
Hoe maak je woontorens zo slank 
dat ze genoeg woonoppervlakte 
bevatten en passen op het strak 
bemeten kavel waarop ze moeten 
staan? Door ze te knikken en te bu-
igen, besloot Ger Rosier van Bicar-
chitects uit het Limburgse Meerssen. 
De bewuste torens, vijftig meter 
hoog, staan aan het Cassandra-
plein in Eindhoven ten noorden van 
het station in een typische rustige 
jaren zestig-wijk. Het bestaande 
winkelcentrum was een tussen-
tafellaken-en-servet-geval, te kleine 
winkels, teruglopende klandizie en 
dus gedoemd als voorziening uit 
te sterven. De gemeente nam een 
drastische ingreep door een deel 
van dat complex te slopen en de 
overgebleven winkels uit te breiden 
en samen te voegen. Om de 
renovatie van een winkelcentrum te 
financieren waren appartementen 
naast het winkelcentrum onontbeer-
lijk, liefst zestig in getal, alleen 
gaf de vorm die Rosier bedacht 
aanvankelijk hooguit ruimte voor 
50 woningen. Door de woningen 
te stapelen, dus van een horizonta-
le oplossing over te schakelen op 
een verticale, kon hij het gewenste 
aantal bereiken.
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In het hart van de torens bevindt zich het 
trappenhuis, de liftschacht en het leidingen-
tracé: van daaruit worden links en rechts de 
appartementen ontsloten. Ze hebben alle 
dankzij de geknikte en gebogen vorm een 
aparte plattegrond en beschikken over een 
royaal balkon. Rosier: ‘Ik wilde een bijzonder 
gebouw in de wijk. Een  toren die zich zou 
losmaken van de omgeving, die de buurt een 
nieuw gezicht zou geven.’ De torens zijn niet 
zozeer georiënteerd op de lage wijk er achter 
maar op het schitterende park dat aan hun 
voeten ligt.
De geknikte vorm kwam in fasen en al teke-
nend tot stand. ‘Ik wilde hoe dan ook geen al-
ledaagse architectuur en zocht daarnaast een 
mogelijkheid om van 4 appartementen eerst 
twee maal twee te maken en dat aantal nog 
eens te delen. Het moest niet zomaar een flat 
zijn. Iedereen heeft nu een eigen appartement 
op zijn woonlaag in zijn vleugel.’ En zo staan 
daar zomaar in Eindhoven vier woontorens 
te swingen die los van elkaar toch met elkaar 
zijn verbonden. It takes two to tango.
De grijszwarte steen is een strengpers steen, 
dus hard gebakken en gesinterd,waardoor er 
een glans over de gevels glijdt. Rosier kwam 
bij Hagemeister op deze speciale steen uit, 
omdat de schuine vorm om een vormsteen op 
de hoek vraagt. Andere mogelijkheden (zoals 
handvormstenen) zijn niet voor handen. Een 
andere reden om die strengpers steen te ge-
bruiken is dat hij zo hard gebakken is dat hij 
geen of nauwelijks vocht opneemt, wat vooral 
bij de schuine vlakken van belang is. Muren 
die vocht uitslaan, zouden  groen uitslaan en 
het swingende beeld verstoren.

Rosier: ‘Met de donkere kleur geef je karakter 
aan het gebouw. Eigenlijk is de vorm van de 
torens zo bijzonder dat je terughoudend kunt 
zijn in je materiaal. Die vorm vraagt alle aan-
dacht;  in je steenkeuze hoef je je dan niet uit 
te leven.’ En dan is er het aspect duurzaam-
heid. ‘Dit blijft over vijf, tien, ja zelfs vijftig 
jaar goed. Deze steen veroudert niet.’ Zo kan 
de dans aan het Cassandrapark moeiteloos 
blijven doorgaan.

