgaande dat deze zal functioneren. Het zijn
de bewoners en vrijwilligers die het gasthuis daadwerkelijk laten
slagen. De belangrijkste randvoorwaarden zijn de draagkracht
van de wijk, betrokkenheid en sociale cohesie van de bewoners
met elkaar en met de buurt. De buurt is essentieel. De analyse
behandelt de verschillende schaalniveaus in de wijk en richt zich op
de overgangszones van de galerij, entree, plint en openbare ruimte.
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Foto; Galerijflats in de Stieltjesstraat
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ENTREE

PLINT

De entree’s van de verschillende gebouwen zijn naar buiten
georiënteerd en vooral niet naar elkaar. Op deze manier kan men
hoogstens een flatgenoot tegenkomen maar geen mensen uit de
zelfde buurt. Daarnaast hebben de entree’s een harde overgang van
openbaar naar privé. Er is geen ruimte of zone waar de flatbewoner
op een laagdrempelige manier iemand kan aanspreken of kan
aangeven dat deze aangesproken kan worden. De later aangebrachte
overkappingen en kleuren om identiteit aan de gebouwen te geven
lijken niet succesvol in het creëren van deze overgangszone.

De bebouwing in de Stieltjesstraat kenmerkt zich door de blinde
plinten met vaak enkel garages. Er is geen tot weinig connectie
van de woningen en gebouwen met de begane grond. Enkele
uitzonderingen zijn de grondgebonden woningen met tuin welke als
overgangszone functioneren. Het is de enige transitiezone tussen
openbaar en privaat gebied. Opvallend is dat deze tuinen zich steeds
meer openen wanneer deze meer beschermd in de straat gelegen
zijn. Dit zijn ideale plekken om buurt bewoners te groeten of voor
een kort gesprek.

Foto; Entree galerijflat Stieltjesstraat

Foto; Blinde plinten in de Stieltjesstraat
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Foto; Het gebruik van de tuin als buffer
Entree oriëntatie in de Stieltjesstraat
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tussen prive en openbaar

OPENBARE RUIMTE
Het plangebied is omgeven met een overdaad aan openbaar groen.
Deze ruimte heeft kwaliteiten, zeker aan het water. Het is allemaal
openbaar gebied, van iedereen, maar tegelijkertijd ook van niemand.
Het openbaar groen heeft geen tot weinig gebruikswaarde. Niemand
voelt zich er verantwoordelijk voor. Dit gebrek aan gebruik is een
bekend probleem in de naoorlogse woningbouw in Nederland. In
tegenstelling tot het groen zijn de binnenplaatsen vrijwel gericht
op parkeren en ontsluiting. Er is geen plek waar men veilig de
buurtbewoner kan ontmoeten. De openbare ruimte is enkel een
functionele route zonder subtiele overgangen tussen de verschillende
publieke domeinen en naar het prive domein.

De buurt is ingesloten door grote hoeveelheid openbaar groen en water
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Foto’s; Het ongebruikte groen om de Stieltjesstraat
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Het parkeren vindt plaats tussen de woongebouwen

STAPSGEWIJZE TRANSITIE VAN DE
STIELTJESSTRAAT
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ACTIVEREN EN TOE-EIGENEN
In de eerste twee fases worden de bewoners met elkaar in contact
gebracht en uitgenodigd om de wijk zich eigen te maken. Het doel
is om de bewoners zelf dingen te laten organiseren, en dat deze
enkel gefaciliteerd worden. Mogelijke ideeën zijn; een gezamenlijk
etentje, het uitruilsysteem, foto’s van omwonende ophangen, een
wandelgroep, een moestuin, tijdelijke functies in garages plaatsen,
een boekenruil kast, meubilair plaatsen en nieuwe indeling op vloer
maken om gebruik uit te nodigen. De algemene insteek van de
interventies in deze fases is dat deze betrekkelijk eenvoudig en snel
te realiseren zijn.
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STAPSGEWIJZE TRANSITIE VAN DE
STIELTJESSTRAAT
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HERDEFINIËREN EN ZORG-UITWISSELISELING
FACILITEREN
De derde fase biedt structurele oplossingen voor de typologische
problematiek van de naoorlogse wijk. De focus ligt op het verzachten
van de transitie van privé naar openbaar en de ruimte voor de spontane
ontmoeting. Mogelijke interventies zijn; het verbreden van de galerij,
een kas met binnentuin als entree, grondgebonden woningen
en andere functies plaatsen in de plint en het herstructureren
en verdichten van de openbare ruimte. Als laatste fase wordt het
Gasthuis van Welzijn geïntegreerd in de wijk om de zorg-uitwisseling
te faciliteren.
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faciliteren
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Faciliteer door
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1. Activeren

