
PERK INTERIEUROPLEIDINGEN
 presentatie afstudeerprojecten2013 30

. 06
07

. 0
7



2

PERK Interieuropleidingen

De gemeente Eindhoven heeft een aantal panden in beheer 

die voor herbestemming in aanmerking komen. Een zinvolle 

bestemming vraagt om een optimaal samenspel van situering, 

functie en tijdgeest. Nieuwe behoeften komen voort uit ont-

wikkelingen in de samenleving en wetenschap.

Het zorgvraagstuk vraagt om aangepaste benaderingen van 

kosten- en arbeidsintensieve taken. Dankzij gevorderde techno-

logie, voortschrijdend inzicht en vindingrijke samenvoegingen 

van functies kunnen taken efficiënter en logischer worden 

gecombineerd. En ook vriendelijker. Bijvoorbeeld een combi-

natie tussen zorg en stedelijk leven: een zorghotel, een plaats 

waar een revaliderende patiënt heen kan als er niet de nodige 

mantelzorg voorhanden is.

Het concept van een zorghotel wordt al op meedere plekken in 

de praktijk gebracht, maar het is nog een relatief jong feno-

meen. Dat betekent ook dat het nog onconventioneler, groener 

en hedendaagser kan. 

Twee locaties zouden voor twee verschillende typen zorg-

hotel geschikt kunnen zijn: het voormalig MO-gebouw aan het 

Stadhuisplein en het voormalige Dienstkringgebouw van de NS 

aan de Fuutlaan. Beide panden staan op dit moment leeg, in 

afwachting van een geschikte nieuwe bestemming.

PERK initieert hiervoor een voorstel, dat door de afstudeerders 

Vormgeving en Styling 2013 wordt onderzocht en ontwikkeld tot 

een mogelijk realiseerbaar plan. 

Stadhuispleinhotel

Het voorstel van een zorghotel op het Stadhuisplein, zou de 

dode hoek van dit plein nieuw leven kunnen inblazen door de 

meer openbare functies op begane grondniveau te situeren. 

Het totaalplan zou een impuls kunnen geven aan dit deel van de 

Eindhovense binnenstad en het dynamischer, socialer, fitter en 

groener maken.

AFSTuDEEROPDRAcHT 1. INTERIEuRVORMgEVINg

Zorghotel voor revaliderende mensen

Gevraagde functies 

Op de begane grond een variant op coffee company met lunch-

room, een kleine kiosk en een biologisch restaurantje.

Op de eerste etage een revalidatieruimte annex fitness met 

kleedruimte en sanitair, twee behandelkamers voor fysiothera-

pie, spreekkamers voor arts en verpleegkundige. Rond de liften 

een centrale lobbyruimte met drankautomaat en sanitair.

Op de tweede en derde etage in totaal minimaal 12 hotelkamers 

van divers formaat en prijsklasse. Bij de erker op de tweede 

etage een centraal gelegen verblijfsruimte. Op beide etages een 

kantoor/verblijfsruimte en slaapkamer voor verpleegkundige.

Op de vierde etage, de dakopbouw de ontbijtzaal met groot 

terras, met toegang tot het dak. Hier komen drie bescheiden 

'gewone' hotelkamers met balkon op het zuiden en uitzicht op 

het oude stadhuis, de Dommelvallei en het Van Abbemuseum. 

Op het dak van de vierde etage urban farming: groenten en

kruiden voor het restaurant van eigen dakkweek.

Door de (onnadrukkelijke) ondersteuning door verzorgend per-

soneel, de vanzelfsprekendheid van de rolstoeltoegankelijkheid, 

aangepaste sanitaire voorzieningen en specifieke ondersteunen-

de faciliteiten, onderscheidt dit zorghotel zich van een regulier 

hotel. Ook de directe invloed van de binnenstad, de cultuur, de 

winkels, de reuring, zet de revaliderende gast midden in het 

urbane leven, hetzij in een beschermde situatie.

Fuutvilla

In de Fuutlaan 10 in Eindhoven staat aan de rand van een  

villawijk en gelegen aan het spoor, een villa-achtig gebouw uit 

begin 1900. Het nu leegstaande pand was eerder een dienst-

woning voor vier spoorwegbeambten en daarna in gebruik als 

Dienstkringgebouw van de NS.

Voor de villa zijn twee opdrachten geformuleerd.

Perk aan het Stadhuisplein en de Fuutlaan

Voor aanmeldingen voor het studiejaar 2013-2014 
T 040 2443513 | M  info@perk-interieur.nl

Perk Interieuropleidingen (deeltijd, HBO-niveau)
• Tweejarige opleiding Interieurstyling 
• Driejarige opleiding Interieurvormgeving

Visserstraat 13 | Eindhoven

www.PERK-INTERIEuR.Nl

De afstudeeropgaven van PERK InterIeuropleIdIngen 

van de afgelopen jaren, hebben altijd 

het onderliggend doel gehad om de gemeente 

Eindhoven goed onderbouwde ontwerpvoorstellen 

aan te reiken, waarmee een onderbelichte potentie 

van een bestaand pand en/of specifiek stadsgebiedje 

wordt onderzocht en aangetoond.

Met de opwaardering van problematische panden en 

omringende gebieden door herbestemming, is in de 

afgelopen jaren inmiddels al een traditie van 

constructieve bijdragen door PERK aan stedelijke 

invulling in Eindhoven opgebouwd.

Mo gebouw Stadhuisplein
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AFSTuDEEROPDRAcHT 2. INTERIEuRVORMgEVINg

Zorghotel voor mensen met autisme

Het pand wordt een ontspannings- of vakantieverblijf, waar 

mensen met autisme specifiek zouden kunnen worden opgevan-

gen en zo de verzorgers/ouders voor bepaalde tijd ontlasten van 

hun zware mantelzorgtaak.

De geïsoleerde maar stedelijke ligging aan het spoor kan 

aantrekkelijk zijn voor mensen met autisme: Het vrijstaande ka-

rakter op zo'n afstand vanaf het station is uniek. Het vrijstaande 

karakter op zo'n afstand vanaf het station is uniek. De helder-

heid van de architectuur, de tuin, de parkeergelegenheid, het 

uitzicht en de ligging zijn allemaal gunstige factoren voor een 

dergelijke bestemming. 

Daarnaast speelt de regionale behoefte ook een rol. Eindhoven 

kent een verhoogde concentratie van mensen met een diagnose 

binnen het autismespectrum. De behoefte aan ondersteunende 

faciliteiten hiervoor, is in deze regio een actueel aandachtspunt.

Faciliteiten die worden aangeboden

Ontspannende, ondersteunende activiteiten, gericht op het 

opdoen van sociale en motorische vaardigheden. Op de begane 

grond kun je leren koken, met de sociale activiteiten die daaruit 

voortvloeien.

Programma van eisen

• Een ruime kook-, eet- en woonruimte op de begane grond

• Een overzichtelijke, door groen omsloten tuin

• Ruimte voor ondersteunend personeel

• 6 gastenkamers op de eerste verdieping

• uitkijkpost voor treinspotters in de dakkapel

• 3 'Afkoelruimten' en snoezelruimte

• Voorspelbare, heldere, prikkelarme, visueel stabiele omgeving

• Regulatiemogelijkheid van geluids- en temperatuurprikkels 

• Oppervlak voor ruige, zachte, koele en gladde tastervaring. 

Na bezoek aan de twee locaties worden eerst de maquette 

en bouwkundige tekeningen van de gekozen locatie gemaakt; 

vervolgens ontwerpstudies en schetsontwerp van een globale 

indeling. Hieruit is per student een passende keuze voor een 

speciaal uit te werken onderdeel geselecteerd.

Begeleidende docenten vormgeving: carla Boomkens, Miep collin, 

Marian van den Dungen, Tamira Tummers.

Stadhuisplein

dakterras Mo gebouw
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AFSTuDEEROPDRAcHT INTERIEuRSTYlINg

Hostel voor backpackers

Ook voor het backpackershostel is de enigszins geïsoleerde 

ligging bij het station gunstig. De opdracht is het stylen en ruim-

telijk indelen van de Fuutvilla voor een capaciteit van 42 gasten. 

Er zijn twee-, vier-, zespersoons kamers en 1 achtpersoons.

Faciliteiten die worden aangeboden

gebruik van gastenkeuken, Brabants ontbijt, verhuur van linnen-

goed, lockers en bagage-opslag, wasserij-service en zelf wassen 

thema-avonden en fietstours, taal- en cultuurcursussen, tuin 

met fietsvoorzieningen, terrassen en vertiermogelijkheden.

