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1.  Wat is het Kristal?
 Het Kristal is een bijzonder gebouw in het hart 

van de nieuwe wijk Zuidbroek in Apeldoorn. 
Een wijkgericht centrum waarin verschillende 
organisaties intensief samenwerken. Met al deze 
functies in één mooi en duurzaam gebouw 
heeft het Kristal het goed voor elkaar. 

2.  Hoe ziet het Kristal er uit?
 Het Kristal bestaat uit vier woontorens en lage 

gebouwen van enkele verdiepingen. De torens 
verschillen in bouwhoogte. De hoogste is 
12 verdiepingen, de anderen zijn 9, 8 en 6 
verdiepingen. De gebouwen zijn voorzien van 
grasdaken, die het regenwater opvangen. 
Het Kristal beslaat een oppervlakte van 200 bij 
200 meter. Dat zijn zes voetbalvelden. Er komt 
een parkeergarage voor bewoners en personeel. 

3.  Wie heeft het Kristal ontworpen?
 Architect Frits van Dongen van de Architecten 

CIE uit Amsterdam heeft het bijzondere gebouw 
ontworpen. 

4.  Waar komt de naam “het Kristal” 
vandaan?

 Naamgever van het Kristal is steden-
bouwkundige Gerrit Vosselman, ontwerper 
van de wijk Zuidbroek. Hij is verantwoordelijk 
voor de hoofdopzet van de wijk en wilde alle 
lijnen van de wijk laten samenkomen in één 
kristallisatiepunt: het Kristal. 

5.  Waar ligt het Kristal precies?
 Het Kristal ligt midden in de nieuwe wijk 

Zuidbroek in Apeldoorn, op de hoek van de Laan 
van de Charleston en de Distelvlinderlaan. 

6.  Wie zijn de opdrachtgevers van het 
Kristal?

 De gemeente Apeldoorn (onderwijs en sport) 
en de Woonmensen (woningen, zorgdiensten 
en commerciële ruimtes) zijn samen de 
opdrachtgevers van dit bijzondere project.

7.  Welke organisaties komen straks in 
het Kristal?

 Stichting De Passerel, Via Reva, Kinderopvang 
OOK, OBS De Vliegenier, SG Mariëndael, 
CSO De Zonnehoek, PCBS De Diamant en de 
Woonmensen. In deze folder vindt u meer 
informatie over deze organisaties.

8.  Kan ik een woning kopen of huren in 
het Kristal?

 In het Kristal komen geen koopwoningen. 
Er komen wel 100 serviceappartementen in de 
sociale huursector. Deze appartementen van 
zo'n 90 m2 zijn zeer geschikt voor mensen met 
een zorgvraag. Zo is er bijvoorbeeld voldoende 
ruimte voor mensen die afhankelijk zijn van een 
rollator, rolstoel of scootmobiel. 
De Woonmensen zal de woningen zoveel 
mogelijk verhuren aan huurders met een CIZ-
indicatie. 

9.  Welke voorzieningen komen er in 
het Kristal?

 Bewoners en omwonenden van het Kristal 
hebben het straks goed voor elkaar. Er komt 
een gymzaal, een therapie-zwembad, een 
restaurant met grand café, een buurtsuper, 
een buurtcentrum, kinderopvang, diverse 
zorgdiensten en scholen. Zorgverleners van 
de Woonmensen werken vanuit het Kristal om 
bewoners te kunnen voorzien van zorg op maat.  

10.  Wanneer is het Kristal klaar?
 We streven er naar om het Kristal eind 2011 op 

te leveren. Volg de ontwikkelingen van het Kristal op www.kristalapeldoorn.nl www.kristalapeldoorn.nl

In opdracht van:Laan van  de 
Dierenriem

Dist
elv

lin
derla

an

Laan van de 
Charleston

Projectbureau Kristal

Gemeente Apeldoorn

Postbus 9033

7300 ES Apeldoorn

T (055) 580 26 90

E kristal@apeldoorn.nl

10

A15.630-10 Kristal alg.folder_4.indd   1-3 07-12-09   12:58



De wereld om je heen bruist en ook jij barst van de 
energie. Het team van basisschool De Vliegenier 
weet daar wel raad mee. In een moderne, veilige en 
toegankelijke omgeving kun je je voorbereiden op 
de toekomst. Zo vind jij met jouw talenten een plekje 
midden in deze bruisende wereld. Basisschool  
De Vliegenier is de Daltonschool in het Kristal. 
De school maakt onderdeel uit van Leerplein055, 
de stichting voor het openbaar (basis)onderwijs 
in Apeldoorn. De Vliegenier geeft vorm aan de 
speerpunten van Daltononderwijs: zelfstandig werken, 
samenwerkend leren en verantwoordelijkheid geven 
en dragen. Het is voor een kind belangrijk om te 
ervaren en te kunnen laten zien wat het echt zelf kan.