Samen met de
buren

Samen met de
flatgenoten
(uitruilsysteem)

Samen met de
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Samen met de
wijk
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Entree

Plint

Openbare
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STAPSGEWIJZE TRANSITIE VAN DE
STIELTJESSTRAAT

Stappenplan

In de matrix zijn suggesties gedaan voor elke fase per type
overgangszone wat uiteindelijk resulteert in een functioneren
Gasthuis van Welzijn.

Gasthuis van
Welzijn

Sequentie van overgangszones
48
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Matrix van de sequentie van overgangszones ten opzichte van de
gefaseerde ingrepen ingevuld voor de casus van de Stieltjesstraat.
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GALERIJ
De galerij is de eerste plek waar men de directe buurt bewoners kan
ontmoeten. In de Stieltjesstraat is er geen transitie gebied tussen de
privé woning en de meer publieke galerij. Om het maken van contact
te stimuleren moet er een overgangsruimte gecreëerd worden die
functioneert als uitvalbasis van contact. De eerste fase is het activeren
van de bewoners door samen iets te gaan organiseren. De volgende
fase moet het mogelijk maken dat de bewoners de galerij gaan toeeigenen. Een simpele ingreep met kleur of materiaal de galerij in te
delen in gebied wat bij de woning hoort, en wat loopruimte is nodigt
de bewoners al uit om eigen spullen te plaatsen. Echter is de galerij
onvoldoende breed om dit goed te laten werken, de structurele
oplossing om het daadwerkelijke typologische probleem op te lossen
is het verbreden en herdefiniëren van de galerij. Een forse ingreep
maar zo kan de nodige overgangszone ontstaan waar men op een
laagdrempelige manier contact kan maken met de flatgenoten.
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0. Bestaand

1. Activeren

2. Toe-eigenen

3. Herdefiniëren

Het verbreden van de galerij als structurele oplossing om ruimte te
laten als transitie-zone en om toe te eigenen.
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ENTREE
In het entree gebied van het gebouw bestaat de mogelijkheid om
de flatgenoten te leren kennen. Dit semi-publieke overgangsgebied
wordt echter niet op die manier gebruikt. In de Stieltjesstraat is
de entree een enkel functionele plek, om het te verbeteren met
als doel de sociale netwerken te versterken moet de ruimte een
veilig plek worden voor laagdrempelig contact. Een eerste stap is
het activeren van de bewoners door alibi’s te creëren om elkaar te
ontmoeten. Bijvoorbeeld een uitruilsysteem waarin bewoners aan
kunnen geven wat ze nodig hebben en wat ze te bieden hebben, dit
kan ook zorg gerelateerd zijn. Zo leren de bewoners elkaar kennen
en kunnen ze elkaar helpen. Het toe-eigenen van de entree door
de flatbewoners is de volgende fase. Het plaatsen van meubilair en
anders definiëren van de ruimte kan er voor zorgen dat de entree ook
gebruikt wordt als verblijfsgebied. Ook de directe buitenruimte bij
de entree kan beschikbaar worden gesteld voor een eventuele tuin.
Dit zorgt voor een gemeenschappelijke taak voor de flatbewoners,
is een onderwerp van gesprek en vergroot de betrokkenheid en het
verantwoordelijkheidsgevoel. In de derde fase kan bijvoorbeeld de
entree getransformeerd worden naar een plek met enkele functies.
Een voorbeeld is het plaatsen van een kas als entree, waar een
gemeenschappelijke tuin het hele jaar door onderhouden kan worden
en het als plek voor ontmoeten functioneert. Om dit ook inzichtelijk
te maken naar de partners en bewoners van de Stieltjesstraat
hebben we dit in beeld gebracht en gepresenteerd. Wanneer de
betrokkenheid van de bewoners wordt vergroot is de verwachting dat
deze ook de beschikbare buitenruimte toe-eigenen.
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0. Bestaand

