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Voorwoord
Sinds 2008 studeer ik aan de Technische
Universiteit Eindhoven. In 2011 behaalde ik mijn
bachelor Bouwkunde. Na een half jaar stage
heb ik mijn studie vervolgd met de master
Architecture Building and Planning, in de richting
Architectuur.
Het afstudeerwerk dat hier voor u ligt, is
het resultaat van een jaar lang ontwerpend
onderzoek naar de beleving van architectuur
in de zorg. Dit project dient als voorbeeld voor
het verbeteren van het wonen in de groep, in
het bijzonder heeft dit project zich toegespitst
op het vormgeven van het groepswonen voor
jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis.
De basis-principes in het project zijn echter niet
alleen van toepassing op jongeren met autisme.
Daarmee kan het als voorbeeld dienen voor alle
partijen die betrokken zijn bij het realiseren van
groepswoningen in de zorg en de projecten die
zij in de toekomst zullen realiseren.

Het project is een resultaat van de tweede fase
van de afstudeerstudio Sense and Care onder
leiding van Prof. ir. Jeanne Dekkers. In de eerste
fase hebben wij onderzoek gedaan naar zorg in
de geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg.
Ik raakte geïnteresseerd in het ‘wonen in de
groep’ en vond dat dat beter zou kunnen. Dit
project is het resultaat van die zoektocht.
In de eerste plaats wil ik mijn afstudeercommissie
bedanken voor hun bijdrage aan dit project. Prof.
ir. Jeanne Dekkers en ir. Maarten Willems die
de studio een jaar lang begeleid hebben en ir.
Edo Keijzer die ik als derde commissielid heb
aangetrokken, met zijn ervaring als architect
van projecten in de zorg en onder andere voor
bewoners met autisme. Met kritische vragen
wisten zij mij er toe te brengen het project steeds
beter te maken.

In de tweede plaats wil ik Koen Hermens
bedanken voor zijn bijdrage, dankzij zijn kennis
in het realiseren van projecten als deze diende
hij als referentie, dankzij zijn contacten kwam ik
snel met de juiste mensen in contact. Dankzij
Frans Molkenboer en Katinka Smits van het Leo
Kannerhuis Brabant en Dorothé Braam van het
Leo Kannerhuis Nederland kreeg ik meer inzicht
in de speciﬁeke doelgroep en vond ik bevestiging
in en input voor de ideeën die ik had, de iedeeën
die dit project gevormd hebben.
Tot slot wil ik mijn familie en vrienden bedanken
voor hun steun en geduld de afgelopen jaren
en in het bijzonder de laatste maanden van dit
afstudeerproject.
Rijen | 15-08-14

Samenvatting
Wonen voor jongeren met ASS. Een ruimtelijke
verkenning van het groepswonen. Dit
afstudeerwerk kan gezien worden als een
ruimtelijk onderzoek naar het verbeteren
van het wonen in de groep. Speciﬁek voor
jongeren met autisme, die door hun stoornis
veel baat hebben bij een omgeving die op hen
is aangepast, een ﬁjne plek waar zij zich kunnen
ontwikkelen. Ontwikkelen naar zelfstandigheid
en voorbereiden op de toekomst, want dat is
wat deze jongeren nodig hebben. Vaak leiden
de veranderingen naar zelfstandigheid tot
verergering van de problematiek, door een
goede begeleiding is deze terugval te beperken.
Door op zoek te gaan naar de behoeften van
jongeren met autisme en de problemen waar
zij mee geconfronteerd worden wanneer ze
zelfstandig willen worden, is er een concept
bedacht waarin bewoners in drie stappen
zelfstandig kunnen gaan wonen. Deze drie
stappen bevinden zich op één locatie, waardoor
de bewoner vertrouwd raakt met zijn omgeving.
Vanuit de thuissituatie komt de bewoner

hier begeleid wonen en groeit dan via semibegeleid wonen naar de laatste fase. In deze
fase woont de bewoner semi-zelfstandig.
Het concept is uitgewerkt in verschillende
ruimtelijke ideeën; 3 architypes voor de privé
ruimte van de verschillende fasen, het zoveel
mogelijk scheiden van functies en het mengen
van de gemeenschappelijke- en privé ruimtes
binnen één groepswoning. De locatie in Breda
die is gekozen, sluit aan bij de behoefte en het
perspectief van de bewoner.
De drie stappen zijn opgesplitst in 2 gebouwen.
De laatste fase is uitgewerkt in het bestaande
gebouw op de locatie, een voormalige
kleuterschool, welke gerenoveerd zal worden. De
twee eerste fasen zijn samengepakt in een nieuw
gebouw, dat in het teken staat van samen wonen.
De zorgverlening kan door deze bundeling
efficiënt ingericht worden. De nieuwbouw
heeft een lineaire structuur die ook in de
vertroebelde structuur van de bestaande school
is terug gebracht, waardoor beide gebouwen erg
overzichtelijk zijn.

De eerste groep is volledig op de begane grond.
Dat zorgt voor veel overzicht en een goede
menging van de ruimtes, waaronder de 8 Kamers
van de bewoners. Er is altijd een geschikt plekje
te vinden voor de bewoner, wat hij of zij ook wil
doen. De tweede groep is gedeeltelijk beneden
en deels op de verdieping. De bewoner heeft
met zijn Studio meer afstand tot de groep en is
al zelfstandiger. In de derde fase, het bestaande
gebouw, heeft de bewoner één van de acht
Appartementen.
Het aanbieden van een geheel traject naar
zelfstandigheid op één plek geeft veel voordelen
voor de ontwikkeling van de bewoners. Op deze
plaats kan de jongere met autisme zich optimaal
voorbereiden op zijn verdere zelfstandige leven.
De verschillende groepen zijn erop ontworpen
dat ze aansluiten en bijdragen aan dit proces.

Door functies te scheiden en ruimtes niet te
groeperen maar te mengen, ontstaat er een
woning waarin altijd ruimte is voor de individuele
wensen van de bewoner. De beide gebouwen
bieden de mogelijkheid voor de bewoners om
van elkaars aanwezigheid gebruik te maken,
maar bieden ook ruimte voor voldoende privacy.
Door goed te kijken naar de speciﬁeke behoefte
van deze doelgroep kunnen gebouwen
ontworpen worden die beter aansluiten bij de
wensen van, en prettiger in de beleving zijn voor
mensen met een autistische stoornis.

Abstract
Housing for young adults with ASD. A spatial
exploration of the group home. This graduation
project studies the spatial aspects of the
group home with the aim of improving living.
Speciﬁcally targeting young adults with autism,
who beneﬁt from enjoying an environment that
is tailored to their disorder, and which enables
them to develop. Developing independence and
preparing for the future is crucial for these young
individuals. However, the path to independence
often exacerbates the disorder. Adequate
guidance limiting this downturn is therefore
essential.
By studying the needs of young adults with
autism and the problems they encounter in the
process of achieving independence, a threestep concept is developed enabling residents to
eventually live independent. One and the same
location is used for all three steps, allowing the
residents to familiarize themselves with their
environment. Leaving the home situation the
resident enters supportive housing and moves
through assistive housing before entering the

ﬁnal stage. In the ﬁnal stage the resident lives
semi-independent. The concept is detailed using
differing spatial plans; 3 architypes for the private
spaces suiting the different phases, separating
functions as much as possible and blending the
shared- and private spaces within one group
home. The chosen location in Breda adequately
ﬁts the resident’s needs and perspective.
The three steps are split up among 2 buildings.
The ﬁnal phase is worked out in the existing
building on site, a to be renovated former
kindergarten. The ﬁrst two phases are bundled
in a new linear structured building, in which
cohabitation is central. Bundling the ﬁrst two
phases enables an efficient provision of care.
The former kindergarten’s blurred structure
makes room for a more linear structure to ﬁt
the new building, making both of the buildings
conveniently arranged.

The ﬁrst group is fully situated on the ground ﬂoor,
enabling a great amount of order and a proper
mix of spaces, among which the 8 residential
Rooms. Whatever the resident envisions to
do there is always a suitable place available.
The second group is situated both down- and
upstairs. The resident has its own Studio enabling
greater distance from the group and increased
independence. In the third phase, the resident
owns one of eight Apartments situated in the
existing building.
Offering such a complete trajectory to
independence in one and the same place carries
many advantages for the resident’s development.
This site allows young adults with autism to
optimally prepare for their future independent
life. The different groups are developed to match
and contribute to this process.

By separating functions and blending the spaces
a home is created in which there is always room
for the resident’s individual preferences. Both
buildings offer the possibility to enjoy one other’s
presence, while offering sufficient privacy.
Speciﬁcally studying the target group’s needs
enables developing buildings that both better
match the desires of, and make the experience
more desirable for young adults with an autistic
disorder.
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1.
Motivatie

Het groepswonen beter maken; Van elkaars
aanwezigheid gebruik kunnen maken
wanneer dat nodig, leuk of goed is, maar
ook afstand kunnen nemen van de groep en
even op jezelf zijn.

Voorafgaand aan dit project is er in een studio
onderzoek gedaan naar de beleving van
architectuur in de zorg. Als onderzoeksgroep
hebben wij ons verdiept in de zorg voor ouderen
en de psychische zorg. Tijdens dit onderzoek
ben ik meerdere malen in aanraking gekomen
met het groepswonen in de zorg. Samenwonen
in de zorg, daar kies je niet voor, dat krijg je. Je
kunt niet kiezen met wie je woont en toch moet
je met een aantal anderen samen doen met de
woonkamer, met de keuken, de badkamer, etc.
Ook op het grote zorgcongres van
Architectenweb (Rotterdam, 14 november 2013)
was dit ‘gedwongen’ samenwonen onderwerp
van gesprek. Michiel Verhaegen van Osar
vertelde hoe hij tegen dit probleem aankeek en
liet meerdere oplossingen zien waarvan hij vond
dat dit het wonen in een groep beter kon maken.
Ik zag hier een uitdaging liggen: het wonen in
een groep zo plezierig mogelijk maken. Van
elkaars aanwezigheid gebruik kunnen maken
wanneer dat nodig, leuk of goed is, maar ook
afstand kunnen nemen van de groep en even op
jezelf zijn.
Figuur 1.01: Foto projectlocatie

Dit project moet dan ook gezien worden als
een ruimtelijke verkenning van het wonen in
een groep. Hoe kan een gebouw optimaal
vormgegeven zijn om een groep mensen een
huis te bieden. Mensen die elkaar in eerste
instantie niet kennen en, in het slechtste geval,
elkaar misschien ook wel helemaal niet zouden
willen kennen.
Om een groepswoning te ontwerpen is er een
doelgroep nodig die deze vorm van zorg nodig
heeft. Er zijn tal van mogelijkheden voor de
doelgroep. Een tweetal opties zijn overwogen.
De eerste mogelijke doelgroep zijn SVG’ers;
sociaal gedragsgestoorde licht verstandelijk
gehandicapten. De tweede mogelijkheid zijn
mensen met een autistische stoornis. Omdat
mijn persoonlijke overtuiging is dat iedereen zich
kan ontwikkelen en dat je mensen daarmee moet
helpen door middel van het bieden van de juiste
hulp, bijvoorbeeld training,, heb ik als doelgroep
mensen met een Autisme Spectrum Stoornis
gekozen. Een doelgroep waarbij met training
en conditionering een verbetering van het leven
bereikt kan worden.

Deze speciﬁeke doelgroep doet direct beroep op
de blik die er is gevormd in het vooronderzoek.
Doordat autisme een andere beleving van
de verschillende zintuigen geeft, is het heel
belangrijk om als ontwerper bewust te zijn van
deze andere beleving. De hiërarchische structuur
van zintuigen zoals bij normale mensen is anders
waardoor bepaalde prikkels die voor gezonde
mensen niet opvallen, heel storend kunnen zijn
voor mensen met autisme1. Het leek mij een
uitdaging om voor deze mensen een geschikte
woonomgeving te ontwerpen die hun leven
beter en gemakkelijker maakt.

1
F. Schrameijer (2013), ‘Met het ook op autisme, bouwen en inrichten voor mensen
met autisme’ Dr. Leo Kannerhuis
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2.
Autisme

Om als lezer van dit document te begrijpen
hoe het ontwerp speciﬁek ontworpen is voor
bewoners met autisme, is het belangrijk
inzicht te hebben in de stoornis. In dit
hoofdstuk wordt beschreven wat autisme
precies inhoudt en hoe daarmee omgegaan
dient te worden in de bebouwde omgeving.

In de volksmond spreekt men over autisme,
officieel spreekt men echter van een Autisme
Spectrum Stoornis (ASS) (officiële verzamelnaam
DSM-5)2. Eerder werd dit officieel omschreven als
een ‘Pervasieve ontwikkelingsstoornis’(DSM-4)3.
Onder het begrip ASS vallen enkele varianten,
waaronder (klassiek) autisme, Asperger,
PDD-NOS en enkele andere meer zeldzame
stoornissen.
Voorop gesteld moet worden dat men niet over
een autist spreekt, net zo goed als men het ook
niet over een diabeticus heeft. Het gaat hier om
mensen met een stoornis, niet om een gestoorde.
Autisme behoort bij hen tot het pakket, maar het
is niet het pakket. In dit verslag zal dan ook niet
geschreven worden over ‘de autist’, maar over
iemand met autisme.

Figuur 2.01: Kay Zwiers, striptekening autisme

De oorsprong van de stoornis ligt in het feit dat
de hersenen van iemand met autisme informatie
anders verwerken. Autisme is een aangeboren
afwijking en kan niet genezen worden, maar
door goede begeleiding kan er veel gewonnen
worden. Over gaat het niet, autisme heb je
iedere dag. Alle prikkels die mensen met autisme
binnen krijgen, zien, horen, ruiken, proeven en
tast, worden anders verwerkt door de hersenen.4
Schattingen lopen uiteen dat tussen de 70 en
97% van de mensen met autisme problemen
heeft met de verwerking van zintuigelijke
prikkels. Er is zelfs een theorie dat deze andere
manier van prikkelverwerking aan de basis ligt
van de problematiek van het autisme5. Door de
verhoogde prikkelbaarheid is de wereld om hen
heen, en dus ook de bebouwde wereld, van grote
invloed op hun dagelijks welzijn.

4

Website Nederlandse Vereniging Autisme
F. Schrameijer (2013), ‘Met het ook op autisme, bouwen en inrichten voor mensen
met autisme’ Dr. Leo Kannerhuis

5
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3

website Nederlandse Vereniging Autisme
Vanderreijcken, Hoogduin & Emmelkamp, Handboek Psychopathologie, deel1
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2. Autisme | Kenmerken

Door deze andere manier van verwerking van
waarnemingen hebben mensen met de stoornis
een aantal zwakheden maar zijn er ook zeker
sterke kanten.
“Mensen met autisme hebben vaak een
goed oog voor detail, ze zijn eerlijk, recht door zee,
analytisch en hardwerkend, maar hebben moeite
met overzicht houden en sociale contacten en
hebben een opvallend beperkt aantal interesses
of activiteiten.” 6(NVA)
Zou je door de bril van iemand met autisme
kijken dan zie je de wereld niet als een ﬁlm
maar als een reeks foto’s. Hierdoor is het voor
hen moeilijk samenhang te zien en overzicht
te houden, te begrijpen wat er om hen heen
gebeurt. Daarnaast is het moeilijk voor hen om
te begrijpen wat andere mensen bedoelen of
voelen. Woordspelingen worden niet begrepen
en het is moeilijk zich in de emotie van de ander
te verplaatsen.6 7

‘Kinderen met autisme zullen bijvoorbeeld ook
vaak afwijkend gedrag vertonen als het gaat om
symbolisch of fantasiespel, zij zullen bijvoorbeeld
niet vader en moedertje spelen zoals andere
kinderen dat doen. Dergelijk alsof-spel is iets dat
kinderen met een ASS nauwelijks laten zien.’ 8
De diagnose autisme wordt getoetst aan
3 criteria volgens de DSM-4, welke de NVA
voorlopig aanhoud voor diagnose in Nederland.10
Hierin staat omschreven dat autisme kan worden
toegekend wanneer in meer of mindere mate
wordt voldaan aan de volgende criteria:

6 9
7
8

website Nederlandse Vereniging Autisme
Temple Grandin (2010)
Vanderreijcken, Hoogduin & Emmelkamp, Handboek Psychopathologie, deel1

- Kwalitatieve beperkingen in de sociale
interacties.

- Kwalitatieve beperkingen in de communicatie.

“Het onvermogen sociaalemotionele signalen
van anderen adequaat te interpreteren, hiermee
rekening te houden en erop te reageren.
Bijkomend zal de persoon ook zelf onvoldoende
sociale signalen uitzenden. Deze kinderen en
volwassenen lijken zich dan ook beperkt of niet
bewust te zijn van het bestaan van gevoelens,
intenties, plannen bij anderen en zichzelf. Dit
wordt ook wel het ontbreken van een theory of
mind genoemd.”

“Ongeveer de helft van alle kinderen met autisme
komt nooit tot een actief gebruik van spraak en
blijft mutistisch. Als de spraakontwikkeling op
gang komt, gebeurt dat doorgaans vertraagd;
bovendien is het taalgebruik dan doorspekt met
eigenaardigheden, onrijpheden en afwijkingen.....
….Bij normaal intelligente kinderen met ASS lijkt het
gebruik van de spraak bij oppervlakkig luisteren
van redelijk grammaticaal en syntactisch niveau.
Meer aandachtig luisteren, wijst echter uit dat de
taal niet in communicatieve zin wordt gehanteerd
en dat er nauwelijks rekening gehouden wordt
met wat de ander terugzegt of opmerkt.” 12

The theory of mind kan gezien worden als een
rugzak vol sociale ervaring. waardoor je weet
hoe je op situaties en emoties moet reageren.
‘Het menselijk vermogen om zich een beeld te
vormen van het perspectief van een ander en
indirect van zichzelf.’10 11

“Alle verbijsterende en soms ongerijmde autistische kenmerken – sociale
problemen, taalstoornissen en obsessief gedrag, dat soms tot duizelingwekkende
begaafdheid aanleiding geeft – door één enkel neurologisch tekort worden verklaard;
overactieve hersenen die gewone, alledaagse zintuigelijke ervaringen tot iets
volkomen overweldigends maken.”
Szalavitz (2008)13
10 12

Vanderreijcken, Hoogduin & Emmelkamp, Handboek Psychopathologie, deel1
AutismeTV: wat is Theory of Mind?
als geciteerd in F. Schrameijer (2013), ‘Met het ook op autisme, bouwen en inrichten
voor mensen met autisme’ Dr. Leo Kannerhuis
11
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2. Autisme | Kenmerken

Beperkte en zich herhalende stereotiepe
patronen van gedrag en belangstelling.
“Er zijn stereotiepe lichaamsbewegingen, zoals
het ﬂadderen met de handen bij opwinding en
het aannemen van terugkerende, merkwaardige
en verwrongen houdingen. Een deel van deze
motorische activiteit kan de functie hebben van
zelfstimulatie. Verder zien we vaak aanhoudende
preoccupaties met delen van voorwerpen in plaats
van het gehele voorwerp.” 14 Het kind gebruikt
een speelgoedautootje niet om er mee te rijden
maar legt het ondersteboven, waarna het zichzelf
verliest in het voortdurend ronddraaien van de
wieltjes.
“Bij normaal intelligente
kinderen met ASS kan de preoccupatie ook in
het denkleven worden teruggevonden. Weken
achtereen kan het kind praten, lezen, vragen
en fantaseren over bepaalde onderwerpen,
zoals onweer, het weerbericht, zeemeerminnen,
molens.” 15 Door de reusachtige berg kennis
die de kinderen hierdoor over het betreffende
onderwerp verzamelen denken ouders, vaak ten
onrechte, dat hun kind hoogbegaafd is.

Informatieverwerkings- en integratieproblemen
‘Naast de hiervoor genoemde kernproblemen
van een autisme-spectrumstoornis, zijn er bij
veel mensen met autisme in wisselende mate
problemen met de verwerking van informatie. Een
overgevoeligheid voor bepaalde prikkels, trage
informatieverwerking, moeite met het verwerken
van non-verbale informatie (zoals lichaamstaal),
moeite met schakelen van de ene situatie naar
de andere etc. Dergelijke bijzonderheden kunnen
onderzocht worden, onder andere via een vorm
van psychologisch onderzoek. Het ontdekken
van deze bijzonderheden kan leiden tot nuttige
aanpassingen in de manier waarop anderen met
de persoon en zijn of haar stoornis om kunnen
gaan.’ 16

14 15
16

Vanderreijcken, Hoogduin & Emmelkamp, Handboek Psychopathologie, deel1
website Leo Kannerhuis

Vanderreijcken, Hoogduin & Emmelkamp, Handboek Psychopathologie, deel1
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“Zo kan een peuter met autisme zeer in zichzelf
gekeerd zijn en het contact actief uit de weg
gaan. Het zelfde kind kan als tienjarige een
schuwe passieve contactname vertonen, waarbij
het geen initiatieven neemt, maar zich passief
laat benaderen. Op jong volwassen leeftijd zien
wij dan een jongeman die gepreoccupeerd











Het cognitief niveau van mensen met autisme
loopt uitéén. Onderstaand diagram is tot stand
gekomen naar aanleiding van de cijfers die het
handboek psychopathologie geven over dit
onderwerp.19



“Sommige mensen met autisme zoeken weinig
contact met anderen. Anderen doen dit juist heel
actief, maar vaak op een manier die ‘vreemd’
overkomt. Er zijn mensen met autisme en een
(lichte) verstandelijke beperking maar ook
mensen met een hoge intelligentie. Sommigen
kunnen een behoorlijk zelfstandig leven leiden,
anderen hebben hun leven lang veel hulp nodig.”17

is met treinen en te pas en vooral te onpas
voorbijgangers lastig valt met verhalen over de
nieuwste ontwikkelingen bij de spoorwegen.”18



De stoornis kan beperkingen opleveren in allerlei
gradaties tijdens alle levensfasen en op alle
levensterreinen. Elke persoon met autisme is
anders, de kenmerken zijn divers, en gedurende
de ontwikkeling naar volwassenheid kan de
persoon sterk veranderen in gedrag. Het is niet
voor niets dat men spreekt van een spectrum.