OBS De VliegenierVia Reva 

Scholengemeenschap Mariëndael is een school 
voor speciaal onderwijs. Een school voor leerlingen 
met een lichamelijke en/of meervoudige beperking 
en langdurig zieke kinderen van vier tot en met 
dertien jaar. Wij bereiden de leerlingen voor op 
de toekomst en bieden hen zoveel mogelijk 
materiaal aan voor hun latere functioneren in de 
maatschappij. In leef- én werksituatie. Wij creëren een 
overzichtelijke omgeving, waarbinnen de leerlingen 
zich veilig en geborgen voelen. Zonder dat zij in een 
uitzonderingspositie worden geplaatst. 

Wij zitten samen in het Kristal

Veel ruimte
In de serviceappartementen is er voldoende ruimte 
voor mensen die afhankelijk zijn van een rollator, 
rolstoel of scootmobiel en is het aantal drempels zo  
minimaal mogelijk.

Veilig wonen
Op het gebied van veiligheid kunt u denken aan 
zaken als alarmering, elektronisch slot, automatische 
verlichtingspunten, etc.

Indeling
De appartementen hebben een oppervlakte van zo’n 
90 m2.  Er zijn twee slaapkamers waarvan de grootste 
kamer een directe toegang heeft naar de badkamer. 
Op het ruime balkon (12 m2) is het prettig toeven. 

Zorg op maat
In de appartementen kunt u zorg op maat ontvangen  
van de zorgverleners van de Woonmensen. Het gaat 
wat ver om alle diensten te omschrijven.  
We geven daarom een aantal voorbeelden.  
We kunnen u helpen met: douchen, wassen, aan-
kleden, steunkousen, wondverzorging, medicijnen, 
schoonmaken, dagopvang, administratie, klussen in 
huis, alarmering, etc.

Stichting De Passerel  

De Zonnehoek  Basisschool De Diamant is onderdeel van de Stichting 
voor PCBO (Protestants Christelijk Basisonderwijs).  
Het motto van De Diamant is: Laat kinderen stralen. 
Kijk niet naar de dingen waar kinderen niet goed in 
zijn, maar naar datgene wat ze wel kunnen.  
Kijk naar de mogelijkheden, dat motiveert. Om het 
beste in jezelf naar boven te halen, moet een school 
een omgeving zijn die leuk en uitdagend is.  
De Diamant is een christelijke ontmoetingsschool. 
De school biedt drie onderwijsconcepten aan: 
ontwikkelings gericht, ervaringsgericht en program-
ma  gericht onderwijs. Per kind kan gekeken worden 
welk concept het best past. Zo wil de school ieder 
kind optimaal recht doen. Het team geeft onderwijs 
dat aansluit bij de hedendaagse samenleving en 
zorgt dat de kinderen daarop worden voorbereid.

Via Reva biedt revalidatie aan kinderen van 3 tot en 
met 13 jaar met een lichamelijke of meervoudige 
beperking en aan lichamelijk langdurig zieke 
kinderen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met 
Scholengemeenschap Het Mariëndael.  
Het voordeel hierbij is dat onderwijs en revalidatie 
onder één paraplu worden aangeboden.  
De doelstelling is om uw kind zo te onderwijzen, 
begeleiden en behandelen, dat het zo zelfstandig 
mogelijk kan leven en eigen keuzes kan maken, nu 
en in de toekomst. Daarnaast werken we intensief 
samen met kinderdagcentrum de Doggersbank van 
stichting de Passerel als het gaat om leerlingen met 
ernstige meervoudige beperkingen.

Stichting De Passerel biedt in Apeldoorn, Epe en 
Voorst ondersteuning aan kinderen en volwassenen 
met een beperking. Het aanbod wordt verspreid 
over de hele regio op het gebied van wonen, werken, 
dagbesteding en vrije tijd. Waar gewenst en mogelijk 
doen wij dit in samenwerking met andere partijen. 
Met ondersteunen bedoelen wij adviseren tot waar 
nodig en het overnemen van verantwoordelijkheden. 

De Zonnehoek is een christelijke school voor  
zmlk (zeer moeilijk lerende kinderen) en heeft  
240 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.  
Wij hebben een SO (speciaal onderwijs) afdeling 
voor kinderen t/m 12 jaar en een VSO (voortgezet 
speciaal onderwijs) afdeling voor jongeren van 12 tot 
20 jaar. Al onze leerlingen hebben een verstandelijke 
beperking. Ongeveer de helft heeft daarnaast een 
stoornis in het autistisch spectrum.  
Wij zijn een autisme steunpuntschool. Dat betekent 
dat wij gespecialiseerd zijn in het begeleiden van 
leerlingen met ASS (autisme spectrum stoornis). 
Hierdoor komen er uit de wijde omgeving van 
Apeldoorn leerlingen naar onze school.

De Woonmensen
De Woonmensen is een woonzorgorganisatie in 
Apeldoorn. We bouwen, verbouwen en onderhouden 
woningen, zijn actief in de buurt en leveren zorg, 
zowel in onze woonzorgcentra als bij de mensen 
thuis. In het Kristal bouwt de Woonmensen naast 
de 100 serviceappartementen ook kleinschalige 
woningen voor ouderen met een permanente 
zorgvraag. De zorg wordt natuurlijk verleend door 
de Woonmensen zelf. Met tientallen jaren ervaring 
op het gebied van zorg, kunnen de toekomstige 
bewoners van het Kristal dus rekenen op de hulp van 
echte professionals van de Woonmensen.

