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I N D I V I D U E E L    S A M E N W O N E N

Gebouw

Het oude postkantoor van Heerlen, 
gelegen aan de Honigmanstraat, 
werd geopend in 1935 en staat leeg 
sinds 2009. Mede door de historie, de 
karakteristieke en monumentale waarde 
van het pand en de centrale ligging in 
het centrumgebied van Heerlen is dit 
gebouw toe aan een nieuwe bestemming, 
die het voormalige postkantoor weer 
tot zijn recht en tot leven laat komen.
De open plattegrond, de repetitie in de 
gevels, het betonskelet dat voor een 
sterke repetitie en samen met de grote 
hoogte voor monumentale ruimtes 
zorgde, de hoge stalen ramen, de ingang 
met betonnen luifel en de horizontaliteit 
van het gebouw, stuk voor stuk elementen 
die het oude gebouw kracht en karakter 
gaven.  Door de jaren heen zijn deze 
karakteristieke elementen haast allemaal 
verdwenen of zonder enige aandacht 
gerenoveerd. Deze veranderingen 
hebben het gebouw geen goed 
gedaan en door de leegstand dreigt het 
gebouw nu volledig ten onder te gaan. 

‘Individueel Samenwonen’

De individualisering van de samenleving 
zet steeds verder door in  de huidige 
maatschappij en heeft steeds duidelijkere 
gevolgen voor de samenstelling 
van  het huishouden. Het aantal 
éénpersoonshuishoudens stijgt elk jaar 
weer en deze wijziging in de samenstelling 
van het huishouden heeft ook 
gevolgen voor de  vraag naar specifieke 
woonruimte voor deze groep.  Daarom is 
het van belang dat er woonruimte wordt 
gecreëerd waarin op de wensen van deze 
doelgroep wordt ingespeeld en waar 
ondersteunende functies onderdeel 
uitmaken van een integraal plan.  De titel 
‘Individueel Samenwonen’, weerspiegelt 
de gedachte waaraan het ontwerp voor 
de herbestemming, van het postkantoor 
ten grondslag ligt. 

‘Samenwonen’
De grondgedachte is een 
multifunctioneel woongebouw, waar de 
domeinen privé, collectief en publiek met 

elkaar overlappen, wisselwerking met 
elkaar aangaan en interactie met elkaar 
zoeken. De aanwezige collectieve en 
publieke ruimtes die in het gebouw zijn 
ondergebracht zorgen daarbij voor de 
ondersteuning van het individu, oftewel 
de bewoner.

‘Individueel’
Het individuele woongedeelte van elke 
bewoner speelt een belangrijke rol in 
deze vorm van wonen en zal zodanig 
ontworpen moeten worden, dat deze 
woonruimte voor de bewoner in alle 
gemakken voorziet. Het privégebied blijft 
daarmee primair voor de bewoner en de 
optie tot interactie in de ondersteunende 
collectieve en publieke functies een 
keuze.

‘Individueel Samenwonen’
Met individueel samenwonen wordt 
eigenlijk een nieuwe vorm van 
wonen aangestipt die inspeelt op 
de woonwens van een steeds verder 
groeiende bevolkingsgroep, namelijk 

de alleenstaande of single. Het is daarbij 
van belang dat er, naast de gewenste 
interactie en integratie, een duidelijke 
scheiding tussen de domeinen privé, 
collectief en publiek aanwezig is en dat 
de keuze tot de mate van interactie bij de 
bewoner zelf ligt. Vandaar ook de keuze 
voor de term ‘Individueel Samenwonen’, 
waar individueel gewoond kan worden, 
maar waar ook zeker de optie aanwezig 
is en de bewoner getriggerd wordt om 
gebruik te maken van de collectieve 
en publieke voorzieningen, die sociale 
interactie en integratie bevorderen.
Bij het triggeren van bewoners tot het 
gebruik maken van de ondersteunende 
collectieve en publieke functies, staat 
het voortdurende contact en interactie 
tussen gebouw en bewoner centraal. 
Door de bewoner voortdurend in 
verbinding te stellen met de dynamiek 
van het gebouw, wordt er een 
wisselwerking bewerkstelligd die leidt 
tot sociale interactie van de bewoners 
onderling, maar ook tussen bewoners en 
overige gebruikers, het publiek.

