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Vernieuwende concepten voor het Mikadoterrein in Horst

Phidias Community Cooking & Stichting Dichterbij

Carefully designed



Samen met stichting Dichterbij is Phidias Community Cooking gestart met het uitschrijven van een ruimtelijke prijsvraag 
voor het Mikadoterrein in Horst. Het gaat daarbij om een prijsvraag over de herinrichting van het terrein en zijn problematiek. 
Denk hierbij aan de verouderde gebouwen die niet meer voldoen aan de huidige vraag en de beleving die Dichterbij graag 
zou willen uitstralen. De prijsvraag is genaamd “Carefully designed”.  

In dit document vinden jullie de stappen welke we hebben doorlopen tijdens het proces van de prijsvraag. We starten 
met de prijsvraag uitschrijving en eindigen bij het organiseren van een workshop met de winnende deelnemers. Tijdens 
dit proces hebben we waardevolle ervaring opgedaan en geëvalueerd wat de eventuele effecten zijn van een dergelijke 
prijsvraag. De prijsvraag heeft geleid tot het ontwikkelen van ideeën voor de herontwikkeling van het Mikadoterrein in Horst. 
Deze ideeën zijn ingezonden vanuit de hele wereld en kunnen nuttig zijn voor een verdere ontwikkeling van het terrein. Via 
deze weg overhandigt Phidias Community Cooking aan stichting Dichterbij de ideeën en aanbevelingen die we hebben 
opgedaan, zodat zij in samenwerking met de betrokken partijen Mikado tot een hoger niveau kunnen tillen.

Introductie

Achterliggende gedachte 
Relevante vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ontwikkelingen blijven altijd bestaan. Zodra een probleem is 
verholpen, gaan we ons verdiepen in het volgende probleem. Uitgaand van maar één goed idee voor deze vraagstukken is 
iets wat door de jaren heen steeds verder in ons systeem is gekropen. We gaan vaak uit van maar één oplossing afkomstig 
van een bepaalde ontwerper of bedenker, maar wie zegt dat dit de beste oplossing is? Zijn er niet veel meer manieren om 
een vraagstuk te benaderen en op te lossen? En zo ja, hoe krijgen we deze ideeën boven tafel? 

Deze vragen hebben wij, Phidias Community Cooking, onszelf gesteld en zijn van mening dat we een einde moeten 
maken aan de traditionele werkwijze. We moeten ervoor zorgen dat de community meedenkt aan relevante vraagstukken 
en het beste idee boven tafel weet te krijgen. Door het organiseren van prijsvragen zorgen we ervoor dat ontwerpers hun 
visie over een bepaald vraagstuk kunnen tonen aan de rest van de wereld. Voor het vraagstuk ontstaan op deze manier 
verschillende ideeën en invalshoeken om het probleem aan te pakken. Iedereen krijgt de kans hun idee te tonen en 
wanneer het idee goed genoeg is, wellicht uit te mogen werken! Naast dat de ontwerpers hun visie laten zien, komen er 
allerlei concepten op tafel te liggen waarvan enkele concepten verwerkt kunnen worden in mogelijke vervolgstappen. 

Phidias Community Cooking
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Wat en hoe? 
Wat we doen? En wie we zijn? Phidias Community Cooking is een organisatie die verder kijkt dan alleen haar eigen idee 
voor een ruimtelijk vraagstuk! Wij gaan namelijk een stapje verder en proberen het beste idee van de wereld boven tafel 
te krijgen. Dit kunnen we niet alleen, we hebben daarvoor de “Community” nodig. Door middel van “Crowd-sourcing” 
geven mensen wereldwijd hun visie over een gebied en ontstaat er een tal aan nieuwe ideeën voor een vraagstuk. Door 
prijsvragen te organiseren geven we de community deze kans om deel te nemen. 

Door gebruik te maken van onze verschillende disciplines en ons netwerk is het mogelijk prijsvragen te organiseren. Het 
netwerk zorgt er namelijk voor dat we onze doelgroep bereiken en de juryleden kunnen werven met de juiste achtergrond. 
De diversiteit aan disciplines zorgt ervoor dat we zelf ook een oordeel kunnen geven over een prijsvraag en het probleem 
kunnen vertaling in een vraagstuk.

Waarom Cooking?
Maar waarom in vredesnaam Community Cooking?! Dit is omdat ontwerpen te vergelijken is met koken. We maken 
nieuwe producten waarbij innovatie voorop staat. De truc is om een bestaand recept zo aan te passen dat er iets nieuws 
ontstaat. Door bepaalde ingrediënten te veranderen ontstaan er nieuwe producten die nog nooit eerder ervaren zijn. 
Daarvoor hebben we niet alleen onze eigen ingrediënten nodig maar ook ingrediënten van over de hele wereld. Alleen 
dan kunnen we het beste recept boven tafel krijgen. Dit geldt ook voor ontwerpen. We gebruiken namelijk de kennis die 
we hebben en passen deze aan, om zo een ontwerp innovatief te maken. Hoe meer kennis we hebben over bepaalde 
vakgebieden/ingrediënten, des te beter het eindresultaat wordt. Het draait dus om integraliteit en creativiteit.



Meer dan een goed idee!
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De prijsvraag kan op allerlei verschillende manieren ingevuld worden. Om toch wat houvast mee te geven hebben we 
bepaalde randvoorwaarden opgesteld. We verwachten dan ook dat de deelnemers zich aan deze voorwaarden houden en 
antwoord geven op de vragen die hieronder gesteld worden.