Programma van eisen

• Receptie met werkplek voor 1 persoon

• Huiskamer/foyer met tv/dvd, spelletjes, boeken/tijdschriften

• Kleine kantoorruimte met archiefberging en personeelsruimte

• Ontbijtruimte met een ontbijtkeukentje met opslag

• Een gastenkeuken om zelf te koken, met 8 fornuizen

• linnenkamer(s)

• wasserij, ook door gasten te gebruiken

• lockers en bagage-opslag

• Op zolder een cursus-, vergader-, chillruimte voor ongeveer  

 20 mensen

• Elke kamer heeft een eigen wastafel en een douche.

• Toiletten zijn gemeenschappelijk.

Maak voor het gehele pand een ruimtelijke indeling met daarbij 

een sfeervoorstel met (geschikte) materialen, kleuren en ver-

lichting. werk een van de volgende onderdelen uit en kies uit

de volgende combinaties: 

• de cursus-/chillruimte en achtpersoons slaapkamer

• de foyer/huiskamer met receptieruimte, kantoorruimte en  

 personeelsruimte, locker en bagageopslag

• het ontbijtrestaurant, ontbijtkeukentje met de tuin

• de gastkeuken met de tuin en tweepersoons kamer.

De studenten kunnen vanuit een minimale basisstructuur de 

begane grond naar eigen idee indelen. Raamkozijnen blijven 

gehandhaafd. Op de begane grond mogen naar eigen inzicht 

deuren worden toegevoegd. Binnendeur en andere binnenwand-

openingen kunnen zelf worden aangegeven.

Begeleidende docenten styling: Maud christan, cees Dellebeke,

Marian van den Dungen.

Villa Fuutlaan 10
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Natuurlijk groen, transparantie en duurzaamheid; een groene en ruimtelijke omgeving met de 

voordelen van de stad. Je zit midden in de stad, maar je bent ook in een groene, beter makende, 

omgeving die ruimtelijk en vriendelijk aandoet. 

Dat begint bij binnenkomst. Het groen gaat als een soort boom door het gebouw naar boven tot 

op het urban Farming dak, waar het groen -letterlijk- samenkomt. De verdiepingen zijn meande-

rend, alsof je aan het wandelen bent, in plaats van lopen door een rechte lange gang. Het moet 

een beleving worden; een prettige omgeving om te zijn. 

Er is een wellness aanwezig met een spa bubbelbad, een infrarood cabine en massage. Ook kun je 

hier op afspraak naar de kapper en schoonheidsspecialist. Op elke verdieping zijn zithoeken waar 

je kunt relaxen. Ook is er op elke verdieping voldoende daglicht en een buitenruimte. Er is een 

groene ‘stilteruimte', een afgesloten ruimte met veel echt groen. In deze zuurstofrijke ruimte over-

valt je de enorme rust. Je kunt je hier lekker even terugtrekken en ontspannen. Op het dakterras 

kun je bij mooi weer lekker zitten en ontbijten, en bij minder weer in de serre van de ontbijtzaal. 

En op het urban Farming dak kun je (zitten) genieten van het uitzicht over de stad.

Comfort and choice
Tatiana Ivashchenko

Zorg-, revalidatie-, vakantiehotel voor mensen 

die herstel, zorg of vakantie nodig hebben. Men 

is meer gast dan patiënt; met meer privacy, 

comfort en kwaliteit dan in een ziekenhuis. Het 

hotel biedt pakketten van diensten: als zorg-, 

revalidatie- of vakantiehotel. In de afwerking 

worden moderne “healing materials” gebruikt 

die de groei van bacteriën stoppen.

Concurrentievoordeel

Eindhoven staat bekend als “design capital” 

op het gebied van modern industrieel design, 

kunst en licht. De centrale ligging van het hotel 

biedt de mogelijkheid ook een educatieve 

design-vakantie te beleven – met lezingen, se-

minars en excursies naar de Design Academy, 

het Van Abbemuseum, het Klokgebouw en 

andere designspots.

Gerichte zorg

Zorg Verpleegkundigen 24/7, zorggeschikte 

kamers;

Revalidatie  Fysio, doelgerichte begeleiding, 

een persoonlijk herstelprogramma;

Vakantie lezingen, seminars, excursies.

Algemene diensten

Eten Bakkerij & zelfbedieningsrestaurant

(ook openbaar); catering en café terras;

Wellness Fitnesszaal, lichttherapie, zonne-

banken, sauna, infrarood cabine, beautysalon.

Specialisatie

Hotelkamer(s) en de lobby als ontmoetingsplek.

Er zijn 12 hotelkamers en 8 studio’s. Elke kamer 

heeft alle nodige zorg faciliteiten, maar zorg is 

niet nadrukkelijk aanwezig. De ruimte indeling, 

inrichting en materialen zorgen ervoor dat alle 

kamers comfortabel, modern en kwalitatief 

hoogstaand zijn. Een speciale keus en ontwerp 

van meubels met dubbele functies zorgen voor 

variëteit in het interieur, die inspeelt op de be-

hoeftes en de wensen van de gasten. 

Middels exploitatie van "Vertical Farming"  geef ik gehoor aan 

de wens van de gemeente te streven naar duurzaam werken 

volgens "The Natural Step". 

'Vertical Farming' vindt, onafhankelijk van daglicht en een mini-

male behoefte aan water, plaats in een geconditioneerde unit, 

ondermeer voorzien van speciale lED-verlichting. Op milieu-

vriendelijke wijze wordt hierin biologische teelt van groenten en 

fruit bedreven. Zowel stedelijke alsook industriële leegstand kan 

hiervoor worden ingezet ter huisvesting, waardoor natuurgebied 

behouden blijft en de logistieke keten sterk wordt gereduceerd. 

In mijn ontwerpvoorstel heb ik de betreffende unit, als een soort 

spil in het gebouw geïmplementeerd. Door ruime uitsparingen in 

verdiepingsvloeren en lichte draaiing, behoudt de unit een eigen 

identiteit binnen de aanwezige architectuur. De wisselende rich-

ting van deze uitsparingen bepaalt per verdieping de ruimtelijke 

indeling en inrichting.

Een futuristisch ogende capsule transporteert op bestelling de 

'oogstverse' producten op spectaculaire wijze, via de buitenzijde 

van de unit, tot in het restaurant op de begane grond. Daar 

zullen ze worden afgehaald door de kok, die ze vervolgens zal 

verwerken in het door u bestelde biologische gerecht. 

Bezoekers aan het zorgcentrum zullen op diverse manieren, 

zowel persoonlijk als ook  middels moderne media, worden geïn-

formeerd omtrent het concept 'Vertical Farming'.

Natuurlijk zorg!
Claudia Echten

Daar draait het om
Eric van den Berkmortel
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Kunst, verlichting en techniek zijn heel belangrijk voor Eind-

hoven, dat wil ik de hotelgasten laten ervaren.

Tijdens de bezichtiging van het MO gebouw viel het me op hoe 

heerlijk de zon scheen op het balkon aan de voorzijde. Door 

de hotelkamers onder een hoek te plaatsen, kan ik deze bijna 

allemaal voorzien van een balkon op het zuiden. Zo komt er veel 

daglicht binnen. In de kamers is een heal-well systeem aange-

bracht.

Verder bied ik de gasten de keuze om de kamer een persoon-

lijk karakter te geven. Van de indirecte led-verlichting in een 

glasboard wand, kun je de kleur aanpassen. Deze wand is ook 

beschrijfbaar en magnetisch. Bij het uitleenwinkeltje zijn acces-

soires te huur voor extra sfeer en comfort. Omdat kunst een he-

lende werking heeft, is het mogelijk om een kunstwerk te huren. 

De glazen uitbouw opent het gebouw naar het stadhuisplein 

en de wal toe, waardoor je een duidelijke entree krijgt. Op de 

eerste verdieping na ontstaat er op iedere verdieping een grote 

open ruimte met veel daglicht. Op de tweede verdieping bevindt 

zich hier een bibliotheek, tevens stilteruimte, op de derde ver-

dieping een bioscoop en op de vierde verdieping een wintertuin. 

Deze grenst aan het grote dakterras en loopt door tot aan de 

vijfde verdieping. Zo ontstaat er één grote open ruimte. 

Heerlijk hotelgevoel
Simone van der Donk

Bij een zorghotel zou de nadruk op ‘hotel’ 

moeten liggen, zonder afbreuk te doen aan 

de kwaliteit van de zorg. Dat klinkt misschien 

onmogelijk, maar is het niet. Het vereist een 

andere benadering. Zorg hoort niet opgedron-

gen te worden, maar ondersteunend te zijn 

aan de patiënt. Dat bereik je door de behoef-

ten van de patiënt als uitgangspunt te nemen.

Je gaat naar een hotel om gast te zijn, niet 

om steeds geconfronteerd te worden met 

zorg. Mijn ontwerp is er op gericht om gasten 

onzichtbaar te ondersteunen. Dat begint in de 

kamers en loopt door in de architectuur. Door 

een ondersteunende greep in de badkamer te 

verlengen ontstaat er ruimte om er handdoe-

ken overheen te hangen.

