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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
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de Woonmensen

woongroepen
de Woonmensen
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woongroep
de Woonmensen

passerel 
units

terras

terras

vide 
patio

vide 
patio

vide 
patio

vide 
patio

vide 
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vide 
atrium

vide 
atrium

omloop

omloop
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gang

vide 
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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
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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



21

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
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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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