Cassandraplein, E indhoven

»Ik wilde een toren die zich losmaakt 
van de omgeving.«
Ger Rosier BICArchitects, Meerssen

Eindhoven Cassandraplein – Woontorens
Architect:  
Ger Rosier
BICArchitects, Meerssen
Bakstenen:  
Cassandraplein zonderkleur DF 
(240x115x51 mm)
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Best – De Schakel – 
Woningbouwcomplex
Architect:  
Van den Pauwert Architecten BNA – 
Eindhoven
Bakstenen:  
Assen WF 
(210x100x51 mm)

De Schakel ,  Bes t

EEn lEvEndig blok 
mEt goEdkopE huizEn

»Drie kleuren accentueren de bouwdelen.«
Van den Pauwert Architecten BNA – 
Eindhoven 

Op de plaats van een buurtwinkelcentrum 
in het Brabantse Best dat begin deze eeuw 
afbrandde, bouwde ontwikkelaar Kero het 
complex De Schakel. Architect was Joost 
Brouwer van Van den Pauwert Architecten 
uit Eindhoven. Beelden van De Schakel zijn 
bedrieglijk: wat er ogenschijnlijk luxueus en 
verzorgd uitziet, zijn in werkelijkheid betaal-
bare starterswoningen (vanaf 120 duizend 
euro), enkele huurwoningen, een gezondheid-
scentrum en een cafetaria. Onder een van de 
woningen is een parkeergarage gebracht. 
 Nadat Van den Pauwert de prijsvraag die 
de gemeente Best had uitgeschreven, had 
gewonnen, ging Brouwer aan de slag om de 
locatie in te richten. ‘Het moest een alzijdig 
gebouw worden, dus met een gelijkwaardige 
voor- en achterkant. De gemeente twijfelde of 
we dat voor het geld konden maken, zeker 
omdat we verschillende materialen wilden ge-
bruiken. Toch is dat gelukt.’ Interessant aan De 
Schakel is verder de ontsluiting van de maiso-
nettes, die om en over elkaar heenliggen. Dat 
gaf de mogelijkheid een middencorridor te 
maken, met een hoogte van drie tot zes meter, 
die ook nog eens licht van boven ontvangt. 
‘Gewoonlijk zijn dat donkere ruimtes, maar in 
dit geval dus niet.’ 

Om de verspringing in de gevel te accentu-
eren besloot Brouwer drie materialen toe te 
passen. Voor de plint koos hij een grijszwarte 
Alt Berlin-steen, die hij afwisselde met een 
rode Luneburg-steen, terwijl de woningen 
erboven beurtelings zijn uitgerust met bruin-
rode gevelcementplaten en een gekeimde 
baksteen. De gekeimde steen komt voor in de 
terugliggende appartementen. De keuze voor 
een gekeimde steen is bewust gedaan. ‘Witte 
baksteen bestaat niet. Stucwerk in de gevel 
wordt op den duur vies, dan is een keimlaag 
het beste alternatief.’ Het waren esthetische 
overwegingen om stenen uit de collectie van 
Hagemeister te kiezen. ‘Ze leveren een goede 
kwaliteit en een genuanceerd palet.’
 Het resultaat is een levendig, gehoekt blok 
aan de rand van het centrum van Best. De 
cafetaria met een uitnodigende ronde erker 
prijkt op het plein voor de woningen, en 
daarnaast bevindt zich het gezondheidscent-
rum (apotheek, fysiotherapie, dokterspraktijk). 
Wat Brouwer aangenaam verraste was dat 
de ontwikkelaar bereid was te investeren in 
de gevels en de aluminium kozijnen. ‘Dan 
weet je zeker dat het er over enkele jaren ook 
nog goed bijstaat.’  
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CompaCtE no-nonsEnsE arChitECtuur

Den Haag – 
Prinsehageschool
Architect:  
Geurst & Schulze architecten
Jeroen Geurst
Bakstenen:  
Rostock WF 
(210x100x51 mm)

Basisschool,  Den Haag

»Deze okerkleurige steen is ons 
handelsmerk.«
Geurst & Schulze architecten
Jeroen Geurst