Hierdoor wordt het hulpmiddel zelf 'onzicht-

baar'. Datzelfde geldt voor een douchezitje. 

Door er een architectonisch element van te 

maken verdwijnt de zichtbare hulpfunctie. 

Door de balie te verlagen wordt deze voor 

iedereen toegankelijk.

Omdat er daarmee ook plaats ontstaat voor 

een zitje, kun je niet alleen prettiger in- 

checken, maar voelt het ook niet als ‘aange-

past’. Door buiten een vast zitelement aan 

te brengen nodig je uit om plaats te nemen, 

terwijl het ook de architectuur van dit pand 

tot zijn recht laat komen.

Deze benadering laat zorg(voorzieningen) 

naar de achtergrond verdwijnen en geeft 

gasten ruimte om dat heerlijke hotelgevoel   

te ervaren.

Doe of je thuis bent
Janny van der Goot

welkom in Hôtel de Ville, zorghotel aan het 

Stadhuisplein in Eindhoven. uitgangspunten 

van ons hotel zijn de vier ingrediënten voor 

een healing environment: rust, ruimte, dag-

licht en groen. Een omgeving die erop gericht 

is dat je je goed voelt. 

Het gebouw zelf en de gebruikte materialen 

in het hotel zijn gebaseerd op het 'cradle to 

cradle' principe. Zo zorgen wij niet alleen voor 

jou, maar ook voor onze planeet.

De kamers zijn ruim en van alle gemakken 

voorzien. we hebben een fitnessruimte met 

sauna, en onze arts, fysiotherapeut en verple-

ging staan voor je klaar.

lekker en gezond eten is belangrijk. In onze 

ruime keuken mag je ook zelf koken als je 

dat wilt. Of misschien krijg je bezoek en wil je 

een appeltaart bakken? geen probleem, doe 

vooral of je thuis bent. Een keertje snacken 

kan ook, in de biologische ijs- en snacksalon 

op de benedenverdieping. Rondwandelen of in 

het zonnetje zitten kan in onze daktuin. wil je 

helpen in onze groente- en kruidenkas of in de 

tuin? Dat mag, graag zelfs, er is altijd wel wat 

te doen. 

logeren in Hôtel de Ville is logeren in een 

ontspannen sfeer met ruimte om anderen te 

ontmoeten en waar je je thuis voelt.

Uw keuze, onze zorg
Lucy Sauvé
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In een tijd waarin de vraag naar zorg steeds verder toeneemt, 

is het nodig om creatieve, kostenbewuste oplossingen te 

ontwikkelen. Zo wordt in dit gebouw de functie van zorghotel 

gecombineerd met verscheidene andere functies, zoals fitness, 

fysiotherapie, restaurant, boekenwinkel en een prachtig groen 

dakterras. Mensen die het gebouw bezoeken kunnen gemak-

kelijk na bijvoorbeeld een bezoek aan de fitness, doorlopen voor 

een drankje op het dakterras of een lunch in het restaurant.

Dit zorghotel ligt in het centrum van Eindhoven, een stad die 

is ontstaan na samenvoeging van een aantal dorpen. Hierdoor 

heeft het zijn gemoedelijke karakter behouden. Vanuit boven-

staande twee gedachten is dit zorghotel "van Eindhovenaren, 

voor Eindhovenaren" ontworpen. Door deze benadering, hebben 

zowel de gasten als de exploitanten voordeel van elkaar.

Het restaurant is bedoeld voor zowel gasten van het zorghotel 

als voor een breder publiek. Hierdoor biedt het de keuze uit 

besloten en open zitruimten. Zo zijn er voor de revaliderende 

mens een tweetal loungecorners waar je op een ligstoel ont-

spannen een kopje koffie kunt drinken, terwijl je uitzicht hebt 

op een prachtige blauwe hemel. Maar het is ook mogelijk om 

midden in het restaurant plaats te nemen aan de grote tafel, 

waarvan de vorm verwijst naar de oude plattegrond van de stad 

Eindhoven. Al met al, een bijzondere ervaring!

Een zorghotel van Eindhovenaren, voor Eindhovenaren
Marlies Thomassen

Een zorghotel biedt een combinatie van service, gastvrijheid, 24 uurs-zorg en dienstverlening. 

In mijn concept combineer ik het stedelijke leven met het leven van een zorghotel. Er zijn veel 

openbare ruimtes in het pand aanwezig, waar iedereen gebruik van kan maken. 

Er komt een grote hoeveelheid licht binnen in het pand. Dit geeft een positief gevoel. Ook 

draagt dit voor een groot deel bij aan het herstelproces. Er lopen twee lichtkokers door alle 

verdiepingen heen. Hierdoor ontstaan er openingen in de verdiepingsvloeren, waardoor de 

nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. “wat is er op de verdieping hierboven te doen?” Ook men-

sen van buiten raken er zo meer bij betrokken.

Het pand moet een gezonde en positieve atmosfeer hebben. Om dit te stimuleren zijn er een 

aantal Healthy moments in het pand aanwezig. Zo is er op de begane grond een 'groente' 

smoothiebar aanwezig, waar alleen biologische smoothies en snacks te verkrijgen zijn. En er 

is een ruimte waar men zich kan ontspannen door middel van een Dr. Fish-behandeling. 

Door het gehele pand heen zijn punten waar men een zuurstofheadset in kan pluggen en zuur-

stof met een aromageur tot zich kan nemen. De inname hiervan geeft een verfrissend, fit en 

energiek gevoel. Het verbetert het concentratievermogen en werkt ontgiftend. 

Healthy moments
Lorain Schotpoort

Groene zorg, midden in de stad
Loes Janssen

Een zorghotel waar je helemaal tot rust komt, midden in de 

bruisende stad Eindhoven.

Aan de voorkant van dit hotel bevindt zich een indrukwekkende 

vide, met een grote glazen pui over de hele hoogte. Vanuit de 

verschillende verdiepingen heb je hier een prachtig uitzicht 

over het Stadhuisplein en op de groene wand in het gebouw, 

die eveneens over de hele hoogte loopt. Je kunt hier heerlijk 

loungen en genieten van de verschillende uitzichten. Architec-

tonische ingrepen maken het gebouw lichter en ruimtelijker.   

Bij binnenkomst kun je op de begane grond een terrasje pikken, 

dineren in het restaurant of een kleinigheidje halen in de kiosk. 

Boven op het dakterras bevindt zich de ontbijtzaal met serre. 

Mensen kunnen zo al vroeg in het jaar 'buiten zitten’ en ook 

hier genieten van het uitzicht over de stad. Een grote sloof aan 

de zijkant van het pand, zorgt voor nog een groene wand met 

onderin planten en bomen. Zo heb je ook tijdens het fitnessen, 

ontbijt of lunch een groen uitzicht. Mensen kunnen, na bijvoor-

beeld een stadswandeling of museumbezoek, dus op verschil-

lende plaatsen in het hotel genieten van het groen. 

In de openbare ruimtes van het hotel zijn gasten én Eindhove-

naren welkom.
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Overzicht en structuur
Rosalie Donkers

�
De gasten die in mijn hotel verblijven zijn ernstig autistische 

mensen die ieder een vaste begeleider meebrengen. Overzicht 

en structuur zijn voor hen erg belangrijk. 

De verschillende verdiepingen van het hotel onderscheiden zich 

door een andere houtsoort van de vloer en een andere kleur

en structuur van de muren. Zo ziet de cliënt goed op welke ver-

dieping hij is. Op elke verdieping zitten een kalmeerruimte en de 

toiletten op dezelfde plek. Deze herhaling geeft duidelijkheid.

Er zijn ook twee verschillende activiteitenruimtes: één voor 

lichaamsbeweging en de ander voor bezigheden die je aan tafel 

kunt doen. Bij elke activiteitenruimte hoort een bergruimte, 

met een schuifdeur en daarop een icoon van de betreffende 

activiteit. Zo kunnen ook de verschillende spullen voor de activi-

teiten gestructureerd worden opgeborgen.

De slaapkamers van de gasten grenzen aan die van hun 

begeleider. De cliënt heeft in zijn kamer een alarmknop naar 

zijn begeleider. Zo heeft de begeleider privacy, maar kan er wel 

ingegrepen worden als dat nodig is. 

Herkenbare en geborgen plekken
Rianne van der Heijden

Helderheid in je tweede thuis
Anne van Trier

In het zorghotel voor mensen met autisme krijgt het pand een duidelijke scheiding in gezamenlijke 

en privé ruimtes. De ruimtes voor gezamenlijke activiteiten bevinden zich aan de voorkant en de 

privé ruimtes liggen aan de tuinzijde. Op het straatleven aan de voorkant heb je geen invloed, 

maar de tuin kun je zo indelen dat het een plek van rust en ontspanning wordt. Dit voor- en ach-

tergebied wordt gescheiden door een brede, lichte gang. 