1. Activeren

2. Toe-eigenen

3. Herdefiniëren

Impressies van een gefaseerde verbetering van de entree van de
galerijflat in de Stieltjesstraat.
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PLINT
Het gebrek aan de verbinding tussen de plint en openbare ruimte
maakt de straat tot enkel een anonieme functionele route. De
huidige plint kent vrijwel enkel garages of een blinde muur maar
de spaarzame grondgebonden woningen functioneren wel en laten
zien dat de plint wel een relatie kan aangaan met de omgeving.
Wanneer de plint geactiveerd wordt ontstaat er op de begane grond
levendigheid en de mogelijkheid tot contact met buurtbewoners. Een
eerste stap is samen met de buurt de blinde plint eigen maken. Dit
kan door bijvoorbeeld deze te schilderen of een foto tentoonstelling
te houden waar foto’s van bewoners worden getoond. Dit om de plint
en daarmee het gebouw en de wijk identiteit te geven. De vervolgstap
is het herbestemmen van de garages door enkele functies toe te
voegen. Deze kunnen maatschappelijk programma bevatten en als
eerste fase van het Gasthuis van Welzijn functioneren. Denk aan
administratieve hulp, buurt minimarkt, studie ruimte, reparatie shop
of pedicure. Wanneer in een latere fase het Gasthuis van Welzijn wordt
gerealiseerd wordt de plint getransformeerd naar grondgebonden
woningen. Een deel van de functies kan blijven bestaan wanneer
deze goed geïntegreerd is in de wijk. Zo transformeert de plint van
harde grens naar een zachte overgangszone van openbaar naar prive
en plekken waar men elkaar kan ondersteunen en ontmoeten.

0. Bestaand

1. Activeren
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2. Toe-eigenen

3. Herdefiniëren

Grondgebonden woningen en buurtfuncties activeren de plint en
verbinden het gebouw met de openbare ruimte.
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0. Bestaand

OPENBARE RUIMTE

1. Activeren

Als gevolg van de anonieme bebouwing, blinde gevels, en functionele
verkeersruimte als buitenruimte is er geen plek in de openbare ruimte
om buurtbewoners op een laagdrempelige manier te ontmoeten.
Door de openbare ruimte in gebruik te nemen en van de bewoners te
maken kan een deel van het problematische beheer opgelost worden
en ontstaan nieuwe plekken voor het maken van contact.
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2. Toe-eigenen

