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Het gezicht van de nieuwe wijk 

Ten oosten van Steenwijk komt een wijk van 27 hectare. De naam, Kornputkwartier, herinnert aan de 

Kornputkazerne die hier in 1938 werd gebouwd. De militairen zijn na 60 jaar vertrokken en hun oefen-

terrein is ontmanteld, maar het oude poortgebouw blijft bestaan als woonplek voor autistische jonge-

ren. De nieuwe zorgfunctie betekent het behoud van een pand dat alle Steenwijkers kennen. Bovendien 

verbindt deze herbestemming de nieuwe wijk met de geschiedenis. Fysiek is het gebouw er zo slecht 

aan toe dat het opnieuw moet worden opgebouwd. De kwaliteit schuilt in de identiteit. 

De opgave en de opdrachtgever 

Vlak voor 1940 bouwde Nederland in reactie op de toenemende oorlogsdreiging een serie kazernes in 

onder meer Steenwijk. Het heeft niet veel geholpen, de bezetters waren de eerste gebruikers van de 

Kornputkazerne. Na het vertrek van Defensie in 1998 is hier een asielzoekerscentrum gevestigd. Dat was 

vooral een snelle oplossing voor een praktisch probleem. Dat blijkt ook uit verbouwingen die later als 
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'verkrachting' worden betiteld. Wanneer plannen voor een woonwijk op het kazerneterrein gestalte 

krijgen, groeit de waardering voor het historische karakter van de panden en ontstaat bij de gemeente 

behoefte aan een meer duurzame vorm van hergebruik. Een deel van de bebouwing is al gesloopt. De 

herbestemming betreft het poortgebouw en twee aangrenzende panden. Woningcorporatie Omnia 

Wonen uit Harderwijk is bereid hier in te stappen. Omnia Wonen heeft historische wortels in een vere-

niging van onderofficieren. De erfenis daarvan is woningbezit in tal van legerplaatsen verspreid over het 

land. Momenteel heeft Omnia Wonen het noordwesten van de Veluwe als werkgebied en er is niet 

langer sprake van een bijzondere relatie met het leger. Dat de corporatie betrokken raakt bij de Korn-

putkazerne komt vooral voort uit contacten met de gemeente Steenwijkerland.  

Op het moment van aankoop door de corporatie was slechts duidelijk dat het poortgebouw van de ka-

zerne en twee legeringsgebouwen zouden moeten blijven bestaan, omdat de gemeente deze be-

schouwt als beeldbepalende historische elementen. Ook is duidelijk dat het geheel een functie moet 

krijgen voor wonen in combinatie met maatschappelijke voorzieningen. Waarom stapt Omnia Wonen 

hierin? Ton Hoogendoorn, manager ontwikkeling bij Omnia Wonen: “Dat heeft te maken met de ambitie 

om in Steenwijk ons gezicht als corporatie duidelijker te laten zien. Bovendien betekent een herbestem-

ming als deze een bijzondere uitdaging, dit zijn de leukste opgaven.” 

Als Omnia Wonen op zoek gaat naar een mogelijke gebruiker ontstaat contact met RIBW Ijsssel-Vecht in 

Zwolle, waar vraag is naar huisvesting voor jongeren met autistische aandoeningen. Het wordt voor de 

corporatie extra aantrekkelijk als blijkt dat er ook behoefte is aan ruimte voor dagbesteding. Zo ontstaat 

de basis voor een gemengd project met een meerwaarde voor de omgeving. Hoogendoorn: ”Je kan op 

zo'n plek ook een kantoor vestigen, maar we wilden vooral iets dat bijdraagt aan de levendigheid. Het 

unieke van de locatie is, dat rust en reuring hier te combineren zijn.” 