De gezamenlijke ruimtes zijn verdeeld over de verschillende verdiepingen. Hierdoor is er een 

constante roelatie van personeel en verpleging door het pand en blijft er een onnadrukkelijk 

toezicht op de gasten. De verdiepingen hebben een vaste ruimtelijke indeling. Er worden kamers 

van verschillende prijsklassen aangeboden, afhankelijk van oppervlakte, toegang tot buitengebied 

en comfort.

Het sfeerconcept is het thema 'thuis'. In het zorghotel dragen huiselijke elementen bij aan een 

thuisgevoel. Er worden natuurlijke kleuren en materialen toegepast, zoals eikenhout en vilt. In de 

gezamenlijke ruimte op de begane grond zijn plekken ontworpen waar gasten anderen kunnen 

ontmoeten of zich terug kunnen trekken, zoals bijvoorbeeld de venster-nissen. Een hoge rugleu-

ning bij de zithoek zorgt voor een focus op de tv. Zachte bekleding, hoogpolig tapijt en verlaagde 

akoestische plafondpanelen reduceren geluidsprikkels en hebben een aangename gevoelswaarde. 

Bescheiden tussenschotten van de werktafel werken concentratieverhogend.

Kinderen tussen 5 en 12 jaar met een zwaardere vorm van autisme zijn doelgroep van dit zorg-

hotel. Het uitgangspunt is deze kinderen zich laten ontspannen en ontdekken.

Kind en structuur kind zijn staan centraal in dit ontwerp. geborgenheid en gevoel van veiligheid 

zijn belangrijk voor kinderen en zeker voor kinderen met een zwaardere vorm van autisme. Hier-

toe zijn er beschermende plekken gecreëerd in de vorm van kubus-achtige elementen.  Kinderen 

zijn hierin afgeschermd van de overdaad aan prikkels van de buitenwereld. Ze kunnen zich afzon-

deren, zonder dat de begeleiding hen uit het oog verliest.

Elk kubuselement heeft een eigen karakteristiek: ontdekken of ontspannen. Ze zijn door het hele 

hotel heen geplaatst in een herkenbare, overzichtelijke routing, als parallelle ruimtelijke structuur. 

In de overzichtelijke ruimtelijke indeling wordt het contrast tussen actieve functies en rustplekken 

zoveel mogelijk visueel ondersteund, met kleur en materiaalgebruik (akoestiek, voorkomen van 

lichamelijke beschadiging) en met een focus op rust en veiligheid.

Op de zolder kunnen de kinderen actief zijn of in alle rust snoezelen. Er steken drie kubussen uit 

het dak. Hierin kunnen ze apart van elkaar naar de treinen kijken. 

Op vakantie in je eigen wereld
Marion Hoogveld

In dit project zal de villa aan de Fuutlaan te Eindhoven een 

herbestemming krijgen. Hij zal als vakantie- en dagopvang 

gaan fungeren voor jongeren met een leeftijd tussen de zes en 

zestien jaar die te maken hebben met een vorm van autisme. 

uit de vooronderzoeken is het concept ontstaan om door middel 

van architectonische aspecten de jongeren als het ware door de 

verkeersruimtes van het pand te leiden. Het gaat hierbij om ver-

schillende soorten materialen, kleuren en indirecte verlichting.

Iedere kleur leidt naar een andere gemeenschappelijke ka-

mer, waar de jongeren zich terug kunnen trekken in hun eigen 

wereld. Voor iedere ruimte is een ander element/meubelstuk 

ontworpen, zoals bijvoorbeeld de cocon. De jongeren kunnen 

hier afgezonderd van de rest in gaan liggen om bijvoorbeeld 

muziek te luisteren of te gamen.  �

In het pand zijn o.a. een eetkamer, keuken voor dagbesteding, 

woonkamer, snoezelruimte, snoezelbadkamer, knutselruimte 

en uitkijkposten aanwezig. Tevens heeft iedere logee zijn eigen 

slaapkamer. Rondom deze villa is de tuin van de villa gesitueerd. 

Hierin kunnen de jongeren relaxen, spelen of de aanwezige 

dieren, zoals pony’s en konijnen verzorgen.

In de villa kunnen de jongeren zich thuisvoelen en de ouders   

even tot rust komen.
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Autisme is niet wat het lijkt
Esther van Ouwerkerk

Autisme zit aan de binnenkant, aan de buitenkant is er niets 

te zien. Zo ook in dit interieur. Het moet aanvoelen als een 

‘gewoon’ huis. Alles wat daar heel doordacht achter zit, is pas       

te zien als je het wil zien.

Een heldere communicatie in de routing is heel belangrijk in 

mijn ontwerp; de manier waarop wij ons een weg banen door 

een gebouw, naar de ruimte waar we willen zijn. 

In het hele pand is een duidelijke looproute aangegeven, door 

gebruik van informatiebordjes en herhaling van kleuren en 

materialen.

De ruimtes die ik in het pand heb ontworpen zijn helder en over-

zichtelijk. De toegang en toiletten liggen centraal en de gangen 

zijn op elke verdieping hetzelfde. Op de eerste verdieping zijn 

alle slaapvertrekken die van elkaar worden gescheiden door het 

sanitaire gedeelte. Dit zorgt ervoor dat de gasten geen ge-

luidsoverlast hebben. De terugtrek-hoekjes creëren een gevoel 

van geborgenheid, door toepassing van speciale materialen en 

kleurgebruik en soms een verlaagd plafond.

De herkenning
Maureen Horbach

Pubers zijn op zoek naar zichzelf en moeten ontdekken 

hoe ze in de wereld staan. Dat geldt ook voor pubers met 

autisme. Op deze leeftijd is het leuk en van belang om met 

leeftijdgenoten op te trekken. Een zorghotel voor deze 

specifieke doelgroep biedt hen een mogelijkheid om lot-

genoten te ontmoeten.

Met kleinschaligheid probeer ik de prikkels van medebewo-

ners tot een minimum te beperken. Het zorghotel heeft een 

identieke linker- en rechtervleugel, die worden gescheiden 

door een gezamenlijke entree en ontvangstruimte. Door 

deze tweedeling ontstaat de mogelijkheid om de groep 

naar leeftijd op te delen.

In beide vleugels bevinden zich een keuken, eetkamer, 

binnentuin, dagbestedingsruimte en een huiskamer. Elke 

ruimte heeft een eigen functie met vaste plekken. Dit zorgt 

voor houvast en duidelijkheid. Al deze ruimtes zijn met 

elkaar verbonden door middel van geluidswerende glazen 

wanden die zorgen voor openheid en natuurlijk licht van 

buitenaf. Om prikkels te beperken, is er tot ooghoogte mat-

glas aangebracht voor privacy en geborgenheid.

Een bijzondere ruimte is de binnentuin die begint in het 

bestaande gebouw en doorloopt in de aangebouwde glazen 

serre. Hier kun je je ook bij slecht weer terugtrekken in een 

natuurlijke omgeving.

Als ouder van een gezin met een autistisch kind heb je weinig 

tijd voor jezelf en eventuele andere kinderen. Aan de Fuutlaan 

te Eindhoven heb ik een zorghotel gerealiseerd voor deze kin-

deren, tussen drie en vijftien jaar. Zij kunnen hier samen met 

minimaal één van de ouders/verzorgers een periode verblijven. 

Om het kind de juiste aandacht, vertrouwen en geborgenheid 

te kunnen geven, zijn er naast een vaste begeleider per kind, 

ook persoonlijke terugtrekruimtes. Alle ruimtes zijn voorzien 

van zorgvuldig gekozen materialen en kleuren, voor een balans 

in prikkels. 

De overige hotelfaciliteiten geven de ouder voldoende moge-

lijkheden om wat tijd voor zichzelf te nemen. Er is een mini 

bibliotheek waar je rustig kunt zitten lezen. Ook zijn er een 

Together alone
Manon Janssen

Zorghotel De Fuutlaan
Matthijs Lambers

In Zorghotel 'de Fuutlaan' kunnen men-

sen met het Autisme Spectrum Syn-

droom in de leeftijd van 16 t/m 23 jaar, 

voor kortere of langere tijd logeren. De 

sfeer is rustig, warm en een beetje luxe.

Op de begane grond bevindt zich de 

gemeenschappelijke ruimte met een 

grote eettafel. Een servieskast/glaswand 

scheidt de eetkamer van de keuken. Hier 

wordt op vaste tijden gegeten en in de 

keuken kunnen de gasten meehelpen en 

leren koken. Verder is er een zitkamer en 

een aparte tv-kamer. Een slaapkamer met 

eigen douche, wastafel en wc vormt een 

rustige plek waar de gasten zich terug 

kunnen trekken.