3. Herdefiniëren

RESEARCH GASTHUIS VAN WELZIJN | 2016-2017 | LAURA ALVAREZ ARCHITECTURE

57

58

59

Activeren
Door de sociale netwerken in kaart te brengen en te informeren
waar de bewoners behoefte aan hebben kunnen mensen aan elkaar
verbonden worden. Zo leren bewoners met dezelfde behoeftes
elkaar kennen en ontstaan nieuwe sociale netwerken. De organisatie
van nieuwe activiteiten ligt vervolgens bij de bewoners zelf, enkel
hulp wordt geboden in het faciliteren van deze activiteiten. De
activiteiten worden bedacht door de bewoners zelf maar het samen
opknappen van de openbare ruimte, een buurt BBQ, wandelclub of
tentoonstelling zijn mogelijke interventies.
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Toe-eigenen van de openbare ruimte
Door ruimte te laten kunnen bewoners zelf invulling geven aan de
openbare ruimte. Van belang is dat deze plekken wel aantrekkelijk
gemaakt worden om ingevuld te worden door de buurt. Mogelijke
interventies zijn het afzetten van een stuk ongebruikt groen waar een
moestuin kan ontstaan of het samen bouwen van een trap waardoor
een daktuin kan ontstaan. Belangrijk is dat de plek of ruimte onaf is
zodat de bewoners er mee aan de slag gaan en zich verantwoordelijk
voelen voor de openbare ruimte.
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Herstructureren van de openbare ruimte
Met het herindelen van de openbare ruimte word de functiescheiding
van type openbare ruimte tegengegaan. Door verbindingen tussen de
verschillende gebieden en het helder definiëren, toegankelijk maken
en versterken van het groen ontstaan er gebieden met een eigen
identiteit, kwaliteit en verbeterde gebruikswaarde. Door de entree’s
van de flats anders te oriënteren en het parkeren anders in te delen
ontstaat er onderscheid tussen de ruimtes tussen de bebouwing.
Op de overgangszones tussen de verschillende gebieden wordt er
ingezet op het faciliteren van plekken voor ontmoeting.
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Verdichten en een divers woningaanbod creëren
Met het verdichten en daarmee het diversifiëren van het
woningaanbod wordt de eenzijdigheid tegengegaan. De toegevoegde
woningen maken het mogelijk om de openbare ruimte verschillende
en nieuwe identiteiten te geven. De draagkracht wordt verhoogd door
het aantrekken van nieuwe doelgroepen.

STAP 4. ZORG UITWISSELING FACILITEREN
HET GASTHUIS VAN WELZIJN
De Stiel is een activiteitencentrum in de Stieltjesstraat waar men
een kop koffie kan drinken en activiteiten worden georganiseerd.
Voor dit onderzoek dient dit buurthuis als casus voor het ontwerp
van het nieuwe Gasthuis van Welzijn. De Stiel functioneert tot
een bepaalde hoogte als ontmoetingsruimte, het trekt een groep
buurtbewoners aan welke profijt hebben van de contacten maar voor
andere buurtbewoners is het buurthuis onbekend en de drempel te
hoog. Het doel van het nieuwe Gasthuis van Welzijn is dat deze alle
bewoners van de wijk bereikt. In samenwerking met onze partners,
vrijwilligers en bewoners is er een programma van eisen opgesteld
en een ontwerp gemaakt.

Betrek alle belanghebbende

Integreer het nieuwe Gasthuis in de wijk
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De Stiel als het nieuwe Gasthuis van Welzijn

Gasthuis versterken d.m.v. het toevoegen van verschillende doelgroepen
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Het Gasthuis van Welzijn
Een ‘zorg-exchanger’ in de Stieltjesstraat, Den Haag. Varianten studie, 05.12.2016

DE STIEL ALS HET NIEUWE
GASTHUIS VAN WELZIJN

6
13

5

12

4
7

Het is van belang om alle betrokken partijen vanaf het begin af
aan al bij het project te betrekken. Dit om het Gasthuis van Welzijn
goed te integreren in de Stieltjesstraat en gelijk betrokkenheid
en bewustheid van het project te creëren. Daarnaast hebben de
bewoners, vrijwilligers en zorg partners de kennis en ervaring
welke nodig is om het programma van eisen op te stellen en de
randvoorwaarde voor het Gasthuis van Welzijn te bepalen.
Tijdens het proces met alle belanghebbenden bleek al snel dat het
verbeteren van de sociale netwerken en de draagkracht van de wijk
essentieel zijn voor een functionerend Gasthuis van Welzijn. Samen
is er een plan van eisen opgesteld met de belangen en verlangens
van de bewoners daarin geïntegreerd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot
het eind ontwerp van het Gasthuis en het gefaseerde plan voor de
naoorlogse wijk. De intentie is om dit plan daadwerkelijk uit te voeren.
Echter blijkt in deze casus de realiseerbaarheid lastig, het ontbreekt
aan een kartrekker en een partij welke het project financiert. Het
opstellen van een maatschappelijke business case waarmee een
financier gezocht zou kunnen worden kan een vervolgstap zijn.
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Interieur impressie, maquette foto