PCBS De Diamant 

Kinderopvang OOK 

Een wereld te ontdekken! Kinderen de ruimte geven, 
vraagt om kijken en luisteren naar kinderen.  
Elke dag opnieuw. Gericht kijken vanuit de liefde voor 
kinderen, opleiding en ervaring en de pedagogische 
uitgangspunten van Kinderopvang OOK. Als je de 
wereld wilt ontdekken, laat je je niet door grenzen 
belemmeren. Niets is zoals het lijkt: met scheerschuim 
kan je verven, met knopen prima leren sorteren. 
Pedagogisch medewerk(st)ers en gastouders zorgen 
dat kinderen zich op hun gemak voelen, in een 
veilige en gezellige omgeving. Zij spelen in op wat 
kinderen beleven en doen, geven hen de ruimte zich 
in hun eigen tempo te ontwikkelen. In het Kristal 
vindt u een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en 
BSO, allemaal met de naam De Toermalijn.

SG Mariëndael Bruisend middelpunt van de wijk
Het Kristal is een wijkgericht centrum in het midden van Zuidbroek. Dé plek waar 
buurtbewoners elkaar zomaar spontaan tegen kunnen komen. Je ontmoet elkaar 
bij de buurtsuper, op het schoolplein, in de wachtkamer van de huisarts of in het 
gezellige grand café bij het dorpsplein. Dit dorpsplein ligt in het hart van het 
gebouw en vormt het bruisende middelpunt van het Kristal én de wijk. Het biedt 
ruimte aan tal van activiteiten en bijeenkomsten. De wekelijkse repetities van de 
toneelvereniging, een uitvoering van de schoolmusical aan het eind van het jaar of 
een workshop digitale fotografie… Er is straks van alles mogelijk.

Verzorgd wonen in het Kristal 
De Woonmensen bouwt in de vier torens van het 
Kristal 100 sociale huurappartementen die 
speciaal ingericht zijn om op een goede 
manier zorg te kunnen ontvangen. 
Als bewoner van een appartement 
kunt u natuurlijk ook rekenen op de 
zorgdiensten van de Woonmensen.  
Of het nu gaat om persoonlijke 
verzorging of huishoudelijke hulp, de 
Woonmensen luistert naar uw wensen 
en geeft u zorg op maat. 

Kijk voor meer informatie over deze organisaties op www.kristalapeldoorn.nl
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Situatie

Situatie het Kristal
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+ 8 verd.

+7220

+7220

+7220

+7220

+3790

schoolplein

D
is

te
lv

lin
de

rla
an

N
ijb

ro
ek

se
w

eg

Laan van de Charleston

Het Kristal, Apeldoorn

10 december 2009
B

us
ha

lte



5

Bouwdeel E
multifunctioneell hart

Bouwdeel A

Zonnehoek

DKM

Sportzalen

Zwembad

Commerciele ruimte
met parkeren erboven

Bouwdeel B

Bouwdeel C

Diamant

entrée C

entrée A entrée B

entrée D

Kinderopvang OOK

Bouwdeel D

begane grond functies

Vliegenier
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bestrating 

Als bestrating om het gebouw heen - met uitzondering van 
de schoolpleinen - stellen wij voor om met gebakken klinker 
in de tint geel / okker te werken in combinatie met vlakken 
halfverhard.
Middels een afwijkend patroon zal worden aangegeven waar 
wel of niet geparkeerd kan worden.
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bestrating halfverharding

Gralux® is het natuurlijke, okergele halfverhardingsmateriaal 
vervaardigt uit een van Europa's fi jnste dolomiet-gesteenten. 
Opgebouwd uit korrels met een maximale diameter van 10 
mm. Het kenmerkt zich door een hoge stabiliteit en goede 
waterdoorlatende eigenschappen. Hierdoor is het minder 
gevoelig voor vorst en dooi. Gralux® voorkomt doorgroei 
van onkruid, is niet milieubelastend en vormvrij toepasbaar. 
Ideaal voor recreatiepaden, parkeerplaatsen, parken en plei-
nen.

plaatslijk gras, eventueel kunstgras of groene rubbervloer
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bestrating parkeerhoven
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bestrating noordzijde
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bestrating in referentieproject Het Funen, Amsterdam - de Architekten Cie.

bestrating schoolplein noord en zuid
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Wij stellen voor de twee schoolpleinen een verharding voor 
die ook is toegepast in de woonwijk Het Funen te Amsterdam, 

De parksteen is een vijfhoek van beton en weegt 225 kg per 
stuk. Het verhardingspatroon bestaat uit twee vormen tegels. 
Gekozen is in het Funen voor een uitvoering met 3 grijs-
tinten. 
(fl agstone naar ontwerp van Landlab Arnhem en Oslo 
Berlicum voor Heijmans Vastgoed)

Landlab Arnhem, contactpersoon Bram Breedveld  
tel  026 4426650
 Amsterdamsweg 21,  6814 GA Arnhem

  
  
 

bestrating schoolplein noord en zuid
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bomen op het schoolplein

vleugelnootboom

Het Kristal, Apeldoorn

18 december 2008
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False Acacia - Robinia Frisia 

bomen op het terrein

13
boomroosters (type met verlichting?)
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De breedte van de hagen varieerd tussen 4,5m aan de 
Laan van Charleston en de Distelvlinderlaan, 2,5m langs de 
Nijbroekseweg en 2,2m langs de Citroenvlinder.

