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Wederopbouw in de knel
Wiek Röling beschrijft in ziin inleiding voor dit

door hem samengestelde thema dat de dyna-

miek van het bouwen inmiddels zo groot is, dat

waardevolle gebouwen van de afgelopen halve

eeuw alweer zijn verdwenen voor ze zelfs maar

worden gemist

12
Ockenburgh wacht oP

hergebru ik
Bij het landgoed 0ckenburgh te Kijkduin werd

nog maar dik dertig jaar geleden een moderne

vleugel geplaatst als jeugdherberg. lnmiddels

staat de nieuwbouw alweer elf jaar verloede-

rend leeg. Hergebruik is nog steeds een optie.

14
Scholing en opleiding
sch ieten tekort
Wil hergebruik van bestaande bouw ooit

gemeengoed worden, dan moet er heel

veel veranderen aan de opleidingen.

Het bouwkunde-onderwijs aangeklaagd.

16
Wat is cultuur nog

in dit land?
0n geïnspireerde bed rijventerrei nen sch ieten op

in de laatste resten open Nederland. Gevoel

voor cultuur ontbreekt, schrijft tt4arieke Kuipers

in haar beschouwing.

20
Werkterrein Cuypers-
genootschap wordt breder
Voorzitter Stissi van het Cuypersqenootschap

ziet veel beschermingswerk uit de

0pbouwperiode op dit genootschap afkomer

De mouwen worden opgestroopt.

24
Kloosterkerken hergebru i kt
lVaastricht heeft een naam te verliezen als he

gaat om hergebruik van kerken. Net hebben

drie middeleeuwse exemplaren na restauratie

weer een nieuwe toekomst gekregen.

2B
lVlonument voor De Stuers
De aartsvader van het erfgoedbehoud Victor

Stuers hield altijd een zwak voor zijn geboort

stad N4aastricht. Een leven van strijden nu in

een biografie verwoord.

30
Nieuw leven voor
oud kerkhof
Wonen in de directeurswoning van de Rekket

lnrichtingen. Het geeft ook zorgen, zoals voo

het behoud van de bedreigde begraafplaats I
de inrichting. Een leven achter de gevel.

32
Algemene Vergadering
in Hilversum
De Algemene Vergadering van Leden is dit jai

in Hilversum: omroepbolwerk en Dudok-enclz

10
Thema:
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I
I n 1967 raak[e Van K,irgeren betrokken b" de

ontwikkeling van een jeugdhotel in

Scheveningen. De plannen werden nlet uitge-

voerd maar leidden wel tot een vervolgop-

dracht voor een schetsontwerp voor een jeugd-

herberg, als uitbreiding van het bestaande

landhuis 0ckenburgh in Kijkduin. Het landgoed

dateert van 1650 en was oorspronkelijk eigen-

dom van de dichter Jacob Westerbaen (1599-

1670). ln 1931 werd het landgoed door de

gemeente Den Haag aangekocht en openge-

steld voor het publiek. Sinds 1990 maakt het

landgoed deel uit van het beschermde natuur-

monument Solleveld.

Het eerste plan voor de uitbreiding van het

landgoed, waarvan de villa in qebruik was als

jeugdherberg, met een extra logiesgebouw

werd door Van Klingeren in 1968 gepresen-

teerd: een strak gebouw in drie lagen van

beton. Herkenbaar was de invloed van het eer-

dere, niet gerealiseerde, conceptuele ontwerp

dat hij omstreeks 1964 maakte voor studenten-

woningen in samenwerking met de

Amsterdamse scheepswerf NDSIV en het

Bouwbedrijf Bredero. Er werden kant-en-klare

wooneenheden, opgebouwd uit dunne staalpla-

ten, op elkaar gestapeld, waarbij de tussen-

ruimten werden volgestort met beton en de

gevels werden naderhand bekleed met beton-

panelen.

Het plan uit 1968 voor de jeugdherberg in

0ckenburgh werd als gevolg van de hoge

bouwkosten niet uitgevoerd, waardoor er in

1970 een derde opdracht volgde. Er kon echter

alleen nog van een aanzienlijke subsidie

gebruik worden gemaakt als de bouw binnen

10 maanden gereed zou zijn. Dit werk zou dan

voornamelijk in de winter plaats moeten vin-

den. Deze randvoorwaarden leidden ertoe dat

er voor een gebouw werd gekozen met een

staalconstructie die zoveel mogelijk geprefabri-

ceerd werd. De kennis die Van Klingeren bij het

project voor de NDSIT/ had opgedaan kwam

hier goed van pas. (foto 3)