Plattegrond, 1/200

Optie A: ‘de Patio’

Programma

Dit voorstel bestaat uit een centrale patio waar de
programma’s aan worden geclusterd, daar omheen
liggen de publieke ruimtes. Lopend langs de gevel
verbreed de ruimte als een meanderend pad met
diverse nissen en kamers waar mensen elkaar kunnen
ontmoeten, gekaart kan worden of iemand de stilte kan
opzoeken.

publiek

Naar buiten toe is dit schema heel open - met
een concentratie van functies in het hart, steeds
transparanter worden naar buiten toe. Moestuinen en
buitenruimtes liggen direct aan de publieke interieurs,
de scheiding tussen binnen en buiten is hier bijna niet
meer voelbaar.

Betrokken partijen tijdens het ontwerp proces:
Bewoners
Vrijwilligers
Xtra Welzijn
stichting MOOI
Florence
Huisarts
Staedion
Gemeente

•

sterke relatie met buiten, publieke functies aan
de gevel

•

intieme kamers in het hart

•

veel kleine nissen en hoekjes voor kleine
ontmoetingen

•

decentrale organisatie van ruimte

•

scheiding tussen zorg - nevenfuncties

•

meerdere ingangen mogelijk

0. Patio
1. Woonkamer
2. Keuken
3. Buurtminimarkt
4. Vrijwilligersruimte
5. Lesruimte
6. Multi religieuze ruimte
7. Studie ruimte
8. Rookruimte
9. Kinderdagverblijf
10. Pedicure
11. Wachtruimte zorg
12. Huisarts /
Trombose dienst
13. Bewegingsruimte
14. Toiletten
15. Opslag

25 m2
107 m2
33 m2
20 m2
17 m2
28 m2
7 m2
20 m2
10 m2
30 m2
15 m2
21 m2
21 m2
46 m2
48 m2
4 m2

Toegang tot het nieuwe publieke interieur

Het Gasthuis van Welzijn
Een ‘zorg-exchanger’ in de Stieltjesstraat, Den Haag. Varianten studie, 05.12.2016
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Interieur impressie, maquette foto

Plattegrond, 1/200

Optie B: ‘de centrale keuken’
In dit voorstel is de keuken centraal opgenomen in het
plan, als ‘hart’ van het gebouw waar bewoners elkaar
informeel kunnen ontmoeten en ervaringen uit kunnen
delen. Aan deze ruimte zijn open -en gesloten volumes
verbonden, waardoor verschillende activiteiten mogelijk
zijn - zowel in klein als in groot gezelschap. Deze
organisatie zorgt voor een grote diversiteit aan ruimtes
die flexibel in zijn te delen.

Presentatie in De Stiel voor bewoners, vrijwilligers en partners.
publiek

7

5

De bewoners kunnen het ervaren als een Gasthuis met
de nadruk op ‘huis’ met mogelijkheden voor contact,
welzijn en zorg in de breedste zin van het woord.

Programma

•

keuken als centrale punt van het ‘huis’

•

grote diversiteit in open -en gesloten ruimtes

•

flexibel in te delen

•

centrale organisatie van ruimte

•

diversiteit aan ontmoetingsruimtes

0. speelruimte
(bv. kaartspellen, bingo, etc
1. Woonkamer
2. Centrale ruimte/
ontmoeting/keuken
4. Vrijwilligersruimte
5. Lesruimte
6. Multi religieuze ruimte
7. Studie ruimte
9. Kinderdagverblijf
11. Wachtruimte zorg
12. Huisarts / Trombose dienst/Pedicure
13. Bewegingsruimte
14. Toiletten
15. Opslag