Ter plaatse van fi etsenstallingen worden inhammen van 2m 
diepte gemaakt.

           trafos (2000 x 2000 x 1200) met 1m vrij rondom
           containers: aantal, type (onder- of bovengronds) en   
 afmeting n.t.b.

hagen (trafo en container)
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beukenhaag fagus sylfatica 

hagen

Niveauverschillen tussen maaiveld Kristal en de openbare 
weg moeten in de “haag-zone” worden opgelost middels hel-
ling. 
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openingen in de hagen

             slagbomen (type en eisen n.t.b.)

            openingen in de haag “portaal” van hout
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            schoolpleinhekken
- blank houten spijlen 
- integratie van verlichting
- bijzondere schuifdeur (eventueel van “kunstbudget” )

           hekken voor de tuinen
- houten kader met gaasvulling

hek op het schoolplein
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Terreininrichting - zitmeubel Flor / Escofet
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Terreininrichting - fi etsenstalling

“nietjes” (600 mm) RVS,hart-op-hart 1000 mm

alternatief voor de scholen: eenvoudige scharnierbare uit-
voering in rekvorm ingericht voor 4 of 6 fi etsen  (bijvoorbeeld 
Vermolen Groep, type Cluster)
Hoog/laag, hart-op-hart 375 mm
Meerdere rekken koppelbaar door middel van losse schar-
nierankers of scharnierankerfundatieblokken 
thermisch verzinkt of in RAL-kleur gepoedercoat

19
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openbare verlichting

        verlichting: paalarmatuur Friso Kramer
Industria, Type 2000 
Bovenzijde kap gespoten in de kleur van de mast. (zilver)

         verlichting binnentuinen n.t.b. met gebruikers

verlichtingsplan

Het Kristal, Apeldoorn

17 november 2008

        verlichting entré: spots in de grond (type n.t.b.)
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hemelwater

roosters in het partoon van de schoolpleinbestrating 
en in overleg met de gebruikers spellelementen met het 
thema water 
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binnentuin

De gebruikers gaan de binnentuinen zelf inrichten. 

Gras en bestrating kunnen zich afwisselen. Een moestuin of 
appelboom geeft de kinderen tevens zicht op het seizoen!
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voorbeeld: speeltoestellen met natuurlijke uitstraling

vragen:

Wat zijn de wensen voor het schoolpein noord en zuid (ivm 
bestatring? 

Kinderdagverblijf ?????

speeltoestellen 
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Laagbouw fragment detaillering

gevelfragment laagbouw

Het Kristal, Apeldoorn

18 december 2008
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detail maaiveld - gevel laagbouw A / B / C / D

Het Kristal, Apeldoorn
18 december 2008

geveldetail laagbouw (metselwerk) geveldetail laagbouw (t.p.v. deur)
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detail maaiveld - gevel woontoren

gevelfragment woontoren (vast glas) gevelfragment woontoren (entree)
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detail maaiveld - gevel laagbouw bouwdeel E

geveldetail bouwdeel E (entree)
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Definitief ontwerp maart 2007

kostencalculatie  € 40.500.000,-
na bezuinigingen  € 35.900.000,-

budget   € 35.400.000,-
bijgesteld budget € 35.900.000,-

- houten constructie (bezuinigde variant was staal)
- houten gevelafwerking, kalzip daken en torengevels

Het Kristal, Apeldoorn
18 december 2008
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Kwaliteitsimpuls - Hout in interieur en exterieur

5,35 m

3,80 m

3,65 m

7,20 m 7,20 m

7,20 m 7,20 m

65 m2 / 1403 m3

52 m2 / 1107 m3

Om het plan haalbaar te maken hebben wij in april 2008 voor-
gesteld om eenmalig een rationalisering door te voeren, en 
tegelijkertijd een kwaliteitsimpuls te geven aan de materialise-
ring van het totaal en de uitstraling van het multifunctionele 
centrum. 

Dit heeft geresulteerd in het huidige ontwerp, met platte da-
ken en rechte torens, verbonden door een kristalvormig hart. 
Hierbij is veel waarde gehecht aan het thema van een houten 
constructie, die warmte geeft aan de uitstraling van interieur 
en exterieur en de houten luifels, in combinatie met groene 
daken.