Figuur 2.02: Cirkeldiagram cognitief niveau.

18
19

2. Autisme | Vormen

Asperger
|
Asperger is onderscheidend
van autisme door een relatief intacte vroege
taalontwikkeling. Vaak wordt de stoornis hierdoor
ook pas later zichtbaar en dus vastgesteld.
Mensen met Asperger hebben doorgaans een
normale IQ, er komt relatief vaak zeer hoge
intelligentie voor, waarbij het verbaal IQ hoger is
dan het non-verbaal IQ.20

PDD-NOS | Pervasive Development DisorderNot Otherwise Speciﬁed ook wel atypisch autisme
wordt gediagnostiseerd als de symptonen doen
denken aan autisme maar niet wordt voldaan
aan voldoende criteria. De persoon behoort niet
tot de groep klassiek autisme maar ook zeker
niet tot mensen zonder autisme.21

“Veel omschrijvingen beschrijven mensen als mij al: “wil geen contact met
anderen” of “heeft de voorkeur om alleen te spelen”…. Maar ik zou graag heel duidelijk
zijn over mijn eigen gevoel: ik WILDE niet alleen zijn. Ik speelde alleen omdat ik niet
goed was in het spelen met anderen. Ik was alleen door mijn beperkingen, en het
alleen zijn was één van de bitterste teleurstellingen van mijn jeugd. “ John Elder
Robison (2007) 22

20 21

Vanderreijcken, Hoogduin & Emmelkamp, Handboek Psychopathologie, deel1
J.E.Robinson, Look me in the eye. als geciteerd in Ahrentzen & Steele (2009),
Advanced Full Spectrum Housing
22
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Prevalentie | ASS komt viermaal vaker voor bij
jongens dan bij meisjes, de oorzaak hiervan is
onbekend.23 In internationaal onderzoek wordt
het aantal mensen met een ASS geschat op
60 tot 100 per 10.000 (0.6% a 1%), omdat ASS
overal ter wereld evenveel voorkomt is dit ook
representatief voor de Nederlandse bevolking.
Dertig jaar terug was het aantal diagnoses maar
2 tot 5 per 10.000 (0.02 tot 0.05%) De toename
hiervan is te verklaren door de verruiming van de
diagnose, de maatschappij stelt tegenwoordig
meer eisen aan sociale en communicatieve
vaardigheden, ﬂexibiliteit en zelfredzaamheid
waardoor er eerder uitval optreed en de stoornis
is beter bekend bij zowel leek als professional.
Bovendien is in Nederland de diagnose nodig
voor vergoeding van zorg of hulp in het
onderwijs.24
De staafdiagram geeft een beeld van de
verhouding tussen de diagnose klassiek autisme
en de diagnose Autisme Spectrum Stoornis
als percentage van de Nederlandse bevolking.
Het diagram is gebaseerd op cijfers van de
Nederlandse Vereniging Autisme.25
23

Vanderreijcken, Hoogduin & Emmelkamp, Handboek Psychopathologie, deel1
website Trimbos Instituut
Cijfers diagram: Website Autilook
Figuur 2.03: Staafdiagram prevalentie ASS
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2. Autisme | Bebouwde omgeving

Bebouwde omgeving | Doordat mensen met
autisme de wereld om hen heen anders ervaren,
is het belangrijk dat hun omgeving daarop
wordt aangepast. Dit project verkent hoe een
gebouw georganiseerd zou moeten worden om
te voldoen aan de behoeften van een bewoner.
Door de verscheidenheid aan uitingen van de
stoornis is het lastig om te kunnen stellen of iets
goed of fout is, toch zijn er verschillende bronnen
die richtlijnen toereiken. Deze sturen bijvoorbeeld
aan op voldoende brede gangen, overzicht in
het gebouw, het voorkomen van geluidsoverlast,
hinderlijke zoninstraling of fel kleurgebruik met
veel contrasten.
Het is belangrijk om de relatie tussen de
bewoner met autisme en zijn of haar omgeving
te begrijpen. Sánchez, Vásquez en Serrano (2011)
zeggen hierover het volgende:

Hiermee samenhangend citeert Scott (2009)
Haverstock Associates:
“normale kinderen zijn waarschijnlijk beter
in staat zich aan te passen aan slecht ontworpen
ruimtes dan autistische kinderen dat zijn.” 27
In beide gevallen gaat het om kinderen, maar
hetzelfde gaat op voor volwassenen met
autisme. Een persoon met autisme heeft veel
meer moeite zich aan te passen aan zijn of haar
omgeving en dus moet de omgeving worden
aangepast aan de persoon. Het benadrukt de
verantwoordelijkheid die de maatschappij zou
moeten nemen om een goede omgeving te
creëren voor deze mensen. om te zorgen dat er
ﬁt is tussen de bewoner en het gebouw waarin
hij verblijft.28

“slecht of raar gedrag is het gevolg van
het gebrek aan evenwicht tussen de omgeving
en het vermogen van een individu zich hieraan
aan te passen, om het te begrijpen.”26
26

Sánchez, Vázquez & Serrano, (2011) ‘Autism and the Build Environment’
Scott (2009) ‘Designing learning spaces for children on the autism spectrum’
F. Schrameijer (2013), ‘Met het ook op autisme, bouwen en inrichten voor mensen
met autisme’ Dr. Leo Kannerhuis
27

28

Niet alleen voor de bewoner moet de omgeving
aangepast worden, ook voor de verzorging is
het belangrijk dat het gebouw hen optimaal
ondersteunt om de bewoners te begeleiden. De
stress die voort zou kunnen komen uit een slechte
werkomgeving zal ook zijn invloed hebben op de
bewoners.29
Een gebouw kan in grote mate aangepast worden
aan de bewoner. Men moet zich echter wel steeds
blijven afvragen waar de bewoner vandaan komt
en waar deze straks naar toe gaat. In dit project
komt de bewoner uit een thuissituatie waar het
huis zeer waarschijnlijk, op enkele deurstoppers
na, niet aangepast is aan de speciﬁeke behoeften
van de persoon met autisme. Nadat de bewoner
de drie fasen van dit project heeft doorlopen,
zal deze zeer waarschijnlijk gaan wonen in een
‘gewone’ woning, zeer waarschijnlijk sociale
huur. Ook hier zal de woning slechts beperkt
aangepast kunnen worden aan de behoeften
van de bewoner.

Dit project moet een overgang bieden tussen
beide situaties en de bewoner voorbereiden
op het zelfstandig wonen. Met het oog op de
toekomst is het dan ook niet verstandig om de
omgeving volledig op de bewoner aan te passen.
Een deel van het proces is dat de bewoner leert
om te gaan met deze ‘mis match’. ‘We kunnen ze
nu wel verwennen maar dan zitten we straks met
de problemen.’30
Speciﬁeke toepassingen van het bewust
ontwerpen voor bewoners met autisme komen
naar voren in de verdere omschrijving van het
project in de hierop volgende hoofdstukken.
Zo kan ook direct gezien worden hoe deze
uitgangspunten het ontwerp sturen.

“Een te groot verschil tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ is niet goed, als architect
en organisatie moet je op zoek naar een evenwicht tussen een omgeving die het
individu voorbereidt op de buitenwereld en de veilige omgeving van het te ontwerpen
gebouw.”
Christopher Beaver31

29

Ahrentzen & Steele, (2009) ‘Advanced Full Spectrum Housing’
Naar aanleiding van gesprek met GZ Psycholoog K. Smits; zie bijlage
architect Christopher Beaver (2003; 2006; 2010), the contrast between the
designed environment for the autistic and the ‘outside world’
30
31
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2. Autisme | Behandeling

Het Leo Kannerhuis is een instituut dat zich
specialiseert in de zorg en behandeling van
mensen met autisme en werkt op nationaal
niveau samen met allerlei organisaties om bij te
dragen aan de ontwikkeling en versterking van de
autismehulpverlening in Nederland. De cliënten
van het LKH blijken een grote verscheidenheid
aan zorgbehoeften te hebben. Lang niet alle
cliënten hebben 24 uur per dag zorg nodig of
wonen in een groep. Vaak is bij lichte vormen van
autisme poliklinische behandeling voldoende.
Gedurende het jaar is er dan bijvoorbeeld
enkele keren contact met een specialist die
problemen bespreekt met de cliënt. Er zijn veel
cliënten die thuis wonen bij hun ouders en
alleen dagbehandeling krijgen, in de vorm van
instructie, therapie of dagbesteding. Ook volledig
verblijf behoort tot de mogelijkheden. Meestal
is dit in de groep, maar soms is de stoornis zo
heftig dat de cliënt zelfs niet meer in een groep
kan functioneren en deze moet dan toch alleen
wonen. Het LKH probeert de ontwikkeling weer
op gang te brengen als deze thuis vastloopt.
Mensen met autisme hebben veel baat bij

levensloopbegeleiding die organisaties als het
Leo Kannerhuis aanbieden. Bij de behandeling
moet men denken aan het verkrijgen van
meer inzicht in de stoornis, het vergroten van
vaardigheden (sociaal en cognitief), maar ook
vaardigheden in de verschillende milieus waarin
de cliënt leeft: maatschappelijk, school en werk.
En het vergroten van kennis en inzicht bij de
directe betrokkenen. Hoe moet je als familie met
iemand omgaan die ASS heeft? 32
Begeleiding vindt zo veel mogelijk op poliklinische
basis plaats, het is het beste dat de cliënt in
het eigen milieu blijft leven. Pas wanneer de
draagkracht van het gezin wordt overschreden,
moeten er andere behandelingen gestart
worden. Er is een spectrum aan oplossingen.
Wanneer een cliënt een tijdelijk terugval heeft,
kan hij of zij tijdelijk in een crisis opvang gaan
wonen waar intensieve zorg wordt aangeboden
om de jongere weer op de rit te krijgen. Tussen
klinische opname en poliklinische behandeling in
zit de deeltijdbehandeling en dagbehandeling.
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Website Leo Kannerhuis
Ahrentzen & Steele, (2009) ‘Advanced Full Spectrum Housing’

De eerste is een aanvulling op het eigen
schoolprogramma, de tweede is gericht op
het op gang brengen van een vastgelopen
ontwikkeling als het gaat om school of werk.
Welke behandeling het beste werkt, is ook
afhankelijk van het cognitief niveau van de cliënt,.
Wanneer deze lager is, zal er eerder meer zorg
nodig zijn in het dagelijks leven. Wat ook behoort
tot de mogelijkheden is het logeren in één van de
logeerhuizen. Het kind met autisme gaat, meestal
maandelijks, een weekendje weg, of gedurende
de vakantieperiode voor bijvoorbeeld een week,
waardoor het gezin even kan bijtanken. Op die
manier kan de cliënt zo lang mogelijk in het eigen
vertrouwde milieu blijven wonen.

“Het vermogen van volwassenen met ASS om te zorgen voor zichzelf, hun huis
en werk in goede banen te leiden en verantwoordelijkheid te dragen voor ﬁnanciële
verplichtingen, is afhankelijk van niet alleen de ernst en de aard van de aandoening,
maar ook de begeleiding die zij als kind gekregen hebben. Rekeningen betalen, koken,
wassen en andere zelfstandige activiteiten kunnen worden aangeleerd, maar soms
blijft er hulp nodig om het leven van het individu productief in te richten. Sommige
volwassen met ASS staan midden in de samenleving met een gezin, een carrière en een
sociaal leven.” 33
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3.
Scenario

Jongeren met autisme willen graag
zelfstandig worden. Wat is de bedoeling
van het project en hoe zou het gebouw bij
kunnen dragen aan de ontwikkeling van de
jongeren.

Uit een enquête van de Nederlandse Vereniging
Autisme onder 2275 leden blijkt dat 94% van
de jeugdigen (tot 23 jaar) bij de ouders woont.
Het volgende wordt er over deze enquête
geschreven in ‘Met het oog op autisme’ (Dr. Leo
Kannerhuis). Zij merken op dat dat dit het enige
onderzoek voorhanden is en het onbekend is
hoe representatief de respondenten van de
enquête zijn ten opzichte van alle Nederlanders
met autisme;
“Op korte of langere termijn wenst 45% van de
geïnterviewden een andere woonplek. Naar
schatting wil ongeveer de helft van deze hele
groep begeleid zelfstandig, en tussen 15 en
20% geheel zelfstandig wonen. Al met al willen
ca. 60000 mensen met autisme gedeeltelijk of
geheel zelfstandig gaan wonen. “ 34
Dit bevestigt dat ook jongeren met autisme
graag het ouderlijk huis verlaten en zij zich er
zeer zeker van bewust zijn dat ze hier hulp bij
nodig hebben.

Deze overgang van het gezin naar zelfstandigheid
is voor mensen met een vorm van autisme vaak
een moeilijke verandering, hierbij hebben zij
extra aandacht nodig van de mensen om hen
heen. Plotseling moeten ze zelf het huishouden
bijhouden, boodschappen doen, schoonmaken,
koken, papierwerk verzorgen, dat is erg veel
verandering in één keer. Het zijn activiteiten
die een routine moeten worden en daarom bij
jongeren met autisme extra veel aandacht nodig
hebben. Zij hebben daarbij hulp nodig want net
als ieder ander staan zij het liefst op eigen benen.

“…De adolescentiefase is de fase waarin
jongeren op zoek gaan naar autonomie, zich losmaken
van thuis en hun eigen leven gaan leiden. Bij een
verstoorde ontwikkeling verloopt dit losmakingsproces
vaak gecompliceerd, met als gevolg een verergering van
de problemen.” Leo Kannerhuis 35

34

F. Schrameijer (2013), ‘Met het ook op autisme, bouwen en inrichten voor mensen
met autisme’ Dr. Leo Kannerhuis
Brochure LLA Leo Kannerhuis
Figuur 3.01: Foto Amarant
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3. Scenario | Probleemstelling

Om deze overgang naar zelfstandigheid te
vergemakkelijken zijn er tal van behandelingen
mogelijk. Zo is er de klinische behandeling die
vaak gevolgd wordt door een trainingshuis
waar de bewoners al zelfstandiger leven.36 In het
eerste geval is thuis wonen vaak geen optie meer
maar is de bewoner nog te jong om zelfstandig
te gaan wonen en mist hij vaardigheden. In het
tweede geval werken de jongeren wel speciﬁek
toe naar zelfstandigheid maar is een dergelijk
verblijf vaak van korte duur en zijn er soms al
allerlei behandelingen aan vooraf gegaan. Dat
brengt onnodige verhuizingen en veranderingen
met zich mee.

Veel van de zorg die nu geboden wordt voor jongeren

6 is reactief: pas wanneer het niet meer lukt, of de
situatie achteruit gaat wordt er actie ondernomen.
Het is bekend dat jongeren moeilijkheden ervaren
met het verzelfstandigen en daarom zou de hulp meer
preventie gericht moeten zijn.

Het lijkt beter als alle stapjes richting
zelfstandigheid op één plek worden aangeboden,
waardoor de jongeren van begin tot eind in één
vertrouwde omgeving kunnen verblijven. De
zelfstandigheid groeit, maar de omgeving blijft
gelijk.
Een traject aanbieden om problemen te beperken
of voorkomen en de jongeren een goede start te
geven als zelfstandig volwassene, dat is het doel
van dit project.
De doelgroep voor dit project zijn jongeren in
de leeftijd van 16 tot en met 23 jaar, speciﬁek
gaat het om jongeren met een normale of hoge
begaafdheid en zonder gedragsproblematiek.
Dit project is niet bedoeld voor bewoners met
een meervoudige beperking, bijvoorbeeld een
verstandelijke beperking waardoor onder andere
het IQ achterblijft. Zij hebben geen perspectief of
zelfstandig wonen en dat is het uiteindelijke doel
van dit project.

36
Website Leo Kannerhuis
Figuur 3.02: Foto Amarant

Bij een klinische behandeling wonen de cliënten
in een groep, allemaal jongeren, maar wel met
verschillende perspectieven. Het wonen in de
groep is belangrijk voor het ontwikkelen van de
sociale vaardigheden. Elke bewoner heeft een
ander verhaal. De één komt uit het gezin, komt in
de behandelgroep en gaat daarna weer terug naar
het gezin, een ander wordt zelfstandig. Iemand
woont al zelfstandig, maar moet tijdelijk terug in
de groep, om daarna weer zelfstandig te wonen.
Weer een ander komt uit het gezin maar zal nooit
zelfstandig wonen. Zo zijn er tal van perspectieven
met allemaal verschillende behoeften. Bij dit
project is voor één doelgroep gekozen, zodat de
bewoners allemaal in hetzelfde ‘schuitje’ zitten.
Een kanttekening daarbij is dat het precieze
traject en de bijbehorende ontwikkeling van het
individu natuurlijk niet te voorspellen is en er dus
altijd uitval of stagnatie kan plaatsvinden. De plek
dient dus ruimte te bieden tot ontwikkeling om
uiteindelijk zelfstandig te kunnen leven, zorg zal
altijd noodzakelijk blijven, maar zeker niet meer
op dagelijkse basis.
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3. Scenario | Doel

Hoe kan een gebouw een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jongeren
met autisme naar zelfstandigheid?

Drie woonvormen | Dit project moet een plek
vormen waar jongeren met autisme en een
normale of bovengemiddelde intelligentie zich
kunnen ontwikkelen naar zelfstandigheid. Om
de overgang naar zelfstandigheid geleidelijk te
laten plaatsvinden, is het proces opgedeeld in
drie vormen. Naar mate de bewoner vooruitgang
in zijn of haar ontwikkeling boekt, zal deze steeds
zelfstandiger gaan wonen. Hierbij zal de privé
ruimte toenemen en de gemeenschappelijke
ruimte afnemen in grootte. Steeds meer
activiteiten voert de bewoner immers individueel
uit en minder in de groep.

Figuur .3.03:: Foto Amarant
Figuur 3.04: concept 3 groepen
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3. Scenario | Woonvormen

Begeleid wonen | De eerste stap vanuit het
gezin is het wonen in de groep, het begeleid
wonen. Hierbij zijn alle activiteiten in de groep en
heeft de bewoner enkel een eigen slaapkamer;
‘De Kamer’. Koken doen ze samen voor zover
dat al mogelijk is, alle dagelijkse activiteiten,
voor zover deze in de woning plaatsvinden, zijn
in groepsvorm. Waar mogelijk worden bepaalde
activiteiten in instructievorm gedaan zodat er
een eerste ontwikkeling wordt gestart.
Semi-begeleid wonen | De tweede vorm is
semi-begeleid wonen, hier moeten de bewoners
meer zelfstandig wonen, ze hebben dan ook meer
eigen ruimte en minder gemeenschappelijke
ruimte; ‘De Studio’. Koken gaat bijvoorbeeld al
zelfstandiger, hoewel nog steeds in de groep. De
cliënten doen hun eigen was en moeten de boel
ook meer zelf schoon houden, het dagelijkse
huishouden komt dus meer voor de rekening
van de bewoner. Hierin wordt nog steeds actief
gestuurd door de begeleiding.

Semi-zelfstandig wonen | De laatste stap
voor ze ‘echt’ zelfstandig gaan wonen, wonen
met ambulante begeleiding, is wonen in semizelfstandige vorm. De zorg heeft in deze groep
geen vaste plaats en is dus niet meer 24 uur per
dag aanwezig. Hier heeft de bewoner een eigen
appartement, maar hij of zij woont nog wel met
anderen in zijn of haar omgeving die hetzelfde
meemaken en waar gelegenheid is om elkaar
toch te treffen: ‘Het Appartement’ De bewoner
heeft hiermee al echt een eigen huisje, wat het
gevoel van zelfstandigheid zal versterken. Er
komt natuurlijk meer papierwerk bij kijken, maar
dit is het moment waarop de bewoner geleerd
kan worden hier zelfstandiger mee om te gaan.
Deze vorm van zorg dient hier aangeboden te
worden. Op een gegeven moment is alles op
de rit, zijn vaardigheden voldoende en kan de
bewoner uitvliegen naar een andere plek. In deze
laatste fase blijft de zorg in de directe omgeving
om bijvoorbeeld te helpen met het papierwerk
dat komt kijken bij een eigen plek. Mocht er toch
nog een keer tijdelijk meer begeleiding nodig
blijken te zijn bij het wonen of verzorgen, dan

is dat mogelijk door de nabijheid van de zorg
in de eerste twee groepen. Het personeel dat
hier werkt zal ook de jongeren in deze laatste
fase begeleiden. Vertrouwdheid is hierbij het
sleutelwoord.
Zorgbegeleiding zal met elke cliënt een plan
op moeten stellen waarin duidelijke afspraken
worden gemaakt over het uiteindelijk uitstromen
richting zelfstandig wonen. Het is belangrijk voor
de bewoner dat stappen duidelijk zijn, maar
ook voor het continueren van het project is
het belangrijk dat er goede afspraken worden
gemaakt.

“Het hebben van een eigen appartement wordt gezien als een kenmerk
van zelfstandigheid door veel jongeren met autisme en ontwikkelingsstoornissen.
Het vermogen voor zichzelf te kunnen zorgen is vaak direct gerelateerd aan de
aangepaste begeleiding die ze als kind gekregen hebben. Het onderhouden van een
eigen huishouden kan zowel uitdagend als ook bevorderend voor het gevoel van
onafhankelijkheid zijn. Maaltijden bereiden kan overweldigend zijn voor bewoners die
snel gefrustreerd raken of wanneer ze depressief zijn. Het schoonhouden van zowel het
huis als zichzelf kan uitdagend zijn voor bewoners met autisme.” 37

37

Ahrentzen & Steele, (2009) ‘Advanced Full Spectrum Housing’
Figuur 3.05: Foto Amarant
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3. Scenario | Zorg

Begeleiding | Een vaste groep verzorgers zal
een bekend gezicht moeten vormen voor de
bewoners. Gedurende de ontwikkeling richting
zelfstandigheid zullen zij steeds meer op de
achtergrond treden. Een vaste groep vermindert
frustratie en onbegrip en verhoogt dus het
woongenot. De begeleiding moet gezien worden
als onderdeel van het huishouden. Door samen
met de bewoners te koken en andere activiteiten
te doen worden zij onderdeel van het gezin. Niet
alleen zijn bekende gezichten voor de bewoners
heel belangrijk, ook voor familie is het belangrijk
om een vast aanspreekpunt te hebben om te
ervaren hoe de ontwikkeling verloopt. Doordat
de verschillende fases op één plaats worden
aangeboden kan de verzorger de bewoner door
alle fases heen begeleiden.