Op de zolderverdieping worden iedere 

middag, onder begeleiding, creatieve 

activiteiten aangeboden.

gasten kunnen op zolder ook zelfstandig 

gebruik maken van een fitnessruimte, 

een tafeltennistafel en twee computers.

Mensen met autisme hechten aan voor-

spelbaarheid, duidelijkheid en vinden het 

prettig wanneer er weinig prikkels zijn. 

Er zijn daarom twee rustkamers en is er 

gekozen voor een zo helder mogelijke in-

deling van de ruimte. Een manier om dat 

te bereiken is dat de begane grond en de 

eerste verdieping waar mogelijk dezelfde 

indeling hebben. Een manier om rust te 

brengen is het kleur- en materiaalge-

bruik: warme, rustige kleuren (gebroken 

wit, beige en aardkleuren) en zachte 

materialen.

In Zorghotel 'de Fuutlaan' kunnen men-

sen met ASS even helemaal bijkomen. 

aantal luxe badkamers waar uitgebreid 

gerelaxt kan worden. En het centrum is 

op loopafstand. 

De kinderen kunnen zonodig de hele dag 

vermaakt worden. Zo is er een kinder-

boerderij, kunnen zij de kok meehelpen  

in de keuken of zich uitleven in de 

knutselruimte. Maar ze kunnen zich altijd 

terugtrekken als zij dit willen. 

Doordat er in dit zorghotel voor zowel 

de ouder als het autistische kind wordt 

gezorgd, hebben ook de thuisblijvers een 

zorgeloze tijd!
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Een hostel voor jonge avontuurlijke backpackers van 18 tot 

ongeveer 25 jaar. Deze jongeren willen door en met elkaar de 

wereld ontdekken. 

Ze kunnen chillen op de vele poefs, banken, stoelen, krukken 

aan de bar en in het eetgedeelte, die overal kunnen worden 

neergezet. Zo komen ze meer van elkaar te weten en van het 

land waar ze vandaan komen.

Het kleurgebruik is levendig en energiek, net als de doelgroep. 

De kleuren komen terug in de muren en in bed- en badtextiel. 

Op de gehele begane grond wordt een gietvloer aangebracht   

en op de eerste verdieping een geluiddempende flexvloer.

De mobiele meubels zijn van sterk, makkelijk te onderhouden 

materiaal en geven dit hostel zijn dynamisch karakter.

In dit hostel heb je de vrijheid om keuzes te maken!

In het centrum van Eindhoven ligt tussen een 

villawijk en het spoor een karakteristiek pand 

uit begin twintigste eeuw. Onze opdracht is 

om in dit pand een hostel voor backpackers te 

ontwerpen.

Hierbij ga ik uit van vier sferen: industrieel, mo-

dern, landelijke en klassiek. Deze verschillende 

sferen wil ik met elkaar mixen tot een aange-

name gastvrije dynamische omgeving.

Verrassend is de indeling van het pand. Alle 

interactieve ruimtes zoals ontbijtruimte, perso-

neelsruimte, de huiskamer, gastenkeuken en 

bar zijn gesitueerd op de begane grond evenals 

de wasruimte, de lockers en de toiletten.

De combinatie van materiaal en kleur, zoals de 

industriële gietvloer, de Delftsblauwe tegels, de 

sloophouten vloer, de stalen kozijnen, leveren 

een mix van stijlen en sferen.

Op de tweede verdieping vind je de slaapka-

mers voor tweeënveertig gasten. Daar staan 

bijzondere stapelbedden en ligt er op de 

vloer marmoleum in een opvallende kleur. Dit 

geeft de kamers een moderne en dynamische 

uitstraling. De buitenzijden van de badkamers 

manifesteren zich als betonnen elementen in 

de slaapruimtes. Aan de binnenzijde komt de 

opvallende kleur van de vloer weer terug.

Op de derde verdieping kun je heerlijk relaxen 

op de grote kussens bij de sfeerhaard of bea-

mer, of een interessante workshop volgen.

welkom in 040!

Young adventure          
Nathalie Sorondo

Hello & Goodbye
Chesney Jacobs

Reizen met Backpackers. Een reis vol 

inspirerende ontdekkingen en ervaringen. 

Spanning en avontuur, veel onderweg zijn 

en houden van het buitenleven. Stevig in 

je schoenen staan en weken van huis zijn. 

Minder kunnen besteden en het moeten 

missen van comfort. Soms zit het mee 

en soms zit het tegen. Een begin en een 

eind, reizen van plek naar plek.

Van een oude kantoorvilla naar een hos-

tel voor backpackers. Met een prachtig, 

industrieel uitzicht op het treinspoor. 

Functionaliteit en interactiviteit staan 

centraal in mijn ontwerp. 

Het pand wordt zoveel mogelijk voorzien 

van stootvaste materialen en inrichting. 

Meubels van steigerhout en natuurlijke 

kleuren, gecombineerd met materialen 

als verzinkt staalplaat en steen, geven 

het interieur en exterieur een levendige, 

stoere en stevige uitstraling.

040 Gemixt         
Marian Jenniskens

Eindhoven is door de jaren heen veranderd van een aaneenschakeling van dorpsgemeenten in 

een rurale omgeving, naar een grote stad waar de nadruk ligt op technologie en design. In mijn 

ontwerp voor een hostel voor backpackers, komen deze elementen samen in een modern landelijk 

interieur, met een knipoog naar traditie. 

Een open en licht interieur met een wit, rood en blauw kleurenpalet, nostalgische elementen en 

verlichting geïnspireerd op de gloeilamp die Eindhoven groot heeft gemaakt. Om verder met de 

tijd mee te gaan, wordt er rekening gehouden met duurzaamheid. Er wordt veel gebruik gemaakt 

van gerecyclede of recyclebare materialen, eco-katoen, spaarlampen, waterbesparende douche-

koppen, fair trade en biologische producten.

Zo ontstaat een hostel dat voldoet aan alle eisen van 'nu' met een authentieke Brabantse uitstra-

ling en de gemoedelijkheid van 'toen'.

Modern Brabants Bont
Ankie Verbeek
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Veel van de backpackers die naar Eindhoven komen, doen dit voornamelijk omdat ze goedkoop 

kunnen vliegen van en naar Eindhoven airport. Het is mijn doel om backpackers een hotel te 

bieden waar ze graag langer willen verblijven, om vanuit dit hotel Nederland in al zijn diversiteit 

te gaan ontdekken. 

Het liedje 'In the Dutch mountains' beschrijft de herinneringen van de zanger van de Nits aan 

Nederland. Hij vroeg zich altijd af wat er buiten de stad gebeurde waar hij opgroeide en had 

bedacht dat er bergen waren buiten de stad. Deze bergen kunnen overigens ook geassocieerd 

worden met de dijken. 

Het hotel moet een plaats zijn waar jongeren zich thuis voelen, waar een relaxte en ongedwongen 

sfeer hangt. Een ruimte waar plaats is voor ontmoetingen, het uitwisselen van reiservaringen en 

het plannen van nieuwe avonturen.

Dit wil ik realiseren door een sfeer te creëren die jongeren aanspreekt en die ze ook benieuwd 

maakt naar wat er allemaal in Nederland te ontdekken is. Ik heb me laten inspireren door stoere, 

industriële materialen, maar ook door Nederland. Zo staat er een kas in de receptieruimte waar je 

ontvangen wordt en zijn er gordijnen van postzakstof. De stoelen in de eetzaal zijn rood, wit, blauw 

en de tuin is ingedeeld in weilanden met slootjes ertussen.

In the Dutch Mountains
Monique Pompert

Backpackers reizen de wereld over om zichzelf te ontwikkelen. Door ontmoeting met andere 

culturen wordt hun eigen identiteit versterkt, beïnvloed of zelfs hervormd.

Delfts Blauw: typisch Nederlands. Of niet? Het komt oorspronkelijk van het Oosterse porselein. 

Door de uitwisseling van culturen door de VOc, heeft dit symbool van Nederlandse identiteit 

kunnen ontstaan.

Het statement 'culture makes identity' wordt dan ook de leidraad voor mijn interieurplan. Alles 

is erop gericht uitwisseling van culturen te creëren, bijvoorbeeld de centraal gelegen keuken. 

Elke backpacker brengt zijn eigen cultuur mee, wat in het hotel vooral via koken tot uitdrukking 

kan komen. Vanuit alle ruimtes is er verbinding met deze cultuurmixplek, aan elk fornuis is zit-

ruimte, zodat je letterlijk pottenkijker kunt zijn en ook via een beschrijfbare receptenmuur 

kan cultuur uitgewisseld worden. Dit is slechts één voorbeeld van hoe ik met dit interculturele 

interieurplan hoop bij te dragen aan verrijking van je identiteit.  [ kleur- en meubelimpressie �]

 Culture makes identity
Eveline Bloks

Celebrate cultures
Sanne Mulder

In het backpackershostel in het centrum van Eindhoven, komen 

jonge mensen uit allerlei landen. De gasten kunnen zich er thuis 

voelen en meer te weten te komen over andere culturen. Mijn 

concept is dan ook ‘celebrate cultures’.