Het middenblok is letterlijk het kristallijne hart geworden, waar 
alles samenkomt. De houten kapconstructie onder de glazen 
kap brengt ook hier een warme uitstraling.

plat dak: 20% minder gevel en volume houten constructie in het interieur

houten luifelshouten constructie in het interieur

schuin dak: 100% gevel en volume

Het Kristal, Apeldoorn

18 december 2008

houten constructie in het interieur
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Kwaliteitsimpuls - Kristallijne hart, begane grond

begane grond DO 01-04-2007

- looplijnen langs de gevel: kantoren kregen daglicht via de gangzone

- binnentuinen waren krap voor daglichttoetreding ruimtes

- langwerpige vorm aula

- de noord en zuid entrées zijn dubbelhoog, oost en west slechts enkelhoog

huidige begane grond

- looplijnen naar het midden verplaatst: ruimtes direct aan buitengevel of aan atria

- kristallijn hart brengt alle gebouwdelen samen

- de kristalkap gedeeltelijk dicht, het andere deel is glaskap over twee atria

- aula ligt letterlijk in het hart van het kristal, op de kruising van 2 hoofdlooplijnen

- entrées zijn alle 4 dubbelhoog en liggen in de punten van het kristal; helder en 

eenduidig

entrée 
toren Bentrée 

toren A

entrée 
toren A

entrée 
toren B

entrée 
toren C

entrée 
toren D

aula

entrée onderwijs 
noord entrée onderwijs 

noord

entrée onderwijs 
zuid

entrée onderwijs 
zuid

entrée 
oost

entrée 
oost

entrée 
west

entrée 
west

patio
atrium

atrium

patio

patiopatio

entrée 
toren C

entrée 
toren D
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eerste verdieping DO 01-04-2007

- gangen aan noord en zuidzijde verbinden de torens met elkaar en met E

- de woningen van Passerel op de eerste verdieping van E worden ontsloten vanuit 

een omloop rond de aula

huidige eerste verdieping 

- de omloop langs de atria en de aula verbindt de torens en E met elkaar

- op de eerste verdieping worden de torens één met bouwdeel E

Kwaliteitsimpuls - Kristallijne hart, eerste verdieping

18 december 2008

vide 
aula

woongroep
Atlant

woongroep
Atlant

woongroep
de Woonmensen

woongroepen
de Woonmensen

woongroepen
de Woonmensen

Passerel unitsPasserel units

woongroep
de Woonmensen

passerel 
units

terras

terras

vide 
patio

vide 
patio

vide 
patio

vide 
patio

vide 
atrium
vide 
atrium

vide 
atrium

omloop

omloop

verbindings-
gang

vide 
aula
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Definitief ontwerp juni 2008

rationalisatie en kwaliteitsimpuls:

- kwaliteitsimpuls middenblok: kristalvorm van het centrum
- houten constructie
- houten luifels
- platte daken met hoogteaccenten
- mossedum op de daken
- metselwerk gevelafwerking
- rechte torens

de doorsnede in maquette door het kristallijne hart glazen kristal als hart

Het Kristal, Apeldoorn
18 december 2008
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Situatie

Situatie het KristalNoordelijke entrée

Citroenvlinder

schoolplein
+7540

+7090

+7090

+3790

+3790

+3790

+3790

+3790

+9655

A: +25095
begane grond 
+ 7 verd.

B: +19095
begane grond 
+ 5 verd.

C: +37095
begane grond 
+ 11 verd.

D: +28095
begane grond 
+ 8 verd.

+7220

+7220

+7220

+7220

+3790

schoolplein

D
is

te
lv

lin
de

rla
an

N
ijb

ro
ek

se
w

eg

Laan van de Charleston

Het Kristal is een multifunctioneel centrum met uiteenlopende 
doelgroepen en wordt gerea liseerd in Zuidbroek, een van de 
nieuwe wijken van Apeldoorn. 

Het ontwerp voor Het Kristal voorziet in een passende huisves-
ting voor de doelgroepen, met een juiste balans tussen geza-
menlijkheid en afzondering. Er is plaats voor een diversi teit aan 
maatschappelijke voorzieningen waarvan onderwijs een van 
de belangrijkste onderdelen vormt. Andere voorzieningen zijn 
detailhandel, kinderopvang en gezondheidszorg. Daarnaast 
worden er zo’n honderd appartementen gerealiseerd, verdeeld 
over vier torens en voorzien van zorginfrastructuur en onder-
steunde diensten, hoofdzakelijk bestemd voor ouderen. 

Het Kristal, Apeldoorn

18 december 2008
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Bouwdeel E
multifunctioneell hart

Bouwdeel A

Zonnehoek

DKM

Sportzalen

Zwembad

Commerciele ruimte
met parkeren erboven

Bouwdeel B

Bouwdeel C

Diamant

entrée C

entrée A entrée B

entrée D

Kinderopvang OOK

Bouwdeel D

Begane grond - functies

binnenpatio’s met houten luifels voor de scholen

Naast het reguliere basisonderwijs (twee scholen, voor 430 
leerlingen), wordt er een expertisecentrum voor speciaal on-
derwijs gerealiseerd. Hierin werken instellingen op het gebied 
van dagbesteding voor (meervoudig) gehandicap te kinderen, 
zorgonderwijs en revalidatie samen om de 380 leerlingen voor 
te bereiden op een zelfstandige plek in de maatschappij. 