- Doelgroep: Voor het vraagstuk dienen 50 cliënten van Dichterbij gehuisvest te worden op deze locatie. Het gaat dan om 
cliënten die in aanmerking komen voor intensieve en langdurige zorg. Dit houdt in dat cliënten bijna altijd afhankelijk zijn 
van begeleiding en dat deze begeleiding ook altijd noodzakelijk zal zijn. Vaak gaat het om mensen met een geestelijke 
beperking. Ondanks de afhankelijkheid, zien we dat deze mensen veel waarden hechten aan een eigen plek, daarom 
pleiten we voor individueel wonen, waarbij gezamenlijk gebruik zal worden gemaakt van diverse voorzieningen.

- Zorg 2.0: “Een nieuwe manier van zorgen”, dat is waar Dichterbij naar streeft! Bij Zorg 2.0 kijken we een stapje verder 
dan we nu gewend zijn. We treden buiten de gebaande paden en verleggen de grenzen. Het thema zorg hangt namelijk 
nauw samen met allerlei andere thema’s, zoals bijvoorbeeld; Toekomst, Omgeving, Wonen, Recreëren, Familie, Werken 
enz. Wellicht zijn er allerlei verschillende vormen te bedenken van zorg 2.0? We laten dit dan ook graag open voor de 
ontwerpers.

- Omgeving: Omdat de locatie zich bevindt in een woonwijk is de relatie tussen het terrein en de woonwijk van groot belang, 
de leefkwaliteit van de bewoners moet gewaarborgd blijven en het terrein dient een toegevoegde waarde te zijn.
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Vraagstuk & Voorwaarden
Dichterbij (een zorginstelling) is opzoek naar een nieuw ontwerp voor het Mikadoterrein. Waar voorheen de zorglocatie on-
geveer honderd cliënten met intensieve zorg werden gehuisvest, is dit aantal inmiddels gedaald naar onder de vijfig. Door 
het herplaatsen van bewoners en het ouder worden van de cliënten is het moeilijk te vullen door de diversiteit tussen de 
doelgroepen. Daarnaast is het gebouw verouderd en voldoet het niet meer aan de behoeften van de bewoners, waardoor 
de voorkeur om cliënten ergens anders te laten plaatsen snel gemaakt is. Het vraagstuk voor deze locatie luidt dan ook als 
volgt: Maak een ontwerp waarin langdurige zorg wordt gehuisvest, ga daarbij niet uit van een standaard ontwerp maar van 
zorg 2.0, waarin wellicht ook andere functies een plek kunnen krijgen. Men is vrij het begrip “zorg 2.0” op zijn eigen manier te 
interpreteren, waarin vrijwel alles is toegestaan. De locatie bevindt zich midden in een woonwijk en de bewoners van deze 
woonwijk geven een hoge score aan de leefkwaliteit van de stad. Deze leefkwaliteit willen we graag waarborgen, wat in-
houdt dat het nieuwe ontwerp complementair zal zijn aan de omgeving. Dus zorg voor het ontwerp en ontwerp met zorgen!

Voorwaarden

Vraagstuk
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Uitvraag / resultaten
De prijsvraag “Carefully designed” is gepubliceerd op de daarvoor bestemde websites, zoals websites die gerelateerd zijn 
aan architectuur, stedenbouw, ontwerp en prijsvragen. Via deze websites is de prijsvraag internationaal bekend geworden 
en hebben mensen van over de hele wereld zich ingeschreven voor de prijsvraag. Naast deze websites hebben we de 
prijsvraag ook op een nationale manier bekend gemaakt. Denk hierbij aan het aanschrijven van studenten via verschillende 
hogescholen en universiteiten. 

De marketingactiviteiten hebben geresulteerd in 19 ingezonden panelen van studenten, architecten, stedenbouwkundige, 
bedrijven en particulieren afkomstig van over de hele wereld. Zo zijn er bijvoorbeeld inschrijvingen ontvangen uit Dubai, 
Roemenië, Oekraïne, India, Japan, Nederland en Australië.

Als we alle inzendingen met elkaar vergelijken, zien we een enorme diversiteit aan oplossingen. Cultuurverschillen en de 
diversiteit van nationaliteiten zorgen voor een compleet andere aanpak. Iedereen heeft de opdracht op zijn eigen manier 
weten in te vullen en de randvoorwaarden weten te verwerken in het plan. Ondanks de diversiteit wisten de ontwerpers een 
succesvol plan in te dienen met een oplossing voor het Mikadoterrein in Horst. 

Al met al, kunnen we de conclusie trekken dat het uitschrijven van een prijsvraag een toegevoegde waarde kan zijn voor 
het zoeken naar de beste inzending voor het centrum.
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Jurybeoordeling
Om alle inzendingen eerlijk te kunnen beoordelen is het van belang om een goed team aan juryleden op te stellen. 
Verschillende expertises, achtergronden en belangen zorgen voor een grote diversiteit aan kennis. Deze kennis wordt 
gebruikt om te discussiëren over de ingezonden plannen en een oordeel uit te kunnen brengen. Hieronder hebben enkele 
juryleden van de prijsvraag “Carefully designed” kort omschreven waar ze voor staan. 

Marcia Adams “Directeur Zuid” (Stichting Dichterbij): 
Een groot deel van het leven van de cliënten, leven ze in de huisvesting van het Mikadoterrein. Dat is de reden waarom een 
huiselijke omgeving van dermate groot belang is. De cliënten moeten zich thuis, veilig en gelukkig voelen. Daarnaast moet 
er voldoende ruimte zijn om te ontmoeten en gedachtes te kunnen delen. Dit kan in een grote open ruimte maar ook in 
privésfeer. De toezichthouders moeten kunnen beschikken over de faciliteiten om maximale zorg te kunnen leveren voor de 
behoeften van de cliënten. Als je het mij vraagt; zorgt een goede gezondheidszorg 2,0 ontwerp voor al deze principes.