Volume

Binnenterrein
Het binnenterrein van het gebouw is 
door alle toevoegingen en verbouwingen 
van de laatste jaren steeds verder 
dichtgeslibd, wat de structuur en de vorm 
van het originele gebouw niet ten goede 
zijn gekomen. Het binnenterrein wordt 
daarom opgeruimd en teruggebracht 
naar zijn oorspronkelijke staat en vorm, 
waardoor het gebouw weer een heldere 
structuur en vorm krijgt en weer vrij kan 
ademen. 

Oostvleugel
Om het binnenterrein duidelijk af 
te bakenen en als gebied duidelijk 
onderdeel te laten uitmaken van het 
gebouw, eigenlijk het gebouw ‘af’ te 
maken, wordt er aan de oostzijde een 
nieuw L-vormig bouwvolume aan het 
gebouw toegevoegd dat een deel van 
de oude zuidvleugel in zich opneemt 
en deze aan de binnenkant ook 
tentoonstelt. In de noordgevel zoekt dit 
nieuwe volume vervolgens de connectie 
met de bestaande noordgevel. De 
toegang tot het binnenterrein blijft door 
middel van een onderdoorgang, intact. 

Samen met de nieuwe onderdoorgang 
in de zuidgevel wordt de gewenste 
doorstroommogelijkheid over het nieuw 
gecreëerde binnenplein een feit en gaat 
het gebouw onderdeel uitmaken van 
het aanliggende plein en vice versa. Het 
gebouw wordt daardoor in de dagelijkse 
stedelijke dynamiek opgenomen.

Dak
De vertoonde affiniteit van de architect 
en het oude gebouw met het Nieuwe 
Bouwen wekte de interesse en fascinatie 
om onder het motto van het Nieuwe 
Bouwen; licht, lucht en ruimte, en het 
daarmee samenhangende verbinden 
van buiten- en binnenruimtes, de 
grenzen van de mogelijkheden met het 
dak op te zoeken. De glazen volumes op 
het dak van het gebouw in combinatie 
het groene luifel als verbindend element, 
zorgen voor een frisse en vernieuwde 
aanblik van het gebouw. Bovendien 
ontstaat er tussen de glazen volumes 
kwalitatieve buitenruimte die voor de 
nieuwe voorzieningen in het gebouw 
ingezet kunnen worden. Op die manier 
wordt de ruimte van het dak nu in zijn 
volledigheid gebruikt.
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Woonmodule

Aangezien er als bewoners van het 
gebouw op de specifieke doelgroep 
van alleenstaanden gefocust wordt 
is er voor gekozen om een standaard 
woonoplossing te bedenken, die zo 
min mogelijk ruimte in beslag neemt.
Deze universele oplossing voor de 
woonruimtes binnen het gebouw draagt 
dan ook de naam ‘woonmodule’.

Ontwerpkeuzes
De ontsluiting van de woonmodules 
geschiedt via het dak.  Glazen volumes op 
het dak, overdekt door een groen luifel, 
vormen de toegang tot de woonmodules.
Om het oude en het nieuwe op elkaar 
te laten aansluiten is er een universeel 
element ontworpen, waarmee een 
tussenvloer gecreëerd wordt. Deze 
tussenvloer heeft naast het aanbrengen 
van schaal in een woonmodule het 

bijkomende voordeel dat tegelijkertijd 
het vloeroppervlak vergroot wordt en 
daarmee de mogelijkheden binnen de 
indeling van een module. 

Detaillering
De nieuwe volumes op het dak van het 
gebouw worden zo transparant mogelijk 
uitgevoerd om ook in de binnenruimte 
een buitengevoel te creëren en optimaal 
contact te kunnen houden met wat er 
buiten gebeurd. De dakrand van de 
volumes wordt uitgevoerd in een extern 
en zichtbaar UNP-profiel dat de volumes 
zowel optisch als in constructieve zin met 
elkaar verbindt. Het betonnen prefab 
element, dat de bovenkant van de oude 
gevel afdekt, en een verbindend element 
tussen oud en nieuw in het gevelbeeld 
vormt, bevat daarbij ook meteen de 
geintegreerde bevestiging voor de glazen 
balustrade, waardoor deze onzichtbaar 
en minimaal bevestigd kan worden.
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