In een vleugel bevinden zich de parkeergarage en een com-
merciële hoek, ten behoeve van zowel de woningen als de 
scholen. De vier vleugels worden verbonden via het centrale 
deel in het midden. Dit deel is bestemd voor gemeenschappe-
lijke voorzieningen als therapieruimten, vergaderzalen en een 
restaurant. 

Vliegenier

Het Kristal, Apeldoorn
18 december 2008
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Bouwdeel E begane grond

aula

eerste lijns zorg

fysiotherapie

behandelruimtes

docentenruim-
tes DKM

schoolarts, 
rem. teaching

docentenruimtes
Diamant

handvaardig-
heid

restaurant

entrée toren A

entrée toren C entrée toren D

entrée oostentrée west

entrée noord

entrée zuid

atrium

atrium

Passerel 
dagbesteding

de Woonmensen 
dagbesteding

docentenruimtes
Vliegenier

handvaardig-
heid

In het hart van het middenblok worden de verschillende pavil-
joens met elkaar verbonden.Hier bevindt zich de aula, met ten 
noorden en zuiden daarvan een atrium. Dit hart vormt tevens 
het kruistpunt van de 4 hoofdentrées, die tezamen met de 
atria het “Kristal” vormen 

Op de begane grond bevinden zich rond de aula een huis-
artsenpost, behandelruimtes voor fysiotherapie en ortho-
pedagogie, dagbestedingsruimtes voor Passerel en de 
Woonmensen, handvaardigheidslokalen en docentenruimtes 
voor de reguliere basisscholen, en een restaurant.

Het Kristal, Apeldoorn

18 december 2008
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Bouwdeel E eerste verdieping

Passerel

ondersteunende 
functies zorg

2 kleinschalige 
woongroepen de 
Woonmensen

2 kleinschalige 
woongroepen de 
Woonmensen

De eerste verdieping is volledig toegewijd aan de intramurale 
woonvoorzieningen. Aan de noordzijde van E en in torens A 
en B bevinden zich de woonunits voor Passerel, aan de zuid-
zijde de woongroepen van de Woonmensen. Hiertussenin 
bevinden zich de ondersteunende functies voor het zorgper-
soneel. 
De verschillende zorgfuncties worden met elkaar verbonden 
via een galerij langs de atria en de aula. Deze galerij zorgt 
voor contact tussen de verschillende gebruikers en bewoners 
van het Kristal.

Het Kristal, Apeldoorn
18 december 2008
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Laagbouw fragment detaillering

Blok A Zonnehoek        gevelfragment laagbouw

De paviljoens hebben een volledig houten constructie, die 
van zowel binnen als buiten zichtbaar is. De kolommen en 
liggers vormen een ritme in de gevel. Tussen de uitkragende 
liggers bevindt zich altijd een glasstrook, en daaronder een 
invulling van een pui of een dicht (metselwerk) element. 
Door het doorlopende bovenlicht zal er altijd overal veel dag-
licht binnentreden. 

Rondom alle paviljoens zorgt de luifel voor de mogelijkheid 
om overdekt de gebouwen binnen te gaan, of voor de kinde-
ren om overdekt te wachten om opgehaalf te worden.

Alle lage paviljoens zijn voorzien van groene mossedum da-
ken, waardoor de groene omgeving doorloopt in het gebouw.

Het Kristal, Apeldoorn

18 december 2008



15

Materialisering: metselwerk en hout

Bosrijk, Eindhoven - de Architekten Cie. metselwerk, verdiept gevoegd

Het Kristal, Apeldoorn
18 december 2008
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Woontorens met balkons

De woningen in de woontorens zijn allemaal voorzien van een 
balkon op de hoek. Aan een van de gevels is dit balkon ruim, 
en aan de andere zijde vormt het een glazenwasbalkon. De 
balkons wisselen per verdieping van oriëntatie

plattegrond toren oneven verdiepingen maquettefoto toren CToren B en D aan de westentréezijde

noordgevel toren C

plattegrond toren even verdiepingen

Het Kristal, Apeldoorn

18 december 2008
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Commerciële ruimte en parkeren

In bouwdeel C bevindt zich onder de tweelaagse parkeerga-
rage bevindt de commerciële ruimte.  

De gevelafwerking van de commerciële plint is volledig van 
glas, en daarboven een houten lattenafwerking bij de parkeer-
garage. Ook hier geven de houten kolommen, liggers en luifels 
een warme uitstraling.

schets gevel commercieel en garage referentie houten gevel garage

fragment gevel maquettefoto garage

referentie houten gevel garage

Het Kristal, Apeldoorn
18 december 2008
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Terreininrichting - groen

beukenhaag fagus sylfatica 

bomen op het schoolplein : vleugelnoot

vleugelnootboom
haag: beukenhaag - fagus sylfatica
haag van 2 m om het terrein, plaatslijk een hek van 1m hoog.