“Sociale interactie is een belangrijke
therapeutische activiteit, maar kan een grote
uitdaging zijn voor mensen met ASS. Contacten
met bekenden, verzorgend personeel, zorgverleners
en huisgenoten moeten robuust zijn. Gezien hun
beperkte vermogen te reageren op ‘social presence’
moet het huis een verscheidenheid aan ruimtes
hebben waar verschillende vormen van interactie
kunnen plaatsvinden, het geeft ruimte voor de keuze,
de behoefte en de mogelijkheden van de bewoner.” 38
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Ahrentzen & Steele, (2009) ‘Advanced Full Spectrum Housing’

Wonen | Naast de zorg die de bewoners bij
het wonen nodig hebben, is er vaak ook hulp
nodig op hoger niveau, denk aan therapieën
en behandelingen. Er is voor gekozen om deze
plek alleen te gebruiken voor het wonen, een
plek waar de bewoner zich veilig kan voelen,
en dat moet niet dezelfde plek zijn als waar de
bewoner therapie krijgt of dagbesteding heeft.
Een functiescheiding, met in dit geval een grote
fysieke afstand, geeft duidelijkheid. Deze plek
moet een thuis zijn, geen kliniek. Het voorkomt
ook dat dingen door elkaar gaan lopen en voor
frustratie en onduidelijkheid zullen zorgen. In
de woningen is wel plaats voor instructie, als
het gaat om handelingen die te maken hebben
met het wonen, zoals het wassen, koken of
schoonmaken.
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3. Scenario | Financiering

Het begeleid wonen zonder behandeling valt
onder de ZZP GGZ C categorie, de bijbehorende
indicatie is afhankelijk van de bewoner en de fase
waarin hij of zij zich bevindt.39
De eerste twee groepen zijn klinisch verblijf,
het wonen en de zorg worden betaald door de
zorginstelling, welke daarvoor geld ontvangt
vanuit de AWBZ, of vooruit lopend op de
toekomst, de wet langdurige zorg.40
In de derde groep gaat het om zelfstandig
wonen met zorg op afstand, hierbij wordt de
zorg door de bewoner betaald met behulp van
het Persoons Gebonden Budget (PGB). Er moet
wel rekening mee worden gehouden dat

de bewoner nog in de opstartfase verkeert van
het zelfstandig wonen en dat er hierdoor meer
zorg nodig is dan bij zelfstandig wonende die
al jaren voor zichzelf zorgt. De zorginstelling zal
de appartementen aanbieden aan de bewoners,
die deze zullen huren. In de huurovereenkomst
wordt opgenomen dat de woning enkel gehuurd
kan worden wanneer de zorg bij de betreffende
zorginstelling zal worden afgenomen. Wanneer
bewoner geen zorg meer wil of hoeft af te
nemen zal ook de huurovereenkomst met de
zorgorganisatie eindigen. In dit geval kan de
zorgorganisatie het appartement aanbieden aan
een bewoner welke toe is aan de volgende stap.41
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40
41

Op basis van indicatie omschrijvingen verschillende zorgaanbieders.
Website rijksoverheid
N.a.v. gesprek K. Hermens (Amarant Groep)
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4.
Omgeving

De omgeving moet de bewoner
ondersteunen in zijn proces. Een plek met
voldoende voorzieningen en faciliteiten
maakt dat de bewoner makkelijker onderdeel
kan uitmaken van de samenleving. Belangrijk
is dat de locatie aansluit bij het perspectief
dat de bewoner heeft.

Locatie | De locatie van het project is gekozen
naar aanleiding van een tweetal opties. Om
aan te sluiten bij de doelgroep moet de locatie
rustig zijn en tegelijkertijd allerlei mogelijkheden
bieden voor de jongeren om deel uit te maken
van de maatschappij. Om een realistische locatie
te gebruiken in het project is navraag gedaan bij
de afdeling Huisvesting van de Amarant Groep,
waaronder ook het Dr. Leo Kannerhuis Brabant
valt.42 43 Zij hadden twee nog niet ontwikkelde
locaties op het oog. Voor dit project zouden deze
locaties onderzocht kunnen worden om een
casus te vormen. Deze opties boden een goed
houvast voor het project, Het is vooral belangrijk
dat de mogelijkheden die de plek biedt, voldoen
aan de behoeften van de bewoners.

De eerste locatie was eennot te ontwikkelen
locatie aan de Ringbaan West te Tilburg, een
plek vlakbij het centrum van Tilburg, maar ook
aan een drukke uitvalsweg. Er is hier een hoge
geluidsbelasting en bovendien is er weinig rust
te vinden in de directe omgeving van de plek.
Dit zou geen goede locatie zijn om een woning
voor jongeren met autisme te maken omdat ze
daar snel overprikkeld raken. Daar komt bij dat
de sociale samenstelling van de betreffende wijk
een negatieve invloed zou kunnen hebben op de
bewoners, het sociale milieu rondom de locatie
is twijfelachtig.
De tweede locatie was een kavel met een
voormalige kleuterschool in een groenstructuur
in een buitenwijk van Breda. De wijk de IJpelaar, in
Breda Zuidoost, ligt wat verder van het centrum,
maar daardoor wel dichter bij het groen rond
de stad. Bovendien heeft de wijk de IJpelaar
haar eigen voorzieningen voor de dagelijkse
behoeften, waardoor bewoners gemakkelijk deel
kunnen uitmaken van het leven in de wijk.

42

N.a.v. gesprek met K. Hermens (Amarant Groep)
Website Amarant Groep
Figuur 4.01: Foto locatie Schaffelaarstraat
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4. Omgeving | Locatiekeuze

De locatie in Breda biedt een plek die midden in
de samenleving ligt en toch veel rustiger is dan
de meeste stedelijke locaties. Bovendien moet
de locatie aansluiten bij het perspectief dat de
bewoners hebben. Een locatie in het bos was veel
rustiger geweest, maar zodra de bewoner later
zelfstandig gaat wonen, zal deze zich ook geen
riante woning in het bos kunnen veroorloven. Het
heeft er ook mee te maken dat je de bewoners
niet moet verwennen. Als de uiteindelijke situatie
‘veel’ slechter is dan de trainingsomgeving,
streeft het haar doel voorbij, namelijk de bewoner
voorbereiden op het verdere zelfstandige leven.44
De wijk De IJpelaar is gebouwd in de jaren
60 en 70, is de op één na jongste wijk van
Breda en kan worden omschreven als stedelijk
naoorlogs compact.45 De wijk de IJpelaar is met
veel bewoners boven de 65 jaar één van de
meest vergrijsde wijken van Breda.46 Met 5800
bewoners vormt de wijk een groot gedeelte van
deelgebied Blauwe Kei/Ypelaar/Overakker in
Breda zuidoost. De leefbaarheid wordt volgens
de leef-barometer als ‘zeer positief’ ervaren.47
44

N.a.v. gesprek met K. Smits (Dr. Leo Kannerhuis Brabant)
Breda.incijfers.nl
Beschrijving De IJpelaar website Breda
Figuur 4.02: kaart Breda (Google maps)
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Vergrijzing | Door de vergrijzing in de wijk is het
er relatief rustig, wat goed merkbaar is wanneer
men op de locatie rondloopt. Er zijn relatief
weinig verkeersbewegingen, mede ook omdat
de wijk aan de rand van de stad ligt, de wijk zelf
goed omsloten is en er niet echt hotspots zijn
als het gaat om verkeersintensiteit. Het maakt de
wijk een goede plek om te wonen voor mensen
met autisme. Zij hebben baat bij zo min mogelijk
ruis in hun omgeving.

Figuur 4.03 Staafdiagram vergrijzing IJpelaar t.o.v. Breda
Figuur 4.04: Foto locatie Schaffelaarstraat (rechts)
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4. Omgeving | De wijk

Adres:
Twikkelstraat 61
6825 BW
Breda
opp. plot: 4800m2

bestaande kleuterschool
zorg & onderwijs
commercie
appartementen
grondgebonden woningen
bijgebouw

De Wijk | De wijk de Ijpelaar biedt tal van
voorzieningen. Op 150 meter van de locatie vinden
de bewoners de dichtstbijzijnde supermarkt aan
de Rijnauwenstraat. 300 meter van de locatie
ligt het wijkwinkelcentrum ‘De Burcht’ waar alle
dagelijkse behoeften gevonden kunnen worden.
De lijnbus stopt bijna voor de deur, met de
bushalte op 100 meter aan de Schaffelaarstraat.
In ruim 10 minuten is de bewoner daarmee in het
centrum van Breda, met de ﬁets duurt dat een
kwartiertje. Door de grootte van Breda zijn er
voldoende mogelijkheden voor onderwijs. Alles
is binnen handbereik. Verlaat men de wijk via het
zuiden van de locatie dan staat de bewoner al snel
in het buitengebied van Breda en is bijvoorbeeld
het Ulvenhoutsebos gemakkelijk te bereiken.
Door de nabijheid van de A27 is de locatie goed
bereikbaar vanuit omliggende dorpen en steden,
voor bijvoorbeeld vrienden en familie.

Figuur 4.05 Plattegrond locatie (links)
Figuur 4.06 Foto locatie
48
Ahrentzen & Steele, (2009) ‘Advanced Full Spectrum Housing’

‘Doordat de locatie zo veel te bieden heeft
wordt de onafhankelijkheid van de bewoner vergroot.
De nabijheid van alle functies maakt het gemakkelijk
voor de bewoner zelf op pad te gaan, zonder daarbij
hulp nodig te hebben.’ 48
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4. Omgeving | Structuur

Bebouwing | De bebouwing in de wijk wordt
door de gemeente omschreven als stedelijk
naoorlogs compact. Een kleine meerderheid van
de woningen in de wijk is grondgebonden, waarbij
het gaat om rijtjeshuizen. De uitstraling van de
huizen is uniform door enkele veel toegepaste
ontwerpen, waardoor de wijk, in combinatie met
de orthogonale structuur, een eentonig karakter
heeft.
Het andere deel van de bebouwing zijn
appartementen in portiekﬂats, rondom de
locatie, en galerijﬂats, meer aan de oostelijke
kant van de wijk, de rand van Breda gelegen.
Deze appartementencomplexen tellen ongeveer
4 tot 6 lagen. Door de hogere dichtheid van de
ﬂats is er veel groen in en rondom de wijk. De
plot met de bestaande school ligt in één van die
groenstroken. Het groen bestaat vooral uit gras
en grote bomen.

Figuur 4.07: Foto portiekﬂat Twikkelstraat
Figuur 4.08: Foto geschakelde woningbouw Schaffelaarstraat (rechts)
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4. Omgeving | De plek

De bestaande kleuterschool staat tussen een
grote hoeveelheid aan bomen, tussen twee
open plekken. De groenstructuur als geheel ligt
in de wijk en wordt omsloten door straten met
rondom zowel rijtjesbebouwing als ook drie
portiekﬂats. Schuin tegenover de kleuterschool
ligt een basisschool. Hoewel de groenstructuur
een lineair karakter heeft, als men deze van boven
bekijkt, wordt het niet als zodanig ervaren. De
kleuterschool en de omliggende bomen zorgen
ervoor dat er aan beide zijden aparte plekken
ontstaan en zo dus als twee aparte delen worden
ervaren.

Figuur 4.09: Foto locatie bestaande kleuterschool
Figuur 4.10: Vogelperspectief Bing Maps (rechts)
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4. Omgeving | Ruimtegebruik

Net als de bewoners moeten ook omwonenden
gezien worden als gebruiker van de locatie. De
directe omgeving is dat al, en vanwege haar
groene karakter is dit een locatie waar veel
bewoners gebruik van kunnen maken. De hond
wordt hier uitgelaten, de kinderen spelen een
potje voetbal.
De vraag is of het gebouw de wijk als gebruiker
moet dienen, dat er functies op de plek
moeten komen die niet alleen de bewoners
van het gebouw maar ook de bewoners van
de wijk dienen. Uit meerdere gesprekken met
deskundigen is gebleken dat het voor de
bewoners geen toegevoegde waarde zal hebben
om een functie op de locatie te betrekken die
ook de bewoners van de wijk dient.

Bovendien is ervoor gekozen om deze locatie
voor de bewoners puur een plaats om te wonen
te laten zijn. Het is daarom dat de gebouwen
samen een complex zullen vormen en dat het
overige van de groenstrook ongemoeid wordt
gelaten. Een vermenging van bebouwing en de
groene ruimte zou onduidelijkheid scheppen
voor zowel bewoner als omwonenende.
De wijk is wel een gebruiker van de plek in de
zin dat de gebouwen op deze locatie voor hen
een esthetische waarde hebben. Bewoners uit
de wijk rijden of lopen langs de locatie en maken
er op die manier gebruik van. De manier waarop
het gebouw hierop reageert wordt in hoofdstuk
7 beschreven.

Figuur 4.11: Foto locatie Twikkelstraat
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5.
Ruimtelijke concepten

Aan het ontwerp voor de woongroepen
liggen een aantal ruimtelijke concepten ten
grondslag, deze concepten hebben samen
geleid tot een schetsontwerp, dat daarna
verder is uitgewerkt. De verschillende
concepten worden hier besproken.

The Strip | Vanuit de gedachte dat de
privé ruimte steeds groter wordt en de
gemeenschappelijke ruimte daarmee steeds
kleiner, is het idee van the strip ontstaan. Vanuit
dit concept gezien zou het ideaal zijn om bij elke
stap, bij elke verzelfstandiging, een blokje toe
te voegen. Daardoor groeit de privé ruimte en
krimpt het gemeenschappelijke deel. Die blokjes
zouden dan in een ‘ruimte’ staan die daardoor de
gemeenschappelijke ruimte. vormt. De gedachte
hierbij is dat de basisruimte, waarmee de bewoner
begint, eigendom blijft tot hij of zij zelfstandig is.
Hierdoor brengt de overgang tussen de stappen
minder verandering met zich mee.

Figuur 5.01: Foto concept maquette (links)
Figuur 5.02: Schets ‘The Strip’

De bewoner zou zelfs het geheel ook daarna
mee kunnen nemen, om ergens anders te gaan
wonen.
Elke verhuizing naar een andere groep, naar
een volgende stap kan opgedeeld worden in
twee componenten: de fysieke verhuizing en de
sociale verhuizing. Het veranderen van locatie, en
het veranderen van de sociale omgeving. Door
het individuele proces van ontwikkeling is het
veranderen van sociale omgeving onvermijdelijk,
door de ruimtelijke verandering te beperken
wordt de verandering minder belastend. In dat
opzicht zou ‘the strip’ ideaal zijn.
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5. Ruimtelijke concepten

Gemeenschappelijk / privé | De ruimtes in een
groepswoning kunnen opgedeeld worden in
twee groepen. Het ene deel van de ruimtes zijn
gemeenschappelijke ruimtes, het andere deel
zijn de privéruimtes van de bewoners. De manier
waarop deze twee delen ingedeeld worden, heeft
grote gevolgen voor de beleving van de woning.
Het gemeenschappelijke deel herbergt een
verscheidenheid aan functies voor hoofdzakelijk
overdag, het andere deel voor hoofdzakelijke ‘s
nachts, als het gaat om de ruimtes in de eerste
groep. Gebruikelijk is om het gemeenschappelijke
deel te scheiden van het privé deel, de privé
kamers bijvoorbeeld op een rustige boven en
de gemeenschappelijke leefruimtes beneden.
In ieder geval ontstaat er al snel een lineaire
verkeersruimte, ofwel een gang. Uit onderzoek
blijkt dat een gang als negatief wordt ervaren.
Daarom dient deze zo goed mogelijk en het liefst
zo kort als mogelijk ontworpen worden.49

Functiescheiding
|
Het is voor autisten
vaak moeilijk zich te concentreren doordat ze
gemakkelijk overprikkeld raken en vaak is de
aanwezigheid van anderen een bron van ergernis.
Dit zorgt ervoor dat veel activiteiten extra
energie kosten. Het is daarom erg belangrijk voor
autistische gebruikers om functies te scheiden
binnen een woning. De keuken is om te koken,
de eetkamer om te eten, de woonkamer om tv te
kijken. Zo heeft elke kamer een eigen eenduidige
functie en dat maakt het voor een gebruiker
met autisme veel overzichtelijker. De scheiding
voorkomt te veel ruis in de ruimte. Hierdoor zijn
er veel verschillende ruimtes nodig, allemaal met
een eigen functie. De concentratie van bewoners
binnen de woning kan hierdoor gedurende
de dag verspreid worden over de ruimtes. Op
sommige momenten zal er wel een concentratie
plaatsvinden, bijvoorbeeld tijdens het eten,.
Activiteiten als deze kunnen dan ook het beste
in kleinere groepjes gesplitst worden.50 51
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Onderzoek studio Sense and Care
Ahrentzen & Steele, (2009) ‘Advanced Full Spectrum Housing’
Naar aanleiding van bezoek aan verschillende klinieken, zie bijlage.

Menging
|
Door de opdeling van de
gemeenschappelijke ruimte, de verzameling
van individuele ruimtes en de ondersteunende
functies zijn er veel kleinere ruimtes nodig.
Mede door het concept ‘The Strip’ is hieruit de
ruimtelijke vertaling voort gekomen waarbij de
gemeenschappelijke ruimtes met de andere
functies vermengd worden. Gemeenschappelijke
ruimtes komen verder van elkaar te liggen
waardoor er minder concentratie en overlast zal
ontstaan. Er ontstaat een verscheidenheid aan
gemeenschappelijke ruimtes die allemaal hun
eigen functie en karakter kunnen hebben. De
gang ontmoet steeds de verschillende daaraan
grenzende gemeenschappelijke ruimtes die
hierdoor een transparanter karakter krijgen
binnen de woning. De aangrenzende ruimtes
verminderen het gevoel van de gang als een
soort tunnel, de gang wordt onderdeel van het
leven in de woning. Door de open structuur komt
er veel daglicht in het hart van de woning.

De verspreiding van de
verblijfsruimtes voorkomt
een concentratie van
activiteiten in de woning.
De bewoner zal minder
overlast ervaren, er is
immers altijd een plekje te
vinden waar niemand is.

Figuur 5.03: Schets menging (boven)
Figuur 5.04: Schets concept indeling (onder)
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5. Ruimtelijke concepten

Met de groei van de
privé ruimte krijgt
de bewoner steeds
meer functies en dus
mogelijkheden binnen de
eigen woonruimte. Vanaf
de eerste stap heeft de
bewoner een volledig
eigen badkamer.

3 Architypen | Bij elke stap wordt de privéruimte
groter en voorziet deze in meer functies van
het wonen. Om een basis te hebben voor het
ontwerp van de groepen is er voor elke fase
een conceptvariant van de privéruimte bedacht,
de drie Architypen. Ervan uitgaande dat er per
bewoner maximaal 85m2 bruto vloeroppervlak
gebouwd kan worden52, dient men goed te
bekijken hoe dit verdeeld kan worden in de drie
verschillende groepen. In de meest zelfstandige
vorm van de derde fase heeft het appartement
een grootte van 60m2. Om de verscheidenheid
aan gemeenschappelijke ruimtes in de eerste
groep mogelijk te maken is er gekozen voor
een kleine kamer, deze moet gezien worden als
slaapkamer. Hiervoor zou 20m2 genoeg zijn om
te kunnen slapen en het sanitair te plaatsen. De
tweede groep zit daartussen met de Studio van
ongeveer 40m2. De Kamer bestaat uit 1 ‘unit’
van 3,6 meter x 5,4 meter, de rechthoekige vorm
maakt de kamer praktisch en de beukmaat van
3,6 meter is een goed uitgangsprincipe voor het
gebouw. Het gebouw wordt opgebouwd op een
grid van 1,8m.
Figuur 5.05: Schets De drie Architypen
52
Volgens interne richtlijn afdeling Huisvesting, Amarant groep
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5. Ruimtelijke concepten

Zorg | De bewoners van groep 1 en groep 2
hebben dagelijks begeleiding nodig. Vooral in de
eerste groep zal er intensieve begeleiding plaats
vinden, in de tweede groep zal de zorg zich
meer richten op instructie. Omdat deze groepen
zo hulpbehoevend zijn, worden ze gebundeld in
één gebouw. De ruimtes die de verzorging nodig
heeft kunnen hierdoor bij elkaar geplaatst. Zo
kan er efficiënter gewerkt worden.
Door beide groepen in één gebouw te plaatsen,
ontstaat de vraag hoe dit te organiseren.
Er is gekozen om de eerste groep op éém
woonlaag te ontwerpen, het overzicht binnen
de woning is hierdoor groot. Om de footprint
van het gebouw te beperken en het gevoel van
zelfstandigheid bij de bewoner te vergroten is
de tweede groep verdeeld over twee lagen. Het
gemeenschappelijk deel beneden, grenzend
aan de zorg en de buitenruimte. De Studio’s zijn
gesitueerd op de verdieping, er ontstaat een
fysieke afstand tussen de Studio en de zorg, dit
versterkt het gevoel van zelfstandigheid. Gezien
de doorgemaakte ontwikkeling van de bewoner
zou dit geen problemen moeten opleveren.

De bewoners van de derde groep hebben
aanzienlijk minder begeleiding en zijn al een stuk
zelfstandiger. Om dit gevoel te versterken is er
gekozen deze groep in een apart gebouw te
huisvesten. Daardoor draagt de fysieke afstand
bij aan de zelfstandigheid van de bewoner.
Sanitair | Vanaf de eerste groep beschikken de
bewoners over eigen sanitair, dat geeft hen extra
rust en regelmaat. Hierdoor kunnen zij bijvoorbeeld
’s ochtends tijdens het ‘ochtendritueel’ hun eigen
planning en tempo volgen, zonder daarbij op
een andere bewoner te hoeven wachten tot
de douche vrij is. De bewoners wonen hierdoor
zelfstandiger en hebben dus minder zorgvraag.
Dit zal ervoor zorgen dat de zorgkosten lager
zullen zijn.

