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VESTIGINGSVISIES

‘JOUW VOORKOMEN MAAKT DE PLEK, MAAR DE PLEK MAAKT OOK JE VOORKOMEN’

Factoren
Ik kan zorg huisvesten dankzij de regels / Je probeert zorg te huisvesten ondanks de regel

Vestigingsvisie

Typologie

Communicatie
Omwonenden

Object

Wijk / Locatie

Bijvoorbeeld: Tarwewijk géén weerstand
Kralingen wel weerstand

Locatie

Zorg
Gebouw
Interieur
Locatie

Object

Wijk / Locatie

VESTIGINGSVISIES

‘JOUW VOORKOMEN MAAKT DE PLEK, MAAR DE PLEK MAAKT OOK JE VOORKOMEN’

Planmatig
(strategisch) participeren

Woningbouw
corporatie

Ontwikkelings
strategie

1

Zorgvraag

PVE
Maatschappelijke
partner

Bewoner

Proces
1. Participeren
Je doet mee in de vernieuwing van opkomende wijken
2. Inpassen
Je gaat op in je directe omgeving
3. Verdwijnen
Je niet laten zien/ je bent anoniem / bewust onopvallend
4. Starten
Je bent de vernieuwer /de aanjager van verandering
5. Opvallen
Je toont je zichtbaar naar de buitenwereld en bent daarin
autonoom (Fremdkörper)

Vestigings
factoren

2

VISIE

Toeval/Bestaand

Locatie

Opportuun

3

Vorm

ANALYSE EN
INPASSINGS
STUDIE

Object

Zorgvestiging
Interieur

PARTICIPEREN 1

open huis

JE DOET MEE IN DE VERNIEUWING VAN OPKOMENDE WIJKEN

Dak

Huis

Thuis

Open Huis

Locatie
-

Kijk voor vestigingslocaties in opkomende wijken in de stad.
Voeg extra functie voor de wijk toe aan je programma, bijvoorbeeld bakkerij, lunchroom,
gezondheidscentrum of speeltoestellen.
Kijk naar bestaande panden of eigen bezit en benadruk ruimtelijke kernwaarden. Een oud
pand in ere herstellen. Bij nieuwbouw kwalitatief de toon zetten.
Je bent onderdeel van een totaalontwikkeling. Lift mee op de positieve ontwikkeling van de
wijk. Functie, maat en schaal in aansluiting op de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling.
Bij voorkeur op zichtbare plek op een hoek of een plein.
Is de aansluiting op de openbare ruimte in overeenstemming met het programma?

Object
-

Creëer een zichtbare aanwezigheid doormiddel van architectuur en/of communicatie 		
uitingen.
Zorg voor een verzorgde architectuur van hoge kwaliteit met voorbeeldfunctie voor de
omgeving.
De plint van het gebouw heeft een open representatieve relatie met de openbare ruimte,
bijvoorbeeld de toegang met een publieke functie (bv. inloopwijkcentrum).
Voorzieningen dienen onopvallend in het gebouw te zijn opgenomen waardoor deze de
relatie tussen de openbare ruimte en het gebouw niet verstoren (bv. containers).
De architectuur zoekt aansluiting bij de schaal, maat en materialisering van de omliggende
ruimtelijke ontwikkeling.
Adressering aan de straat.
Functie en sfeer aan de straat spelen een rol in de representatie naar buiten. Dus let op
plattegrond van de buren. (zie afbeelding)

zitkamer

keuken

ontmoeting

Icoon

INPASSEN 2

open huis

JE GAAT OP IN JE DIRECTE OMGEVING

Dak

Huis

Thuis

Open Huis

Locatie
-

Is de locatie geschikt voor de ruimtelijke consequentie van de zorgvraag? Bijvoorbeeld de
groepsgrootte met als consequentie ‘veel containers’.
Bestaand bezit analyseren op ruimtelijke kwaliteiten.
Maak analyse van de ruimtelijke mogelijkheden van het object in relatie tot zijn directe
omgeving.
Past het ruimtelijke programma bij de beschikbare massa, maat en schaal van de omgeving.
Zijn er architectonische mogelijkheden om grote ruimtelijke eenheden op te laten gaan in de
omgeving. (zie afbeelding)
Laat het hoofdkantoor opvallen en laat je zien in de wijk, maar laat de woonobjecten 		
samengaan met de omgeving.

Object
-

Kijk naar de omgeving en de aangrenzende panden (Hoe kan ik hier inpassen?)
Bestaande architectonische kenmerken zoals raamverdeling, materiaalgebruik, hoogte of
andere architectonische stijlkenmerken dienen zoveel mogelijk te worden gecontinueerd.
Welke functies zitten er in de omgeving. Wonen/kantoren of anders en welke invloed hebben
deze op de uitstraling van het pand. 24/7
Let op uitstraling van interieur bijvoorbeeld gordijnen, verlichting, systeemplafonds.
Let op de exterieure uitstraling van de interieure functies van bijvoorbeeld de huiskamer,
keuken of ziekenverzorging.
Relatie openbare ruimte middels tuinen, stoep parkeerplaatsen of containers dienen zoveel
mogelijk te voldoen aan de visuele kwaliteit van de aangrenzende gebouwen en precelen.
Staat van het onderhoud en kleurgebruik dient ten alle tijden in orde te zijn, als afspiegeling
van een totale zorg voor de stad.