In 2003 neusde architect Jeroen Geurst in de 
loods van Hagemeister totdat hij in een hoek 
stuitte op een partij stenen die de firma zelf 
niet geschikt achtte voor verwerking. Precie-
zer gezegd: Hagemeister veronderstelde dat 
architecten niet bijster geïnteresseerd zouden 
zijn in een okerkleurige, gevlekte steen omdat 
de mode in de architectuur op dat moment 
donker was, van bruinpaars tot grijszwart. 
Maar Geurst was toe aan een ander accent. 
En vroeg Hagemeister de Rostock-steen te 
produceren, omdat hij die bij uitstek geschikt 
achtte voor een basisschool in het centrum van 
Den Haag. Zorg voor de materialiteit van een 
gebouw staat bij Geurst & Schulze voorop; 
ze besteden veel aandacht aan de bekleding 
van baksteen waarbij ze uit een breed palet 
tinten en texturen plukken.
In 2006 was die school een feit, op een 
binnenterrein aan de Prinsengracht waar voor-
dien een school uit de jaren twintig had gesta-
an. Dertien lokalen en een gymzaal boven de 
ingang, die gemarkeerd wordt door een witte 
betonnen luifel, zo ziet het rechthoekige ge-
bouw eruit. Op sommige plaatsen doorbreken 
witte betonnen vlakken de gemetselde gevel, 
maar dat is dan ook de enige versiering die 
de Haagse architecten zich hebben gepermit-
teerd. Geurst & Schulze zijn nu eenmaal de 
makers van no nonsense-architectuur, waar de 
heldere lijn en de klare taal het moeten doen.
 Het is een compact schoolgebouw gewor-
den, zegt Geurst (van Geurst & Schulze) over 
zijn project waarbij de gevels dragend zijn.

Dat heeft als voordeel dat er vrijheid ontstaat 
in het interieur. Lokalen kunnen desgewenst 
worden samengevoegd of worden verkleind. 
Om die vrijheid tot stand te brengen heeft 
Geurst afgezien van doorlopende ramen.
 Direct achter de ingang leidt een waterval 
van trappen naar de boven gelegen etages. 
Dit overrompelende interieur, gecombineerd 
met de strakke gevel, was aanleiding om de 
Prinsenhage-school in 2006 te honoreren met 
de Nationale Scholenbouwprijs. En de trap-
pen dienen nu eens niet tegelijk als tribunes 
voor voorstellingen. 
De Rostock-steen is inmiddels bijna een soort 
handelsmerk voor de architectuur van Ge-
urst & Schulze geworden, die in het oeuvre 
voorkomt in woningen en andere scholen. 
Het is een warme okerkleurige steen die neigt 
naar oranje, gesinterd en zeer hard gebakken 
waardoor hij geen vocht opneemt. Het gevlek-
te patroon in de gevel doorbreekt het strakke 
monolithische karakter van de gevel. Er is zo 
een levendig en vrolijk beeld geschapen dat 
Geurst speciaal voor de school in gedachten 
had. ‘Een school moet voor kinderen niet som-
ber zijn. Bovendien is de klei bijna voelbaar.’  
Ter onderbreking zijn de voegen donker ge-
houden en is er op sommige plaatsen in een 
blokachtig verband gemetseld. Jeroen Geurst 
maakt veelvuldig gebruik van het Hagemeister-
assortiment. ‘Omdat men flexibel is en zeer 
klantgericht.’ Het heeft in dit geval een school 
opgeleverd waar kinderhanden langs de 
gevel strijken.
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Zoorgcent rum, Waalwi jk