In diverse ruimtes zullen elementen uit verschillende culturen 

te zien zijn. In de slaapkamers komen posters en collages met 

bijvoorbeeld landschappen, gebouwen en rituelen uit verschil-

lende landen.

Bij de receptie worden Spaanse tegels toegepast, in de huiska-

mer komen Perzische tapijten en Delfts blauw wil ik gebruiken 

als accent in verschillende ruimtes. Vanwege de jonge doel-

groep wil ik op de vloeren, wanden en plafonds heldere kleuren 

toepassen; kleuren die elke cultuur zullen aanspreken. In de 

relaxruimte op de tweede etage komen een pooltafel en lekkere 

lig- en hangstoelen, een variant op de hangmat.

Als de gasten uit dit hostel vertrekken zijn ze zich meer 

bewust van de 'rijkdom' van andere culturen, buiten én binnen 

Nederland.  �

Enjoy Light
Ine Pijpers

�
Eindhoven staat bekend als lichtstad van Europa. Door de 

productie van de gloeilamp, door Philips in Eindhoven, heeft de 

stad altijd al iets met licht gehad. Sinds november 2006 organi-

seert het glOw festival jaarlijks een openluchttentoonstelling 

waarbij kunstenaars en ontwerpers uit binnen- en buitenland 

lichtkunst- en designtoepassingen tonen. Hier komen jaarlijks 

duizenden mensen op af.

Om ook buiten het najaar te kunnen genieten van dit lichtfestijn, 

ben ik bij mijn ontwerp van het hostel voor backpackers, uitge-

gaan van het thema 'lichtstad'. Doordat de benedenverdieping 

net als het midden van de stad, het centrum van bedrijvigheid 

is, moet een enorme lichtexplosie de levendigheid van de stad 

verbeelden. Daartoe heb ik zowel stralende kleuren als kunst-

licht toegepast. Door gebruik te maken van gladde materialen 

wordt het lichteffect nog eens versterkt.

En als je dan even genoeg hebt van de kleurenexplosie beneden, 

kun je altijd nog even boven tot rust komen in je eigen nisje, 

met een bed en kastruimte. Ondanks dat de kamers  boven vrij 

neutraal worden gehouden, heb je hier weer de mogelijkheid om 

zelf je kleur licht in de nis te bepalen. Zo speelt ook hier licht de 

hoofdrol om de gast optimale ontspanning te bieden.
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Een uniek hostel die de verbinding bewerkstelligt tussen reizi-

gers onderling én de omgeving.

Connection with travellers

Bezoekers zijn jongeren tussen de 17 en 25 jaar. Zij reizen om te 

ervaren en te ontdekken; nieuwe locaties, mensen en culturen. 

Het hostel is ontworpen om contacten tussen reizigers te bevor-

deren. De gemeenschappelijke keuken, de jeu des boules-baan, 

een BBQ-plaats, een woonkamer met relaxplek en zeker ook de 

kamerindeling zorgen vanzelf voor onderlinge contacten.

Connection in design

Verbinden van de ruimten binnen het hostel staat centraal in 

het ontwerp. Materialen en kleuren zijn op elkaar afgestemd.  

Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van glas; dit geeft licht, 

ruimte en gevoel van vrijheid. Het is de vrijheid die elke reiziger 

ervaart en opzoekt. Ook de omgeving van het pand is een be-

langrijke pijler in het ontwerp. Zo is de directe omgeving 

terug te vinden in het interieur én in het tuinontwerp (spoor NS).

Connection with Eindhoven & the Netherlands

De connectie met Nederland en Eindhoven in het bijzonder, 

wordt opgezocht. Meubels en materialen zijn van Nederlandse 

bodem. Een interactieve zuil biedt alle informatie over de om-

geving. uniek zijn de diverse culturele uitstapjes en workshops 

die het hostel organiseert. Ze hebben alles te maken met 

Eindhoven als design- en lichtstad en de Nederlandse cultuur.

It's all about connection
Willemijn van Riel

Eenheid in verschil
Daniëlle Verhelst

Bij het interieurontwerp voor het nieuwe hostel 

aan de Fuutlaan in Eindhoven, is de geschiede-

nis van Eindhoven het uitgangspunt. 

De ‘annexatie van de dorpen’ die plaatsvond in 

1920 en waarbij de rondom gelegen dorpen bij 

Eindhoven werden gevoegd, heeft een grote 

stempel gedrukt op de structuur van Eindho-

ven. Het werd opeens een grote stad; een stad 

met grote verschillen. De gemeente had de 

taak om eenheid te creëren door faciliteiten te 

centraliseren en de infrastructuur te wijzigen.

De verschillen én de eenheid worden tot uit-

drukking gebracht in het ontwerp. Zo is er 

gewerkt met hoogteverschillen en contrasten 

tussen materialen. Ze lopen in elkaar over, 

geleidelijk of juist niet. Hierdoor ontstaan 

verrassende effecten. 

Rode draad is de industriële achtergrond van 

Eindhoven. De industrie was altijd al belangrijk, 

maar bloeide vanaf 1920 door een flinke uit-

breiding van het Philips-concern, nog meer op. 

Er wordt veel gewerkt met ruwe,  natuurlijke 

en onbewerkte materialen én de gloeilamp 

speelt een hoofdrol. Koperen leidingen voor 

verlichting en water lopen zichtbaar over de 

muren door het gehele pand: 

de verbinding tussen alle verschillen.

A world for travellers
Else Görtemöller

Een landkaart is onmisbaar voor backpackers. 

Met dat als thema ben ik aan de slag gegaan. 

De sfeer en informatie van een landkaart tij-

dens je reis, kun je beleven in dit hostel.

Door optisch bedrog ga je reliëf zien. let op, 

door de hoogteverschillen word je je bewust 

dat je loopt en waar je bent.  

In het hostel zie je een coördinatenstelsel. In 

feite is de dimensie van een ruimte, het aantal 

coördinaten dat nodig is om de plaats van alle 

punten in die ruimte precies te kunnen 

bepalen. Verder is een titel, noordpijl en een 

legenda gebruikelijk.

Ik gebruik een rustig kleurenpalet, dat afgeleid 

is van de hedendaagse carthografie. Via coör-

dinaten en een kompas weet je waar je slaapt. 

Benieuwd waar iedereen vandaan komt? 

Markeer ook jouw reis met de vlaggetjes op 

het grote landkaart-prikbord. 

Oost west Thuis Best? Niet hier!
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Hollandse Meesters
Karlijn van de Wier

Een steegje dwars door een enfilade. Beiden lopen door op 

een as. Klein Versailles, maar dan met nonchalance. Dit hostel 

verbindt interieur met exterieur. De entree wordt gemaakt op 

een pad van kasseien, die vanaf de heg voor het pand door de 

hele villa voert, om aan het eind van de tuin te eindigen. In het 

midden van het gebouw kruisen de kinderkopjes een statige 

gang die er haaks op ligt: de enfilade. Deze geeft een prachtige 

doorkijk over de lengte van het gebouw, doorlopend in het 

terraspad van de tuin. De tuin is een plek van leven en beleven: 

er kan worden gekookt, gekweekt en geluierd. De paden die 

aanvankelijk de symmetrie benadrukken, waaieren vervolgens 

uit in ontdekpaadjes.

Hollandse Meesters uit de gouden Eeuw vormen de inspiratie-

bron voor het verblijf. gasten vliegen op Eindhoven, om van 

daaruit direct naar Amsterdam te treinen. Het nieuwe Rijks- 

museum wacht … wisselende wolkenluchten, licht en donker, 

mat en glans en talloze grijzen met een vervuild kleuraccent, 

vormen de basis voor het interieurplan. Eenvoud in vorm en 

rijkdom in materialen zijn gecombineerd. Dramatiek wordt door-

broken met een serie rariteiten.

Er wordt geslapen achter oud-Hollandse luikjes, in een moderne 

bedstede. De zolderruimte biedt plaats aan media-apparatuur, 

zodat de huiskamer daarvan vrij blijft. 

goedkoop overnachten mag ook stijlvol zijn. wees welkom!

Als backpacker wil je de wereld ontdekken. Met een klein budget en een grote rugzak trek je de 

wijde wereld in om zoveel mogelijk nieuwe ervaringen op te doen en mensen te ontmoeten. wel-

licht de reis van je leven! Maar waarom zou je deze ervaringen alleen buiten je hotel op kunnen 

doen? In dit hotel, speciaal voor backpackers, stopt Eindhoven niet bij de voordeur.

licht, design, techniek, en gezelligheid zijn dé elementen die jou de vrijheid geven om te verblijven 

zoals jij dat wilt. JIJ bepaalt waar je slaapt, zit, eet en in welk gezelschap. 