57 m2
64 m2
80 m2
29 m2
37 m2
17 m2
53 m2
34 m2
27 m2
20 m2
41 m2
32 m2
6 m2

Studie ruimte in connectie met buiten, maquette foto

Hand-outs van ontwerpvoorstellen en het programma van eisen
welke in combinatie met maquettes zijn gebruikt voor een workshop
met vrijwilligers en partners.
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PROGRAMMA VAN EISEN

RANDVOORWAARDEN AAN ONTWERP

Het programma van het Gasthuis van Welzijn is gericht op het
aantrekken van buurt- en stadgenoten en het faciliteren van de
zorgvraag en -aanbod. Het multifunctionele gebouw draait om de
uitwisseling van zorg tussen bewoners onderling en met vrijwilligers.
Echter bleek er ook vanuit de zorg instanties behoeft aan een plek in
de wijk, met een directe relatie met het buurthuis. Eenzaamheid blijkt
een groot probleem in de wijk te zijn en op deze manier kunnen de
zorgaanbieders de cliënten direct verbinden aan het nieuwe Gasthuis
van Welzijn. Daarnaast werken verschillende instanties langs elkaar
heen. Wanneer deze allemaal een vestiging hebben in het nieuwe
gasthuis wordt de samenwerking versterkt en kan er beter preventief
gehandeld worden. Het Gasthuis van Welzijn faciliteert daarom naast
de uitwisseling van lichte zorg ook de zorg en welzijns instanties
en een dependance van de lokale huisartsenpraktijk. Daarnaast
blijkt er vanuit de bewoners behoefte aan pedicure, trombose dienst
en psychische zorg. Twee spreekkamers en een bewegingsruimte
worden aan het programma toegevoegd om aan deze behoeftes te
voldoen.

Op basis van de georganiseerde bijeenkomsten zijn de randvoorwaarde
opgesteld aan welke het Gasthuis van Welzijn moet voldoen om te
functioneren in de Stieltjesstraat.

Programma gericht op ontmoeten en
buurtgenoten:
• Gemeenschappelijke ruimte
• Keuken
• Diverse ontmoetingsruimtes
• Les- / computer- / studieruimte
• Multireligieuze / herdenkingsruimte
• Buurt minimarkt
• Ruimte t.b.v. vrijwilligers
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Programma gericht op zorg:
• Bewegingsruimte
• Spreekkamer 1
• Spreekkamer 2

het

aantrekken

van

MOGELIJKHEID VOOR EEN EIGEN PLEK
Om het gasthuis makkelijk toegankelijk te maken moeten er
meerdere plekken zijn op verschillende schaalniveaus waar men
kan verblijven. Een grote ruimte voelt ‘onveilig’ om te betreden.
Daarnaast kent de Stieltjesstraat meerdere culturen, het is dan ook
gewenst om bijvoorbeeld met een groepje vrouwen apart te zitten.
Om alle bewoners van de buurt te bereiken is het daarom essentieel
om diverse ontmoetingsruimtes of plekken te creëren.
ANONIEM GEBRUIK VAN DE ZORG
De behoefte aan zorg gaat vaak gepaard met schaamte. Om
iedereen gebruik te laten maken van de zorgfaciliteiten moet deze
functiecluster anoniem bereikbaar zijn.
PUBLIEK TOEGANKELIJK
In contradictie met de behoefte aan privacy voor het zorg programma
moet de rest van het Gasthuis van Welzijn gemakkelijk publiekelijk
toegankelijk zijn waardoor elke bewoner van de buurt het gevoel
heeft dat deze gevoelsmatig veilig het gebouw kan betreden.
SOCIALE CONTROLE EN VEILIGHEID
Sociale controle op de entree’s is een duidelijke behoefte. Men wil
toezicht hebben op wie het pand betreed. Daarnaast is er vanuit
het zorg personeel behoefte aan minimaal twee deuren in de
spreekkamer in verband met veiligheid.
FLEXIBILITEIT
Het Gasthuis van Welzijn moet kunnen reageren op nieuwe
veranderingen in de zorg of nieuwe behoeftes van de buurt. Een
flexibel plan is daarom van belang. Daarnaast is de mogelijkheid om
uit te breiden met woningen interessant als vervolgstap.

x2

EEN BETAALDE KRACHT
Om het gasthuis te laten functioneren kan er niet enkel geleund
worden op vrijwilligers en bewoners. Om de organisatie van deze
vrijwilligers en bijvoorbeeld de functie van de minimarkt te laten
slagen is een betaalde kracht nodig.