‘Één van onze bewoners kan nu, dankzij zijn
eigen badkamer, de dag starten zonder begeleiding.
Eerder had hij nog hulp nodig bij het ochtendritueel.
Het wachten op anderen, om gebruik te maken van
de badkamer was voor hem te belastend.’ 53

Ontmoeten | Voor de bewoners is er binnen het
project ruimte nodig om elkaar te ontmoeten,
bewoners stromen op hun eigen tempo door het
project heen en zullen dus na enige tijd bewoners
kennen die inmiddels of nog in een andere groep
wonen. Omdat mensen met autisme vaak moeite
hebben met het leggen van sociale contacten
moet er ruimte zijn om opgedane contacten te
kunnen voortzetten.
Niet minder belangrijk: de bewoner zal ook met
enige regelmaat zijn of haar ouders, broers en
zusjes of andere bekenden op bezoek krijgen,
en hiervoor moet alle ruimte zijn. Het is bijzonder
jammer als de bewoner enerzijds de vrijheid krijgt
meer zelfstandig te zijn maar anderzijds wordt
afgesloten van zijn of haar sociale context. 54

53

D. Braam tijdens een bezoek aan de jongerenkliniek Dr. Leo Kannerhuis Oosterbeek, zie bijlage
F. Schrameijer (2013), ‘Met het ook op autisme, bouwen en inrichten voor mensen
met autisme’ Dr. Leo Kannerhuis
54
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6.
Programma van eisen

Het programma van eisen is tot stand
gekomen naar aanleiding van het lezen
van literatuur en interne documenten van
Amarant die ter inzage zijn verkregen.

Het programma van eisen is samengesteld
tijdens de conceptvorming van het gebouw en
heeft er op aangestuurd dat het ontwerp alle
onderdelen bevat die het nodig heeft, en daarbij
enigszins past binnen de gangbare metrages voor
projecten als deze. Voor de speciﬁcering van dit
PVE zijn interne richtlijnen van de Amarant Groep
gebruikt en is er uitgegaan van een maximaal
Bruto Vloer Oppervlak van 85m2 per bewoner.
Als gevolg van de gevormde concepten zijn deze
vierkante meters per bewoner opgedeeld in privé
ruimte en gemeenschappelijke ruimte, waarbij
de verhouding per groep steeds verandert.
Naast een harde lijst met benodigde ruimtes en
het bijbehorend aantal vierkante meters is er
per ruimte beschreven aan welke verwachtingen
de ruimte dient te voldoen, om zo tot een goed
ontwerp te kunnen komen.
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6. Programma van eisen

Algemeen

Entree

Binnenkomen | De entrees liggen aan de straat om zoveel mogelijk ‘contact’
te hebben met de omgeving en zo onderdeel uit te maken van het leven in
de wijk.

Buitenberging

Fietsen | Alle bewoners hebben een plaats nodig om de ﬁets neer te kunnen
zetten. Per bewoner dient er 3m2 buitenberging te worden voorzien.

Buitenruimte

Ontmoeten | De buitenruimte biedt verschillende mogelijkheden om buiten
te zijn en elkaar te ontmoeten.

Groep 1 & 2

Kantoor

Begeleiden | Beide groepen zullen een eigen kantoor hebben. Het
kantoor van de verzorging kan het beste in de nabijheid van de ‘hoofd’
gemeenschappelijke ruimtes zijn. Goed zicht de woning in is belangrijk.
Aan het kantoor grenzen de andere ondersteunende functies voor het
personeel, zoals de slaapwacht en de ontspanningsruimte. Vanwege het
meer zelfstandige klimaat van de tweede groep is er vanuit het kantoor
direct zicht vop de entree en trapopgang zodat de verzorging beter zicht
heeft op wie wel en niet thuis zijn.

Gebouwbeheer

Beheren | In de buurt van het kantoor bevinden zich de installaties voor het
beheer van de beide groepen.

Time-out

Ontspannen | Een Time-out kamer zal de bewoners een gelegenheid
bieden om frustraties te uiten of tot rust te komen in een prikkelarme ruimte.

Installaties

Klimaat | Er is een ruimte voor de installaties die het gebouw verwarmen
en ventileren, centraal in de woning gelegen, dat beperkt kanaaldiameters.
Deze installatieruimte is voor beide groepen.
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6. Programma van eisen

Groep 1 | 8 Bewoners

8 Kamers

De Kamer | De 8 kamers kunnen gezien worden als slaapkamer, met een
eigen badkamer. Er is in ieder geval ruimte voor een bed, een kast en een
bureau.

Badkamer

Persoonlijke verzorging | Mocht het een keer voorkomen dat een bewoner
(tijdelijk) minder valide is dan kan er gebruik gemaakt worden van deze
mindervalide badkamer. Bovendien kan deze ingezet worden voor de
bewoners om een rustgevend bubbelbad te nemen, waardoor het dus ook
een stukje wellness biedt.

Keuken

Koken | De keuken dinet ruim te zijn, zo kan deze ook gebruikt worden om
kookinstructies te geven. Bovendien mag de keuken meer afgesloten zijn
waardoor eventuele instructie ongestoord gegeven worden.

Opslag/Berging

Opbergen | Bij de keuken is een berging nodig, onder andere ook om
etenswaren op te slaan. Opbergruimte komt altijd van pas en hier kunnen
ook andere spullen opgeborgen worden, zodat er geen overbodige meubels
nodig zijn in de woning.

Schoonmaakkast

Schoonmaken | Dicht bij de keuken en enigszins centraal in de woning moet
een schoonmaakkast zijn, voor het opbergen van schoonmaakspullen,
gemakkelijk toegankelijk voor gebruik.

Waskamer

Wassen | Een ruimte om de was te doen van de bewoners, ruim voldoende
voor instructie.

Eetplekken

Verblijven | In de directe omgeving van de keuken zijn 2 plekken om te eten.
Zo kunnen de bewoners in 2 groepen eten en dat geeft de bewoners meer
rust.

Woonkamer

Een ruime woonkamer om onder andere tv te kijken. Bij een grote
kamer als deze is er ruimte voor de bewoner om plaats te nemen in de
periferie. Afstand kunnen nemen zonder echt afgescheiden te zijn. De
woonkamer dient te grenzen aan de buitenruimte, zodat de bewoner een
goede relatie kan aangaan met buiten, voor optimaal gebruik in de zomer.

Verblijfsruimtes

Naast de woonkamer zullen er tal van andere ruimtes zijn. Ruimtes
om te eten, ruimte om te studeren/lezen/concentreren, een gamekamer,
een plaats die gebruikt kan worden als ‘spreekkamer’. De precieze functie
hoeft niet vast te liggen, het kan aan de bewoners zijn daar zelf invulling aan
te geven.
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6. Programma van eisen

Groep 2 | 8 Bewoners

8 Studio’s

De Studio | De 8 studio’s bieden de bewoner een eigen slaapkamer,
woonkamer en badkamer met apart toilet. In de woonkamer een kleine
pantry voor een koelkastje en een wasbak. Op koken en wassen na is alles
aanwezig.

Badkamer

Persoonlijke verzorging | Mocht het een keer voorkomen dat een bewoner
(tijdelijk) minder valide is dan kan er gebruik gemaakt worden van deze
mindervalidenbadkamer, bovendien kan deze ingezet worden voor de
bewoners om een rustgevend bubbelbad te nemen, waardoor het dus ook
een stukje wellness is.

Keuken

Koken | Deze keuken dient hetzelfde te zijn als in de eerste groep. De
bewoners zullen hier meer zelfstandig koken en daarmee moet rekening
worden gehouden wat betreft de indeling. De keuken zou zo moeten
worden ingericht dat hier ook een plek om te eten is. Doordat er minder
gemeenschappelijke ruimte is in de tweede groep, is er niet voldoende plek
om buiten de keuken nog twee eetplekken te creëren.

Opslag/Berging

Opbergen | Bij de keuken is een berging nodig, onder andere ook om
etenswaren op te slaan. Opbergruimte komt altijd van pas. Hier kunnen ook
andere spullen opgeborgen worden, zodat er geen overbodige meubels
nodig zijn in de woning.

Schoonmaakkast

Schoonmaken | Dichtbij de keuken en enigszins centraal in de woning moet
een schoonmaakkast zijn,. Voor het opbergen van schoonmaakspullen en
gemakkelijk toegankelijk voor gebruik. In de buurt van de badkamer kan een
tweede schoonmaakkast gemaakt worden.

Waskamer

Wassen | Een ruimte om de was van de bewoners te doen. Deze moet ruim
genoeg zijn voor instructie. Hier is deze ruimte meer ingericht om zelfstandig
de was te verzorgen.

Eetplekken
Verblijven | In de directe omgeving van de keuken moet nog een extra plek
om te eten zijn. Maar deze plek kan op andere momenten van de dag ook
voor andere dingen gebruikt worden.
Woonkamer
Een ruime woonkamer om onder andere tv te kijken, bij een grote
kamer als deze moet er ruimte zijn voor de bewoner om plaats te nemen
in de periferie. Afstand kunnen nemen zonder echt afgescheiden te zijn.
De woonkamer moet grenzen aan de buitenruimte, zodat deze een goede
relatie kan aangaan met buiten, voor optimaal gebruik in de zomer.
Verblijfsruimtes
Naast de woonkamer zullen er nog enkele andere gemeenschappelijke
ruimtes zijn, deze zullen op de verdieping zijn. Om te studeren/lezen/
concentreren, om te gamen.
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6. Programma van eisen

Groep 3 | 8 Bewoners

8 Appartementen

Wonen | In de woonkamer zal de bewoner een zithoek kunnen plaatsen en
er is plek voor een keuken en voor een eethoek.
Slapen | De slaapkamer is voldoende groot voor in ieder geval een groot
bed en een kast.
Persoonlijke verzorging | De badkamer wordt voorzien van een ruime
douche en een wastafel.
Een apart toilet, prettig voor bewoner in verband met nare luchtjes, draagt
bij aan de functiescheiding en is handig wanneer de bewoner bezoek krijgt.
Opbergen/wassen | In de berging is plaats voor de individuele installaties,
en ook is er plek voor de wasmachine. Tevens kunnen er spullen opgeborgen
worden.

Verblijfsruimte

Verblijven | De gemeenschappelijke ruimte beperkt zich tot één fysieke
ruimte waar de groep activiteiten kan ondernemen. Er kan bijvoorbeeld ook
in groepsverband instructie worden gegeven.

Buitenruimte

Buiten zijn | Naast een individuele buitenruimte zal deze groep ook baat
hebben bij een gemeenschappelijke buitenruimte, om bijvoorbeeld te BBQ
’en

Installatie / Berging

Beheren | De groep heeft een gezamenlijke installatieruimte nodig, voor
centrale bemetering en conditionering van de ruimte verkeersruimte.

Schoonmaakkast

Schoonmaken | Voor het schoonhouden van de gemeenschappelijke ruimte
is een schoonmaakkast nodig, deze kan eventueel gecombineerd worden
met de installatie/berging.
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7.
Stedebouwkundig ontwerp

Hoe gaat het ontwerp op in haar omgeving
en wordt het onderdeel van de wijk en hoe
krijgt de buitenruimte rond het gebouw
vorm.

Bestaande situatie | De bestaande kleuterschool
staat op een vierkant plot dat van straat tot
straat reikt. Volgens het bestemmingsplan
mag de plot volledig bebouwd worden tot 5
meter van de grens, wanneer het een gebouw
voor maatschappelijke doeleinden dient. Deze
mogelijkheid binnen het bestemmingsplan is als
leidraad genomen voor de verdere ontwikkeling
van de plaats. Ook al hoeft dit project misschien
niet per se binnen deze richtlijn te vallen, het zou
te gemakkelijk zijn om de gehele groenstrook te
gebruiken. Deze groenplek is immers collectief
eigendom van de wijk.

Figuur 7.01: Visualisatie ontwerp (links)
Figuur 7.02: Situatie tekening oorspronkelijk ontwerp
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7. Stedebouwkundig ontwerp

Figuur 7.03: Situatie tekening
Figuur 7.04: Concept groepsverdeling (rechts)

Positie | De nieuwbouw voor de eerste en
tweede groep staat aan de straat, op de plek
waar het schoolplein van de kleuterschool was.
Het gebouw komt gedeeltelijk in de dubbele rij
platanen te staan, een aantal bomen zal hiervoor
gekapt moeten worden. Het gebouw wordt
hierdoor onderdeel van het straatbeeld, zoals
ook aan de overkant bij de rijtjeshuizen het geval
is. Wanneer de dubbele rij bomen een duidelijke
meerwaarde zouden hebben aan het karakter
van de groenstructuur, door bijvoorbeeld een
wandelpad tussen beide rijen, had het gebouw
te veel impact gehad op de heersende structuur,
dat is echter niet het geval.
De
Twikkelstraat
(Noordwest)
en
de
Schaffelaarstraat (Zuidoost) worden met elkaar
verbonden door een wandelpad langs de
locatie, de nieuwbouw houdt nagenoeg een
gelijke afstand tot dit pad zoals de voormalige
kleuterschool. Tussen beiden staat ook hier een
dubbele rij bomen. De grote hoeveelheid bomen
op de locatie biedt veel natuurlijke zonwering
gedurende de zomer.

Massa | De tweelaagse massa van de nieuwbouw,
waarin de eerste twee groepen gehuisvest zijn,
kenmerkt zich door haar langgerekte structuur.
Deze structuur is het gevolg van het ruimtelijke
concept dat het gebouw gevormd heeft, maar de
structuur sluit ook goed aan bij de rijtjeshuizen
aan de overkant van de straat. Door de grillige
gevel sluit het tegelijkertijd ook aan bij de vorm
van de bestaande voormalige kleuterschool.
De eerste groep is volledig op de begane grond,
de tweede gedeeltelijk. De rest van de tweede
groep is op de verdieping. Omdat de beide
groepen ongeveer een gelijk aantal vierkante
meters hebben, is de verdieping kleiner dan de
begane grond van het gebouw. Het gedeelte
dat twee lagen heeft, strookt haaks op de straat,
met de bestaande school. De buitenberging
completeert het geheel waardoor de outline
een rechthoek om de gebouwen vormt. Binnen
dit vierkant wordt de buitenruimte ingericht,
daar buiten blijft het terrein onderdeel van de
groenstructuur.
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7. Stedebouwkundig ontwerp

Entree terrein | De buitenberging bevindt zich
aan de noordelijke kant van het project, hier
kunnen de bewoners hun ﬁets parkeren als zij
bijvoorbeeld van het winkelcentrum terugkomen.
In de bocht van de Twikkelstraat is de plek
om het terrein te betreden, hier kan beperkt
parkeergelegenheid worden gecreëerd voor het
personeel en voor bezoek aan de appartementen.
Er is hier een meer geleidelijke overgang van
openbaar naar privé; ‘het straatje’ loopt door tot
de gemeenschappelijke buitenruimte tussen de
beide gebouwen.
Naast de woning zelf is ook deze buitenruimte erg
belangrijk voor de bewoners, buiten zal ruimte
zijn waar bewoners uit de drie groepen elkaar
kunnen ontmoeten. Zo zal er bij de buitenberging
een soort hangplek zijn, een beschutte plek waar
bewoners wat rond kunnen hangen, om een
frisse neus te halen en een praatje te maken Ook
de strook tussen beide gebouwen is er op gericht
samen buiten te zijn, deze tussenruimte moet
gezien worden als de achtertuin van de twee
gebouwen, als een binnentuin van het complex.

Figuur 7.05: Maquettefoto entree terrein
Figuur 7.06: Maquettefoto binnentuin complex

Buiten | De buitenruimte heeft een orthogonale
structuur, deze accentueert de as die tussen
beide gebouwen ligt, die zich aan beide zijden
van het complex richt op de aangrenzende
groenzones. Bovendien biedt het structuur
tegenover de grilligheid van de gebouwen.De
buitenruimte zal als verbindend element dienen
tussen de verschillende groepen.

Bovendien biedt de buitenruimte verschillende
mogelijkheden voor de bewoner. Mensen met
autisme hebben vaak de behoefte om rondjes
te lopen, het repetitieve karakter brengt hen tot
rust. Daarom biedt de tuin de mogelijkheid aan
deze behoefte te voldoen. Er is bijvoorbeeld ook
een schommel, voor de bewegingservaring van
de schommel geldt hetzelfde als het lopen van
rondjes.
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7. Stedebouwkundig ontwerp

De entree van de tweede groep ligt in het
verlengde van de Wildenborgstraat en staat
hierdoor prominent in beeld. Door de verdraaiing
in de gevel, van dit gedeelte waarin de tweede
groep de begane grond bewoont, draait deze
groep zich letterlijk weg van de eerste groep,
waardoor de scheiding tussen beide groep
zichtbaar wordt in de uitstraling van het gebouw.
De verdraaiing zorgt er ook voor dat het gebouw
zich onthult gedurende het passeren. Wanneer
men het gebouw passeert vanuit het noorden
over de Schaffelaarstraat zal het verdraaide
gedeelte in eerste instantie niet zichtbaar zijn.
Tegelijkertijd vormt dit gedeelte de kop van het
gebouw, de staart bestaat uit het éénlaagse
gedeelte van de eerste groep dat eindigt met
een verjonging en hierdoor meer geleidelijk
overloopt in de groenstructuur. Waar de kopse
kant aan de zijde van de tweede groep, daar
waar ook de hoge bomen staan, wat harder is, is
de staart meer alzijdig, zachter en open richting
het groen.

Figuur 7.07: Maquettefoto ontwerp aan de Schaffelaarstraat
Figuur 7.08: Visualisatie entree tweede groep in verlengde Wildenborgstraat
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8.
Nieuwbouw

De nieuwbouw is het resultaat van
de verschillende concepten, zoals ook
besproken in Hoofdstuk 5. Het concept van
The Strip, het mengen van functies en de
Architypen zijn verwerkt in de structuur van
dit ontwerp.

Overzicht | De lineaire structuur van de woning
biedt veel overzicht. De woning is hierdoor
inzichtelijk voor de bewoner, er is één as waaraan
alles gebeurt. Niet alleen voor de bewoners is dit
overzicht heel belangrijk, ook voor de begeleiding
is dit essentieel. Het kantoor grenst daarom in
beide groepen aan de verkeersruimte.

55
Ahrentzen & Steele, (2009) ‘Advanced Full Spectrum Housing’
Plattegrond 1:400
Figuur 8.01: Isometrie ontwerp (links)
Figuur 8.02: Plattegrond begane grond

Voor het beste overzicht zouden ze precies op
de kop van de verkeersruimte moeten liggen.
Het is echter voor de beleving van de woning niet
wenselijk dat een dergelijke ‘vitrine’ het einde van
de gang vormt. Het kantoor is daarom langs de
gang geplaatst. Door de slimme verdraaiingen
in de plattegrond kan toch tot ver in de woning
gekeken worden.55

de Kamer
Verblijf
Entree
Kantoor
Keuken
Wassen
Sanitair
Time-out
Portaal
Installaties
Gang
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8. Nieuwbouw | Zorgfuncties

Zorg | De functies voor de zorg liggen centraal
tussen groep 1 en groep2. Beide groepen
hebben een eigen kantoor, waar de dagelijkse
werkzaamheden worden verricht door het
begeleidend personeel. Daarnaast is er een
gezamenlijke verblijfsruimte, waar het personeel
kan eten of even kan bijkomen gedurende de
werkdag.
Om ook ’s nachts zorg te kunnen
verlenen en een oogje in het zeil te houden, is
er een slaapwacht met eigen badkamer. En
hoewel het personeel ook de toiletten in de
groepen kan gebruiken is er een eigen toilet. Om
het woongenot van de bewoners te vergroten
wordt er een gebouwbeheer systeem toegepast,
waarvan de bediening van het systeem zich
ook hier bevindt. Zo kunnen de verzorgers
gemakkelijk het gebouw beheren, verlichting
regelen, ventilatie, temperatuur, toegankelijkheid,
etc.Het kantoor in de tweede groep heeft niet
alleen zicht de woning in, maar kijkt ook op de
entree en de daar gesitueerde trap. Vanwege
het meer zelfstandige klimaat van deze groep,
kunnen ze op deze manier goed in de gaten
houden welke bewoner wel of niet thuis is.
56
Ahrentzen & Steele (2009), ‘Advanced Full Spectrum Housing’
Figuur 8.03: fragment plattegrond (1:100) (links)

Time out | Beide groepen delen een time out
kamer, in deze ruimte kunnen bewoners tot
rust komen wanneer ze overprikkeld raken. De
time out kamer is geen afzonderingsruimte.
Een afzonderingsruimte is voor gedwongen
afzondering van de bewoner, weg uit de groep,
hierbij mag de deur ook afgesloten worden. Een
time-out kamer mag niet afgesloten worden, de
bewoner gebruikt deze op ‘vrijwillige’ basis. Hierin
is natuurlijk een adviserende rol weggelegd voor
de verzorging. De time-out is in de basis prikkelarm
en voorzien van ﬁjne materialen en bijvoorbeeld
een lekkere zitzak. Voorkomen moet worden dat
het op een cel zou kunnen lijken. Het portaal ligt
aan de straatzijde van het gebouw, waardoor er
geen visuele relatie kan zijn tussen de gebruiker
van deze ruimte en andere bewoners die gebruik
maken van de buitenruimte. Beperking van de
inkijk is hoe dan ook noodzakelijk.
‘Niet alleen bewoners, ook de verzorging heeft ruimtes
nodig om contact te hebben met bewoners, maar
ook ruimtes voor afzondering en privacy is nodig. De
mogelijkheid om de bewoners te monitoren zonder
in hun persoonlijke ruimte te komen, kan stress
voorkomen bij de verzorging en de bewoner.’ 56
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8. Nieuwbouw

Portaal | Er is een portaal tussen de groepen
om de time-out af te scheiden, hierdoor kan
de verzorging met de bewoner in kwestie
communiceren zonder dat daarbij de groep
belast wordt. Op deze manier is de time-out
ook vanuit beide groepen bereikbaar zonder dat
daardoor de beide groepen met elkaar in contact
staan. Het portaal voorkomt een eventuele
visuele relatie tussen beide groepen, met het
oog op het gevoel van een eigen plek, een eigen
huis, zonder onderdeel te zijn van een ‘kliniek’.
Het zorgt voor extra afstand tussen de time-out
en de groep waardoor de bewoner zich vrijer zal
voelen om zichzelf te laten gaan wanneer deze
zijn frustratie fysiek zou willen uiten.57

57

F. Schrameijer (2013), ‘Met het ook op autisme, bouwen en inrichten voor mensen
met autisme’ Dr. Leo Kannerhuis
Figuur 8.04: Visualisatie overzicht verkeersruimte
Figuur 8.05: Schets verdraaiingen (rechts)

Verdraaid | Verschillende delen van het
gebouw zijn verdraaid ten opzicht van het grid,
de ene verdraaiing heeft nut voor de uitstraling
van het gebouw, de andere verdraaiing is voor
de kwaliteit van de binnenruimte. Het blok met
daarin de functies van groep 2 is verdraaid
waardoor deze zich met de entree weg keert
van groep 1. Het gebouwdeel splits zich hierdoor
in het straatbeeld van de rest van het gebouw,
mede ook door de time-out tussen beide

gebouwdelen die slechts één laag telt. De
scheiding is hier bewust aangebracht.De
verdraaiingen van de gebouwdelen in groep1
zorgen voor extra zicht in de woning, ook vanaf
het kantoor, en bieden extra ruimte midden in
de woning waar een concentratie van beweging
zou kunnen optreden. De aangrenzende ruimtes
draaien zich open naar het midden van het
gebouw, waardoor de woning een centrum krijgt.
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8. Nieuwbouw | Entree

Entree | De entree van groep 1 is vrijwel in
het midden van de woning gelegen, vanuit
het kantoor is er zicht op de entree. Aan
de ene kant van de entree liggen de meer
gemeenschappelijke ruimtes, aan de andere kant
zijn het overwegend de kamers. Door de dubbele
hoogte van de entree, zal er op deze plek tot diep
in de woning licht toetreden waardoor deze plek
gemarkeerd word in de lineaire structuur van
de gang. De verdraaiing van het aangrenzende
volume, met de twee kamers, zorgt ervoor dat
het buitengebied zich voor de entree opent.
De verdraaiing geeft ook extra richting aan de
entree, richting het gemeenschappelijke deel
van de woning. Doordat de deuren tegen de
schuine wand zijn geplaatst wordt deze geleiding
versterkt. Wanneer men naar binnen loopt zal
eerst het oog naar links gaan omdat men rechts
langs de muur loopt. Ook het hoogteverschil in de
gang draagt bij aan het gevoel dat de bezoeker
naar links moet gaan bij binnenkomst.