mEditErranE vErzorging

Verpleegtehuis Eikendonk, gelegen aan de 
rand van Waalwijk, kijkt aan de ene kant 
uit op een fraai eikenbos en aan de andere 
kant op een royale tuin: de omgeving is dan 
ook bepalend geweest voor het ontwerp 
van Wiegerinck Architecten uit Arnhem. De 
architecten, die gespecialiseerd zijn in gebou-
wen voor de gezondheidszorg, lieten zich 
verder leiden door het bestaande complex dat 
in de jaren 70 en 80 daar werd neergezet 
en is opgetrokken uit een donkerrode steen. 
Of liever gezegd: was opgetrokken. Want het 
bestuur besloot het oude gedeelte te slopen en 
in fasen een nieuw verpleeghuis te bouwen. 
Het nieuwe complex moest een mediterrane 
uitstraling krijgen, vandaar de roep om een 
warme gevlekte steen, die gecombineerd zou 
worden met oranje kozijnen. 
Projectarchitect was Paul Numan. Hij kreeg 
de opdracht een nieuwe versie van verzorging 
van geriatrische en somatische patiënten vorm 
te geven. Eikendonk ging terug van 120 naar 
90 bedden, gunde de patiënten allemaal een 

eigen kamer en verwijderde een zogeheten 
rondloop uit de inrichting waar de ouderen 
een rondje konden maken. In de nieuwe 
vleugel wonen de patiënten op 10 kamers 
met een huiskamer als middelpunt. Belangrijk 
is het contact met de buitenwereld, in de vorm 
van terrassen op de eerste verdieping, patio’s 
in het hart van het gebouw en de tuin. Er is 
zelfs een daktuin aangelegd die is bekostigd 
door middel van sponsoring. Buiten- en bin-
nenruimte lopen zo op een vloeiende manier 
in elkaar over. Die buitenruimte is essentieel in 
Eikendonk. Tuinieren zou een therapeutische 
vorm van afleiding moeten gaan worden in 
het nieuwe concept.
Numan koos voor een compact blok om de 
kwaliteit van de buitenruimte zoveel mogelijk 
ongeschonden te laten. Dat sneed hij open 
met patio’s en daktuinen. De gevel is gepro-
fileerd. Per vijf lagen springt de donkerrode 
Hamburg-steen 1 à 2 centimeter naar voren, 
zodat er een afwisselend reliëf is ontstaan. 
Aan de binnenzijde is de gevel juist als een 

vlak gemetseld. Het bijzondere van de Hage-
meister-klinker is dat hij hard is – harder dan 
gewoonlijk Nederlandse klinkers – en dat hij 
een interessant kleurenpalet heeft: donkerrood 
met zwarte tinten erin. Een gemêleerde steen 
dus die zich goed leende om de plasticiteit 
van de gevel tot uitdrukking te laten brengen.  
Wiegerinck heeft eerder ervaring gehad met 
deze steen, onder meer bij het Maasstad-
ziekenhuis in Rotterdam dat nu in aanbouw 
is. Men wist dus wat men van deze steen kon 
verwachten. En zo lijkt het of Eikendonk een 
tweede leven is begonnen aan de rand van 
het eikenbos achter een nieuwe huid en met 
een nieuw concept.
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Waalwijk – 
Verphleghuis Eikendonk
Architect:  
Wiegerinck Architekten - Arnhem
Jost de Jong
Bakstenen:  
Hamburg WF 
(210x100x51 mm)

»Binnen en buiten lopen in elkaar over.«
Jost de Jong 
Wiegerinck Architekten - Arnhem
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I jburg, Amsterdam

Het was zo ongeveer het eerste blok waar-
mee de nieuwste wijk van Amsterdam, Ijburg, 
rond 2003 werd ingewijd. En het was ook 
meteen een statement, vanwege het tweele-
dige karakter van Blok 16A: streng en stoer 
aan de zijde van de Ijburglaan, en speels/
ontspannen aan de achterzijde die grenst aan 
de Groene Tunnel, een ecologische zone. Een 
gebouw met een Januskop dus, met twee ge-
zichten, dat zich daardoor niet in een oogops-
lag laat bevatten. Bovendien is de lengte van 
Blok16A is imposant: 175 meter lang. 
Het Haagse bureau van Vera Yanovshtchinsky 
profiteerde van de eerste bloeitijd op IJburg 
toen architecten zich nog complexe platteg-
ronden mochten en konden veroorloven.  
Daarna zou het veel schraler worden en wer-
den zelfs projecten geschrapt.
Toen Blok 16A er net stond, sprong het van-
wege zijn ossenbloedrode kleur tevoorschijn 
uit de zandwoestijn, wat toen nog het beeld 

