Aldo van Eyk zei: ‘Maak van elk huis een kleine stad en van elke stad een groot huis’
‘de wijk als [t]huis’ is een integraal plan om de woonwijk weer als verbindende leefomgeving in te richten, met een woonhoeve om zelfstandig te kunnen wonen, maar niet alleen.

d’n Spaanse Haof

www.dewijkalsthuis.nl

kintsugi = goudlijm voor porcelein = hechtmiddel = verbinding:
een circuit van toegankelijke paden en wegen vormt het skelet
dat de verouderde woonwijk weer verbindt en nieuw leven inblaast!

de genius loci

d’n Spaanse Haof in Geleen-Zuid en Kluis

De nieuwe woonhoeve is geïnspireerd op klassieke
woonhofjes en Limburgse Carré-Hoeven.
‘d’n Spaanse Haof’ brengt een karakteristieke
gebouwvorm uit het oorspronkelijke Spaans Neerbeek
terug. Kenmerkend is de ontsluiting via de binnenhof.
Voordeuren en leefruimten liggen aan de hof waar
ruimte is voor ontmoeting en contact.
De nabijgelegen Biesenhof is een goed voorbeeld voor
de hof: klein genoeg voor herkenbaarheid en contact,
en afstand genoeg voor privacy. In d’n Spaanse Haof
verdeelt de ‘schuur’ met werkplaats en bergingen de
hof in twee ‘carré’s’ met verschillende sferen.

Wonen aan een
collectieve hof stimuleert
betrokkenheid en
aandacht voor elkaar.

•

De hof is een veilige,
beschermde ruimte,
de poorten kunnen ‘s
nachts gesloten worden.

zelfredzaamheid: een aantal woningen krijgt
een basisuitrusting voor ouderen: valpreventie,
verhoogd toilet, domotica en wifi, het pakket is
uitbreidbaar naar behoefte.
informele zorg, burenzorg door medebewoners,
laagdrempelig contact, onderlinge zorg, mensen
kunnen iets voor elkaar betekenen.
servicepakket: structurele diensten voor kleine
tarieven door een vrijwillige ‘brigade’ in de hof, bv
boodschappendienst, washulp, kleine klussen etc.
professionele thuiszorg / wijkverpleging nabij door
Bunderhof of Parc Glana aan huis, goede verbindingen
maken de voorzieningen toegankelijker.
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moestuin

In de werkplaats met
(tuin)gereedschappen,
kunnen bewoners
(samen) klussen of iets
repareren.
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2. d’n Spaanse Haof:
samenredzaam!
De nieuwe woonhoeve ligt centraal, tussen twee
zorgcentra en het winkelcentrum.
De hoeve biedt een veilige omgeving, mensen wonen
zelfstandig maar niet alleen. Mensen met en zonder
zorgvraag, jong en oud, die iets voor elkaar kunnen
betekenen. Wonen aan de hof stimuleert solidariteit
en samen-redzaamheid.
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met Aïda
 verbinding
Ǥ


De nieuwe hoeve in Geleen-Zuid sluit aan op het
bestaande woongebouw Aïda, dat onderdeel gaat
vormen van de hof. De bewoners van Aïda hebben ook
behoefte aan meer veiligheid en ontmoeting. Afsluitbare
poorten verbinden en beschermen de hof.
Bij de huidige entree van woongebouw Aïda en
vanaf de brede galerij op de begane grond komen
rolstoeltoegankelijke en uitnodigende verbindingen met
de hof. Hiernaast ligt de ‘Opkamer’: de Bourgondische
woonkeuken en de gedeelde wasruimte. Hier kan men
gezellig samen koken en eten, een avondje kaarten,
musiceren of film kijken, of een praatje maken bij een
kopje koffie terwijl de was draait....

In de wagenschuur
staan voertuigen om te
delen: scootmobielen en
een duofiets, en wellicht
een electrische tuktuk.
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Foto: recente nieuwbouw op locatie componistenflats,
met blinde koppen. Eigendoom van Woonpunt

Kenmerkend voor de
hoeve zijn de voordeuren
én leefruimten aan de
hof ,waar spontaan
ontmoetingen plaats
vinden.

Met groene daken,
gebruik van
zonne - energie,
warmteterugwinning,
en hoge Rc waarden
wordt het een zeer
energiezuinig gebouw.

De hoeve krijgt
karakteristieke,
duurzame materialen
en kleuren, met de
uitstraling van een
vertrouwde en toch
hedendaagse
carré-hoeve.

verschillende woningen voor mensen met en zonder zorgvraag

bestaand woongebouw Aïda

de ‘Opkamer’
de Bourgondische woonkeuken met
wasruimte

terras

moestuin

type C1 / begane grond:
3 kamer woning / zorggeschikt

jeu de boules

langsdoorsnede met rechts het bestaande woongebouw Aïda

fruitbomen
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In de Bourgondische
woonkeuken en de
gedeelde wasruimte
kan men gezellig samen
koken en eten,
of een praatje maken bij
een kopje koffie terwijl de
was draait....

bestaand woongebouw Aïda

aandacht en zorg voor elkaar

concept

de wijk als [t]huis!

dwarsdoorsnede met aanzicht kopgebouw aan zuidzijde

‘opkamer’
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kippen
werkplaats

hof - tuin
type B1 / begane grond:
2kamer woning / zorggeschikt

type A1 / begane grond:
2 kamer woning / zorggeschikt

type B2 / verdieping:
2 kamer woning + tuinkamer aan hof

type A2 / verdieping:
3 kamer woning / zorggeschikt

aanzicht vanaf de Lienaertsstraat met toegangspoorten en rechts woongebouw Aïda

aanzicht kopgebouw aan zuidzijde vanaf Europalaan