Paul Oomen “Manager dienstencentrum Vastgoed” (Stichting Dichterbij):
Het maken van een nieuw ontwerp voor mensen met een handicap geeft ons de kans om nieuwe plaatsen te maken waar 
mensen wonen, werken en genieten van hun vrije tijd. Deze nieuw ontworpen plaatsen zorgen voor een onafhankelijke 
zorgomgeving, waar cliënten optimaal gebruik kunnen maken van de hulp van familie, vrienden en andere belangrijke 
mensen uit hun eigen netwerk. Bovendien kan een ontwerp wat zich richt op het onafhankelijk leven een verbinding met de 
samenleving vergemakkelijken, zodat cliënten onderdeel ervan kunnen gaan zijn. Belangrijke principes om een dergelijk 
ontwerp te maken bestaat uit het maken van een verbinding tussen mensen, mensen met een handicap, hun netwerk en 
professionals in de gezondheidszorg. Daarnaast het maken van een verbinding tussen wonen, werken en recreatie.

Jan Muisers “Bewoner van het Mikadoterrein”: 
In de huidige situatie zijn de woningen erg klein, ouderwets en er is nauwelijks ruimte om mensen te ontvangen. Daarom 
zou een open woonkamer beter zijn voor iedereen, of bijvoorbeeld een gezellige binnenplaats waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten. Een eigen badkamer zou ik ook fijn vinden. Ook zou het mooi zijn als de bewoners van het Mikadoterrein 
dichter bij zelf boodschappen kunnen doen, soms zijn ze niet in staat om naar de plaatselijke supermarkt in Horst te gaan.

Hans van den Tillaart “Stedenbouwkundige” (Horst aan de Maas): 
Een goed ontwerp, dat gespecialiseerd is in zorg 2.0 moet opgaan in de bestaande belangrijkste structuren van een gebied. 
Elke ontwerp keuze moet zorgvuldig door het hele ontwikkelingsproces en op elke schaal worden gesteld. Ik denk dat 
het belangrijk is dat de context van de situatie past in de woonwijk en zijn omgeving. De bewoners van het terrein moeten 
zich inwoner van Horst en het Mikadoterrein gaan voelen in plaats van alleen het gevoel een cliënt te zijn van Dichterbij. 
Bovendien, hebben de bewoners behoefte aan hun eigen privacy. Het is belangrijk dat ze zich kunnen terugtrekken, maar 
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Jurybeoordeling
ook kunnen mengen met de medebewoners. De drempel moet laag in toegankelijkheid en integratie zijn. Als we kijken naar 
deze prijsvraag, kunnen we zeggen dat de hierboven genoemde beginselen een enorm verschil en een nieuwe dimensie 
kunnen gaan maken. 

Joop Petit “Architect/innovator” (Phidias): 
Op een plek met een heleboel niets, kan veel gebeuren! Deze zin geldt ook voor het Mikadoterrein, waar het aantal cliënten 
halveert... Vanwege de lege woningen en een enorme hoeveelheid ruimte, dit kunnen ontwerpers gebruiken om te zorgen 
voor de ideale manier voor zorg aan mensen met een handicap en te kijken naar de toekomst van de gezondheidszorg. De 
reden voor herindelen van deze processen en methoden heeft alles te maken met de snel veranderende wereld waarin we 
leven. Allerlei nieuwe innovaties zijn en worden er ontwikkeld, maar nog steeds is daar een deel van niet geïntegreerd in de 
bestaande sector van de gezondheidszorg.

Toch moet de ontwerpers zich niet alleen richten op het technologische deel van de innovatie en ontwikkeling, maar ook 
op de sociale en emotionele kant. Alleen door het ontwerpen van het totale pakket en door te anticiperen op de emoties en 
gevoelens van de gebruikers, kan een succesvolle transformatie van het terrein zich voordoen.

Ontwerp met zorg en zorg voor de integratie van innovatie en ontwikkelingen.

Een ontwerp-opgave als deze vraagt uiteraard om verschillende ontwerpers met ieder zijn eigen inzichten, persoonlijke 
en maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast gaat deze prijsvraag over een specifieke doelgroep, deze doelgroep 
vraagt om extra aandacht. Zowel op architectonisch niveau speelt dit een rol, als bij de inrichting van de gezamenlijke 
(openbare)ruimtes en functies. Verder wordt gekeken naar het zorg 2.0 concept, hoe heeft de ontwerper het zorg 2.0 
concept geïnterpreteerd en daarna vormgegeven. Gelet wordt op flexibiliteit en functionaliteit. Als laatste wordt gelet op de 
inpassing in de directe context. Het is belangrijk dat het toekomstige ontwerp aansluit bij de bestaande omgeving en ook 
een toegevoegde waarde gaat opleveren voor de buurt. 

Het team bezit verschillende expertises op het gebied van leeftijden en persoonlijke betrokkenheid. De jury heeft 
verschillende discussies gevoerd over welk plan het meest geschikt is voor het toekomstige ontwikkeling, wat heeft 
geresulteerd in vier winnaars. Op de volgende pagina’s worden de winnaars gepresenteerd.
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Winnaars 1e prijswinnaar
The Manor Horst

Bureaunaam: RRog stedenbouw en landschap
Een bijzondere kans passend bij de (cultuurhistorische) context. De schakel tussen landschap en dorp. 
Zo ontstond in de hoofdlijn het idee voor ‘Heerlijkheid Horst’. Een landgoed geschikt voor verschillende 

doelgroepen met verschillende behoeftes ingepast in de bestaande situatie.

