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Samenvatting

Het S5 Architectuur en Techniek project heeft dit 
semester betrekking gehad op een villa te Tilburg, 
om precies te zijn, Goirkestraat 87. Ooit gebouwd 
als directeurswoning voor de familie Manaerts, 
tegenwoordig nog bewoond door enkele studenten. 

Voor een herbestemmingsproject is het van belang 
dat er een goede nieuwe functie wordt gezocht. 
Gevolgd door een visie en concept. Een visie, mijn 
algemene idee over herbestemmen en het concept, 
een leidraad voor het maken van het ontwerp voor 
de betreffende villa. 

De metafoor voor deze herbestemming is een 
kersenboom, deze wordt ook door de Amerikaanse 
architect William Mcdonough gebruikt. Hij gebruikt 
het echter als concept voor nieuwbouw, maar met 
een iets andere omschrijving past de kersenboom 
ook erg goed bij een herbestemmingsproject. 

Mijn visie en concept komen samen tot het volgende: 
Er wordt gekeken naar de hoofdstructuur, 
karakteristieken en positieve elementen uit het 
verleden en het heden, deze worden zo veel 
mogelijk behouden.
Om het gebouw geschikt te maken voor de toekomst 
worden er ingrepen gedaan door de mens. Dit splitst 
zich op in 2 delen: 
- het toekennen van een nieuwe functie
- het verbeteren van de zwakke punten, om het 
gebouw een goede toekomst tegemoet te laten 
gaan. 

Bij de verbetering dienen de begrippen 
duurzaamheid en gelaagdheid hoog in het vaandel 
te staan. 

Wat concreter is de vertaling van het concept als 
volgt: 
- Het gebouw draagt bij aan de omgeving
Een kersenboom produceert vruchten die door 
mensen en dieren gegeten worden.
Voor de nieuwe functie gaat dit principe ook op. 

De functie is zowel gebaseerd op de omgeving als 
op het pand zelf. Een lijst met criteria, opgesteld uit 
de analyse/ dataverzameling, maakte het mogelijk 
om verschillende functies en hun geschiktheid met 
elkaar te vergelijken. Het gezondheidscentrum kwam 
hierbij als beste naar voren. 

Het pand is statig en dominant waardoor het in 
eerste instantie geen sociaal karakter heeft. Doordat 
het gezondheidscentrum een functie is die alle 
mensen in de buurt wel eens nodig zullen hebben, 
zal het gebouw toch gevonden worden. De drempel 
om het gebouw binnen te gaan werkt als een 
beschermende factor als je binnen bent. 

In vergelijking met de kersenboom biedt de nieuwe 
functie in het pand diensten in plaats van vruchten 
aan, aan mensen in de omgeving.

- Behoud van karakteristieken en gebruik maken van 
positieve elementen
De kersenboom verliest nooit haar 
karakteristieken, dat moet ook opgaan voor een 
herbestemmingsproject. 

Voor de villa is de monumentale schil erg 
karakteristiek, dit wordt ook door de gemeente 
onderstreept. 

Daarnaast moet er gebruik gemaakt worden van 
de positieve elementen die aanwezig zijn. Een 
voorbeeld hiervan is de kamerstructuur die uitermate 
geschikt is voor de behandelkamers. 

Fig. 0.01 Concept: kersenboom
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Ook de, voor de studenten, aangebrachte 
wasbakken kunnen dienst doen in de nieuwe functie.

- Hoofdstructuur behouden
De hoofdstructuur is erg duidelijk op tekeningen 
en bij het bekijken van de constructie. Tijdens het 
bezoek bleek dat deze niet overal even duidelijk 
ervaren wordt. Door kleine ingrepen wordt de 
hoofdstructuur wat zichtbaarder gemaakt, wat zorgt 
voor meer duidelijkheid en een betere oriëntatie.

- Het gebouw voedt zichzelf 
De bloesemblaadjes worden verteerd en verrijken 
de bodem, ze zorgen voor nieuwe voedingsstoffen 
in de bodem. Deze worden vervolgens weer door de 
kersenboom opgenomen. 

Ditzelfde principe wordt toegepast op het 
herbestemmingsproject. 
Grondstoffen/ materialen die ergens verwijderd 
worden kunnen op een andere plaats in het pand 
weer toegevoegd worden. 

Het recyclen van materialen sluit aan op de 
gewenste duurzaamheid. Indien alle materialen 
opgebruikt zijn zal er toch iets nieuws toegevoegd 
moeten worden, hierbij moeten duurzaamheid en 
gelaagdheid in acht genomen worden.

- De mens levert een bijdrage aan het gebouw om 
het een goede toekomst te bieden
Een kersenboom moet gesnoeid worden om vitaal 
te blijven, het gebouw heeft ook een beetje hulp 
van de mensen nodig om weer een goede toekomst 
tegemoet te kunnen gaan. Hoe dit gebeurd wordt in 
de rest van het verslag uitgewerkt. 

Probleemstelling:
In een gezondheidscentrum is privacy erg belangrijk. 
Er moet voor gezorgd worden dat de persoonlijke 
informatie die aan de behandelend arts verteld wordt 
ook alleen door deze gehoord wordt. 
Voor mensen in omliggende ruimtes mag het niet 
verstaanbaar zijn. 

Een berekening wijst uit dat hiervoor een 
isolatieverbetering van 10 dB moet worden 
aangebracht. Dit wordt gedaan door het aanbrengen 
van een band in de behandelkamers. Die band 
beslaat 2 tegenover elkaar staande wanden, het 
plafond en de vloer. De originele wanden staan voor 
het statige, beschermende karakter voor het pand. 
Dat is nog zichtbaar op de andere twee wanden. 

Het past dus erg goed bij de behandelruimte dat 
het beschermende karakter van het pand nog deels 
zichtbaar is. 

De verkeersruimte is semi-openbaar en houdt dus 
minder verband met het beschermende karakter, 
deze zal volledig bekleed worden, zowel alle wanden 
als de vloer en het plafond. 
De omkleedkamers en toiletten zijn juist erg privé en 
zullen helemaal niet bekleed worden met een band. 

De band wordt uitgevoerd in Trespa in twee 
groentinten. De materiaalkeuze is gebaseerd 
op de bouwfysische werking (geluidsisolatie) en 
de duurzaamheid van het materiaal. De kleur is 
gebaseerd op de psychische werking, groen staat 
voor rust, gezondheid en veiligheid, drie termen die 
perfect aansluiten op een gezondheidscentrum. 

Vaste elementen die in iedere behandelkamer terug 
keren zijn opgenomen in de band, dit komt ook terug 
in de detaillering. De band wordt op die plekken 
‘open gesneden’ en naar binnen geklapt waardoor 
interieurelementen ontstaan. 
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