Figuur 8.06: Visualisatie gang
Figuur 8.07: Plattegrond verdieping (rechts)

De gevel van de entree ligt 1,8 meter naar achteren
ten opzichte van de naast liggende volumes.
Meer ruimte was niet noodzakelijk en daardoor
staat men voor het gevoel al snel midden in de
woning. De entree van groep 2 ligt tegenover
het kantoor en tussen de gemeenschappelijke
functies. De bewoners leven zelfstandiger en
door de bovenverdieping heeft deze groep ook
een stijgpunt.

Dit stijgpunt zit bij de entree en doordat deze
dichtbij het kantoor ligt kunnen de verzorgers
goed zicht houden op de bewegingen in het huis.
Naast de trap is er ook een lift. De bewoners zijn
in principe niet minder valide, maar iemand kan
zijn been breken, ouders hebben die niet meer zo
mobiel zijn of zware spullen willen verhuizen. Er
zijn vele situaties te bedenken waarbij een lift een
vereiste zal zijn, daarom kan deze niet ontbreken.

de Studio
Verblijf
Trap
Badkamer
Gang
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8. Nieuwbouw | De Achterom

De achterom | De eerste groep heeft een
achterdeur in de woning, daar kunnen de bewoners
gemakkelijk naar buiten aan de binnenkant
van het terrein. Hierdoor kunnen de bewoners
gemakkelijk van en naar de buitenberging. Bij
deze achteruitgang is ruimte voor jassen en
schoenen. Elke bewoner heeft hiervoor zijn of
haar eigen plekje. Doordat de bewoner de jas en
schoenen hier achterlaat hoeft hij of zij niet eerst
naar de kamer om deze spullen weg te brengen.
Zo is de bewoner meteen thuis en wordt dus de
gehele woning als thuis ervaren. Door hier de
schoenen uit trekken maakt de bewoner minder
lawaai wanneer hij of zij door de woning loopt en
wordt ruis voorkomen. Alle kleine beetjes helpen.
Ook voorkomt het achterlaten van de schoenen
vervuiling van de woning. Het achterlaten van
de schoenen zou bijvoorbeeld tot de huisregels
kunnen behoren. Zoals het bijvoorbeeld in
Noorwegen heel gebruikelijk is de schoenen uit
te doen wanneer men een huis betreedt.

Figuur 8.08: Maquettefoto van de achterom
Figuur 8.09: Visualisatie van de achterom (rechts)

In het portaal bij deze achterdeur heeft iedere
bewoner zijn of haar eigen plaats, een eigen
‘vakje’ voor de jassen en de schoenen. Iemand
met autisme kan het bijvoorbeeld hinderlijk
vinden als zijn jas tegen de jas van iemand anders
aanhangt. Met een speciaal gemaakt meubel
kan dit gemakkelijk opgelost worden en wordt
eventuele frustratie voorkomen.
Een zelfde plek voor jas en schoenen kan in groep
2 gemakkelijk gecreëerd worden onder de trap.
Hier is door de relatief hoge verdiepingshoogte
voldoende ruimte onder de trap zal zijn. Het leven
in deze groep is echter wel anders, bewoners
zullen immers meer gebruik maken van hun
eigen Studio om daar te verblijven, waardoor de
bewoner ook eerder direct bij binnenkomst even
naar zijn eigen ruimte zal gaan.
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8. Nieuwbouw | Verblijfsruimtes

Verblijfsruimtes | De functies zijn zo naast
elkaar en tegenover elkaar gelegd dat de
gemeenschappelijke ruimtes, die een open
karakter hebben richting de gang, goed verspreid
liggen in de woning, op die manier liggen ze niet
recht tegenover elkaar en wordt overlast van
andere activiteiten voorkomen.
De verblijfsruimtes, waar de bewoners tv kijken,
eten, gamen, studeren, staan in open verbinding
met de gang. De open structuur is van grote
invloed op de akoestische beleving van de
woning. Bovendien moeten de functies toch in
zekere vorm afgescheiden worden van de gang,
om te veel ruis voor de bewoners te voorkomen.
Hiervoor is een meubel ontworpen dat als een
kast en wand tegelijk tussen de verkeersruimte
en de verblijfsruimte staat. De verblijfsruimte
en haar functie maken zich kenbaar in de gang
doordat het meubel iets de gang in is geschoven.
Door middel van een logo is duidelijk wat de
betreffende functie van de achterliggende ruimte
is. Het meubel heeft massieve wanden waarin
geluidsabsorberend materiaal opgenomen kan
58
F. Schrameijer (2013), ‘Met het ook op autisme, bouwen en inrichten voor mensen
met autisme’ Dr. Leo Kannerhuis
Figuur 8.10: Visualisatie van één van de verblijfsruimtes

worden. Wederom wordt op het meubel het
hout toegepast dat ook gebruikt wordt in de
transitieruimtes en dat een gelijke uitstraling
heeft als het hout in de gevel. In de ‘gamekamer’
kan het meubel gebruikt worden om bijvoorbeeld
de apparatuur in te zetten, de geluidsbron is dan
met de rug naar de gang gekeerd. Het meubel
voorkomt een te diffuse verspreiding van het
geluid. Zachte materialen en gordijnen kunnen
een bijdrage leveren aan een goede akoestiek.
Het meubel biedt de mogelijkheid voor de
bewoner om plaats te nemen in de periferie
van het sociale. Niet altijd heeft de bewoner
de behoefte onderdeel uit te maken van het
gesprek, maar wil deze daar wel ongestoord bij
zijn, deze plekken worden ook wel omschreven
als luwteplekken.58 Het is belangrijk om
bijvoorbeeld in de woonkamer de mogelijkheid
te bieden om op de ‘ﬁguurlijke’ tweede rij plaats
te nemen. Het meubel kan in een lage variant
een dergelijke plaats bieden. Het meubel is dus
in allerlei verschillende vormen mogelijk, elke
ruimte vraagt om een andere invulling.
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8. Nieuwbouw | De Kamer

De Kamer | In de eerste groep heeft de
individuele ruimte een oppervlakte van ongeveer
20m2. Die ruimte is bedoeld voor een bed, kast
en bureau. Een kamer net als de slaapkamer die
de bewoner thuis heeft gehad. Een gedeelte
van de kamer wordt gebruikt voor de badkamer.
Het gaat om een volledige badkamer. Het blijkt
erg waardevol als de bewoners een individuele
badkamer hebben om zo zelfstandig mogelijk
te leven. Omdat de kamers in de eerste groep
klein zijn, is ervoor gekozen om alle sanitaire
voorzieningen in één ruimte te organiseren.
Hoewel het de voorkeur heeft het toilet een
aparte ruimte te geven, is dit ruimtelijk gezien
niet mogelijk in deze ‘kleine’ kamers. De bewoner
heeft een extra zitplek in de vensterbank van de
diepe ramen. Meer daarover in hoofdstuk 10.

Figuur 8.11: Fragment plattegrond begane grond (1:100)
Figuur 8.12: Visualisatie van de Kamer (rechts)
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8. Nieuwbouw | Individualiteit

Lijstje | Om de woning verder in te richten
wordt een beroep gedaan op de bewoner. Het
is belangrijk dat niet alleen de privé ruimte
van de bewoner bij hem of haar past, ook de
rest van de woning moet als een thuis voelen.
Door de bewoners extra eigen spulletjes
mee te laten nemen vullen zij samen de
gemeenschappelijke ruimtes van de woning. Om
dit proces te structureren krijgt elke bewoner een
boodschappenlijst mee voor hij of zij naar de
woning verhuist. De lijst geeft aan welke spullen
de bewoner mee mag nemen om zo samen
een eigen plek te creëren. Grotere meubels
zoals bijvoorbeeld de tafel worden niet door de
bewoners maar door de instelling verzorgt.

Figuur 8.13: Foto baseball verzameling
Figuur 8.14: Het Lijstje (rechts)
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Hoeken | Naast de relatie tussen verschillende
functies, zijn de functies zo gekoppeld dat er
optimaal gebruik gemaakt kan worden van het
daglicht. Zo zijn de verblijfsfuncties in de eerste
groep steeds op een hoek gelegen, voor een
verscheidenheid aan licht. Hetzelfde geldt voor
de studio’s op de verdieping. Elke woonkamer
van een studio ligt op een hoek waardoor in
twee verschillende georiënteerde wanden
ramen geplaatst kunnen worden. Dit zorgt voor
een veel vrijere en dus betere beleving van de
ruimte (Bron groepsonderzoek). Naast meer licht
zorgt het ook voor meer zicht en dus een betere
relatie met de omgeving. De studio’s hebben
geen opengewerkte hoeken zoals dat wel het
geval is bij de verblijfsruimtes beneden. Dit zou
het gevoel van geborgenheid dat de studio mag
hebben verminderen en maakt de indeelbaarheid
een stuk minder. Het gebruik van de ruimte staat
voorop. De keuze om veel ruimtes te voorzien
van ramen in twee verschillend georienteerde
ramen heeft geleid tot de grillige vorm van het
gebouw.

Figuur 8.15: Visualisatie ontwerp gevelfragment
Figuur 8.16: Isometrie begane grond (rechts)
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8. Nieuwbouw | Geleding

Hoogteverschillen | Om het meer rustige
gedeelte van groep 1 te scheiden van het meer
gemeenschappelijke deel en om bij binnenkomst
meer richting te geven is het gedeelte met de
Kamers vanaf de entree twee treden hoger
gelegen. Deze verandering in hoogte markeert
een overgang binnen de woning waardoor de
gebruiker zich bewust is dat er hier soms extra
rekening met elkaar gehouden moet worden. Het
hoogteverschil is onderdeel van de geleding die
is aangebracht in de lange verkeersruimte. Naast
de geleding breekt het ook de ruimte. Twee van
de aangrenzende verblijfsruimtes zijn wel lager
gelegen, waardoor de scheiding hier sterker is.
Daarnaast maakt de verhoging het mogelijk om
een plint onder dit deel van de gevel van het
gebouw te maken waardoor ook in de gevel dit
onderscheid duidelijk wordt.

Plafond | Niet altijd is een verlaagd plafond ten
behoeve van installaties gewenst. Door hiermee
rekening te houden in de verdiepingshoogte
en andere mogelijkheden te benutten wordt
het verlaagd plafond in de verkeersruimte wel
een toevoeging aan de vormgeving van de
ruimte. Doordat deze strook lager is dan de
aangrenzende ruimtes wordt het onderscheid
tussen deze twee versterkt. Bovendien wordt de
lineaire hoofdstructuur hierdoor inzichtelijker. Het
draagt bij aan de geleding van de binnenruimte.
Geleding | De hoogteverschillen, het verlaagde
plafond en andere ontwerpaspecten zijn allemaal
bedacht om geleding aan te brengen in de
ruimte. Geleding die de bewoer nodig heeft om
inzicht te krijgen in zijn omgeving. (zie kader)

“Vanuit architectonisch oogpunt, kan het onvermogen om een
‘mental image’ van de omgeving te maken en het integreren van fragmenten in een
geheel, worden aangepakt door het gebouw een duidelijke structuur te geven, samen
met elementen die orde en eenheid bieden op een dergelijke manier dat het ontwerp
leesbaar, voorspelbaar en ‘imaginable’ wordt.” 59
Sánchez, P.A. Vázquez, F.S. & Serrano, L.A. (2011) ‘Autism and the build
environment’
Figuur 8.17: Visualisatie verkeersruimte

59
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8. Nieuwbouw | Transitie

Transitie | Omdat mensen met autisme vaak
moeite hebben met de overgang naar een
andere ruimte, omdat ze even nodig hebben om
zich ook geestelijk te verplaatsen, en niet weten
wat er achter de deur is en ze dan vaak plots
midden in een ruimte staan, hebben alle kamers
een transitieruimte richting de verkeersruimte.
Deze nis markeert en verbetert de overgang
tussen beide ruimtes. In de eerste groep is deze
ruimte aan de gang gedeeld met de aangrenzende
kamer, zodat er minder onderbrekingen zijn van
de gangwand en de ruimte hierdoor efficiënter
gebruikt kan worden. De kamers liggen zo ten
opzichte van elkaar in het gebouw dat er direct
tegenover deze ruimte nooit een verblijfsruimte
ligt.

Daarom zijn de ‘blokjes’ aan de ene kant van
de gang een halve beukmaat opgeschoven ten
opzichte van de andere kant.
De transitieruimte onderscheidt zich van de gang
doordat de wand niet volledig word onderbroken
maar er een gat in is gemaakt, er vormt zich een
portaal. De geluidsabsorberende materialen
zorgener bovendien voor dat ook de uitstraling
van deze plek anders is dan de rest van de gang.
Ook de manier van verlichten draagt bij aan het
maken van dit onderscheid.
Naast de deuren van de kamers zit een dicht
draaiend deel in het kozijn, dit maakt spuiventilatie
van de woning mogelijk zonder dat de deur van
de kamer daarvoor open hoeft te staan.

“......ontwerp tussenliggende overgangsruimtes, waar
de nodige anticipatie bereikt kan worden.” 60

60
Scott (2009) zoals geciteerd in Sánchez, P.A. Vázquez, F.S. & Serrano, L.A. (2011)
‘Autism and the build environment’
Figuur 8.18: Detail 1:20 transitieruimte
Figuur 8.19: Visualisatie transitieruimte (rechts)

Doordat het bed in bijna alle indeelopties van
de kamer achter de badkamer staat en het
luik aan de badkamer zijde van de deur zit kan
het luik bijvoorbeeld ook ‘s nachts open staan
gedurende de zomer. Zo kan het gebouw
afkoelen, zonder dat de bewoner zich misschien
bekeken voelt. Bij de wasruimte is eenzelfde
principe toegepast, daar is het dichte deel
vervangen voor vast glas, zodat de bewoner
alvast even naar binnen kan kijken en zich kan
voorbereiden op eventuele aanwezigheid van
andere in de betreffende ruimte. Bij de kamer
is dit niet nodig omdat hier in principe niemand
anders binnen zal zijn. In de tweede groep heeft
elke studio een aparte nis, vanwege de minimale
afmetingen van de badkamer past hier geen
draaiend deel naast de deur. Doordat de studio
in beide kamers ramen heeft en deze ook nog in
verschillend georiënteerde gevelwanden zitten, is
het gemakkelijker binnen de studio te ventileren.
Bovendien is de installatie in het gebouw
voldoende voor de continue luchtverversing.
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8. Nieuwbouw

De Studio | In de tweede groep verdubbelt de
eigen ruimte, het gaat niet meer om een kamer
maar om een studio. Met een extra kamer heeft
de bewoner nu ook een woonkamer, waar ruimte
is voor een zithoek en een tafel. De WC is gesplitst
van de badkamer, met douche en wastafel. Het
zorgt ervoor dat de bewoner in de badkamer
geen last heeft van luchtjes na het toiletbezoek,
wat vaak als storend wordt ervaren

door mensen met autisme. Bovendien geldt
ook hier: hoe meer functies gescheiden zijn des
te meer overzicht en rust wordt gecreëert voor
de bewoner. De badkamer is bereikbaar vanaf
de slaapkamer, de WC vanaf de entree van de
studio. De studio heeft een kleine pantry, met
plaats voor een koelkastje. Zo kan de bewoner
zelf een kop koffie of thee zetten of wat glazen
omspoelen.

Badkamer | Naast het eigen sanitair op de
kamer hebben de bewoners van groep 1 en 2
ook de mogelijkheid om gebruik te maken van
de ruime badkamer. Ook wanneer één van de
bewoners (tijdelijk) mindervalide is kan hiervan
gebruik gemaakt worden.

De badkamer heeft een ligbad, dit bubbelbad
kan een rustgevende werking hebben op een
gespannen bewoner, het gevoel van de bubbels
kan een positieve prikkel zijn en kalmerend
werken.61 Het is één van de mogelijkheden voor
de bewoners om tot rust te kunnen komen.

61

Documentaire: “Een goede plek voor Dex (2DOC)
Figuur 8.20: Maquettefoto Studio (links)
Figuur 8.21: Fragment plattegrond verdieping
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8. Nieuwbouw

Wassen | Beide groepen hebben een wasruimte,
hier kunnen de kleren gewassen, gedroogd, weer
opgevouwen en gestreken worden. De ruimtes
zijn groot genoeg om ook was instructies te
kunnen geven, zodat de bewoner leert zijn
of haar eigen was te doen. De ruimtes zijn
misschien wat groot, eventueel, mits niet te
storend, kan een kastenwand extra opbergruimte
in de woning bieden. In de eerste groep zal de
verantwoordelijkheid en uitvoering meer bij de
verzorging liggen, in de tweede groep zullen de
bewoners dit zelfstandiger moeten doen.

Bezoek
|
Door de verscheidenheid aan
gemeenschappelijke ruimtes in de eerste groep
zal hier altijd ergens een ruimte zijn om bezoek
te ontvangen, de eerste aangewezen plaats
daarvoor is de ruimte grenzend aan de entree.
Deze kan ingericht worden met een grote tafel
en stoelen, waardoor deze onder andere voor
bezoek gebruikt kan worden.
In de tweede groep heeft de bewoner meer
ruimte in de eigen studio om bezoek te
ontvangen, maar net zo goed als in de eerste
groep kan hiervoor wederom de ruimte naast de
entree gebruikt worden. Bijvoorbeeld als er wat
meer bezoek komt vanwege een verjaardag.

Figuur 8.22: Plattegrond verdieping

Brandveiligheid | Door de open structuur van de
twee groepen is brandveiligheid een belangrijk
punt van aandacht. De kamers in de eerste groep
zijn alleen aan de verkeersruimte ontsloten, het is
niet mogelijk om door de gevel weg te vluchten
vanwege de toegepaste ramen. Wel zijn er op
voldoende plekken in deze groep deuren om de
woning uit te vluchten. Om de verkeersruimte
zo lang mogelijk toegankelijk te houden zou het
een optie zijn om een sprinklerinstallatie toe te
passen in beide groepen.

Dat is een dure oplossing, maar zoals al genoemd
is de beleving van de ruimte erg belangrijk. Het
zou zonde zijn als deze verstoord wordt door
bijvoorbeeld een extra pui. De open structuur
van beide woningen is hierdoor gewaarborgd.
Op de verdieping is het moeilijker om buiten
te komen, er is immers maar één stijgpunt in
de woning .Daarom is er aan het einde van de
verkeersruimte een vluchttrap naar beneden en
direct naar buiten, waardoor er vanuit de studio’s
nagenoeg altijd twee vluchtwegen zijn.
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9.
Het Appartement

De bestaande kleuterschool op de locatie
blijkt uitstekend geschikt voor het huisvesten
van de derde groep bewoners, de bewoners
die nagenoeg zelfstandig kunnen wonen.
De 6 voormalige lokalen bieden plek voor 8
appartementen van ongeveer 60m2.

De bestaande kleuterschool op de locatie
blijkt uitstekend geschikt voor het huisvesten
van de derde groep bewoners, de bewoners
die nagenoeg zelfstandig kunnen wonen. De
voormalige kleuterschool heeft origineel 6
lokalen, twee grote, en vier kleinere lokalen.
Samen bieden deze 6 llokalen de mogelijkheid
om hiervan acht appartementen tussen de 52 en
60m2 van te maken. Het gebouw heeft een heldere
structuur en bestaat uit een snelbouwsysteem.
De voormalige school behoort tot de 4e serie
systeemscholen.