Allereerst moeten we de locatie openstellen voor de omgeving. Het maken van een open structuur is 
nodig voor zowel de stedelijke structuur als voor de gevels. Dit zal de interactie en een gezonde omgeving 

bevorderen.

Het landgoed moet veiligheid gaan bieden. Fysiek door geen autoverkeer meer toe te laten door het gebied, 
maar wel overzicht te behouden. Daarnaast mentaal door een herkenbare omgeving met duidelijke entrees.

 Op kleinere schaal hebben de tuinen een duidelijke overgang, voor zowel de individuele bewoners als voor de 
groepen.

Het is belangrijk om extra (woon)programma toe te voegen voor kleinschalige kantoren, een marktplein, bed & 
breakfast, gezamenlijke moestuinen, een groenteboer die de lokaal geteelde producten verkoopt, en dergelijke. 

Verder is de tuin is een belangrijke troef! Essentieel voor het welzijn van de bewoners, vanwege het mooie 
uitzicht en gezonde lucht. Een unieke kans voor de bewoners om zich te ontplooien. Delen van de tuin kan 

worden gebruikt als moestuin voor zowel inwoners van de locatie, als mensen uit de omliggende buurten. De 
boomgaard biedt fruit, en andere delen van de tuin kunnen worden gebruikt als kinderboerderij, het spelen van 

een potje voetbal of andere (team)sport.

De belangrijkste kwaliteit van het plan is de typische en aantrekkelijke manier van leven. Het landhuis en de tuin 
kunnen een icoon van de gezondheidszorg 2.0 zijn. De individuele zorg en de groepszorg wordt georganiseerd 

in de zorgspots. Deze ‘spots’ zijn afgestemd op de behoeften van de doelgroep. Elke zorgspot heeft een 
‘binnenkamer’ en een ‘buitenkamer’, waardoor er een concrete relatie ontstaat tussen gebouw en tuin. Zoals 
op elk landgoed is ook hier de tuin het verlengstuk van het leven. De wandeling door het park is ingericht met 
verschillende routes, die ook toegankelijk zijn voor ‘buitenstaanders’. De tuin biedt een verscheidenheid aan 
plekken waarin de persoonlijke ontwikkeling en ook de interactie tussen de bewoners (en omwonenden) kan 

plaatsvinden.

Teamleden: 
Renzo Veenstra

Bart Oude Weernink
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2e prijswinnaar
Embrace & connect

Bureaunaam: Studio Komma
De wereld van de cliënt die steeds kleiner wordt, toch zo groot en gezond mogelijk houden.”

 
In zorg 2.0 staat het individu centraal. De cliënten hebben de vrijheid op elk moment van de dag een omgeving 
te kiezen die aansluit op hun gemoedstoestand. Het leven voltrekt zich met een heldere dagelijkse structuur, 
maar met grote diversiteit in routes en beleving. Oftewel: ruimte voor persoonlijke dynamiek, met de focus op 

ruimte voor ontdekking, uitdaging en ontwikkeling.

De locatie krijgt met de ingreep een compleet nieuwe ruimtelijke definitie. Door het slopen van een aantal 
gebouwen ontstaat er een groen park. De bewoners krijgen zo vanuit alle bestaande zorggebouwen zicht én 

toegang tot het groengebied.
 

Door een nieuw gebouw toe te voegen wordt het zorgensemble gecompleteerd, en krijgt het park vorm. 
Diverse thema’s zijn ingepast, refererend aan lokale plekken die de bewoners dierbaar zijn. Belangrijk zijn 

daarnaast de nieuwe routes die het park doorkruisen en die zorgen voor sociale interactie en verbinding, en de 
sociale plekken die in het park zijn opgenomen.

Het zorggebouw is opgebouwd uit een aantal woonkamers en lounges, die omgeven worden door 
zelfvoorzienende zorgunits. Gedeeld sanitair behoort tot het verleden, en bewoners hebben alle ruimte tot 

verpersoonlijking van hun zorgappartement.

De woonkamers zijn voor gezamenlijk gebruik en kunnen afwisselend worden ingezet gedurende de dag. 
Zo is er een diverse schakering tussen intieme of grootschaligere plekken en tussen ruimtes met zicht op het 
wijdse park of juist met zicht op de dynamiek van de woonwijk. Op elke verdieping is er daarbij een wintertuin 
opgenomen zodat clienten gedurende het hele jaar variatie in binnen- en buitenomgeving kunnen ervaren.

Door de servicefuncties in het midden van de gangen te plaatsen, ontstaat er een zorgtypologie die de 
mogelijkheid biedt tot rondlopen, struinen en ontdekken. Dit biedt diverse mogelijkheden aan routes, zo kan het 

dagelijks leven van de cliënt zich afspelen op meerdere plekken en met grote afwisseling.
 

De bestaande gebouwen worden opnieuw geprogrammeerd. Met éénzelfde systematiek kunnen de 
zelfstandige zorgappartementen worden ingepast binnen de gebouwen. Door het inpassen van meerdere 
woonkamers, lounges en wintertuinen wordt een leerfomgeving worden gecreëerd die past bij de huidige 

bewoners en onze visie op zorg 2.0.

Teamleden:
Maarten Thewissen
Joost van Rooijen
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Social recipe for careful living
Bureaunaam: Ommar & Rühl en Atelier van Lanen

Het ontwerp combineert de wens van zorg, maatschappelijke betrokkenheid en zelfstandig wonen. Door een 
combinatie van renovatie en nieuwbouw, wordt het terrein verbonden met het bestaande stedelijke weefsel.