De uitstraling van het pand is en blijft karakteristiek. Het interieur is open, modern en alle ruimtes 

zijn helder van kleur. De lichte vloer lijkt over te lopen in de muren en enkele glazen wanden 

zorgen voor het gevoel van transparantie. De inrichting is modulair en naar wens te verplaatsen; 

bovendien kan het tegen een stootje zodat zitten en hangen geen probleem zijn. Verlichting speelt 

een belangrijke rol: iedere ruimte is in een handomdraai van uitstraling te veranderen.

waarom Eindhoven? Vanwege haar veelzijdigheid. waarom dit hotel? Om precies diezelfde reden. 

Dit backpackershotel biedt de contouren voor jouw ervaringen, de kleur bepaal jij.

I Travel, therefore I Become
Yill Raduzzi

geïnspireerd door de oorsprong van het pand 

- een woning voor spoorwerkers - zijn in dit 

ontwerp voor het hostel aan de Fuutlaan in 

Eindhoven, diverse kenmerken terug te vinden 

van treinen en stations(hallen). Denk hierbij 

aan oude slaapcoupés, ladders, bagagerek-

ken, zwartwit geblokte vloeren en industriële 

materialen. 

Er heerst in het pand een rustige, industriële, 

maar smaakvolle sfeer, waarbij het comfort 

van de gasten centraal staat. De ruime, lichte 

keuken biedt voldoende ruimte om eigen maal-

tijden te kunnen bereiden. Om de hoek van de 

keuken zijn verschillende plekken gecreëerd 

om te kunnen eten. In deze ruimte wordt ook 

het ontbijt geserveerd. Het restaurant heeft 

onder andere, terugdenkend aan de trein-

banken van vroeger, een lange rode bank over 

de breedte van de ruimte.

In de huiskamer, aan de andere zijde van de be-

nedenverdieping, zijn verschillende plekken ter 

ontspanning, voor de gast alleen of met gezel-

schap. Een moderne variant van de treincoupé, 

is hier de blikvanger. In deze hoekjes, voorzien 

van een tafel met aan weerskanten een bankje, 

kan rustig een boek gelezen worden of een 

spelletje worden gespeeld. 

In de slaapvertrekken op de eerste en tweede 

verdieping is er voor elke gast een comforta-

bele plek met de nodige privacy. Ze ademen 

eveneens een industriële, maar toch moderne 

sfeer!

Hostel SPOOR 10
Dannieke Diepenmaat
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De unieke locatie, de oude functie en het feit dat backpackers veelal met het OV reizen, brachten 

mij op het concept 'Rail, a way'!

Backpackers zijn op zoek naar sociale contacten en vinden deze op het ‘Perron’. Vanuit de entree 

kan je aan beide kanten dit ‘Perron’ op. Het ontwerp hiervan wordt gekenmerkt door een open 

en transparante ruimte. Hier vind je dus ook alle sociale functies en de toegangen tot de ‘trein’, 

waarin alle functionele activiteiten hun plek hebben gekregen. 

geïnspireerd door de slaapcabines van ouderwetse treinen, in combinatie met de Innovatiestad 

Eindhoven, bevinden zich op de eerste etage de cityHubs. Ook deze Hubs liggen in een open en 

transparante ruimte, waarin zij als wagons op een ‘spoor’ geplaatst worden. Kortom een open, 

speelse indeling met respect voor het pand, waarin gebruik is gemaakt van moderne elementen 

met een knipoog naar de trein.

De 4 elementen
Susan Verhoeven

Ik heb me laten inspireren door de na-

tuur. Na onderzoek gedaan te hebben 

naar wat backpackers voor mensen zijn 

en wat ze aanspreekt, ben ik uitgekomen 

bij dit thema. Daarnaast vond ik het 

bijzonder dat je midden in de stad zo'n 

groot stuk groen hebt. Dat wil ik ver-

sterken door natuurlijke materialen en 

kleuren te gebruiken. 

De 4 elementen aarde, water, lucht en 

vuur spelen een belangrijke rol in het 

ontwerp. De kleuren  bruin, blauw en 

oranje voeren dan ook de boventoon in 

de styling van het hostel. Maar ook in 

het afscheiden van ruimtes zijn de vier 

elementen letterlijk toegepast, door 

middel van haarden, aquaria, waterpar-

tijen, heuvels en glas. De meubels die 

worden gebruikt hebben ieder op hun 

eigen manier een connectie met de vier 

elementen, bijvoorbeeld in de kleur of 

vorm.

Op deze manier ontstaat er een stukje 

natuur midden in het centrum van Eind-

hoven, waar de gasten zich thuisvoelen 

en zich lekker kunnen ontspannen.

Over het algemeen komen backpackers naar een hostel voor de stad of voor het ‘buiten zijn’. Door 

de grote buitenruimte bij deze villa, wil ik het 'buiten' extra benutten zodat gasten zowel midden 

in de stad, als buiten kunnen zijn. Met een zwembad, een basketbalveld, een jeu de boules-baan en 

diverse terrassen is het buiten, net als binnen, goed toeven.

Met OuTside IN, ofwel buitenstebinnen als concept, worden in de inrichting binnen ook elementen 

van buiten verwerkt. Het interieur wordt fris, kleurrijk, sfeervol en gezellig. Natuurlijke tinten, 

schommels, picknicktafels en vijverzakken zullen het buitengevoel versterken.

Omdat het pand aan de Fuutlaan ligt, komt het thema vogels terug. lokale artiesten komen zowel 

binnen als buiten grote, kleurrijke graffitiwerken spuiten. De ultieme combinatie tussen stad, 

buiten en binnen.

Om het buitengedeelte ook bereikbaar te maken vanaf de achterzijde van het pand, komen er 

in de ontbijtzaal en gastenkeuken dubbele openslaande deuren naar één van de terrassen, waar 

’s ochtends, met goed weer, ook ontbeten kan worden. ’s Avonds wordt er ge-bbq’d in de onder-

gaande zon of samen bij het kampvuur gezongen en gedronken.

Op doorreis of zin om een paar nachten te blijven? Voor zowel een enkele overnachting als een 

verblijf van een paar dagen zit, lig, hang of zweef je in dit hostel op de juiste plek.

RAIL, a way
Jolijn Swinkels

 OUTside IN
Jonneke Withaar

Hollandsch robuust
Mathieu Rijmers

Een stoer concept met als basis op maat gemaakte meubels 

van steigerhout. Deze meubels die tegen een stootje kunnen, 

zijn, om beide ruimtes met elkaar te verbinden, zowel binnen als 

buiten geplaatst. Als decoratie en voor comfort zijn er binnen én 

buiten ook kussens, poefs, zitzakken en hockers te vinden in de 

kleuren rood, oranje en in postzakstijl.

Omdat ik een jongerenhostel wil met een echt Hollands karakter 

en de nationale kleuren goed samengaan met steigerhout, zijn 

de Nederlandse vlag en wimpel mijn inspiratiebron.

De tuin van het project is simpel en stoer door de strakke vor-

men van de meubels van steigerhout en het eenvoudig groen 

met hier en daar kleurvlakken van bloemen, in dit geval  "hoe 

kan het ook anders" … tulpen in de kleuren rood, wit en oranje.

Een stoer concept met een knipoog naar een echt Hollandsche 

Hostel.
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PROJECT 'TAFELKLEED' 
                        MONIQUE POMPERT

Tweedejaars studenten van de opleiding Interieurstyling heb-

ben vijf weken ideeën ontwikkeld op de thema’s: dynamisch, 

vluchtig, wegwerp, eetbaar, filosofisch, muzikaal, geuren. 

Er worden associaties gezocht in beeld en taal. Onderzoekend 

werken met verschillende materialen levert uiteindelijk het 

concept op dat wordt uitgewerkt.

Monique heeft gekozen voor een dynamisch tafelkleed.  

Beweging, krachtig en vluchtig zijn de sleutelwoorden hierbij. 

Spiraalvormen die in elkaar doorlopen, geven vorm aan deze 

uitgangspunten. De kleur ultramarijn is een krachtige kleur die 

hierbij aansluit. Als tafelblad is gekozen voor een spiegel, zodat 

door de weerspiegeling, de beweging visueel wordt doorgezet. 

Een station is een plek met veel verkeer en beweging. Een flesje 

Red Bull, versterkt het beeld dat de energie nooit 'op' raakt en 

je altijd door kunt gaan.