Figuur 9.01: Maquettefoto ontwerp bestaande school (links)
Figuur 9.02: Foto verkeersruimte school
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9. Het Appartement | Aanbouw

Sloop | De later geplaatste aanbouw met twee
extra lokalen is niet van eenzelfde kwaliteit als de
originele bouw. De orginele bouw is opgetrokken
in beton, deze aanbouw is van hout en inmiddels
al behoorlijk vergaan. In tegenstelling tot de
hoofdbouw kan dit deel niet gerenoveerd
worden. Bovendien is de ruimte niet nodig
voor het inpassen van de 8 appartementen en
de aanbouw vertroebelt de structuur van het
originele ontwerp. Structuur die weer terug
gebracht moet worden voor de bewoners. De
planten groeien hier door de rotte vloer heen, de
aanbouw wordt dan ook gesloopt.

Figuur 9.03: Foto te slopen aanbouw kleuterschool
Figuur 9.04: Overzichtsfoto kleuterschool aan de Twikkelstraat (rechts)
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9. Het Appartement | Kleuterschool

Opbouw | Om het gebouw te kunnen
hergebruiken dient het gerenoveerd worden. Het
is belangrijk om het gebouw te laten voldoen
aan de hedendaagse eisen en wensen. Door het
gebouw te strippen en daarna een nieuwe huid
omheen te maken is dit mogelijk. Het gebouw
bestaat uit een kolommenstructuur met een dak
van stalen liggers en een betonplaat dakvloer. De
gevel is tussen de kolommen ingevuld met puien
of wanden van een lichtgewicht beton, en deze is
aan de buitenkant bekleed met een metselwerk
buitenblad met daartussen een luchtspouw. Het
gebouw is op palen gefundeerd.

Bouwjaar:
Oppervlakte:
Functie:
Kleuterschool
werklokalen
speellokalen

1970
750m2

4
2

‘Onderdeel van de 4e
serie systeemscholen’

Figuur 9.05: Foto bestaande entree
Figuur 9.06: Tekening origineel ontwerp (rechts)

106
107

9. Het Appartement | Structuur

Indeling
|
De vier kleinere lokalen aan
de zuidoostkant van het gebouw hebben
nagenoeg allemaal de juiste afmeting om er
een appartement van te maken. De grotere
ruimtes aan de noordwest kant zijn opgedeeld,
waardoor ook hier 4 appartementen ontstaan.
De sanitaire ruimtes aan beide uiteinden van de
verkeersruimte zijn weggehaald en de gevel is
hier open gemaakt. Hierdoor ontstaat dezelfde
structuur als in de nieuwbouw met een as die
eindigt in de gevel. Een as waardoor een visuele
relatie ontstaat met de beide groenplekken
waartussen het gebouw ligt. Aan beide kanten
van de as, in de gevel, ontstaan plaatsen die
ideaal geschikt zijn voor de gemeenschappelijke
buitenruimte van de groep. De heldere as zorgt
bovendien voor meer richting en structuur in de
verkeersruimte.

Entree | De hoofdentree van het voormalige
schooltje blijft de hoofdentree van de groep.
Deze is georiënteerd op de wijk, aan de
tegenoverliggende straat als de entrees van de
andere twee groepen en dus aan de andere kant
van het complex als groep 1 en 2, het versterkt
de fysieke afstand die de groep heeft tot de
voorgaande twee groepen. De entree zorgt dat
de bewoner centraal de groep binnenkomt. De
twee ingangen richting het schoolplein, nu de
omsloten buitenruimte, blijven behouden om
de relatie met deze buitenruimte aan te gaan,
om ervoor te zorgen dat ook de bewoners van
deze derde groep gebruik kunnen maken van
deze buitenruimte. Een plaats waar ruimte is
voor ontmoeting. Doordat de verkeersruimte op
verschillende plekken aan de gevel grenst, komt
er op verschillende plaatsen veel daglicht binnen,
er ontstaat eenzelfde sfeer als in de nieuwbouw,
Dit komt ten goede aan de herkenbaarheid voor
de bewoner en het zal vertrouwd aanvoelen.

Figuur 9.07: Plattegrond begane grond (1:200)
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9. Het Appartement

Figuur 9.08: Maquettefoto (llinks)
Figuur 9.09: Plattegrond appartement (1:100)
Figuur 9.10: Aanzicht Appartement

Het Appartement | In de derde groep heeft
de bewoner een eigen appartement. Het twee
kamer appartement heeft een woonkamer met
keuken, slaapkamer, badkamer en een berging
voor wasmachine en installaties. De installaties
zijn decentraal geregeld waardoor er een grote
mate van zelfregelbaarheid is voor de bewoner.
Het appartement heeft een eigen entree vanuit
de verkeersruimte. De appartementen zijn zo
ingedeeld dat er optimaal gebruik gemaakt
kan worden van het geveloppervlak en de
gang zo klein mogelijk is. De meterkast van
elk appartement is vanaf de verkeersruimte
toegankelijk.
De appartementen die het dichts tegen de
nieuwbouw aan zijn gesitueerd, zijn zo ingedeeld
dat de woonkamer uitkijkt over het park.

Elke appartement heeft een kleine eigen
buitenruimte. Door de verscheidenheid aan
oriëntaties van de appartementen liggen deze
buitenruimtes wat verder van elkaar, waardoor de
bewoner geen last zal hebben van de buurman
of buurvrouw.
In tegenstelling tot de kamers en studio’s in de
eerste tweegroepen hebben de appartementen
hier verschillende groottes en indelingen. Door de
bestaande structuur van de voormalige school
was dit onoverkoombaar. De twee grootste
appartementen liggen voor de bewoners het
meest ongunstig, namelijk aan de gedeelde
buitenruimte. Het één compenseert het ander
een beetje. Door de verschillende groottes van
de appartementen zal de huur licht variëren.
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9. Het Appartement

Gemeenschappelijk | Er is naast de ruime
verkeersruimte in het gebouw nog maar 1
gemeenschappelijke ruimte in deze groep, deze
ligt naast de hoofdentree van de groep. Hier is
plek om samen te komen, voor bewoners onder
elkaar of met bezoek. Het exacte gebruik van
de ruimte, daar beslissen de bewoners over.
Misschien willen ze er een tafeltennis of juist een
lekkere zithoek.

De ruime verkeersruimte die de voormalige
school kenmerkt, biedt ruimte tot ontmoeting
tussen de bewoners. Ze kunnen er bijvoorbeeld
een zitje plaatsen waar ze kunnen zitten en samen
een spelletje doen. De gemeenschappelijke
buitenruimte grenst aan de ruimere uiteinden
van de verkeersruimte en wanneer het mooi
weer is, kunnen ze dan ook gemakkelijk buiten
gaan zitten.

Gebouwtechniek | De begane grond vloer
dient na geïsoleerd te worden. Dat kan vanaf
de onderkant, doordat het gebouw op palen
gefundeerd is en dus vloeren heeft die op de
strookfundering zijn opgelegd.
De huidige gevel van de school bestaat uit grote
raampartijen en lange dichte gevels. Door het
veranderende ruimtegebruik zijn er in alle delen
van de gevel juist meer kleinere raampartijen
nodig zijn. Ter plaatse van de voormalige puien
zal de gevel gedicht moeten worden, op andere
plaatsen moeten er gaten gezaagd worden.
Het buitenblad van de gevel wordt verwijderd
waarna er isolatie aangebracht kan worden op
het aangepaste binnenblad. De strokenfundering
wordt aangepast om de nieuwe gevel te
kunnen dragen, deze zal immers verder van
het binnenblad staan. Het dak-pakket moet
eventueel verzwaard worden om het groene dak
te kunnen dragen.
Het concept en de detaillering van de gevel
zullen hierna worden besproken aan de hand van
de nieuwbouw.

Figuur 9.11: Maquettefoto verkeersruimte (links)
Figuur 9.12: Maquettefoto gemeenschappelijke buitenruimte vanaf binnen gezien
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10.
Gevelontwerp

Omdat de gebouwen samen een complex
vormen, de nieuwbouw, de bestaande bouw
en de berging, is er voor de herkenbaarheid
gekozen om één gevelontwerp toe te
passen op de verschillende gebouwen. Hoe
dat ontwerp tot stand is gekomen wordt in
dit hoofdstuk omschreven.

Een eerste gevelontwerp is tot stand gekomen
naar de behoefte van licht en zicht binnen. De
gevelopeningen zijn van binnenuit ontworpen.
Onderscheid is te maken in de losse ramen van
de vertrekken, en de puien in de verblijfsruimten.
De plaatsing van de losse ramen is tot stand
gekomen door te kijken naar het ruimtegebruik
van alle functies en vooral de verschillende

mogelijkheden om de kamers en studio’s in te
delen. Wat is de beste plaats voor een raam zodat
er ook nog een bed, een kast en een bureau in de
slaapkamer kunnen staan? Waar komt de bank
en kan de televisie er nog tegenover staan? Het
is het belangrijkst dat de ruimte bruikbaar is en
dat er voldoende licht binnen komt.

Figuur 10.01: Visualisatie gevel nieuwbouw (links)
Figuur 10.02: Geveltekening Schaffelaarstraat
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10. Gevelontwerp | Gevelopeningen

Grid | De beukmaat van 3,6 meter is als basis
genomen voor een eerste opzet van de gevel.
Over de beuken is een sub-grid gelegd van 0,6
meter, deze is een halve maat verschoven. Op
basis van dit sub-grid kunnen vervolgens de
gevelopeningen gemaakt worden. De openingen

hebben dan een breedte met een veelvoud van
0,6 meter. Het aantal variaties is beperkt. Er zijn
ramen toegepast van 0,6 meter en 1,8 meter, deze
laatste biedt ook ruimte voor een dubbel deur.
Twee smalle of één groot raam is voldoende om
één beuk te verlichten voor matig gebruik.

Vliesgevel | Bij de verblijfsruimtes is een volledig
glazen pui in de vorm van een vliesgevelsysteem
toegepast, voor extra daglicht, zicht en relatie
met de buitenruimte. Op de begane grond liggen
deze gemeenschappelijke ruimtes vaak op
hoeken van de gebouwdelen. Door een glazen

Figuur 10.03: Gevelfragment Schaffelaarstraat 1:100

pui toe te passen kan deze om de hoek worden
getrokken. Dit zorgt voor meer zicht naar buiten
en een grotere variatie aan licht. Deze vliesgevels
zijn opgedeeld door een te openen raam van
600mm breed in te passen op het sub-grid.
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10. Gevelontwerp | Compositie

Compositie | De gevel heeft een basis van
metselwerk, hierdoor sluit het ontwerp aan bij de
bebouwing in haar omgeving en daarnaast wordt
metselwerk geassocieerd met het wonen. Het
ontwerp is een woning en moet de uitstraling van
een ﬁjne leefomgeving hebben. Door de basis
van metselwerk krijgt het gebouw een robuuste
uitstraling en past het in haar omgeving.
Door van binnen uit de gevelopeningen te
ontwerpen en door het gevarieerde ruimtegebruik
achter de gevel ontstaat een heel wisselend en
enigszins chaotisch gevelbeeld. Er is naar een
gevelconcept gezocht dat deze chaos toch kan
ordenen en daarnaast de confrontatie aangaat
met de gebouwvolumes en de groepering daarin.
Uiteindleijk is er een systeem van horizontale
stroken gemaakt die regelmatig verticaal met
elkaar verbonden zijn. Dit principe omsluit
sommige volumes, en verbindt anderen met
elkaar.

Daarbij accentueert dit patroon ook de hoeken
van de verschillende volumes van het gebouw.
Hiermee wordt dan bijvoorbeeld weer de ingang
van beide groepen gemarkeerd. Het systeem
bestaat uit een houten regelwerk, afgewerkt met
thermisch gemodiﬁceerd essenhout.
Er ontstaan horizontale stroken per laag tussen
de banden, de raampartijen raken hierdoor
omsloten. De ramen zijn allemaal even hoog
waardoor ze de ruimte tussen de banden in
hoogte volledig invullen. Door de stroken in de
gevel wordt het beeld van open en gesloten
inzichtelijk.
De banden bieden een passieve zonwering bij de
grote puien wanneer het hoogzomer is. De hele
smalle ramen zijn, net als de banden, gunstig
voor directe zoninstraling omdat deze de directe
zoninstraling gedurende een deel van de dag
beperken. Bovendien beperken de smalle ramen
inkijk door bijvoorbeeld passerende wandelaars.

Figuur 10.04: Gevel aanzicht nieuwbouw binnenterrein (links)
Figuur 10.05: Maquettefoto straatbeeld nieuwbouw
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10. Gevelontwerp

De Erker | De kamers en studio’s zijn te
onderscheiden aan de uitstekende ramen. Deze
ramen bieden verschillende mogelijkheden en
bieden extra functionaliteit aan de ruimte. In groep
1 bieden deze erkers een extra zitmogelijkheid
in de beperkte ruimte van de kamer. Door in de
erker een plank te monteren op zithoogte kan
deze gebruikt worden als een echte vensterbank,
om te zitten en ook om persoonlijke spulletjes op
te zetten. Door dwars in de erker te gaan zitten
met wat kussens is hier gemakkelijk een lekkere
zitplek van te maken.

“…….Oorspronkelijk was de vensterbank bedoeld als
een echte zitplaats. Het woord ‘venster-bank’ mag dan
ook letterlijk geïnterpreteerd worden: een bank aan het
venster. Zo konden vrouwen die handwerk deden zich
op de vensterbank posteren, waardoor zij goed licht op
hun werk hadden……..”

Figuur 10:06: Visualisatie van de Kamer
Figuur 10.07: Vosualisatie gevelfragment (rechts)

Het Bloemenraam | In de tweede groep is
eenzelfde principe toegepast in de slaapkamers
van de studio’s. Het raam heeft hier echter een
borstwering, welke wordt afgedekt met een
zitplek. Dit is dus geen erker maar meer een
bloemenraam.
In beide gevallen zijn deze ramen voorzien
van een parallel uitzetraam. Dat is een raam
dat in zijn vlak naar buiten scharniert. Doordat
het raam alzijdig geopend is, in tegenstelling
tot bijvoorbeeld een kiepraam, is de ventilatie
optimaal. Zonder dat de bewoner de deur naar
de gang open hoeft te zetten kan er toch frisse
lucht binnen komen. Dit is één van de weinige
manieren waarmee het raam in zijn geheel
geopend kan worden, er is geen raamverdeling
of valbeveiliging nodig. Doordat het raam alzijdig
‘open’ staat kan wind langs de gevel erdoorheen
waaien en de kamer of studio voorzien van frisse
lucht.
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De Hoekpui | De kozijnen zijn van aluminium, de
vliesgevels zijn daarbij voorzien van een houten
drager. De houten binnenstijl heeft een uitstraling
die beter past bij de woning. Ten opzichte van
100% aluminium zijn de kosten ongeveer gelijk.
De voordelen van aluminium aan de buitenkant
blijven behouden, maar binnen is de uitstraling
veel vriendelijker. Het hout dat wordt toegepast
komt overeen met het hout dat in de gevel en
het interieur wordt gebruikt.
De te openen delen in de raampartijen, zowel
ramen als deuren, worden wel volledig in
aluminium uitgevoerd, waardoor heel duidelijk
een onderscheid ontstaat tussen vaste en te
openen delen. Het vergroot de inzichtelijkheid
in de opbouw van gevel. Het donkere aluminium
contrasteert mooi met de houten stijlen en regels.
Het kader van de vliesgevels heeft een diepe
stijl en regel, waardoor het kozijnhout de gehele
dagopening aan de binnenkant afdekt. Dit detail
is gebaseerd op de manier waarop de stalen
binnendoos van de erkers en bloemenramen
ook de dagopening afdekken.
Figuur 10.08: Visualisatie hoekpui
Figuur 10.09: Detail hoekpui 1:20 (rechts)

Het detail wordt nog simpeler in aanzicht, het
levert een rustiger beeld op. Rondom het kozijn
kan een stucstop worden toegepast voor een
strak en scheurvrij resultaat. De tussenstijlen
hebben een halve diepte ten opzichte van het
kader, het versterkt wederom de geleding van de
pui. Door de hoek van de pui zonder stijl uit te
voeren wordt het uitzicht verbeterd en is er een
nog meer open uitstraling.

Door de vele bomen rondom de gebouwen zal
directe zoninstraling in de gebouwen beperkt zijn.
Voor bewoners met autisme is dit erg prettig omdat
contrast verschillen door zonlicht in de woning
beperkt blijven. In de winter zal er vanzelfsprekend
wel meer directe zoninstraling zijn, maar dan is de
bijbehorende warmte minder problematisch, toch
moeten hiervoor wel voorzieningen worden getroffen,
maar deze kunnen aan de binnenzijde gerealiseerd
worden.

parallel
uitzetraam

deur
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dakopbouw:
sedumdaklaag met substraat
2 laags bitumen
PIR isolatie 120mm met afschot
breedplaatvloer dikte 200mm
luchtspouw 130mm
akoestisch spanplafond

bloemenraam:
Schuco AWS114 parallel
uitzetraam
stalen binnendoos, zwart gepoedercoat
hoogwaardige isolatie
aluminium zwart gemoffeld

gevel:
thermisch gemodiﬁceerd essenhout 96x18mm
tengel 46x21mm zwart
dampopen folie, UV bestendig
regelwerk hout
Kingspan Kooltherm
K8 spouwplaat 95mm
houten drager 221x46 aan
binnenblad gemonteerd

vloeropbouw:
cementdekvloer, zwevend met
vloerverwarming 70mm
Isover Soneﬂoor 30mm
breedplaatvloer dikte 250mm
luchtspouw 130mm
akoestisch spanplafond

Detail | De erkers en bloemenramen worden als
kant-en-klare doosjes in de ruwbouw gehangen.
Ze zijn opgebouwd uit een stalen binnendoos,
welke zorgt voor de stabiliteit en sterkte van het
geheel, en worden ingepakt met isolatie, die aan
de buitenkant wordt bekleed met aluminium, in
een gelijke kleur als de kozijnen.
Doordat het raam zover uit de gevel ligt vervalt
de zonwerende functie van de band boven
de ramen. In de zomer zullen de bomen veel
schaduw bieden, in de winter kan gebruik
worden gemaakt van een binnen zonwering
om hinderlijke zoninstraling tegen te houden.
Deze ramen kunnen voorzien worden van een
motor om ze elektrisch te openen of te sluiten.
Het raam kan hiermee worden aangesloten
op het gebouwbeheersysteem, waardoor alle
ramen automatisch gesloten worden als het
bijvoorbeeld gaat regenen. Het is wel belangrijk
dat de bewoner altijd de eindcontrole heeft, deze
onafhankelijkheid is erg belangrijk. Het parallel
uitzetraam maakt het mogelijk het aanzicht van
de erker heel strak te houden omdat de
Figuur 10.10: Detail bloemenraam 1:20
Figuur 10.11: Detail Frans balkon 1:20 (rechts)

buitenste glasplaat van de beglazing voor het
proﬁel van het bewegende deel, het ‘raamhout’
maar dan van aluminium, loopt.
De woonkamers van de studio’s hebben allemaal
een Frans balkon, gebaseerd op hetzelfde
systeem als het bloemenraam en de erker. De
daadwerkelijke pui ligt echter helemaal naar
binnen, deze pui is voorzien van naar binnen
draaiende ramen, waarvan het actieve raam
een draaikiepbeslag heeft. De houten band in
de gevel vormt een kleine borstwering voor het
balkon, daarboven komt een glazen plaat als
balustrade. Om alle woonkamers van de studio’s
op een hoek van een gebouwdeel zitten kan er in
de ‘zijgevel’ ook een raam geplaatst worden. Om
de indeelbaarheid van de kamer te optimaliseren
is hier een smal raam toegepast. Ook dit raam
kan geopend worden met een draaikiepsysteem,
hier dient dus een doorvalbeveiliging te worden
toegepast.

dakopbouw:
sedumdaklaag met substraat
2 laags bitumen
PIR isolatie 120mm met afschot
breedplaatvloer dikte 200mm
luchtspouw 130mm
akoestisch spanplafond

Frans balkon:
Schuco ADS65 naar binnen
openend raam
stalen binnendoos, zwart gepoedercoat
aluminium zwart gemoffeld

gevel:
thermisch gemodiﬁceerd essenhout 96x18mm
tengel 46x21mm zwart
dampopen folie, UV bestendig
regelwerk hout
Kingspan Kooltherm
K8 spouwplaat 95mm
houten drager 221x46 aan
binnenblad gemonteerd

vloeropbouw:
cementdekvloer, zwevend met
vloerverwarming 70mm
Isover Soneﬂoor 30mm
breedplaatvloer dikte 250mm
luchtspouw 130mm
akoestisch spanplafond
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Figuur: 10.12: horizontale snede erker 1:10 (links)
Figuur: 10.13 details erker 1:10 (midden)
Figuur: 10.14 Technische doorsnede
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Goot | De bovenkant van de houten stroken
in de gevel zijn ook voorzien van de houten
afwerking. Met name vanwege de omwonenden
die op het gebouw kijken, ziet het er zo netjes
afgewerkt uit. De bewoners zullen zelf slechts
zelden de bovenkant van deze stroken zien. Om
te voorkomen dat er te veel bladeren in de goot
zophopen, dient er een soort rooster komen waar
water doorheen kan zakken en de bladeren niet.
Hierdoor droogt het blad weer op en waait het
eerder weg. Als de goot dan toch afgedekt moet
worden kan net zo goed het hout toegepast
worden. Door de hogere vochtbelasting is de
verwachting dat deze wel sneller zal slijten. Het
vocht wordt onder de planken opgevangen
door een goot en vervolgens via een spuwer uit
de gevel geleid. Dit is alleen ter hoogte van de
strook tussen de begane grond en de verdieping,
het water dat op de bovenste stroken valt wordt
afgevoerd naar het dak.

Groendak | Het dak is voorzien van een groendak,
het sedumdak zorgt ervoor dat de gebouwen
zich mengen met de groene omgeving.
Vanwege de tegenover liggende ﬂat kijken er
veel mensen neer op de gebouwen en daarom
is het belangrijk dat ook over de uitstraling van
het dak wordt nagedacht. Door de nabijheid van
de bovenverdieping van de nieuwbouw tot de
bestaande bouw geld ook hier dat er op het dak
gekeken wordt. Beide daken zullen dus worden
voorzien van een sedum laag.