RESEARCH GASTHUIS VAN WELZIJN | 2016-2017 | LAURA ALVAREZ ARCHITECTURE

67

HET ONTWERP
Het schema van het gasthuis is een schakeling van ruimtes
verbonden met elkaar en verbonden met de centrale patio. De helder
gedefinieerde centrale entree voorziet in de sociale controle. Na de
entree zijn verscheidende routes mogelijk via de geschakelde kamers
of via de centrale patio. Dit biedt de mogelijkheid een eigen weg te
kiezen, een publieke of anonieme. De ruimtes van verschillende
groottes creëren meerdere ontmoetingsruimtes. De grotere ruimtes
kunnen dienen als gemeenschappelijk eetruimtes met een daaraan
gekoppelde keuken. De generieke ruimtes kennen een hoge mate van
flexibiliteit, ze kunnen gekoppeld of gescheiden worden. Dit maakt
het mogelijk om meerdere functies per ruimte toe te bedelen. Door de
generieke ruimtes en verschillende circulatie mogelijkheden kan het
gebouw zich aanpassen aan toekomstige veranderingen in de zorg
en veranderende behoeftes van de bewoners van de Stieltjesstraat.
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Schema met circulatiemogelijkheden en indelingopties.

Maquette van het ontwerp van het nieuwe Gasthuis van Welzijn in de
Stieltjesstraat
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Ontwerp van de Stiel als het Nieuwe Gasthuis van Welzijn met de
meest publieke indeling.
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Ontwerp van de Stiel als het Nieuwe Gasthuis van Welzijn met enkel
losse kamers.

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

4.
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CONCLUSIE
De verschuiving van institutionele zorg naar een informeel netwerk
resulteert in een gebrek aan zorg in naoorlogse wijken waar de
sociale cohesie onvoldoende blijkt te zijn. Het Gasthuis van Welzijn
kan als fysieke plek de uitwisseling van zorg faciliteren in deze
naoorlogse wijken maar daar zijn wel enkele randvoorwaarden aan
verbonden. Essentieel zijn de sociale netwerken in de wijk omdat zorg
vrijwel enkel wordt verleend aan bekenden. Ook is de draagkracht
van de wijk van belang om de zorg verleners niet te overbelasten. De
eenzijdige woningvoorraad, weinig gebruikswaarde van de openbare
ruimte, strikte scheiding van functies en harde overgangen van
publiek naar privé versterken de anonimiteit en leiden tot een gebrek
aan sociale netwerken en draagkracht in de naoorlogse wijken. Het
Gasthuis van Welzijn kan dus niet zomaar geïntegreerd worden in
deze wijken. Een integrale aanpak is nodig om de uitwisseling van
zorg te laten functioneren met als doel om de sociale netwerken en
draagkracht te versterken.
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TRANSITIE-STRATEGIE
Met de gefaseerde aanpak per overgangszone wordt een structurele,
tastbare en generieke strategie geboden om het Gasthuis van Welzijn
te integreren in de naoorlogse wijken. De eerste stap, activeren, is
van belang om kennis over de wijk te vergaren, duidelijk te krijgen
wat de netwerken en behoeftes van de bewoners zijn en deze
al met elkaar in contact te brengen. Als architect is dit niet onze
specialisatie, voor deze stap is een multidisciplinair team van belang
welke deze activatie op verschillende schaalniveau’s kan realiseren.
Door het laten van ruimte kunnen de bewoners de galerij, entree,
plint en openbare ruimte toe-eigenen. In de naoorlogse wijk moet
deze toe te eigenen ruimte eerst helder gedefinieerd worden voordat
de bewoners deze eigen zullen maken. In eerste instantie kan dat
met tijdelijke ingrepen maar voor de lange termijn zijn structurele
fysieke ingrepen nodig. Dit herdefiniëren van de overgangsruimtes is
echter een intensieve aanpak met hoge investeringskosten. Wanneer
de sociale netwerken en draagkracht van de wijk voldoende zijn
kan het Gasthuis van Welzijn de zorg-uitwisseling faciliteren. Het
is daarbij van belang om de bewoners en andere belanghebbenden
zoals de gemeente en zorg en welzijns instanties vroeg in het proces
te betrekken. Zo kan er samen een programma van eisen opgesteld
worden welke leidt tot het ontwerp van het Gasthuis van Welzijn.