 
Het ontwerp kan worden onderverdeeld in wooneenheden aan de rand- en wooneenheden in het hart van 
het plangebied. De woningen aan de rand bieden plek aan bewoners met een lage zorgbehoefte, terwijl de 
woningen in het  midden van het terrein de bewoners met een hogere zorgvraag huisvest. Het wooncomfort 

wordt gewaarborgd door een balans van zelfstandig wonen en de garantie op sociale controle. Door het 
plaatsen van activiteitengebouwen blijven bewoners betrokken bij de activiteiten die zich in en om het terrein 
afspelen. Dit geeft bewoners de optie om de dagbesteding, of andere activiteiten ook op het eigen terrein te 
verrichten. Deze activiteiten kunnen bestaan uit: workshops, cursussen, kleinschalige horeca, of dienen als 

ruimte voor de buurtcommissie.
 

In de praktijk betekent dit dat de voordeur leidt naar de publieke ruimte, een wooneenheid die zelfstandigheid 
stimuleert en de achterdeur garant staat voor zorg.

De basiselementen van het ontwerp:
- Huidige structuur: Het huidige terrein bestaat uit een binnentuin omringt door lintbebouwing. 
 - Nieuwe stedelijke structuur: Door het verplaatsen van bouwblok D en het verwijderen van bouwblok C wordt 
het plangebied met de buurt verbonden. Deze ring vormt een natuurlijk terratorium waarin de zorg letterlijk 
centraal staat.
- Verbinden van groenstructuren: Door het verplaatsen van bouwblok D, wordt dit groen aan de buurt terug 
gegeven en kunnen twee stedelijke functies met elkaar worden verbonden.
- Inbrengen van de samenleving: Drie bestaande gebouwen zullen worden gerenoveerd tot activiteitenruimtes. 
- Toevoegen clusters: De bewoners van Mikado die een hogere mate van zorg behoeven vinden hun plek 
in het hart van het plangebied. Door het samenbrengen van soortgelijke clusters wordt de sociale veiligheid 
gewaarborgd. Daarnaast blijven bewoners ten aller tijden onderdeel van de interactie en activiteiten die zich op 
het binnenplein afspelen.
- Zelfstandig wonen: Hierin staat de voordeur in directe verbinding tot de maatschappij terwijl de bewoner via de 
achterdeur ten allen tijden terug kan vallen op de benodigde zorg.

Teamleden:
Jaap Rühl

Rodj Ommar
Twan van Lanen

2e prijswinnaar
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3e prijswinnaar
Water park care center
Naam: Matthias Malicki

In dit plan wordt een grote vijver aangelegd op de plek waar nu de binnentuin is van het gebouw. De vijver is de 
aanzet tot het uitlokken van publiek gebruik door de Mikadobewoners en de buurtbewoners. Op deze manier 

wordt de natuurlijk omgeving van Horst doorgezet. 

De toevoeging van water zal niet alleen een prachtig uitzicht geven voor de toekomstige bewoners, maar 
ook de kans zal toenemen op externe bezoekers  die de paden kunnen gebruiken rond de vijver en voor 

sportactiviteiten of om een boot te huren.
Door meer bomen aan de zijkanten toe te voegen creëert men een parkachtig gevoel rond het meer. Het zal 

niet alleen een institutionele plaats meer zijn, maar een openbare ruimte voor de stad.

Rondom de vijver ontstaan een aantal plekken waar kleinschalige en toegankelijke woningen gebouwd 
worden. Door de woningen op deze manier te situeren ontstaan er intieme plekken waar sociale controle 

mogelijk is. De woningen en het park hebben een open uitstraling om de sociale activiteiten aan te moedigen. 
In de woningen kan zelfstandig of gezamenlijk gewoond worden door te mixen met verschillende type 

woningen. 

De futuristische vorm van de huizen wordt gecombineerd met moderne architectuur door de oude traditionele 
schilddak-constructies. Elke unit biedt comfort voor elke client en kan individueel worden geregeld. De grote 
woonkamer en keuken zijn altijd verbonden door een grote glazen gevel met de binnenplaats van de kleine 

gemeenschappen. 
De woningen beschikken naast glazen puien ook over een lichtstraat in het dak om de woningen licht en 

ruimtelijk aan te laten voelen. Op deze manier is er privacy maar ook een connectie met de natuur.

Anders dan in massale institutionele gebouwen, zal het wonen en de zorg worden geregeld in kleinere 
eenheden rond de vijver. Drie grotere wooneenheden

rond de grote vijver en een kleinere en meer prive-gemeenschap rond het zuidelijke deel. De eenheden zijn 
altijd open te stellen richting de vijver en zorgen voor openheid en een prachtig uitzicht. De woningen zijn 

individuele volumes in een open gemeenschap.
Het stedelijk voorstel vormt een nieuwe en vriendelijke sfeer op de locatie en richting de buurt. Het ontwerp 

heeft de macht om een open, sociale en actieve samenleving te bevorderen.

Teamleden:
Matthias Malicki
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Expositie & 
award ceremonie
Het organiseren van de prijsvragen is uiteraard een belangrijke taak, maar om het vervolgens tot een concreet plan te 
ontwikkelen en draagvlak te creëren is een andere opgave, eentje die we niet moeten onderschatten. Want wat ga je doen 
zodra je al deze plannen hebt? Door middel van een expositie werden de plannen tentoongesteld voor de buurt, waarna de 
winnende ontwerpen werden gepresenteerd tijdens de award ceremonie.

