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Een van de oudste principes van ruimtelijke ordening is het vrije, onbebouwde schootsveld. Het 

vijandelijke leger moet de stad niet ongezien kunnen naderen en de beschietingen vanaf de 

stadswallen moeten vooral de vijand treffen en niet de bebouwing. Het Odacomplex is in 1973 

in de schootsvelden van de stad Sittard gebouwd toen belegeringen van de stad tot een ver 

verleden behoorden. Het principe van een vrij schootsveld komt echter als uitgangspunt terug 

in het stedenbouwkundig plan Zitterd Revisited waarin Jo Coenen in 2003 zijn toekomstbeeld 

van binnenstad en de schootsvelden schetst. Onbebouwd zal het gebied natuurlijk niet meer 

worden. Er is een stedenbouwkundig geheel voorzien met een horizontale rand van vier ve r-

diepingen dat vanuit de stad open blijft door de gebouwen als een reeks van u -vormige blokken 

te plaatsen met ruimtes tussen de afzonderlijke volumes. Binnen dit concept is he t Odacomplex 

een te hoog en te compact obstakel en de plannenmakers stellen voor het complex te slopen. 

De eigenaar ZO Wonen, zelf betrokken bij de herontwikkeling van het gebied, was daar geen 

voorstander van.  
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11.2 De opgave en de opdrachtgever 

Het Odacomplex was weliswaar gedateerd maar voldeed uitstekend aan de behoefte van de 

doelgroep. De projectleider van ZO Wonen Jo Schaekens noemt de ligging van het complex 

nabij het centrum een sterk punt. Het Odacomplex is om die reden gewild onder ouderen en 

dat was voor de verbouwing ook het geval. Een goed verhuurbaar complex ga je niet zomaar 

slopen, constateert Schaekens. Hij wijst ook op de huidige trend om in de nieuwbouw volop te 

gaan voor duurzaamheid. Dan is het ongerijmd om bestaande gebouwen zomaar af te dan ken. 

De revitalisatie van het Odacomplex is te zien als een compromis tussen ZO Wonen als deeln e-

mer aan de herstructurering en als exploitant van het complex. De uitgangspositie van het 

complex bestond uit 144 identieke woningen die met 58 m2 aan de krappe  kant zijn en waar de 

badkamer en de slaapkamer voor de thuiszorg te klein zijn om goed te kunnen werken. Daar 

staan ook positieve punten tegenover. De woningen hebben voldoende kastruimte en de alg e-

mene ruimten (gangen, hal e.d.) zijn royaal te noemen. Het vernieuwde complex moest passen 

binnen de nieuw gestelde stedenbouwkundige schaal om zich naar de omgeving te kunnen 

voegen. Aan de zijde van de schootsvelden zijn daarom twee lagen afgetopt om op het voorg e-

schreven niveau van vier bouwlagen te komen en er is een doorkijk gemaakt als zichtlijn vanuit 

het schootsveld. Er is een nieuwe vleugel met 28 woningen toegevoegd op de voorgeschreven 

hoogte. Een deel van de bestaande woningen is vergroot door een aanbouw aan de buitenzijde 

te plaatsen en de inrichting van de woningen is verder aangepast aan het woonkeurlabel. De 

afstap naar het balkon is verbeterd, de slaapkamer is vergroot, de badkamer heeft aanpasbare 

wastafels, diverse beugels, er is sensorverlichting en er is een buitenkamer gerealiseerd met 

balkondeuren die naar buiten toe opengaan. De woningen zijn wel krap gebleven, maar toch 

niet zo krap dat er geen scootmobiel kan worden gestald. Ook is er een aparte plint met voo r-

zieningen voor welzijn en zorg. De herinrichting van het complex en de woningen betekent ook 

een dilemma voor de woningbeheerder. De vraag is hoe ver je moet gaan met voorzieningen 

voor bewoners die zorg nodig hebben. In dit complex is  bijvoorbeeld geen standaardalarmering 

in de woning. Bewoners kunnen deze naar eigen wens en behoefte  bij hun zorgverlener ‘inko-

pen’ en aansluiten via hun eigen telefoonaansluiting. ZO wonen heeft minder goede ervaringen 

met al te uitgebreide domotica of beter gezegd met de organisatie van dien stverlening van 

derden die daarmee verbonden zou moeten zijn. ZO Wonen kiest dan ook doelbewust voor een 

strikte scheiding van wonen en zorg. Zij faciliteert maximaal in de realisatie van vastgoed voor 

zelfredzame bewoners tot en met het niveau van thuiszorg. Verlening van de zorgfaciliteiten ligt 

volledig bij de zorgverlener. Van de bewoners van het complex heeft circa 50% een indicatie 

voor thuiszorg. In het complex is ook beperkt 24 -uurs thuiszorg aanwezig voor hulp en voor 

noodgevallen. Als bewoners teveel zorg nodig hebben of als bewoners gaan dwalen, dan wordt 

er met de familie gezorgd voor een andere indicatie (verzorging of verpleging) en dat betekent 

de overgang naar huisvesting in een zorgsetting. Het is en blijft een worsteling waar de grens 

tussen wonen en zorg ligt of zou moeten liggen. In dit geval heeft de beheerder als criterium 

dat de bewoners zelfredzaam moeten zijn en dat houdt feitelijk in een individuele huisvesting 

tot en met thuiszorgniveau. De aanvullende voorzieningen in het complex zijn in het bijzonder 

gericht op mogelijkheden voor ontmoeting en culturele activiteiten.  
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Jo Coenen heeft als stedenbouwkundig supervisor de architect Fred Humblé voorgedragen voor 