Het Kristal, Apeldoorn

18 december 2008



Terreininrichting - bestrating

Wij stellen een verharding voor die ook is toegepast in de 
woonwijk Het Funen te Amsterdam, waar de Architekten Cie. 
als stedenbouwkundig ontwerper en supervisor bij betrokken 
is geweest. 

De gehele bestrating in de nieuwe wijk is uitgevoerd met de 
betonnen tegels. Het betreft een soort flagstone naar ont-
werp van Landlab Arnhem en Oslo Berlicum voor Heijmans 
Vastgoed. 
 
De parksteen is een vijfhoek van beton en weegt 225 kg per 
stuk. Het verhardingspatroon bestaat uit twee vormen tegels. 
Gekozen is in het Funen voor een uitvoering met 3 grijs-
tinten. 

flagstones in patroonbestrating in referentieproject Het Funen, Amsterdam - de Architekten Cie.

Het Kristal, Apeldoorn
18 december 2008
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Terreininrichting - buitenruimte onderwijs

overzichtstekening schoolplein

buitenruimte (per groepsruimte) 
met hekjes deels verhard

binnentuinen, individueel in te 
richten

schoolplein in overleg met gebrui-
kers en gemeente in te richten 

buitenruimte algemeen toegang-
kelijk (met venstertijden)

buitenruimte algemeen toegang-

binnentuin verhard met groene velden (tuinen met bijvoorbeeld kruiden)

slagboom

slagboom poort

poort

hek

hek 

Het Kristal, Apeldoorn

18 december 2008
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totaal parkeerplaatsen auto’s: 266

waarvan op het buitenterrein:
west: 70 autos
oost: 50 autos
ten behoeve van personeel, bewoners, bezoekers

waarvan in de stallingsgarage:
146 plaatsen ten behoeve van het personeel en de bewoners

kinderen brengen en halen:
busjes op eigen terrein: 43 (met de mogelijkheid om 12 extra 
busparkeerplekken te creëren)
taxis (op de Citroenvllinder): 28

overzichtstekening parkerenen fi etsenstalling

Terreininrichting - parkeren en fi etsen

busjes
de Woonmensen & gemeente

50 parkeer-
plaatsen

70 parkeer-
plaatsen

146 inpandige 
parkeer- 
plaatsen

Citroenvlinder
12 taxis

16 taxis

20 busjes

23 busjes

buiten parkeren, openbaar
de Woonmensen & gemeente

parkeergarage
de Woonmensen & gemeente

fi etsenstalling inpandig 
de Woonmensen

fi etsenstalling buiten 
algemeen

fi etsenstalling buiten 
Diamant en Vliegenier

fi etsenstalling inpandig 
de Woonmensen / gemeente

Het Kristal, Apeldoorn
18 december 2008
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Terreininrichting - verlichting

verlichting: paalarmatuur Friso Kramer
Industria, Type 2000 
Bovenzijde kap gespoten in de kleur van de mast.

paalarmatuur Friso Kramer verlichtingsplan

Het Kristal, Apeldoorn

17 november 2008
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NOTA 2 - Pantry's scholen

Bouwvoorbereiding / Het Kristal te Apeldoorn

21 augustus 2009 NOTA: Pantry's scholen - het Kristal te Apeldoorn
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A. Zonnehoek - Groepsruimte 

15 Pantry's met elk:

Onderkastjes:

- 3 stuks

- b*d*h = 600x600x750mm

- bovenkant kastjes = 900+ vloer

- plint 150mm

Bovenkastjes:

- 3 stuks

- b*d*h = 600x300x700mm

- bovenkant kastjes = 2430+ vloer

Aanrechtblad:

- multiplex met HPL toplaag - 

  600x1825mm en 40mm dik 

- bovenkant blad = 940mm+ vloer

Achterwand:

- multiplex met HPL toplaag

Mengkraan:

- eengreeps mengkraan naast 

  spoelbak

Spoelbak:

- RVS (vlakke onderkant) 

- verzonken in blad 

NOTA 2 - Pantry's scholen

Bouwvoorbereiding / Het Kristal te Apeldoorn

21 augustus 2009
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B. DKM-Cluster - Groepsruimte 

16 Pantry's met elk:

Bovenkastjes:

- 3 stuks

- b*d*h = 600x300x700mm

- bovenkant kastjes = 2430+ vloer

Aanrechtblad:

- multiplex met HPL toplaag - 

  600x1810mm en 40mm dik

- aanzicht blad totaal 150mm 

  (in verstek gezaagd met blad)

- bovenkant blad = 940mm+ vloer

- elektrisch in hoogte verstelbaar

Achterwand:

- multiplex met HPL toplaag

Mengkraan:

- eengreeps mengkraan naast 

  spoelbak

Spoelbak:

- RVS (vlakke onderkant) 

- verzonken in blad en aan onderzijde 

  geisoleerd i.v.m. rolstoelgebruikers.