 

 

Om de nodige zorg en begeleiding te kunnen organiseren moet er ruimte zijn om circa 24 jongeren bij 

elkaar huisvesten. Wie precies de bewoners zullen zijn is in de ontwerpfase nog niet bekend, maar de 

vraag is naar woonvormen tussen beschermd en redelijk zelfstandig. De autistische doelgroep leidt tot 

de opgave om een omgeving te creëren met weinig geluid en andere prikkels. Een besloten binnenter-

rein biedt daarvoor aanknopingspunten. Het deel van het poortgebouw waar de dagbesteding is geves-

tigd heeft een meer openbaar karakter en fungeert ook als toegang tot de nieuwe wijk. 

Toen Omnia Wonen eigenaar werd waren de panden technisch gezien het behouden nauwelijks waard. 

Maar het markante poortgebouw ligt aan een belangrijke toegangsweg en is een beeldmerk van de stad. 

Dat pleit voor onderzoek naar mogelijkheden voor hergebruik. In de loop van de jaren is er flink ver-

bouwd, onder meer voor het onderbrengen van asielzoekers. Omdat dergelijke kazernes ook elders in 

Nederland staan, is vergelijkingsmateriaal aanwezig waaruit valt af te leiden hoe de oorspronkelijke 

situatie was.  
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De architect en de uitwerking van de opgave  

MTB is een architectenbureau met vestigingen in Apeldoorn en Amsterdam. Het bureau houdt zich met 

tal van opgaven bezig, maar zowel zorg als herbestemming zijn belangrijk onderdelen van de portefeuil-

le. Als de opgave in Steenwijk actueel wordt, is het bureau in de omgeving bezig met een project voor 

zorgaanbieder 's Heerenloo. Hierdoor en door informele contacten met Omnia Wonen raakt MTB be-

trokken. Een belangrijke overweging voor de opdrachtgever is het gevoel dat deze architect goed in het 

team gaat passen. Hoogendoorn: “We wilden niet iemand die autoritair zou gaan vertellen hoe het 

moet. Bij een project als dit gaat het erom dat je met plezier kan samenwerken. Als opdrachtgever moet 

je dus het lef hebben om je architect te kiezen op andere criteria dan de zogenaamd objectieve cijfers.”  

Architect Martijn Braunstahl constateert al snel dat de verbouwingen voor het asielzoekerscentrum de 

toch al matige technische staat van de panden nog hebben verslechterd. 

De behoefte aan een prikkelarme omgeving legt een extra accent op de technische manco´s. In de oor-

spronkelijke Spartaanse bouw was niet gelet op de geluidsisolatie die essentieel is voor de nieuwe func-

tie. Om dat nu mogelijk te maken zou er een doos-in-doosconstructie moeten komen. Bovendien heb-

ben zoals gezegd de verbouwingen voor asielzoekers het pand geen goed gedaan. De enige betaalbare 

oplossing is om de kazerne compleet nieuw op te bouwen, waarbij wel materialen als dakpannen te 

hergebruiken zijn. Overigens is de opdrachtgever er niet van overtuigd dat men nu opnieuw zou kiezen 

voor de oude dakpannen. Onderhoudstechnisch is dat toch bezwaarlijk. 

Dat leidt niet tot de conclusie dat een nieuw ontwerp een betere oplossing zou zijn geweest. Door de 

bestaande opzet te handhaven, krijgen de appartementen een bovenverdieping. Dat is in nieuwbouw 

ongebruikelijk. Bovendien had het poortgebouw een officiersmess die zich goed leent voor gebruik als 

ruimte voor dagbesteding. Deze functie is niet primair bedoeld voor de jongeren die hier wonen, de 

RIBW gebruikt deze ruimte ook voor andere doeleinden. Inmiddels is gebleken dat de oude gymnastiek-

zaal, als op zichzelf staand onderdeel van het gebouw, geschikt te maken is voor de plaatselijke biljart-

vereniging die hier zeven dagen per week actief zal zijn. 

De spanning tussen de maatschappelijke functies van het poortgebouw en de behoefte aan afscherming 

is opgelost door de woningen te ontsluiten via het binnenplein. Dat geeft de gewenste rust en controle. 