deze opgave. De opzet van Zitterd Revisited was ambitieus, ook in de architectenselectie. De 

wereldtop van architecten heeft in 2004 zi jn opwachting in Sittard gemaakt. Tot veel bouwacti-

viteiten is het door de invallende recessie echter niet gekomen. Alleen het Odapark is opgel e-

verd en het naastgelegen complex ontworpen door Bruno Albert is in aanbouw. Niet zonder 

ironie vermeldt Humblé (Trouw: 19-06-2010) dat de ontwikkelaars vreesden voor vertragingen 

in dit deelgebied door de geplande renovatie van dit bewoonde complex. In eerste instantie 

was het de bedoeling om de verbouwing gefaseerd, dat wil zeggen in bewoonde staat, uit te 

voeren. Door de woningen niet meer toe te wijzen stonden er al 50 van de 144 woningen leeg. 

De Sittardse aannemer Laudy werd gekozen vanwege zijn ervaring met de gefaseerde verbouw 

van een verzorgingshuis in Maastricht. Uiteindelijk is er toch voor tijdelijke huis vesting geko-

zen. Na twee jaar konden de bewoners terug naar hun vernieuwde complex.   

11.3 De architect en de uitwerking van de opgave  

Er is een complex met een gedifferentieerd woningbestand gerealiseerd. Van de 144 identieke 

woningen zijn er 15 gesloopt, 63 woningen zijn uitgebreid (+10 m2) en 66 woningen gereno-

veerd. De 28 nieuwe woningen hebben een vloeroppervlak van ruim 80 m2. Het oude dienste n-

centrum is gesloopt en daar zijn de nieuwe woningen gekomen. Aan de achterzijde van het 

gebouw is het nieuwe dienstencentrum gevestigd met verenigingsruimten en de kantoren voor 

de zorg. De opgave bij dit vernieuwingsprogramma is het bestaande en het nieuwe te veren i-

gen. Maar ook om deze kolos te modelleren tot een passend formaat in de gewenste stede n-

bouwkundige schaal. Volgens de opdrachtgever is de architect uitstekend in deze opgave g e-

slaagd en heeft hij een visitekaartje afgegeven als het gaat om herontwikkeling van bestaande 

gebouwen. 

Voor de buitenstander zal het niet gemakkelijk zijn om het verleden in het vern ieuwde complex 

terug te zien. Alleen aan de verdiepingshoogte valt niet veel te veranderen. Dat is ook een 

maat die doorgezet moet worden in de nieuwbouw om op gelijk niveau te blijven. De stede n-

bouwkundige randvoorwaarden leidden tot een uitsnede van twee  verdiepingen in het be-

staande gebouw om te passen in de gebouwenreeks die zich als een doorlaatbare wand toont. 

Deze stedenbouwkundige voorwaarde staat wat op gespannen voet met de gewenste beslote n-

heid en veiligheid voor dit type huisvesting. De bewoners  van het complex wilden dat het bin-

nengebied in de avonduren afgesloten werd en daartoe is aan de parkzijde een taatshek g e-

plaatst. Humblé betreurt het dat het binnengebied nu ook overdag meestal dicht blijft, al is er 

nog wel een doorkijk mogelijk. ZO Wonen onderzoekt de mogelijkheden om het taatshek over-
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dag open te houden. ZO Wonen kiest in dit geval eerder voor de beleefde veiligheid van haar 

bewoners dan voor het architectonisch meest gewenste resultaat.  

Op de nieuwbouw van het complex kon de architect in materialisatie en vormgeving een eigen 

stempel drukken. Voor de bestaande gevels hield de opgave een reno vatie in en geen volledige 

facelift. Door de slechte kwaliteit van het metselwerk bleek het noodzakelijk deze delen van de 

gevel te voorzien van stucwerk op isolatie. Het dienstencentrum met de leistenen bekleding 

spreekt tot de verbeelding met in de plint de verenigingszalen en kantoren en op de eerste 

verdieping de feest- en ontmoetingszaal met dakterras. Er is lang gezocht naar een architecto-

nische uitwerking die recht doet aan de bijzondere plek binnen het gebouw en aan het all e-

daagse gebruik. Het is een verrassend onderdeel van het gebouw geworden . 

Minder prettige verrassingen waren er ook tijdens de bouw. De fundering schoot op plaatsen 

tekort. Een gevel was dusdanig slecht dat vervanging nodig was. Een vorm van rationele he r-

bouw met gebruik van geprefabriceerde onderdelen bleek niet mogelijk door afwijkingen in 

beukmaten en vloerniveaus. Dat leidde ertoe dat er in het bouwteam voor traditionele b ouw-

methoden werd gekozen.  

 

11.4 Terugblik 

Bij de renovatie van complexen is het resultaat in verhuureenheden een belangrijke maatstaf 

voor de investeringsbeslissing. Vervangende nieuwbouw op deze plek zou het aantal verhuu r-

eenheden sterk verminderen door de stedenbouwkundige voorwaarden (vier bouwlagen) en 

door ruimere eisen voor het woningoppervlak. De vraag is of je op deze plek dan nog sociale 

woningbouw zou kunnen aanbieden. De make -over van dit complex heeft uiteindelijk een toe-

name van het aantal verhuureenheden opgeleverd en dat geeft ook meer draagvlak voor de 

ruim bemeten, algemene voorzieningen in dit complex. De totale investeringskosten inclusief 

verhuiskosten, tijdelijke opslag van huisraad, tijdelijke huisvestin g, vergoedingen aan de bewo-

ners en de complete vernieuwing bedroegen 110.000 euro gemiddeld per woning . 

 