STIJLKUBUS
         DANIELLE VERHELST

Tweedejaars studenten van de opleiding Interieurstyling krijgen 

een architectuurstijl als uitgangspunt. Zij maken daar eerst een 

presentatie over. Al schetsend wordt gezocht naar een 3D im-

pressie van de meest karakteristieke stijlelementen. Vervolgens 

wordt in een kubus van 20 bij 20 cm naar eigen interpretatie 

een ruimtelijk stijldecor hiervan gemaakt. Daniëlle gaf vorm aan 

Speicherstadt en de havencontainers in Hamburg.

GUESTHOUSE
        DENNIS WEITERING  

In het eerste jaar krijgen de studenten de opdracht om 

een guesthouse te ontwerpen voor een bekende Nederlander. 

Het ontwerp rechts was voor John Körmeling.

Het interieurplan wordt gerealiseerd binnen een oppervlakte 

van 25 m2, in een rond, vierkant of langwerpig volume. glasop-

pervlak is gegeven. Voor functiescheiding mogen geen wanden 

worden toegepast en een entresol is mogelijk. 

In negen weken maken de studenten een heel ontwerptraject 

door; zoeken inspiratiebeelden, informatie over hun personage 

en stellen een profiel op. Vervolgens wordt er een concept 

ontwikkeld, dat tot heel extreem kan gaan. Via plattegrond- en 

volumeschetsjes, materialenkeuze wordt uiteindelijk op schaal 

een maquette gebouwd.

Ook aan de presentatie wordt weer veel aandacht besteed. De 

student kiest een aantal interessante standpunten, waarin zijn 

ontwerp het sterkst tot zijn recht komt. Dan worden er enkele 

presentatieschetsen gemaakt. Naast een eenvoudig kleuren-, 

materialen- en meubelplan, wordt een procesmap bijgehouden.

DE KLEINE STADSTUIN                
 ERIC VAN DEN BERKMORTEL

De kleine tuin speelt een belangrijke rol in de stad waar 

de grond duur is. Veel mensen willen een huis met een 

tuin, want dat is meer dan groen en aarde. Het is het 

architectonische 'in between'. De tuin toont de relatie 

tussen het eigen interieur en de wereld; of dat nu de 

lucht, de horizon, de passant, de buren of de grond is.

Eric koos een pand in de gagelstraat (Strijp) in Eindhoven. 

gagel is een plantensoort die groeit in drassige gebieden. 

Strijp was zo’n gebied. Het Philipsdorp in dit gebied, is 

gerealiseerd in 1910. Het is een industrieel pand. Er was o.a. 

een sigarenfabriek in gehuisvest. Het ontwerp is een terug-

koppeling naar het gebied en de industrie. 

De open aanbouw heeft een industrieel karakter. Daarin 

ligt een drassig gebiedje ingeperkt. Verder is het ontwerp 

gericht op een doolhof van zichtlijnen, o.a. richting gagel-

straat, klein terras en passanten.
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INTERIEURSTYLING | INTERIEURVORMGEVING

Een interieurstylist houdt zich bezig met het inrichten van 

ruimtes en maakt daarbij gebruik van bestaande producten en 

materialen zoals meubels, verlichting, wand- en vloerafwerking. 

Bij het ontwikkelen van ruimtelijke indelingen door middel van 

meubels, zijn maatvoering en compositie van wezenlijk belang. 

Ook kleur- en materiaalgebruik, het restylen van meubels en het 

etaleren van producten behoren tot zijn vakgebied.

Een interieurvormgever ontwikkelt nieuwe vormgevingscon-

cepten op het gebied van woning- en projectinrichting, 

kleinschalige architectuur en meubelvormgeving. Ook het 

verbouwen van ruimtes en panden behoort tot zijn vakgebied. 

Ruimtelijk en constructief denken is daarbij van groot belang. 

Daarnaast houdt de vormgever zich bezig met het totale inrich-

tingsplan: kleurenplan, verlichting, meubels, wand- en vloeraf-

werking.

Perk Interieuropleidingen verzorgt op een geheel eigen wijze 

interieuropleidingen in deeltijd. De afgelopen 20 jaar heeft Perk 

samengewerkt met tal van architecten, interieurarchitecten,

ontwerpers, stylisten, beeldend kunstenaars en kunsthistorici,

die gevraagd zijn om vanuit hun eigen specialisme mee te wer-

ken aan een zeer divers programma-aanbod.

Perk beschikt inmiddels over een enorme kennis en ervaring

met betrekking tot het op HBO-niveau opleiden van studenten

in het interieurvak.

Extra aandacht voor visualisatie

Door de unieke samenstelling van het onderwijsprogramma 

wordt naast het ontwikkelen van een eigenzinnige visie op het 

interieurvak, ook veel aandacht besteed aan het aanleren van 

diverse vaardigheden op het gebied van presentatietechniek. 

Studenten worden gedurende de hele studie getraind om

projecten op verschillende manieren te visualiseren. centraal 

staat daarbij de twee- en driedimensionale visualisatie van het 

interieurplan, van beginschets tot eindpresentatie.

Naast het vervaardigen van handmatige presentaties d.m.v. 

maquettes, collages, tekeningen en montagetekeningen, worden 

interieurplannen uitgewerkt met Photoshop (beeldbewerking), 

Microstation en Sketchup (3D ontwerp- en tekenprogramma's).

Aan het einde van de opleiding wordt een portfolio samenge-

steld met uitgewerkte interieurprojecten (inclusief eventuele 

stage).

Aansluiting bij de praktijk

De praktijkgerichte benadering van het onderwijs geeft een 

goede aansluiting op de beroepspraktijk. Studenten worden

tijdens hun studie zoveel mogelijk voorbereid op problemen en 

mogelijkheden die zich later voor kunnen doen.

Het volgen van een stage is bij Perk niet verplicht, maar wordt 

wel gestimuleerd. Perk krijgt regelmatig verzoeken van interes-

sante opdrachtgevers uit het werkveld. Studenten kunnen zo 

kennis maken met de praktijk. Perk begeleidt deze vrijwillige 

stages. Het projectmatig en conceptmatig werken biedt ook 

ruimte om aan te sluiten bij actuele vraagstukken en het ontwik-

kelen van een eigen visie hierop.

De wijze van begeleiding op Perk is uniek. In de lessen wordt

uitsluitend gewerkt met groepen van maximaal 12 studenten. 

Daardoor is er veel aandacht voor elke student. 

Het unieke, praktijkgerichte lesprogramma van Perk leidt tot 

goede studieresultaten. Het vinden van een passende baan of 

het starten van een eigen adviesbureau binnen het interieur-

veld, verloopt dan ook succesvol.

INTERIEUROPLEIDINGEN

Elk studiejaar worden er een aantal boeiende vakexcursies ge-

organiseerd, waarin bijzondere architectuur, binnenhuisarchitec-

tuur en vormgeving centraal staan. In het excursieprogramma 

wordt het accent gelegd op vormgeving in relatie met kunst. 

Een aantal excursies zijn alleen bedoeld voor de studenten van 

Perk en liggen in het verlengde van de studieprogramma's.

Daarnaast wordt elk jaar een meerdaagse excursie georgani-

seerd voor iedereen met belangstelling voor beeldende kunst 

en vormgeving. Vaak worden niet voor de hand liggende steden, 

musea en gebouwen bezocht en zijn sommige gebouwen alleen 

te bezoeken als groep. Om in te spelen op de actualiteit worden 

er ook regelmatig eendagsexcursies georganiseerd naar bijzon-

dere tentoonstellingen, soms voorafgegaan door een lezing.

De excursies worden zorgvuldig voorbereid en zijn erg intensief. 

De voorbereiding en begeleiding is in handen van twee ervaren 

kunsthistorici. 

Ook tijdens het reizen wordt veel informatie gegeven over de

te bezoeken gebouwen en tentoonstellingen. Vaak aan de hand 

van filmmateriaal en een uitgebreide reader.

De afgelopen jaren zijn er excursies geweest naar o.a.

Milaan, Madrid, Bazel/Zurich en omgeving, Munchen, Berlijn/

Potsdam/Dessau, lille, Roubaix, Frankfurt, Hamburg/Bremen, 

Stuttgart, Essen/Dortmund/Duisburg, Düsseldorf, Parijs, wenen, 

Dresden, Bazel, St. Petersburg, londen en Valencia.

Begeleiding excursies:

Drs. Marie-christine walraven, kunsthistorica.

Alle actuele informatie over de excursies is te vinden op: 

w w w. p e r k- i n te r i e u r. n l

PERK INTERIE
UROPLE

IDINGEN

VISSERSTRAAT 13

5612 BS  EINDHOVEN

T 040 244 35 13

E INFO@PERK-INTERIEUR.NL

W WWW.PERK-INTERIEUR.NL

Excursies

Dagelijkse leiding: Marian van den Dungen

Foto's excursies Metz, parijs en Valencia, 2013

Hal en kantine perk Interieuropleidingen