van IJburg was. Hier zette Yanovshtchinsky de 
toon. Zo zou de architectuur van de ‘archipel’ 
vorm krijgen. Ze had de ingewikkelde op-
dracht op het langwerpige kavel 52 appar-
tementen en eengezinswoningen te  passen.  
Naast elkaar plaatsen vond het bureau  geen 
optie. Dus stapelde projectarchitect Gerard 
Robbemont, voegde hij in en tussen, liet 
appartementen uitkragen en inspringen, wat 
het blok in de aanvangsjaren de bijnaam 
Apenrots bezorgde, overigens een liefkozen-
de benaming van Yanovshtchinsky zelf. In 
feite is het niet anders dan een gecompliceerd 
puzzelstuk. 
De woningen aan de IJburglaan zelf reiken 
zes verdiepingen hoog, op de kop liggen 
twee praktijkwoningen, daarachter en omheen 
is het een spel van woningen met daktui-
nen, terrassen, ruime balkons en tuinen. Elke 
woning beschikt over een groot terras op het 
zuiden, terwijl de bewoners van de eenge-

EEN JANUSKop dIE dE TooN zET op IJbURg
Ijburg – Blok 16A 
Iburglaan 762
Architect:  
Vera Yanovshtchinsky architecten bv
Gerard Robbemont
Bakstenen:  
Spijkernisse WF 
(210x100x51 mm)

»Yanovshtchinsky koos een ossenbloedrode steen, 
een kleur die je ook kunt tegenkomen op houten 
huizen in Zweden of Finland.«
Vera Yanovshtchinsky architecten bv
Gerard Robbemont

zinswoningen hun tuin zien uitmonden op een 
vlonder of steiger waaraan ze hun bootje 
kunnen afmeren. Als steen koos Yanovsht-
chinsky de Spijkenisse van Hagemeister, een 
ossenbloedrode steen, een kleur die je ook 
kunt tegenkomen op houten huizen in Zweden 
of Finland. Die steen combineerde zij met een 
grijze voeg. Vol moest de kleur zijn, in ieder 
geval niet flets, om Blok 16A een krachtige 
uitstraling te geven. Een andere eigenschap 
van de steen is zijn glimmende oppervlak 
waardoor het door strijklicht tot leven komt. 
Daardoor oogt Blok 16A minder volumineus 
als je zou verwachten met zo’n omvang. 
Als contrast met deze uitgesproken kleur van 
de steen – die je in de woningbouw zelden 
tegenkomt – is er het aluminium, dat opduikt 
in de kozijnen en op sommige plaatsen als 
gevelbekleding. Dit is de inbreng van Archipel 
Ontwerpers, door Yanovshtchinsky uitgeno-
digd om in het blok te interveniëren.

Inmiddels heeft Blok 16A gezelschap gekregen 
van een onafzienbare hoeveelheid woningb-
lokken, en is de IJburglaan uitgegroeid tot de 
as zoals de supervisoren hem ook bedoeld 
hebben. De Spijkenisse-steen is eenmalig 
geweest, de rest van IJburg is voornamelijk 
donkerbruin of gespikkeld – en daarmee 
blijft Blok 16A nog steeds een statement. Een 
gebaar van pioniers die zo de hakken in het 
zand hebben gezet.
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KLINKER – KUNST – METSELWERK – ARCHITECTUUR

Java FU + BU
ModF 290x90x40/51/62/70 mm

Westfalen Stripes-Profil
NF 280x90x80 mm
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