Icoon

VERDWIJNEN 3

open huis

JE LAAT JE NIET ZIEN / JE BENT ANONIEM / BEWUST ONOPVALLEND
Dak

Locatie
-

Zoek naar locaties op kleine schaal, zodat groepsgrootte of zorgvraag opgaat in de wijk.
(anonimiseren)
Plaats programma uit naar afgelegen locatie. (isoleren)
Gebruik stedelijk imago (culturele betekenis, culturele historische waarde) als façade (bv.
kerkgebouw of Shell-toren). (camoufleren of contrasteren)
Eigen buitenruimte zonder zichtbare relatie met de openbare ruimte.
Zichtbaarheid doormiddel van andere middelen dan architectuur. (in netwerk)
Opportunistische locatiekeuze zorgt voor ontwerpopgave.

Object
-

Hierbij is inpassen van groot belang of totaal niet opvallen of zelfs camoufleren.
Het anonimiseren van de functie, middels een bestaand pand met een sterke eigen 		
uitstraling en typologie in gebruik te nemen (bv. kerktoren).
Mogelijkheid de functie te verdelen en te spreiden over verschillende objecten, 		
schaalverkleining, een kleinere typologie.
Het interieur (programma) heeft niet noodzakelijk een relatie met het exterieur van het
betreffende object.
De architectuur heeft geen open relatie met de openbare ruimte en heeft een introvert
karakter met interne voorzieningen en buitenruimte.
Bij uitplaatsing naar een afgelegen locatie dient de architectuur ook op te gaan in de 		
omgeving (bv. bij haven locatie een industriële uitstraling)
Geen zichtbare communicatie-uitingen

Huis

Thuis

Open Huis

Icoon

STARTEN 4

open huis

JE BENT DE VERNIEUWER / DE AANJAGER VAN VERANDERING
Dak

Huis

Thuis

Open Huis

Locatie
-

Kan de wijk de functie ruimtelijke aan (schaal en maat)?
Durf een locatie te maken!
Biedt de locatie kansen om het (sociale) middelpunt van de directe omgeving te zijn?
Ga grotere gebiedsontwikkelingstrajecten aan. (samenwerking met andere stakeholders).
Positioneer het programma op een ruimtelijk centrale plek.
Gebruik de kwaliteiten van/en zorg voor de directe omliggende openbare ruimte.
Zorg voor een locatie waar het mogelijk is om een zichtbare relatie te creëren met de 		
openbare ruimte.

Object
-

Als aanjager van de nieuwe ontwikkeling bepaal je mede de ruimtelijke kwaliteit van de
omgeving en daarmee de leefomgeving van de cliënten.
Programma zoals bijvoorbeeld begeleid werken en leren met zelfstandige woonunits, 		
combineren met duurzame architectuur ( woon-werk functies / toekomstig casco 		
herbestemmen).
Speel in op de ruimtelijke kwaliteit van de locatie en benadruk deze middels de architectuur
(bv. het kerkgebouw als middelpunt/centrum van het dorp)
Zorg voor een duurzaam gebouw en een monumentale relatie met de stedelijke structuur en
openbare ruimte, zodat deze de toekomstige lange termijn ontwikkeling doorstaat.
Voorbeeldfunctie voor de buurt vanuit architectonische kwaliteit, materiaalgebruik en staat
van onderhoud.
Het gebouw opent zich als centraal ontmoetingspunt in de omgeving. De architectuur geef
nadrukkelijk blijk van een welkom.

Icoon

OPVALLEN 5

open huis

JE TOONT JE ZICHTBAAR NAAR DE BUITENWERELD
Dak

Huis

Thuis

Open Huis

Icoon

Locatie
-

Zoek naar vrije plekken op aansprekende of bekende locaties in de stad. (bv. Coolsingel,
Museumpark of Kop van Zuid)
Zoek naar strategisch zichtbare locaties (bv. nabij het station, A20, in- en uitvalswegen,
Blijdorp etc.)
De zichtlocaties dienen de uitgesproken architectuur te accentueren en een nadrukkelijke
bijdrage aan het architectonisch areaal van de stad te zijn.
(Nai, Kubuswoningen, Red Apple, Laurenskerk).
Kies minder aansprekende locaties en realiseer een voorziening die andere stedelijke functies
hersteld en/of verbindt. (Muizengaatje, Huis onder het spoor).
Denk aan tijdelijke opvallende invulling van locaties, waardoor de locatie van betekenis wordt
en ruimte biedt voor nieuwe ontwikkeling. (Maranatha plein/kerk)

Object
-

Uitzonderlijke en sprekende architectuur om sociale functie te benadrukken (Social Palace)
Het gebouw (Fremdkörper) maakt zich los en toont zich expliciet op monumentaal niveau.
Het gebouw of complex is het uithangbord van je organisatie. (expressie/boodschap/
Symbool).
Wanneer het gebouw beeldend belangrijker wordt dan zijn functie, dan is het als ‘verdwijnen’.
Het gebouw vormt zich naar de ruimtelijke context.
Door zijn icoonwerking is het gebouw ook onderdeel geworden van een hogere schaal van
de stad.
De architectonische expressie is meer uitgesproken omdat het de roem van zijn bijzondere
context aanneemt en niet dat van het zorgprogramma (function follows form).
Opportune locatie aspecten worden tot hoogwaardige architectonische inzet gemaakt
(tijdelijk of permanent).
Heeft de omgeving de kans om van het gebouw te gaan houden?
Expliciet de aanwezigheid van de functie communiceren.