De eerste stap is draagvlak creëeren door onder andere een expositie in het centrale gebouw op het Mikadoterrein, waarbij 
we het mogelijk maken voor de cliënten, verwanten en buurtbewoners van Horst om de plannen te komen bewonderen. 
Tijdens deze expositie is een grote belangstelling voor de toekomstige plannen gebleken. Doordat verschillende partijen 
tegelijkertijd aanwezig waren gedurende de expositie, zijn er discussies en ontmoetingen ontstaan. Dit heeft vervolgens 
geleid tot nieuwe inzichten en wellicht nieuwe samenwerkingen. Daarnaast hebben we ontdekt dat gebruikers eigen 
meningen en ervaringen graag met ons willen delen nu er concrete plannen aan het ontstaan zijn. Deze mogelijkheid was 
er tijdens de expositie, waarbij kennis gemaakt werd met de plannen.  

Vooral de plannen waar kleinschalige woningbouw in voorkomen en ontwerpen waar water in de vorm van een zwembad 
of vijver aanwezig is, zijn populair tijdens de expositie. Daarnaast wordt er gediscussieerd over welk ontwerp nu het beste 
kijkt naar de inpassing van een zorgconcept, dit blijkt nog lastiger dan gedacht als je daadwerkelijk met de toekomstige 
doelgroep over de plannen praat. Verder is er veel belangstelling voor plannen waar het terrein toegankelijker wordt voor de 
buurt en de openbare ruimtes een gemeenschappelijke functie krijgen. Tijdens de expositie is het een toegevoegde waarde 
om zowel met ontwerpers, professionals, buurtbewoners en cliënten het gesprek aan te gaan.

Om meer informatie over de winnende plannen te vergaren, is voor geïnteresseerde ook een Award ceremonie 
georganiseerd. Een avond met veel informatie en nieuwe ontmoetingen hebben ervoor gezorgd dat de aanwezigen kennis 
konden maken met de winnaars. Tijdens de award ceremonie presenteren de winnaars de kern van hun plannen en wordt 
samen met Dichterbij gekeken naar het toekomstige proces. 

Door het organiseren van de expositie en de award ceremonie worden de plannen bij belanghebbende onder de aandacht 
gebracht, dit heeft toegevoegde waarde voor de betrokkenheid bij het vervolg proces.



24



2525

Workshop
Zoals eerder is vermeld, zijn de oplossingen van de inzendingen erg divers, wat ervoor zorgt dat veel mogelijk is. Daarom 
dient het plan van de winnaars als leidraad gepakt te worden om zo de overige plannen nogmaals goed te bekijken. De  
ideeën zijn te combineren om zo het oorspronkelijke plan te versterken. Vervolgens is nog een concretiseringsslag nodig 
om tot een daadwerkelijk uitvoerbaar plan te komen. 

De vervolgstappen zoals hierboven omschreven, hebben we vertaald in een workshop met de prijswinnaars. De 
prijswinnaars zijn met Dichterbij en Phidias Community Cooking samengekomen voor een inspirerende, creatieve en 
informatieve dag. Dit heeft ertoe geleid dat nieuwe ideeën boven tafel zijn gekomen. De dag bestond uit kennismaking 
tussen de deelnemers, verdieping in de specifieke doelgroep en het concretiseren van de vraag voor het Mikadoterrein. 
Hieronder worden de fases van de dag beschreven.

Start van de workshop
Ieder deelnemend team presenteert in het kort waar zijn inzending over gaat en hoe ze tot dit idee zijn gekomen. Na iedere 
presentatie is er tijd om te discussiëren en het gesprek aan te gaan, ieder team heeft tenslotte een andere oplossing. 
 
Een inspiratieronde 
Niet alleen aan de hand van de winnende plannen, maar ook door te kijken naar de andere plannen en de feedback tijdens 
de expositie zijn onderwerpen ontstaan waar sowieso verder naar gekeken moet worden. Enkele van deze onderwerpen 
zijn: doelgroep, programma, water en groen, bouwhoogtes, levensloopbestendig wonen, parkeren, taxi plekken, mengen 
en ont-mengen, plangrens en proces. 

Rondleiding
Door gezamenlijk nogmaals om het Mikadoterrein heen te lopen en een leegstaande woonunit te bezichtigen ontstaat weer 
andere gespreksstof. Het is goed om een beeld te krijgen van hoe het is geweest en daarbij vooral na te gaan waarom het 
niet naar wens was. De gezamenlijke ruimtes zijn niet aantrekkelijk, het delen van de badkamer verstoort de zelfstandigheid 
en ook hebben de cliënten (geluids)overlast van elkaar. 

Gebruikers aan het woord



26



2727

Workshop
Tijdens de workshop spreken ook enkele cliënten hun wensen uit. Hieruit komt naar voren dat een eigen plek op prijs 
gesteld wordt. Het is belangrijk dat cliënten hun eigen keuzes kunnen maken, op het gebied van dagbesteding, de inrichting 
van de woning en keuze waar ze willen verblijven. Door te kiezen voor eigen (slaap)kamers met badkamer en eventueel 
een eigen voordeur geeft dit het idee van vrijheid en zelfstandigheid. Daarnaast zijn ruimtes of plekken waar ontmoeting kan 
plaatsvinden ook belangrijk in de belevingswereld. Familie en vrienden moeten ontvangen kunnen worden, maar ook de 
onderlinge ontmoeting tussen de cliënten zal mogelijk moeten blijven. 