Gebouw

Er was dus sprake van een pragmatisch en

technisch gebouw door de keuze van het mate-

riaal en de snelheid van het proces. Van

Klingeren wilde de scheiding tussen binnen en

buiten zo klein mogelijk maken. De gevels van

het rechthoekige, drie verdiepingen tellende,

gebouw werden uitgevoerd in ranke stalen pro-

fielen, die met enkelglas werden gevuld. Uit het

glazen volume stak een lager, gesloten, volume

waarin de keuken en de opslag waren onderge-

bracht. De slaapverdiepingen werden rondom

van vluchtbalkons voorzien. Zelf omschreef hii

het in 1967 in Bouw als: 'Een donker bos van

harde stalen profielen, stekend door de glazen

omhulling van de inhoud en rondom het hori-

zontale verbandgaas, vluchtwegen voor brand

en communicatieplek bij uitstekl

De bestaande witte villa en de uitbreiding wer-

den aan elkaar gekoppeld en gezamenlijk als

conferentieoord en jeugdherberg ingedeeld. 0p

de begane grond: de recreatie- en eetzaal, de
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1. foto links: Ockenburgh nu. Foto. Hielkje Zil stra

2. foto rechts boven: kunstenaars zorgen dat de voormalige
jeugdherberg nog enigszins in gebruik is. Foto: Hielkle Zijlstra

3. foto rechts onder: het oude en het nieuwe deel van

0ckenburgh na de bouw van de jeugdherbergvleugel.

Foto uit literatuur
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keuken, de entreehal met balie in de ruimte

tussen villa en uitbreiding, enkele éenpersoons-

kamers, de administratie en een directeurswo-

ning en op de verdiepingen: de conferentieza-

len en kamers voor acht tot vijftig personen.

l\4et 400 slaapplaatsen was het de grootste

jeugdherberg van de wereld. De stapelbedden

werden eveneens door Van Klingeren ontwor-

pen:'een conversatiebevorderend stapelbed',

waarbij het onderste bed voor het bovenste bed

was uitgeschoven zodat men elkaar kon zien

als men met elkaar sprak. ln de recreatiezaal

konden 200 personen tegelijkertijd eten. De

vloer op de begane grond was met brokken lei-

steen afgewerkt die glansde alsof de natte bos-

grond doorliep in de zaal.

Respect

De villa werd in het plan betrokken en werd op

een destijds eigentijdse wi.jze verbouwd, waar-

bij in het interieur weinig van het oorspronke-

lijke bewaard bleef. Een grondig bouwtechnolo-

aaa

gisch onderzoek zou aan een mogelijke restau-

ratie vooraf moeten gaan om inzicht te krijgen

in de oorspronkelijke kwaliteiten van dit

g ebou w.

Sinds 1995 staat dejeugdherberg leeg (foto 1

en 2). ln 2005 woonde en werkte een kunste-

naarscollectief in de villa. Het beheer van de

jeugdherberg, de villa en het landgoed was aan

de hoge exploitatie en onderhoudskosten ten

onder gegaan. Het enkele glas zorgde voor te

veel hitte in de zomer en een te hoge gasreke-

ning in de winter. ln 2005 was de centrale ver-

warming kapot, lekte het dak en waren enkele

ramen gebroken, maar het water stroomde nog

uit de kranen en het zag er, gezien het feit dat

het al '10 jaar niet meer gebruikt werd, nog rede-

lijk uit. De staalconstructie verkeert nu nog

steeds in een goede staat. De moderniteit gedic-

teerd door het pragmatisme van het gekozen

bouwsysteem, vormt een uitgangspunt dat

gerespecteerd dient te worden bij de eventuele

regeneratie van de jeugdherberg 0ckenburgh.

Co ncl uderend

Na twee jaar plannen maken moest de jeugd-

herberg 0ckenburgh in 10 maanden worden

qerealiseerd voor (te) weinig geld. Dubbel glas

was bilvoorbeeld veel te duur.25 jaar na de

opening waren de exploitatiekosten te hoog en

kwam het gebouw leeg te staan. Het lijkt erop

dat er zo weer een hotel dan wel een conferen-

tieoord in kan worden gevestigd. Kunstenaars

hebben het op dit moment behoed voor verder

verval en hebben hier de ruimte voor hun

ideeën en genieten van de vrijheid die mogelijk

wordt gemaakt door de tijdelijkheid van de

oplossing.

Atelier PR0 deed in september 2004 nog een

onderzoek naar de mogelijkheden van het com-

plex 0ckenburgh. Leon Thier (tsss) kwam met

het voorstel om er een zorghotel in te vestigen

waar mensen na een verblijf in het ziekenhuis

zouden kunnen herstellen.

Tot op heden hebben concrete toekomstplan-

nen (nog) geen vervolg gehad. Uitgangspunt

zou mijns inziens een openbaar toegankelijk

landgoed met een horeca- en logiesvoorziening

aan de rand van de duinen voor meer of min-

der bedeelden moeten zijn. I

Dr. lr. Hielkje Zijlstro (1962) is universitoir

hoofddocent alVllT, leerstoe I Prof. Dr. lr. Jo

Coenen, oon de Technische Universiteit Delft,

foculteit Bouwkunde. Zij promoveerde op 23

jonuori 2006 op het proefschrift met de titel:

Bouwen in Nederlond 1940-1970, Continui'teit +

Veronde rboorheid : Duurzoomheid en zij werkt

op dit moment oon het onde rwijs- en onder-

zoeksprogrommo von de ofdeling Architectuur

binnen het domein von: lVlodificotie -
lnterventie - fronsformotie.
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