Om deze opgave tot een goed einde te brengen kiest de opdrachtgever ervoor om de aannemer in een 

vroeg stadium te betrekken als lid van het bouwteam. Projectontwikkelaar Jeroen Eisen van Omnia 

Wonen: “Er zijn bij een complex als dit in het begin zoveel onzekerheden dat ik niet geloof in aanbeste-

den op basis van een bestek. De aannemer gaat zich dan indekken tegen de onvermijdelijke verrassingen 

met als gevolg dat je er nooit uitkomt. Je moet het als team realiseren.”  

Als het gaat om de inbreng van de toekomstige gebruikers is een onderscheid te maken tussen de for-

mele afspraken en de informele samenwerking. Omnia Wonen als huisbaas en RIBW IJssel-Vecht als 

huurder moeten hun relatie goed regelen, maar voor de ontwikkeling van het plan is ook belangrijk 

geweest dat de architect uitgebreid heeft overlegd met een groep toekomstige bewoners, liever gezegd 

met hun familieleden. Enkele ouders gaan de gebruikersgroep trekken. Hun enthousiasme wordt een 

belangrijke impuls voor de mensen die plan realiseren (“Dat is 90% van het succes.”). Daarnaast noemt 

Omnia Wonen het heel waardevol dat er aan de kant van de huurder iemand aan het overleg deelneemt 

met verstand van bouwen. Zo iemand moet dan ook bevoegd zijn om besluiten te nemen.  

Vanuit de gemeente is het project begeleid door een kwaliteitsteam. Hierin is welstand vertegenwoor-

digd, maar het kwaliteitsteam kijkt niet alleen naar de esthetische aspecten, men denkt ook mee over 

de maatschappelijke kant van het initiatief. Ook bij de inrichting van het plein achter het poortgebouw is 

vruchtbaar samengewerkt met de gemeente.  
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Terugblik 

Het oorspronkelijke gebouw heeft technisch gezien een matige kwaliteit. Maar als het zou zijn opgege-

ven, zouden er allerlei extra´s zijn gemist. Het gaat dan zowel om de karakteristieke buitenkant als om 

de bovenverdieping voor de wooneenheden en de ruimten voor de dagbesteding en de biljartvereni-

ging. In dit geval beschouwt de architect de vorming van een bouwteam met de aannemer als goede 

aanpak van de planvoorbereiding. Door technische problemen vooraf met de aannemer te bespreken 

kunnen betere oplossingen ontstaan. 

Door de crisis in de bouw ziet voor de corporatie de wereld er nu anders uit dan in 2007, maar toch zou 

een dergelijke herbestemming ook nu nog serieus worden overwogen. Eisen: “We zullen nu waarschijn-

lijk wel scherper onderhandelen over de prijs die we betalen voor de oude panden. Verder zijn we er 

extra van doordrongen hoe belangrijk het is om in het begin nauwkeurig te onderzoeken wat de staat 

van het gebouw is.” Hoogendoorn benadrukt dat een dergelijke herbestemming alleen kan slagen als je 

de tijd neemt om de geschikte partners elkaar te zoeken en kansen af te wachten. “Als je door tijdgebrek 

wordt gedwongen om keuzes te forceren krijg je daar later spijt van. Gelukkig hoeft onze woningcorpo-

ratie zich niet te laten leiden door de korte termijn. Daarin onderscheiden we ons van de commerciële 

ontwikkelaar.” 

Deze herbestemming is niet te rechtvaardigen als alleen wordt geredeneerd vanuit kosten en 

opbrengsten op de korte termijn. Zoiets wordt pas mogelijk als de bereidheid bestaat om o n-

rendabel te investeren in maatschappelijke functies. Het berekenen van kosten en baten blijft 

echter lastig. De nieuwe wijk krijgt extra cachet door de aanwezigheid van het historische co m-

plex. Die waarde komt niet terug in de gebruikelijke berekeningen . 

 

 

 

 

 

 