Daarnaast werd ook gepraat met enkele werknemers. Het is belangrijk dat ook de werknemers bij het proces worden 
betrokken. Zij werken immers elke dag met deze doelgroep. Enkele punten die hieruit naar voren zijn  gekomen:
- Geluid,  cliënten vinden geluid van elkaar vervelend. Zorg dat ruimtes goed geïsoleerd zijn;
- Privacy,  biedt privacy maar houdt hierbij wel de veiligheid in de gaten;
- Veiligheid,  zorg voor veiligheid, vertrouwen en betrokkenheid. Persoonlijk contact en consistentie in begeleiding is  
  hierbij belangrijk;
- Ontmoeting,  denk aan verschillende soorten trefpunten;
- Teamwork,  zorg dat ook begeleiders kunnen terugvallen op elkaar;
- Dagbesteding,  waar mogelijk, dagbesteding op loopafstand. Dit zorgt niet alleen voor lagere transport kosten maar ook  
  voor een stukje herkenning, vertrouwen en structuur; 
- Dagbesteding, denk na over dagbesteding op eigen terrein. Zorg voor werk en ruimtes waardoor de cliënten zelf wat   
  kunnen doen. Integreer tussen omgeving, werk, omwonende en cliënten; 
- Verkeer, let op de verkeersveiligheid en het parkeren in de omgeving.

Conclusie
Uit de workshop is geconcludeerd dat onderstaande speerpunten voor de ontwikkeling van het Mikadoterrein essentieel 
belang zijn:

1. Openbare ruimte
2. Architectuur
3. Het zorgconcept
4. Het proces met cliënten, verwanten en buurtbewoners
5. De teamsamenstelling

Aan deze speerpunten zijn de verschillende gekozen ideeën te koppelen. Sommige ideeën bevatten meer architectonische 
aspecten terwijl andere zich meer richten op de stedenbouwkundige en/of landschappelijke inpassing. Over het geheel is 
gekeken naar plannen met een duidelijk zorgconcept, omdat dit belangrijk is voor de doelgroep en de toekomst.  
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Conclusies & Aanbevelingen
Prijsvragen
De prijsvraag voor deze opgave heeft overduidelijk zijn vruchten afgeworpen. Er zijn vele inschrijvingen gekomen, wat op 
zijn beurt heeft geleid tot een grote diversiteit aan plannen. Het is om deze reden zeker een toegevoegde waarde om voor 
toekomstige vraagstukken een prijsvraag uit te schrijven. Als we terugkijken naar ons doel om het beste idee van de wereld 
boven de tafel te krijgen, kunnen we de conclusie trekken dat dit doel is bereikt. Nationale en internationale publiciteit heeft 
ervoor gezorgd dat iedere ontwerper, met een goed idee, zich kon inschrijven voor de prijsvraag. Al deze ideeën hebben we 
verzameld en het beste idee is verkozen als winnaar. Uiteraard zien wij voor de toekomst het aantal deelnemers groeien, 
wat betekent dat we nog meer inzendingen ontvangen. 

Expositie & ceremonie
De expositie en award ceremonie hebben ook een bijdrage geleverd aan het gehele proces. Deze evenementen hebben 
reuring gecreëerd en interesse gewekt bij de medewerkers, cliënten en buurtbewoners. Deze manier van bekendmaking 
levert een bijdrage aan het draagvlak voor toekomstige plannen. Sterker nog, uit de reacties van de gebruikers blijkt 
daadwerkelijk interesse te zijn om de plannen tot een hoger niveau te tillen. 

Het organiseren van deze evenementen heeft een bijdrage voor het verder realiseren van diverse plannen. Gebruikers 
voelen zich betrokken en gaan met elkaar in discussie, op deze manier ontstaat er draagvlak en heeft een plan meer kans 
op slagen.

Workshop
Tijdens de workshop zijn enkele speerpunten naar voren gekomen welke van belang zijn voor de ontwikkeling van het 
terrein. Deze speerpunten kunnen de leidraad worden voor de verdere fase, waarbij de plannen concreter worden voor het 
Mikadoterrein. De aanbevelingen afkomstig van de workshop worden op de volgende pagina’s omschreven. 



1. Openbare ruimte
In veel van de ingezonden plannen wordt afgezien van de huidige binnenruimte van het Mikadoterrein en gekozen voor 
een open, toegankelijke openbare ruimte. Positief is hoe gereageerd wordt door cliënten op het inzetten van water in de 
openbare ruimte. Het is een kans om te zoeken naar manieren om water in te zetten in het plan zonder dat dit onveilige 
situaties oplevert. Daarnaast zal goed gekeken moeten worden naar verschillende functies voor de publieke- en private 
plekken. Toegankelijkheid, onderhoud, veiligheid en beheer zijn hier belangrijke aandachtspunten bij. Ook is het mogelijk om 
verschillend gebruik te maken van de openbare ruimtes, denk aan volledig toegankelijk, alleen toegankelijk voor de buurt 
met evenementen of privé tuintjes voor cliënten. Het streven is naar plekken waar zowel buurtbewoners als cliënten zich fijn 
kunnen voelen, zonder een duidelijk scheiding, maar wel met de mogelijkheid tot terugtrekken en privacy. 

2. Architectuur
In de huidige situatie is de architectuur verouderd en vooral de indeling van de gebouwen voldoet niet meer aan de 
wensen van Dichterbij. Bestaande gebouwen kunnen gerenoveerd worden, maar er kan ook gekozen worden voor 
totale nieuwbouw. Bij beide opties zal rekening gehouden moeten worden met enkele basis principes. Het is belangrijk 
dat cliënten zelf keuzes kunnen maken in een veilige omgeving. Routes en zichtlijnen zijn hiervoor belangrijk, het is prettig 
als er dwaalroutes ontstaan. Deze routes spelen in op de behoeftes en beleving van de cliënten. Daarnaast zal bij het 
architectonisch ontwerp rekening gehouden moeten worden met privacy, geluid(overlast) en natuurlijk-licht. Op deze manier 
kan de woonkwaliteit geoptimaliseerd worden voor de bewoners.  