Niet alleen zorgt het sedum voor een beter uitzicht
voor de omwonenden. Het dak buffert regenwater,
accumuleert warmte en levert een bijdrage aan ﬂora
en fauna.

Figuur 10.15: Maquettefoto daken
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Figuur 10.16: Maquette foto’s gevel (links)
Figuur 10.17: Gevelbeeld Twikkelstraat
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Hoe kan de materialisatie van het ontwerp
bijdragen aan een omgeving die aansluit bij
de behoeften van de bewoners. Er wordt
hier dieper ingegaan op de technieken en
materialen die zijn toegepast, in het gebouw,
in de gevel.

Ook als het gaat om de toe te passen materialen
en de detaillering daarvan is het ontwerp
speciﬁek aangepast op de behoeften van de
bewoners.
Om ongewenste prikkels te voorkomen bij de
mensen met autisme moeten er zo min mogelijk
producten toegepast worden die gassen of
dampen uitstoten. Deze kunnen een negatief
effect hebben op de bewoner.
Het
gebouw
is
opgebouwd
uit
kalkzandsteenwanden, bijkomend voordeel van
dit goed verwerkbare product is dat het minder
Radon gas uitstoot dan beton.

Op het vlak van de akoestiek zijn er ook tal van
speciﬁeke producten toegepast. Het is belangrijk
in gedachte te houden, hoe meer geluid er
geabsorbeerd zal worden des te meer andere
geluiden er zullen gaan opvallen.
Beglazing | Om geluid uit de omgeving beter
buiten te houden, wordt beglazing toegepast
met extra akoestische eigenschappen. Door het
toepassen van gelaagd glas in het binnenblad
van de ruit kan geluid beter buiten gehouden
worden. Het gelaagde glas zorgt ook voor de
benodigde doorval beveiliging van de beglazing.
Daarnaast is het binnenblad van de beglazing
aan de spouw kant voorzien van een speciale
akoestische folie die minder geluid doorlaat.
(SGG Climaplus N Silence; Binnen SGG Stadip
Silence Planitherm Futur N; buiten SGG Planilux
6(12)44.1A

Figuur 11.01: Visualisatie gang
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Spanplafond | Door de plafonds te voorzien
van een spanplafond wordt de uitstraling van
een gestuct plafond bereikt en daarnaast wordt
ook nog geluid geabsorbeerd. Dit speciale
doek is geperforeerd waardoor het geluid weet
te absorberen. De luchtspouw tussen vloer
en plafond is nodig voor ideale absorptie. In
de verkeersruimte is voor extra absorptie een
andere conﬁguratie toegepast waardoor een
breder bereik geluid wordt geabsorbeerd. Hier
is een extra geluidsabsorberende isolatie in
de luchtspouw van het plafond aan de vloer
bevestigd.

Dekvloer | De vloeren worden uitgevoerd als
een zwevende dekvloer waardoor contactgeluid
via de vloeren tot een minimum wordt beperkt.

Valdorpel | De binnendeurkozijnen worden
voorzien van een rubber zodat de deur nooit luid
dicht kan slaan en geluid buiten wordt gehouden.
Het beste is het om een dubbelrubber toe te
passen in de deur voor optimale geluidsreductie.
Er worden stompe volle deuren toegepast en
door de grotere massa dan een holle deur wordt
geluid beter buiten de ruimte gehouden. De
deuren naar de kamers en studio’s zijn voorzien
van een valdorpel, voor extra afsluiting.
Deurstopper | Deuren die met regelmaat
gebruikt worden en dicht zouden kunnen slaan,
kunnen worden voorzien van een deurstopper,
die de deur opvangt waardoor deze niet meer
dicht kan klappen. Een bron van ergernis voor
mensen met autisme.

Waterslag
|
Daar waar een pui in de
gevel aansluit op het metselwerk dient een
waterslag te worden toegepast. Aansluitend
op de aluminium kozijnen worden deze ook in
aluminium vervaardigd. Het dunne plaatmateriaal
leidt echter tot geluidsoverlast door vallende
regendruppels die veel geluid maken Daarom
wordt de waterslag aan de droge zijde
bekleed met een geluiddempende laag. Deze
ontdreuningsstroken zijn van een bitumenachtig
materiaal, zijn zelfklevend en dus gemakkelijk toe
te passen.
Standleiding | Op verschillende plekken in
de woningen gaat de riolering naar beneden
vanaf de verdieping. Omdat de leidingschacht
regelmatig aan een verblijfsruimte grenst is het
noodzakelijk om de standleiding uit te voeren
met een geluidsarm afvoersysteem, dat ervoor
zorgt dat overlast tot een minimum beperkt blijft.

Installaties | De leidingen voor installaties etc
worden in de verkeersruimte aan het plafond
bevestigd, waarna deze worden omtimmerd om
vervolgens afgewerkt te worden als een verlaagd
plafond. Door de akoestische isolatie ten
behoeve van geluidsabsorptie zal de eventuele
geluidsvorming door de installaties niet hoorbaar
zijn in de verkeersruimte. Aanbevolen wordt om
de luchtkanalen voldoende groot uit te voeren
om geluidsvorming, en dus overlast, door te hoge
luchtsnelheden in het systeem te voorkomen.
Verwarming | De woning wordt verwarmd
en eventueel gekoeld door middel van
vloerverwarming, een laag energetisch systeem.
Door de lage temperaturen wordt bijvoorbeeld
overlast door tikkende installaties of asymetrische
straling voorkomen.62 (Het systeem is bovendien
niet zichtbaar waardoor er minder prikkels zijn in
de ruimte.

62
Sánchez, P.A. Vázquez, F.S. & Serrano, L.A. (2011) ‘Autism and the build environment’ pg 377
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Om de haalbaarheid van het project te
toetsen is er een kleine analyse van de
bouwkosten gemaakt.

Het is niet alleen belangrijk een goed gebouw te
ontwerpen, het is ook belangrijk dat het ontwerp
aansluit op verwachtingen van buitenaf, dat
het betaalbaar is en enigszins past binnen de
grenzen die er nu zijn. Natuurlijk is het ontwerp
explorerend en hoeft het niet te voldoen aan
die verwachtingen, maar wanneer dat wel zo
zou zijn, is dat een bijkomend voordeel. Om een
idee te krijgen of het ontwerp ﬁnancieel haalbaar
zou zijn is er een kostenraming gemaakt. Deze
geeft een indicatie van de stichtingskosten van
zowel de nieuwbouw als het hergebruik van het
bestaande pand. Aan de hand van richtlijnen
van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) kan
vervolgens gekeken worden of deze kosten
verantwoord zijn.

De stichtingkosten per bewoner blijken na
berekening (zie volgende pagina) rond de 122
duizend euro te liggen. Als men kijkt naar het
gemiddelde in de categorie ZZP GGZ C dan mag
dit 130 duizend euro zijn.63 Dit betekent dat deze
eerste schatting uitwijst dat het ontwerp een
haalbare oplossing biedt en daarmee niet alleen
een verkennende maar ook realistische casus
vormt.

63

Invoering en tarieven normatieve huisvestingscomponent (NHC) en inventaris
nieuwe zorgaanbieders
Figuur 12.01: Maquettefoto binnentuin complex

136
137

12. Kostenraming

<ŽƐƚĞŶƌĂŵŝŶŐ
ĂŶƐĐŚĂĨƉƌŝũƐůŽĐĂƚŝĞ

ΦϯϬϬ͘ϬϬϬ
ΦϭϮ͘ϱϬϬ

EŝĞƵǁďŽƵǁ
ďĞŐĂŶĞŐƌŽŶĚ
ǀĞƌĚŝĞƉŝŶŐ

ϴϯϯ
ϲϯϵ н
ϭϰϳϮ ŵϮ

ĞĞŶŚĞĚĞŶ

ǆ

ϭϲ Ă

ƉĞƌĐůŝģŶƚ

Φϭ͘ϬϬϬ с

Φϭ͘ϰϳϮ͘ϬϬϬ

ďŽƵǁŬŽƐƚĞŶ

ΦϮϱ͘ϬϬϬ с

ΦϰϬϬ͘ϬϬϬ

ŐƌŽŶĚƋƵŽƚĞ

Φϭ͘ϰϳϮ͘ϬϬϬ
ΦϭϮ͘ϱϬϬ

с

ΦϮϬϬ͘ϬϬϬ

н
Φϭ͘ϴϳϮ͘ϬϬϬ
Φϭϭϳ͘ϬϬϬ

ĞƐƚĂĂŶĚĞďŽƵǁ
ďĞŐĂŶĞŐƌŽŶĚ
ϳϬй

ĞĞŶŚĞĚĞŶ

ϳϯϮ ŵϮ
ϳϯϮ ŵϮ

ϴĂ

ǆ
ǆ

ϯϬϬ͕ͲͬŵϮ
ϳϬϬ͕ͲͬŵϮ

с
с

ΦϮϱ͘ϬϬϬ с

н
ƚŽƚĂĂů
ƉĞƌĐůŝģŶƚ

Φϭ͘ϲϳϮ͘ϬϬϬ
ΦϭϬϰ͘ϱϬϬ

ΦϮϭϵ͘ϲϬϬ
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝĞƐ
Φϯϱϴ͘ϲϴϬ н ďŽƵǁŬŽƐƚĞŶĞǆĐů͘ŝŶƐƚĂů͘
Φϱϳϴ͘ϮϴϬ
ďŽƵǁŬŽƐƚĞŶ
ΦϮϬϬ͘ϬϬϬ

ŐƌŽŶĚƋƵŽƚĞ

dŽƚĂĂůƉƌŽũĞĐƚ

с

ƚŽƚĂĂů
ƉĞƌĐůŝģŶƚ

Φϱϳϴ͘ϮϴϬ
ΦϭϮ͘ϱϬϬ

с

ďŽƵǁŬŽƐƚĞŶ

ΦϭϬϬ͘ϬϬϬ

н
Φϳϳϴ͘ϮϴϬ
Φϵϳ͘Ϯϴϱ

ďŽƵǁŬŽƐƚĞŶ

н
ƚŽƚĂĂů
ƉĞƌĐůŝģŶƚ

Φϭ͘ϴϳϮ͘ϬϬϬ
Φϳϳϴ͘ϮϴϬ н
ΦϮ͘ϲϱϬ͘ϮϴϬ

Φϲϳϴ͘ϮϴϬ
Φϴϰ͘ϳϴϱ
с

ƚŽƚĂĂů
ƉĞƌĐůŝģŶƚ

Φϭ͘ϲϳϮ͘ϬϬϬ
Φϲϳϴ͘ϮϴϬ н
ΦϮ͘ϯϱϬ͘ϮϴϬ

ŽƵǁŬŽƐƚĞŶ

ΦϭϭϬ͘ϰϮϴ

ƉĞƌĐůŝģŶƚĞǆĐů͘dt

Φϵϳ͘ϵϮϴ

ƉĞƌĐůŝģŶƚĞǆĐů͘dt

^ƚŝĐŚƚŝŶŐƐŬŽƐƚĞŶϮϱйŽƉƐůĂŐ

Φϭϯϴ͘Ϭϯϱ

ƉĞƌĐůŝģŶƚĞǆĐů͘dt

ΦϭϮϮ͘ϰϭϬ

ƉĞƌĐůŝģŶƚĞǆĐů͘dt

Normaal gesproken wordt er per cliënt met
een grondquote gerekend, deze staat voor de
aanschaf van het perceel. Voor het toaal van
24 cliënten, die op deze plek komen wonen,
zou dit een bedrag betekenen van €600.000.
Omdat het pand en bijbehorend perceel voor
veel minder is aangekocht (Het stond te koop
voor €295.000) wordt er hier een aardige winst
behaald. Dit aankoopbedrag wordt verdeeld over
de 24 cliënten en vervangt de grondquote.
Om een indicatie te krijgen van de bouwkosten
wordt het aantal vierkante meters Bruto Vloer
Oppervlak vermenigvuldigd met een bedrag
van €1000 per m2. Bij het bestaande gebouw
worden de installatie kosten uit de bouwkosten
gehaald. Zo kan er onderscheid gemaakt worden
tussen het volledig nieuwe installatiepakket en
de renovatie van het bestaande casco. Voor
de installaties wordt een bedrag berekend van
€300 per/m2, de bouwkosten bedragen dan de
resterende €700 per/m2. Omdat het skelet van
het gebouw behouden blijft wordt hier gerekend
met 70% van de bouwkosten van de nieuwbouw.

Voor beide gebouwen is nu duidelijk wat de
bouwkosten zijn en samen met de aanschaf
van het perceel met bestaande bouw wordt er
een totaalbedrag gevormd. Dit totaalbedrag
krijgt een toeslag van 25% om zo uit te komen
op de stichtingskosten. Met deze 25% wordt
bijvoorbeeld het honorarium van architect en
andere adviseurs betaald.
Het feit dat de stichtingskosten zeer acceptabel
zijn mag toegekend worden aan het programma
van eisen dat met de juiste hoeveelheden
vierkante meters per bewoners is opgezet. Het
uiteindelijke ontwerp kent wat meer vierkante
meters dan in eerste instantie als richtlijn gebruikt,
maar dat blijkt met deze raming niet direct voor
problemen te zorgen. De extra vierkante meters
zijn in dit project nodig om de juiste structuur
voor deze bewoners met speciﬁeke behoefte te
kunnen bieden.
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13.
Conclusie
Om een goed gebouw te kunnen ontwerpen
voor mensen met autisme is het belangrijk
te onderzoeken wat de speciﬁeke behoeften
voor deze doelgroep zijn. Voor jongeren met
een autistische stoornis staat voorop dat hun
ontwikkeling geholpen moet worden. Het
gebouw draagt hier aan bij door dit proces in
drie stappen te verbeteren en te sturen.
Het aanbieden van een geheel traject naar
zelfstandigheid op één plek biedt veel voordelen
voor de ontwikkeling van de bewoners. Op deze
plaats kan de jongere met autisme zich optimaal
voorbereiden op zijn verdere zelfstandige
leven. De verschillende groepen zijn dusdanig
ontworpen dat ze aansluiten en bijdragen aan
dit proces.

Figuur 13.01: Visualisatie van de Achterom

Door functies te scheiden en ruimtes niet te
groeperen maar te mengen, ontstaat er een
woning waarin altijd ruimte is voor de individuele
wensen van de bewoner. De beide gebouwen
bieden de mogelijkheid aan de bewoners om van
elkaars aanwezigheid gebruik te maken, maar
bieden ook voldoende gelegenheid voor privacy.
Het wonen in de groep is vrij belastend voor
mensen met autisme, het gebouw probeert
de gebruiker tegemoet te komen door middel
van haar ruimtelijk concept. Het probeert het
groepswonen, dat sociaal gezien een belangrijke
bijdrage levert aan de ontwikkeling van de
bewoner, zo aangenaam als mogelijk te maken.

Hoe beter het gebouw is aangepast aan de
gebruiker, des te ﬁjner deze er zal kunnen leven
en, in dit geval, des te goedkoper de zorg zal zijn
die moet worden aangeboden. Als bewoners
zichzelf kunnen verzorgen omdat ze wél die eigen
badkamer hebben dan maakt dat niet alleen de
zorg goedkoper. Dan maakt dat de bewoner ook
zelfstandiger, zelfredzamer en gelukkiger.
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Literatuur

Om als ontwerper een goed beeld van
de doelgroep te verkrijgen heb ik naast
literatuur ook documentaires bekeken.
Hieronder vermeld ik een lijst van media die
ik naast vakliteratuur heb gebruikt om de
doelgroep beter te begrijpen. Na de hierop
volgende lijst volgt de lijst met eindnoten.

Boek |

The curious incident with the dog in the nighttime – Mark Haddon (2003)

Film |

Temple Grandin (2010)
Een ﬁlmbiograﬁe van Temple Grandin,
een autistische vrouw, die is uitgroeid tot
toonaangevend wetenschapper in humane
veeteelt.

Documentaire |

De kinderen van de Hondsberg in 2011 (NCRV)
Dertien jaar na de succesvolle serie De kinderen
van De Hondsberg zoekt ﬁlmmaker Roel van
Dalen zijn hoofdpersonen opnieuw op. Deel 1

http://www.npo.nl/ncrv-dokument-kinderenvan-de-hondsberg-1/23-10-2011/NCRV_1471803

De kinderen van de Hondsberg in 2011 (NCRV)
Dertien jaar na de succesvolle serie De kinderen
van De Hondsberg zoekt ﬁlmmaker Roel van
Dalen zijn hoofdpersonen opnieuw op. Deel 2

http://www.npo.nl/ncrv-dokument-kinderenvan-de-hondsberg-2/08-07-2013/NCRV_1591071

World of Jenks, can’t make me be. Andrew volgt
Chad (MTV)
Andrew volgt Chad, een 20-jarige jongen met
autisme en ADHD. Hoe reageert Chad op Andrew
als hij voor acht dagen in zijn huis komt wonen?

http://www.npo.nl/world-of-jenks/09-11-2012/
POW_00506326
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Documentaire |

Buitenbeentjes, psychische problemen op jonge
leeftijd – autisme (Teleac)
Sjef is zeven jaar en heeft een milde vorm van
autisme. Hij heeft moeite de buitenwereld te
begrijpen en is daarom snel driftig en overstuur.
Kinderen met kopzorgen (IKON)
Dat kinderen psychische problemen hebben
is bijna normaal geworden: in elke klas zitten
wel meisjes en jongens met ADHD of een
autismespectrumstoornis als PDD-NOS - zelfs
de afkortingen raken ingeburgerd. Het is ook
vanzelfsprekender geworden om voor dergelijke
klachten hulp te zoeken.
De regels van Matthijs (NCRV)
Matthijs is autistisch. Als de woningbouwvereniging
hem uit zijn woning dreigt te zetten stort zijn
wereld in.

http://www.npo.nl/buitenbeentjes-psychischeproblemen-op-jonge-leeftijd/12-10-2009/
TELEA_1052376

http://www.npo.nl/kinderen-met-kopzorgenikon-doc/28-10-2013/POW_00709346

h t t p : //w w w. n p o . n l / 2 d o c / 0 3 - 0 6 - 2 0 1 4 /
KN_1656353

Documentaire |

De vijfde dag (EO) - uitzending woensdag 22
mei 2013
portret van drie mensen die dankzij hun autisme
een goede baan hebben.
Het beste voor Kees (2DOC)
De 44-jarige autist Kees woont nog bij zijn
ouders. Hoe lang houden de bejaarde ouders de
24-uurs zorg vol en wat gebeurt er met Kees als
zij niet meer voor hem kunnen zorgen?

http://www.npo.nl/de-vijfde-dag/22-05-2013/
EO_101196113

h t t p : //w w w. n p o . n l / 2 d o c / 0 2 - 0 6 - 2 0 1 4 /
KN_1658125
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Eindnoten |

1 F. Schrameijer (2013), ‘Met het ook op autisme, bouwen
en inrichten voor mensen met autisme’ Doorwerth, Dr. Leo
Kannerhuis.
2 website Nederlandse Vereniging Autisme

http://www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme(spectrum-stoornis).aspx

3 Vanderreijcken, Hoogduin & Emmelkamp, Handboek
Psychopathologie, deel1 pg.506
4 Website Nederlandse Vereniging Autisme

www.autisme.nl

5 F. Schrameijer (2013), ‘Met het ook op autisme, bouwen
en inrichten voor mensen met autisme’ Dr. Leo Kannerhuis
6 website Nederlandse Vereniging Autisme

http://www.autisme.nl/over-autisme/wat-is-autisme(spectrum-stoornis).aspx

7 Temple Grandin (2010) Film
8 Vanderreijcken, Hoogduin & Emmelkamp, Handboek
Psychopathologie, deel1 pg.507/509
9 als geciteerd in F. Schrameijer (2013), ‘Met het ook op
autisme, bouwen en inrichten voor mensen met autisme’
Dr. Leo Kannerhuis
10 website Nederlandse Vereniging Autisme
11 Vanderreijcken, Hoogduin & Emmelkamp, Handboek
Psychopathologie, deel1 pg 508

www.autisme.nl

12 AutismeTV: wat is Theory of Mind?

https://www.youtube.com/watch?v=tkLRR2waiRw

13 Vanderreijcken, Hoogduin & Emmelkamp, Handboek
Psychopathologie, deel1 pg 509
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Psychopathologie, deel1 pg. 508
19 Vanderreijcken, Hoogduin & Emmelkamp, Handboek
Psychopathologie, deel1 pg. 511
20 21 Vanderreijcken, Hoogduin & Emmelkamp, Handboek
Psychopathologie, deel1 pg. 512
22 J.E.Robinson, Look me in the eye. New York: Crown
Publishers. als geciteerd in Ahrentzen & Steele (2009),
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23 Vanderreijcken, Hoogduin & Emmelkamp, Handboek
Psychopathologie, deel1 pg 511
24 website Trimbos

http://www.trimbos.nl/onderwerpen/psychischegezondheid/autismespectrum-stoornissen/feiten-encijfers
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Eindnoten |

25 Website Autilook

http://www.autilook.nl/index.php/ondersteuning/item/
autisme-in-cijfers

26 Sánchez, P.A. Vázquez, F.S. & Serrano, L.A. (2011) ‘Autism
and the build environment’, (Chapter 19) in Williams, T. (red.)
Autism Spectrum Disorders – From genes to Environment:
InTech (363-380)

http://www.intechopen.com/books/autism-spectrumdisordersfromgenes-to-environment/autism-and-thebuilt-environment

27 Scott, I. (2009), ‘Designing learning spaces for children
on the autism spectrum’, Good Autism Practice 10(1): (36–
51)

URL:
http://www.aettraininghubs.org.uk/wp-content/
uploads/2012/05/37.3-Scott-article-4-designs.pdf