NOTA 2 - Pantry's scholen

Bouwvoorbereiding / Het Kristal te Apeldoorn

21 augustus 2009
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C. Diamant - Groepsruimte 

1 Pantry met:

Aanrechtblad:

- multiplex met HPL toplaag - 

  600x2890mm en 40mm dik

- bovenkant blad = 940mm+ vloer

- in hoogte verstelbaar

Achterwand:

- multiplex met HPL toplaag

Mengkraan:

- eengreeps mengkraan 

Spoelbak:

- RVS (vlakke onderkant) 

- verzonken in blad

Planken:

- 2 OSB planken boven werkblad

- 300x1450mm dik: 40mm. 

- bovenkant op 1560mm 

  en 1800mm.

Schuifdeuren:

- 3 delen

- wit

NOTA 2 - Pantry's scholen

Bouwvoorbereiding / Het Kristal te Apeldoorn

21 augustus 2009
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D. OOK - BSO

2 Pantry's met elk:

Onderkastjes:

- 3 stuks - 1 vaste blende t.p.v. 

  spoelbak en 1 deel met lade

- b*d*h = 600x600x750mm

- bovenkant kastjes = 900+ vloer

- plint 150mm hoog, (gedeeltelijk) 

  uitschuifbaar (opstap)

Bovenkastjes:

- 3 stuks

- b*d*h = 600x300x700mm

- bovenkant kastjes = 2430+ vloer

Aanrechtblad:

- multiplex met HPL toplaag - 

  600x1810mm en 40mm dik

- bovenkant blad = 940mm+ vloer

Achterwand:

- multiplex met HPL toplaag

Mengkraan:

- eengreeps mengkraan naast 

  spoelbak

Spoelbak:

- RVS (vlakke onderkant) 

- verzonken in blad

NOTA 2 - Pantry's scholen

Bouwvoorbereiding / Het Kristal te Apeldoorn

21 augustus 2009
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D. OOK - Peuterspeelzaal

1 Pantry met:

Onderkastjes:

- 3 stuks - 1 vaste blende t.p.v. 

  spoelbak en 1 deel met lade

- b*d*h = 600x600x750mm

- bovenkant kastjes = 900+ vloer

Bovenkastjes:

- 3 stuks

- b*d*h = 600x300x700mm

- bovenkant kastjes = 2430+ vloer

Aanrechtblad:

- multiplex met HPL toplaag - 

  600x1810mm en 40mm dik

- bovenkant blad = 940mm+ vloer

Achterwand:

- multiplex met HPL toplaag

Mengkraan:

- eengreeps mengkraan naast 

  spoelbak

Spoelbak:

- RVS (vlakke onderkant) 

- verzonken in blad

NOTA 2 - Pantry's scholen

Bouwvoorbereiding / Het Kristal te Apeldoorn

21 augustus 2009



2 Pantry's met elk:

Onderkastjes:

- 2 stuks 

- b*d*h = 600x600x750mm

- bovenkant kastjes = 900+ vloer

- plint 150mm

Aanrechtblad:

- multiplex met HPL toplaag - 

  600x1215 en 40mm dik

- bovenkant blad = 940mm+ vloer

Achterwand:

- multiplex met HPL toplaag

Mengkraan:

- eengreeps mengkraan 

Spoelbak:

- RVS (vlakke onderkant) 

- verzonken in blad

6

D. OOK - Kinderopvang

2 Pantry's met elk:

Onderkastjes:

- 2 stuks 

- b*d*h = 600x600x450mm

- bovenkant kastjes = 600+ vloer

- plint 150mm

Aanrechtblad:

- multiplex met HPL toplaag - 

  600x1215mm en 40mm dik

- bovenkant blad = 640mm+ vloer

Achterwand:

- multiplex met HPL toplaag

Mengkraan:

- eengreeps mengkraan 

Spoelbak:

- RVS (vlakke onderkant) 

- verzonken in blad

NOTA 2 - Pantry's scholen

Bouwvoorbereiding / Het Kristal te Apeldoorn

21 augustus 2009
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D. OOK - Kinderopvang baby's

1 Pantry met:

Onderkastjes:

- 3 stuks 

- 2x b*d*h = 600x600x750mm

- waarvan 1 kastje met lade

- bovenkant kastjes = 900+ vloer

- 1x b*d*h = 600x600x450mm

- bovenkant kastje = 600+ vloer

- plint 150mm

Aanrechtblad:

- multiplex met HPL toplaag - 

  40mm dik en 

  b*l*d = 1205x1215x600mm

  (bestaande uit 1 element)

- bovenkant blad = 940mm+ vloer

Aanrechtblad:

- multiplex met HPL toplaag - 

  600x615mm en 40mm dik

- bovenkant blad = 640mm+ vloer

Achterwand:

- multiplex met HPL toplaag

Mengkraan:

- 2 stuks

- eengreeps mengkraan naast 

  spoelbak

Spoelbak:

- 2 stuks

- RVS (vlakke onderkant) 

- verzonken in blad

NOTA 2 - Pantry's scholen

Bouwvoorbereiding / Het Kristal te Apeldoorn

21 augustus 2009
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