Maatschappelijk betrokken

Zelfstandig leven Zorgverlening 

GebouwOpenbare ruimte

MIKADO

Zorg 2.0/3.0

Voordeur
Logisch
Tijdschema
Routes
Keuzes
Privacy

Veilig
Logisch
Routes
Functies
Ontmoeten
Dwalen
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3. Het zorgconcept
Een zorgconcept voor de toekomst richt zich op een combinatie van maatschappelijke betrokkenheid, zelfstandig wonen 
en zorgverlening. Goede zorgverlening bestaat dan niet alleen uit zorg, maar is een samenspel tussen het gebouw, de 
omgeving en de zorg. Alle drie de aspecten dienen elkaar te versterken waardoor een optimale, vernieuwende situatie 
ontstaat. Voor deze doelgroep is een vorm van zelfstandigheid belangrijk, hierin zal de zorg moeten integreren zonder dat 
de cliënten zich perse zorgbehoevend voelen. Door bijvoorbeeld ruimte voor mantelzorg te bevorderen en het inzetten 
van nieuwe innovatieve technologieën kan hieraan bijgedragen worden. De zorg in de toekomst mag ook persoonlijker 
en kleinschaliger, cliënten hebben behoeften aan structuur en vertrouwen. Door het inzetten van kleinschalige gebouwen, 
persoonlijke aandacht en herkenbare gezichten in de zorg en op de werkvloer kan dit versterkt worden. 

Als onderdeel van zorg valt ook het zorgverlenend personeel. Zij zijn dag en nacht bezig met de zorg voor de cliënten. 
Voor de zorgrichting de toekomst zijn zij zeer zeker ook belangrijk. Door te zorgen voor overzicht en optimale routes en 
apparatuur, kunnen werkzaamheden beter uitgevoerd worden. Het is belangrijk dat het personeel bij de transformatie 
betrokken wordt, zodat dit bij kan dragen aan het plezier in het werk.

4. Het proces met cliënten, verwanten en buurtbewoners
Zoals ook tijdens de expositie naar voren kwam, zijn de bewoners rondom het Mikadoterrein betrokken bij de toekomstige 
ontwikkelingen. Ze willen weten wat er speelt en wanneer er daadwerkelijk gestart gaat worden. Voor een integratie van 
zowel het plan als de cliënten in de buurt, is het raadzaam te zorgen voor een intensief proces waarbij de belanghebbende 
nauw worden betrokken. Het is dan niet de bedoeling dat men achteraf de plannen te horen krijgt en er nog wat over mag 
vinden, maar dat zij al bij de totstandkoming van het plan betrokken worden. 

Verschillende schaalniveaus zullen bij de verdere uitwerking een rol spelen: De ligging in de stad Horst, de wijk rondom het 
Mikadoterrein, de directe context, het Mikadoterrein, de gezamenlijke bouwblokken/omgeving en uiteindelijk de individuele 
woning. Belangrijk is dat op ieder schaalniveau Dichterbij haar wensen kan uitspreken waarbij in het ontwerp en proces 
rekening gehouden wordt. Betrokken partijen kunnen per schaalniveau betrokken worden om zo te zorgen voor draagvlak, 
integratie en diepgang. 

5. De teamsamenstelling
In ieder winnend plan zijn succesfactoren aanwezig, waardoor wij aanbevelen met een gezamenlijk team van Dichterbij, 
Phidias en de winnaars de verdere ontwikkeling vorm te geven. Het winnende plan heeft een stedenbouwkundige/
landschappelijke visie op het geheel, waarin de twee tweede prijswinnaars een architectonisch concept verder kunnen 
uitwerken. Het derde plan voegt het water als extra element aan het ontwerp toe. Door deze ontwerpers samen aan het 
werk te zetten, worden de kwaliteiten uit de verschillende plannen samengevoegd en wordt het beste, integrale plan voor 
het Mikadoterrein gerealiseerd. Belangrijk is dat dit vernieuwende proces strak en op een innovatieve manier gecoördineerd 
wordt. Phidias ontzorgt en treed op als gedelegeerd opdrachtgever. Als professionele partij houden wij de regie in handen 
en sturen op een succesvol plan dat aansluit op de wensen en eisen van Dichterbij. Phidias regisseert hierbij het proces van 
initiatief tot realisatie. 
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Dankwoord
De periode en procedure van de prijsvraag “Carefully designed” hebben we als interessant en leerzaam ervaren. We zijn 
veel te weten gekomen over de organisatie, invloed en gevolgen van deze prijsvraag. De organisatie hiervan hebben we 
echter niet alleen gedaan en daarom willen we graag de betrokken partijen bedanken voor de waardevolle input. 

Het beoordelen van alle inzending was een flinke klus en zonder de juryleden was dit niet gelukt. Zonder de expertises 
die zij met zich mee hebben gebracht, zou het niet mogelijk zijn te discussiëren over de inzendingen. Graag willen we de 
juryleden bedanken voor hun inzet om tot een uiteindelijke winnaar te komen. Daarnaast willen we Dichterbij bedanken 
voor de mogelijkheid en het vertrouwen om de prijsvraag te organiseren. Dankzij Dichterbij en de medewerking van enkele 
cliënten was het mogelijk de expositie, award ceremonie en workshop te organiseren. Ook de inbreng van omwonenden 
en bewoners stellen wij op prijs. Dit heeft vervolgens weer geleid tot aanbevelingen voor het terrein, waar zij in de toekomst 
over na kunnen denken. 

Wij hebben de prijsvraag “Carefully designed” als een groot succes ervaren en kijken uit naar verdere nauwe 
samenwerkingen. 

Het Phidias Cooking team
December 2016
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Stichting Dichterbij
Deken Creemersstraat 56
5961 JP Horst
Nederland
www.dichterbij.nl

Phidias Community Cooking
Mauritslaan 49

6129 EL Urmond
Nederland

www.phidias-cooking.pro