28 F. Schrameijer (2013), ‘Met het ook op autisme, bouwen
en inrichten voor mensen met autisme’ Dr. Leo Kannerhuis
pg 17
29 Ahrentzen & Steele (2009), ‘Advanced Full Spectrum
Housing’ pg 21
30 NVT
31 Christopher Beaver (2003; 2006; 2010) the contrast
between the designed environment for the autistic and
the ‘outside world’ (p.375 sanchez, Vasquez and serrano)
32 Website Leo Kannerhuis - behandeling
33 Ahrentzen & Steele (2009), ‘Advanced Full Spectrum
Housing’ pg 11

http://www.leokannerhuis.nl/behandeling/aanpak

34 F. Schrameijer (2013), ‘Met het ook op autisme, bouwen
en inrichten voor mensen met autisme’ Dr. Leo Kannerhuis
pg 27
35 Leo Kannerhuis - Brochure LLA: Leer- leefvoorziening
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http://www.leokannerhuis.nl/brochures_en_uitgaven

36 Website Leo Kannerhuis.

http://www.leokannerhuis.nl/

37 Ahrentzen & Steele (2009), ‘Advanced Full Spectrum
Housing’ pg 25
38 Ahrentzen & Steele (2009), ‘Advanced Full Spectrum
Housing’ pg 24
39 nvt
40 info AWBZ

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene-wetbijzondere-ziektekosten-awbz

41 nvt
42 nvt
43 Website Amarant groep

http://www.amarantgroep.nl/

44 nvt
45 47 Cijfers afkomstig van Breda.incijfers.nl
46 Beschrijving De IJpelaar website Breda

wesbite breda http://www.breda.nl/wonen-wijken-vervoer/
wijken/ijpelaar-overakker-blauwe-kei
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48 Ahrentzen & Steele (2009), ‘Advanced Full Spectrum
Housing’ pg 27
49 Onderzoek Studio Sense and care (2013-2014)
50 Ahrentzen & Steele (2009), ‘Advanced Full Spectrum
Housing’ pg 24
51 nvt
52 Volgens interne richtlijn afdeling Huisvesting, Amarant
groep
53 nvt
54 F. Schrameijer (2013), ‘Met het ook op autisme, bouwen
en inrichten voor mensen met autisme’ Dr. Leo Kannerhuis
55 Ahrentzen & Steele (2009), ‘Advanced Full Spectrum
Housing’ pg 31
56 Ahrentzen & Steele (2009), ‘Advanced Full Spectrum
Housing’ pg 25
57 F. Schrameijer (2013), ‘Met het ook op autisme, bouwen
en inrichten voor mensen met autisme’ Dr. Leo Kannerhuis
pg 163

58F. Schrameijer (2013), ‘Met het ook op autisme, bouwen
en inrichten voor mensen met autisme’ Dr. Leo Kannerhuis
pg 86
59 Sánchez, P.A. Vázquez, F.S. & Serrano, L.A. (2011) ‘Autism
and the build environment’ pg 376
60 Scott, 2009, p.42
zoals geciteerd in Sánchez, P.A.
Vázquez, F.S. & Serrano, L.A. (2011) ‘Autism and the build
environment’ pg 377
61 Een goede plek voor DEX 2DOC

http://www.npo.nl/2doc/12-05-2014/KN_1657738)

62 Sánchez, P.A. Vázquez, F.S. & Serrano, L.A. (2011) ‘Autism
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63 Invoering en tarieven normatieve
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http://www.nza.nl/137706/142055/251064/CA-300-507.
pdf

Gebruikte afbeeldingen van Amarant met toestemming
verkregen.
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Niet alleen de drie commissieleden van de
afstudeercommissie-leden hebben hun
bijdrage gehad aan de vorming van het
project. Om een goed project te kunnen
realiseren, vond ik dat het belangrijk was om
met deskundigen in contact te komen in de
wereld van de zorg voor autisten.

Door naar deskundigen te luisteren en
hun tips en adviezen mee te nemen in de
ontwerpbeslissingen die ik heb genomen, is het
ontwerp naar mijn idee niet alleen realistischer
maar ook beter geworden.
Met de volgende personen heb ik mijn project
besproken, naast een korte introductie wordt
omschreven wat er besproken is en wat ik daarvan
heb meegenomen in het project. De stukjes zijn
mijn eigen interpretatie van de gesprekken die ik
gehad heb met de hieronder genoemde mensen.
F. Molkenboer – Clustermanager Leo Kannerhuis
Brabant.
K. Smits – GZ-Psycholoog Leo Kannerhuis
Brabant
M. Rijnberg – Facilitair Manager Leo Kannerhuis
Nederland
D. Braam - manager Jongerenkliniek EFGH Dr.
Leo Kannerhuis
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F. Molkenboer - Clustermanager LKH Brabant
| 17-02-14
Het gesprek dat ik heb gehad met de
heer Molkenboer staat in het teken van de
conceptvorming van het project. Ik leg hem uit
dat ik 3 groepen voor me zie waarin de jongeren
groeien naar zelfstandigheid. Naar aanleiding
van mijn idee om een bedstee-achtig meubel te
ontwerpen dat de bewoners meenemen door de
fases heen, ﬁlosoferen we over containerachtige
huisjes die de bewoners steeds meenemen naar
de volgende groep en die zelfs na het traject
meegenomen kunnen worden, om bijvoorbeeld
weer terug bij de ouders in de tuin te zetten.
Ik moet goed bedenken wat het perspectief is
dat de bewoners hebben en waar de bewoners
vandaan komen. Komen ze uit het gezin of
woonden ze al op zichzelf en hebben ze een
terugval. Individueel wonen, betekent niet altijd
dat de bewoner het groepstraject succesvol
heeft doorlopen, soms is het wonen in een groep
niet haalbaar voor een cliënt.
De verhuizing kost een client veel energie, energie
die hij of zij niet kan stoppen in de ontwikkeling.

De doorlooptijd ter sprake, en blijkt dat het
totale traject minstens evenveel tijd in beslag
neemt als de verschillende huidige trajecten die
elkaar vaak opvolgen, bijvoorbeeld van klinische
behandeling naar trainingshuis. Voordeel in dit
traject is dat de bewoner op dezelfde plek blijft
en alleen naar een andere groep gaat, waar ook
zeker qua architectuur veel herkenbaarheid zal
zijn.
Op de vraag of het gebouw een functie moet
bieden voor de wijk is de reactie resoluut. Waarom
wil je de bewoners bijvoorbeeld verplichten om
koffie te drinken met bejaarden? Toen jij 18 was
had je daar toch ook geen zin in. Bovendien zou
een dergelijke dagbesteding niet haalbaar zijn
voor de autistische bewoners.
K. Smits – GZ-Psycholoog LKH Brabant | 2402-14
Omdat deze afspraak in dezelfde periode
plaats heeft gevonden als de afspraak met de
heer Molkenboer, heb ik dezelfde onderwerpen
besproken met mevrouw Smits. Na ons gesprek
heeft ze mij ook een korte rondleiding gegeven

door het gebouw. Naast de kantoorfunctie is
dit gebouw de polikliniek, dagbehandeling en
deeltijdbehandeling van het Leo Kannerhuis
Brabant. Tilburgseweg 209, Goirle.
Mevrouw Smits legt in eerste instantie uit wat zij
denkt dat heel belangrijk is om mee te nemen in
het ontwerpproces. Geluid staat eigenlijk op 1, zorg
voor goede geluidsabsorberende materialen.
Daarnaast is functiescheiding en functieduiding
erg belangrijk, splits zoveel mogelijk functies en
verdeel ze over verschillende ruimtes. Ze vertelt
dat het belangrijk is om een gescheiden setting
mogelijk te maken wanneer een bepaalde ruimte
ook gebruikt zal worden voor instructie, zoals
bijvoorbeeld de keuken.
Zorg dat er een plek is waar de verzorging de
bewoner in een aparte ruimte kan nemen,
als er eens iets besproken moet worden, een
soort spreekkamer dus. Deze ruimte hoeft niet
altijd een spreekkamer te zijn, als er maar met
regelmaat gebruik van gemaakt kan worden in
die hoedanigheid. Een dergelijk gesprek voert
men bijvoorbeeld niet in de privékamer. De
privékamer is immers het domein van de cliënt

en dat moet een veilige plek zijn.
Als je een kleurschema toepast in de gebouwen,
hanteer dan overal hetzelfde, dit zorgt voor
herkenbaarheid. Je moet je ook afvragen wat
de bewoner allemaal met zijn of haar eigen
kamer mag doen als het gaat om kleurgebruik
en behang en hoe zit het met de inrichting van
de ruimte. Je uiteindelijke doel is zelfstandigheid
en daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.
Laat de keuze bij de bewoner en laat hen zelf de
inrichting bepalen.
Misschien moet je eens kijken of je een deel van
het programma in de omliggende bebouwing
kunt plaatsen, bijvoorbeeld de derde groep in 1
van de omliggende ﬂats, dan creëer je ook wat
meer fysieke afstand.
Sport, spel en bewegen zou een kans kunnen
zijn om een functie voor zowel de bewoner
als de wijk te creëren. Het is voor mensen met
autisme moeilijk nieuwe plekken te bezoeken
die onderdeel zijn van de publieke structuur. Zo
kunnen de bewoners zich mengen met andere
bewoners van de wijk en toch hoeft er niet perse
direct contact te zijn.
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Waarom maak je deze hele complexe voorziening,
is dat echt nodig? Kunnen ze dan thuis niet leren
om zelfstandig te worden? Jouw plaats moet
daarom heel goed zijn en overtuigen dat het
echt nodig is. Een plaats om los te komen van de
ouders en vaardigheden te leren, dat moet het
worden.
Is dit een goede plek om te wonen in de zin
dat het lijkt op waar ze misschien straks zullen
gaan wonen? Heeft de locatie overeenkomsten
met het perspectief dat de bewoners hebben?
Ze moeten ook naar school of werken, is dat
allemaal een beetje in de buurt?
M.Rijnberg | 18-02-14
Bezoek Leo Kannerhuis Nederland Doorwerth/
Oosterbeek Crisis Interventie en intensieve
Behandeling Autisme (CIBA)
Op deze dag bezoek ik samen met K. Hermens
(Amarant, afdeling Huisvesting) het CIBA in
Oosterbeek, om zo inzicht te krijgen in het
functioneren van een groepswoning voor
mensen met autisme. Het gaat om een gesloten

verblijf en de doelgroep is dus niet dezelfde als
die ik voor ogen heb voor mijn project, maar het
programma van de woningen zal niet veel anders
zijn. We bezoeken de locatie onder begeleiding
van mevrouw Rijnberg (LKH, facilitair manager).
De locatie bestaat uit 2 woningen, elk voor 6
bewoners. De ene woning bevindt zich volledig
beneden, de andere heeft de slaapvertrekken
boven. Dit laatste wordt als onpraktisch ervaren,
zeker omdat het in dit geval gaat om een crisis
opvang waarbij met enige regelmaat de bewoner
moet worden afgezonderd om deze tot rust te
krijgen. Het is bijzonder onpraktisch iemand
via de trap naar beneden te brengen wanneer
deze in bedwang moet worden gehouden door
3 verzorgers om hen en zichzelf te beschermen.
De doorlooptijd van deze woning varieert tussen
een paar weken tot maximaal 1 jaar.
Het programma van de woning is als volgt.
Woonkamer, keuken met eetplek
Een ruime keuken die ook gebruikt wordt voor
instructie, de keuken is niet afgesloten van de
woonkamer. De woonkamer biedt direct toegang
tot de buitenruimte.

Woonkamer met eetplek
|Een extra plek om
te eten, hier eten de bewoners met drieën, dat is
een stuk rustiger. Deze extra woonkamer grenst
aan de normale woonkamer maar is ook apart te
bereiken vanaf de verkeersruimte.
Kantoor verzorging |Het kantoor is gesitueerd
naast de entree en heeft goed overzicht over de
verkeersruimte.
Time out kamer
|Deze ruimte was bedoeld
als een time-out kamer, een plaats voor de
bewoner om op eigen initiatief tot rust te komen,
maar wordt nu gebruikt als een game kamer.
Hierdoor hebben de bewoners een extra plek om
te verblijven en wordt de woonkamer niet belast
met de geluiden van het gamen.
Separatieruimte
|Er is onderscheid
in de vloer, tussen waar de verzorger wel of niet
komt. Merkwaardig genoeg zit er een getand
tegelpatroon in de bijbehorende badkamer. Er is
een goede buitenruimte bij de separatieruimte.
Vanaf boven kan men wel op deze buitenruimte
kijken, dat is niet handig.
Gemeenschappelijke douches en toiletten | D e
bewoners delen het sanitair, de douches zijn

apart van de toiletten, er is één badkamer waarin
ook een bad is.
Berging
| Grenzend aan de keuken is een
berging gesitueerd, hier wordt onder andere
voeding bewaard.
6 slaapkamers waarvan 1 met badkamer |
De slaapkamers ontvangen veel daglicht en de
ventilatie in de gevel is uitgevoerd in aparte luikjes
zoals Le Corbusier dat ook deed in La Tourette.
Het is veiliger en gaat niet gemakkelijk kapot.. Het
geluid van de ventilatie kan als hinderlijk worden
ervaren.
Slaapwacht | De slaapwacht wordt gedeeld
tussen beide groepen en is voorzien van een
eigen badkamer.
Buitenruimte | De buitenruimte is netjes
aangelegd, voorzien van een schommel en er is
een circulair looppad in de vorm van een 8. Door
rondjes te lopen worden de bewoners rustig.
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Verkeersruimte
| De verkeersruimte is ruim
opgezet en prima van afmeting, rondom de
entree en de trap is wat meer bewegingsruimte.
Boven zit er een sprong in de gang door de
structuur van het gebouw, dit kan als storend
ervaren worden.
Na het bezoek stelde mevrouw Rijnberg voor
om een bezoek voor ons te organiseren aan
een andere locatie in het kader van mijn project.
Daarvoor bezochten wij de locatie van het Leo
Kannerhuis in Nijmegen. Hier bekeken wij de LLA
en één van de logeerhuizen.
Bezoek Leer-Leefvoorziening voor jongeren
met ASS, Leo Kannerhuis Nederland Nijmegen
terrein Neerbosch
We worden op deze locatie begeleid door de
huismeester van het terrein. Hij vertelt ons ook
over de do’s en dont’s zoals hij die ervaart.
De LLA biedt een plaats voor jongeren om zich te
ontwikkelen wanneer dit thuis niet meer mogelijk
is. Wat dat betreft is het nagenoeg gelijk aan het
doel van mijn project. Het complex is vrij recent

gebouwd en in tegenstelling tot het gehuurde
pand, waarin het LKH haar CIBA heeft, volledig
gebouwd zoals zij denken dat het beste is voor
hun cliënten. Het LLA bestaat uit 4 woningen voor
elk 8 bewoners, daarnaast is er een gezamenlijke
verdieping in één van de gebouwen waar plaats
is voor sport en spel. 3 woningen zijn beneden
en 1 is boven. Tijdens mijn latere afspraak met
mevrouw Braam blijkt dat er lang is getwist over
de gevel, het eindresultaat is niet zo huiselijk als
de organisatie had gehoopt.
Woonkamers en keuken.
|
Er
zijn
2
woonkamers, gelegen aan beide kanten van
het kantoor. Er is een lange keuken over de hele
lengte van de wand.
Kantoor met slaapwacht
|
Het
kantoor
is gecombineerd met de slaapwacht, verre
van ideaal en dit wordt in de nabije toekomst
waarschijnlijk gesplitst. Voor de verzorging is er
een interne trap naar boven welke grenst aan het
kantoor.
Washok
| Door de wat onpraktische
indeling kan deze ruimte niet volledig benut
worden en is het nodig één van de kasten op de

gang te zetten, die hier uiteindelijk niet voor is
bedoeld.
Timeout
| De woningen beschikken over
een time-out kamer. Hier kunnen de bewoners
zich vrijwillige even afzonderen. De ruimte is
echter erg klein en wordt daardoor slechts zelden
gebruikt.
Slaapkamers | De slaapkamers zijn ruim
en hebben een volledige eigen badkamer.
Eén van de kamers is voorzien van een
mindervalidenbadkamer (MIVA).
Verkeersruimte
| De y vormige structuur
van de verkeersruimte maakt de woning niet
overzichtelijk. Hett einde van de gang wordt
geblokkeerd door de MIVA badkamer terwijl hier
juist veel licht naar binnen gehaald had kunnen
worden. De gang is vrij breed maar deze ruimte
wordt niet echt benut, een gemiste kans.
Logeerhuis LKH Nijmegen terrein Neerbosch
De gebouwen waarin het LKH haar
logeerhuizen heeft, zijn oude haast monumentale
paviljoens. Op dit terrein staan er 5, welke in de
weekenden en vakanties worden gebruikt om de

gezinnen thuis te ontlasten.
Per paviljoen zijn er 8 slaapkamers. De
cirkelvormige structuur van het gebouw is erg
slim en lijkt ons op het eerste gezicht erg prettig.
In een later gesprek met mevrouw Braam komen
deze gebouwen ter sprake en blijkt dat ze niet
gebruikt kunnen worden voor permanent verblijf
omdat de structuur te open is en er hierdoor te
veel escalaties ontstonden bij de bewoners. De
paviljoens waren een architectonische reactie
op het oorspronkelijke gesloten kinderdorp,
het moest meer laten zien wat daar gebeurde.
Ondanks de heldere structuur bleken de huizen
bijzonder ongeschikt voor permanent verblijf
door de verscheidenheid aan functies in een
ruimte. Echter, omdat de kinderen het logeren als
iets positiefs ervaren, gaat dat wel goed.
De cirkelvormige structuur heeft een binnen ring
en een buitenring. Een gedeelte van de binnenring
wordt beneden gebruikt voor ondersteunende
functies als entree, keuken, toilet, berging.
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Boven, waar de slaapkamers zijn gesitueerd,
wordt de binnenring gebruikt voor het sanitair en
de slaapkamers bevinden zich in de buitenring
aan de gevel. De slaapkamers zijn voorzien van
een bed, stoel en een wastafel.
D. Braam - Manager jongerenkliniek LKH |
16-04-2014
Ik laat mijn tussenpresentatie aan mevrouw
Braam zien; Het uit elkaar halen van de
verschillende functies is heel goed. De manier
waarop de gang verweven raakt in de woning is
ook sterk. De verschillende woonvormen gaan
goed samen, belangrijk is dat het er ook echt als
een huis uit gaat zien.
Wees bewust van je speciﬁeke doelgroep,
bewoners kunnen ook een dergelijk zware
stoornis hebben dat ze niet in een groep kunnen
wonen. In dat geval is dit niet de goede plek voor
hen.
Jongerenkliniek LKH Oosterbeek
Mevrouw braam geeft mij een kleine rondleiding
op de locatie. Het kantoor waarin we ons
bevinden, is de oorsprong van het Leo Kannerhuis.

Achter de voormalige villa staat een vrij nieuwe
woongroep. Voordat we daar naar binnen gaan,
vertelt ze wat over de twee-onder-een-kap
woning aan de overkant van de straat. Daar
wonen ook cliënten en ze vertelt dat de woningen
eigenlijk niet geschikt zijn voor groepswonen. De
zolders warmen te snel op waardoor het er erg
oncomfortabel kan zijn in de zomer. Bovendien
zijn de trappen en overlopen niet berekend op
zoveel bewoners. Zorg dus voor ruime trappen
en verkeersruimtes in je ontwerp is het devies.
De woongroep die we bezoeken bestaat uit 2
x 2 groepen voor 3 bewoners. Op de begane
grond zijn twee groepen voor 3 bewoners, op
de verdieping hetzelfde. De kleine groepen
zorgen voor meer rust in de woning, het voelt
hierdoor wel erg compact. Later blijkt er voor
de 12 bewoners ook nog een volledige kelder en
zolderverdieping ter beschikking te zijn, beide
voor sport en spel. Het is eigenlijk jammer dat de
groep zelf hierdoor zo compact is. Aan de andere
kant wonen er slechts 3 bewoners, dus hoeveel
ruimte is er nodig?

Door de bezuinigingen gaat de zolder verbouwd
worden tot twee appartementen. De bewoners
verliezen hiermee plots een groot gedeelte van
hun verblijfsgebied.
Mevrouw Braam stelt mij voor aan één van de
verzorgsters en één van de bewoners, een dame
van ongeveer 18 jaar. Op mijn vraag, wat ze vindt
van het kantoor dat zo aanwezig is in de woning,
antwoordt ze dat ze het juist prettig vindt. Zo is
er altijd iemand in de buurt. Ik vraag haar hoelang
ze al woont in dit huis en wat het verschil is met
thuis. “het is hier heel ﬁjn, veel rustiger en meer
gestructureerd”. Wanneer ik doorvraag, blijkt dat
zij thuis twee broertjes heeft met ADHD, waardoor
het niet zo wonderlijk is dat ze het hier als rustig
ervaart. Ze is erg tevreden met haar ruime kamer
en haar eigen badkamer, dat vindt ze echt ﬁjn. Ze
heeft haar eigen meubels en spullen mee mogen
nemen en ze heeft wat spullen laten ophangen
door de technische dienst, het is echt háár kamer.
Dat de eigen badkamer zo belangrijk is, blijkt
uit de anekdote die mevrouw Braam mij vertelt.
Één van de bewoners had in de vorige woning
volledige zorg nodig bij het ochtendritueel.

Daar werd de badkamer gedeeld en het wachten
op anderen leverde hem zoveel stress op dat
hij hulp nodig had. Nu hij zijn eigen badkamer
heeft, doet hij alles zelfstandig. Voor mij is dit
hetgene waar het project voor bedoeld is. Met
zulke ontwerpuitgangspunten kunnen we de
zorg beter maken.
Hoewel de woning is opgedeeld in 4 kleine
groepjes, kunnen de bewoners gemakkelijk
bij andere bewoners over de vloer komen en
bijvoorbeeld in één van de andere woonkamers
samenkomen.
De verzorging heeft de mogelijkheid om de
stroom per kamer uit te schakelen. In het verleden
gebeurde het wel eens dat de bewoners ‘s nachts
het huis op stelten zetten. Als dat nu gebeurt, is
het snel opgelost. Omdat de bewoners weten dat
de stroom uitgeschakeld kan worden, denken ze
wel twee keer na en het is dan ook niet meer
ingezet.
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