1. Activeren

2.Toe-eigenen
75

3. Herdefiniëren

RESEARCH GASTHUIS VAN WELZIJN | 2016-2017 | LAURA ALVAREZ ARCHITECTURE

HET GASTHUIS IN DE STIELTJESSTRAAT
Het is belangrijk dat het ontwerp van het Gasthuis van Welzijn
aansluit op de casus. Uit de casus van de Stieltjesstraat bleek dat
flexibiliteit, privacy, sociale controle en het hebben van een eigen
plek belangrijke voorwaarden zijn voor het gebouw. Vermoed
wordt dat deze randvoorwaarden voor veel naoorlogse wijken van
toepassing zijn door de overeenkomende typologische problematiek.

4. Zorguitwisseliseling
faciliteren

De casus van de Stieltjesstraat is enkel een theoretische case-study
gebleken. Er is kennis gedeeld en veel geleerd van de verschillende
disciplines van de betrokken partijen maar het bleek niet realiseerbaar
door een gebrek aan financiële middelen en een kartrekker welke
het project kan ontwikkelen. Deze rol van ontwikkelaar is niet
opgepakt maar wel besproken met de partners. Het opstellen van
een maatschappelijke business case kan een middel zijn om een
gemeente te overtuigen te investeren, echter gaf deze aan dat er ook
een gedegen plan moet komen voor de exploitatie kosten.

Gasthuis van
Welzijn

3. Herdefiniëren

Stappenplan

2. Toe-eigenen

1. Activeren

Galerij
76

Sequentie van overgangszones

Entree

Plint

Openbare
ruimte

De matrix van de sequentie van overgangszones ten opzichte van de
gefaseerde ingrepen welke leiden tot het gasthuis van welzijn.
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AANBEVELINGEN
Met de matrix worden handvaten aangereikt om de zorg in de
naoorlogse wijk te kunnen blijven garanderen. De mate van
toepassing van de generieke strategie is per casus afhankelijk. Het is
van belang om de kwaliteiten en zwakten van de wijk te onderzoeken
en daar de aanpak op af te stemmen. Daarnaast kan het voldoende
zijn om met slechts enkele ingrepen de sociale netwerken in de
wijk dusdanig te versterken dat het nieuwe Gasthuis van Welzijn
kan functioneren. Het is ook niet realistisch om te verwachten dat
het ideaal scenario waarin alle typologische problematiek opgelost
wordt haalbaar is in alle naoorlogse wijken. Een gevaar is wel dat
wanneer geen structurele oplossingen worden geboden de sociale
structuren op de lange termijn weer verdwijnen.

4. Zorguitwisseliseling
faciliteren

Gasthuis van
Welzijn

3. Herdefiniëren
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Stappenplan

2. Toe-eigenen
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1. Activeren

Galerij

Entree

Sequentie van overgangszones

Plint

Openbare
ruimte

Mogelijke optie van ingrepen in de sequentie van overgangszones.
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Mogelijke opties van ingrepen in de sequentie van overgangszones.

NOTES

5.
80
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NOTES
1. Blom, A., Jansen, B., en Van der Heiden, M., (2004), ‘De typologie
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