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Activiteiten van deze groep zijn onderdeel van het stappenplan om tot ontwerp voor de 
herinrichting van de woondekken Ti en Tu te komen. Planning is erop gericht het ontwerp in 
januari 2017 in de ALV te presenteren. In deze eerste bijeenkomst zijn de uitgangspunten van 
het gekozen model (ALV 28 juni 2016) toegelicht (presentatie van Annemieke Diekman). 
Voor het vervolg zijn nog niet alle gegevens bekend; qua draagvlak van het loopt nog een 
onderzoek. 
 
Vooralsnog wordt uitgegaan van een steenachtige dekafwerking met een massa van 150 - 200 
kg/m2. Op tafel staan dozen, die monsters van mogelijk te gebruiken bestrating bevatten. 
 

 
 
Drie kwesties staan centraal; 
* hoe om te gaan met het onderscheid privé/collectief  
* de mogelijkheden van beplanting op de dekken 



* verlichting 
Toegevoegd wordt de kwaliteiten van het bestaande hekwerk. 
 
Annemieke licht een aantal concepten toe, alle gebaseerd op het gebruik van tegels, maar wel 
in verschillende afmetingen; 
1 het tapijt; een nieuwe vloer van overal het zelfde materiaal, in formaat 

en kleur/textuur  
2  de looproute staat centraal; een zonering, waarin de looproutes worden 

benadrukt, in banden of in een andere kleur tegels. 
3 vanuit de privé “matjes” wordt het collectieve deel bepaald; het 
  onderscheid in materiaal regelt ook qua maat de overgang van privé 

naar collectief. 
4  stroken tegels (banden), die haaks op de gevels staan, maken een  

patroon en dragen bij aan maat/schaal van de nieuwe vloer. 
 
In collages worden de mogelijkheden van lage armaturen en gevelarmaturen aangegeven. 
Discussie over de effecten/gevolgen van een gevelarmatuur (allemaal meedoen, waar laat je 
de kabel) draagt bij aan het onderkennen van de kwaliteiten van de bestaande lage armaturen 
(sfeervol, niet in de (slaap)kamer schijnend, karakteristiek). Maar wel uit te rusten met LED’s 
als verlichtingsbron en de kleur blauw is gedateerd; zwart of metaal-kleurig verdient de 
voorkeur. 
 
Ook over het “groen”, als beplanting in bakken en/of als “groene" balk tussen de bergingen 
ontstaat discussie. Voor een groene balk is niet veel draagvlak te vinden; onderhoud (denk 
ook aan de oorspronkelijk aangebrachte pergola balken), op welke hoogte (blokkering zicht 
door het grote raam van de keuken) en is er wel behoefte aan?  
 
Voor het vergroenen van het dek dmv plantenbakken is meer draagvlak aanwezig; het draagt 
bij aan verkoeling, aan de sfeer en kan de uitdijende verzameling groene potten en pannen op 
het collectieve deel veranderen in een nieuw, passend element. Op de privé delen mogen 
duizend bloemen blijven bloeien. Dus een bak-systeem meenemen in het ontwerp, niet 
tweezijdig plaatsen en koppelen aan een ruimtelijk beeld, dat het lineaire karakter NIET 
benadrukt. 
 
Velen blijken gehecht aan het type hekwerk dat nu op de dekken aanwezig is; het formaat, het 
materiaal (kloek merbau) en.."dat het een ding is (niet zo stalen spijlen hekje bovenop een 
betonrand)”. Over de kleur valt te praten, hoewel geel het goed heeft gedaan, maar zeker geen 
rood of blauw. Onderhoud geeft nu wel problemen (verkeerde onderlaag voor schilderwerk 
aangebracht, onderste deel nauwelijks schoon te maken), maar dat mag geen reden zijn om nu 
van "ons hekwerk" af te stappen. In de presentatie van Annemieke zijn voorbeelden 
opgenomen hoe om te gaan met de opbouw en aansluiting van traptreden en hellingbanen. 
Goed materiaal om met de gemeente te overleggen als zij met hun voorstellen voor groot 
onderhoud langskomen. 
 
Voor de nieuwe vloerbedekking van het dek zijn drie soorten materiaal/tegels mogelijk en in 
monsters op tafel aanwezig; 
1 keramische tegels 
2 betonproducten 
3 betontegels met toeslagstoffen (drainage tegels) 



Ook in afmetingen zijn verschillen; vierkante formaten, oplopend van 30 x 30, 50 x 50 
tot wel 100 x 100 cm en langwerpige formaten, als lange stroken tot wel 200 cm 
lengte. Grote formaten zijn kloek, resulteren in minder naden, maar er ligt een grens 
bij het kunnen plaatsen; tot 60 x 60 is nog handmatig te doen. Een groter formaat 
vraagt om het gebruik van technische hulpmiddelen.  
In het team is een uitgesproken voorkeur voor de betontegels met toeslagstoffen; fris, 
helder, eigen karakter en onderling goed te combineren. De betonproducten worden als 
te saai, als te gewoon, niet bijzonder genoeg betitteld. 
De keramische tegels doen aan interieur, aan badkamers en winkelcentra denken; niet 
aan een plezierige, ontspannen woonomgeving. 
De eerste voorkeursselectie wordt op foto’s vastgelegd en zullen aan het verslag 
worden toegevoegd. 
 
In combinatie met de uitspraken over de materiaal voorkeuren worden een aantal 
ontwerp principes genoemd, die van belang zijn en tot ontwerpvarianten kunnen 
leiden: 
* tegels kennen variatie in afmetingen, maar ook in afwerking; goed te gebruiken 
 om onderscheid aan te brengen tussen privé en collectief 
* gebruik kloeke maten, die ook mooi passen tussen de muren en er kan  
 tegenwoordig goed gezaagd worden 
* belijningen en/of stroken loodrecht op de gevels werken ruimtelijk sterk 
*  benut de materialisatie van de privé stukken (de”matjes”) voor het organiseren  
 van het collectief 
* zet nieuwe plantenbakken structureel en strategisch in; het draagt bij aan een  
 helder collectief geheel en er blijft ruimte genoeg op het privé deel voor  
 "overig groen" 
* combineer een aantal principes tot een patroon dat als karakteristiek voor ons  
 dek kan worden beschouwd. 
 
De besproken principes zullen in combinatie met de vaste waarden (verlichting, 
hekwerk) tot drie ontwerpvarianten voor een deel van het dek worden uitgetekend. 
Over vier weken, op woensdagavond 14 december 2016 vindt dan de tweede 
bijeenkomst plaats (Tichelberg 13) . 
Daarbij kan de basis voor het voorkeursmodel worden gelegd.  
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