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De verbinding van de maatschappij naar mensen met een verstandelijke handicap 



Woord vooraf 

In 1990, in het tweede jaar van de mavo en geprikkeld door de lessen kunst & architectuurgeschiedenis van dhr. F. Artz, was het duidelijk, ik wilde 
architect worden. Een vierjarige studie bouwkunde aan de mts en een 3 jarige studie bouwtechnisch ontwerpen aan de hts waren de eerste stappen op 
weg naar dit doel. In 2001 ben ik gestart aan de studie architectuur aan de technische universiteit van Eindhoven . Ter afronding van deze studie ben ik 
in oktober 2003 van start gegaan met het afstudeerproject Robin Hood. Het afstudeerproces is het beste te vergelijken met de Nederlandse 
infrastructuur, drempels, wegomleidingen, drempels, files, drempels, doodlopende straten en nog wat drempels. Zonder TomTom, maar met veel 
wilskracht, passie, begeleiding en steun kan ik vol trost zeggen dat ik de eindbestemming heb bereikt, Robin Hood is klaar! 

In dit woord vooraf wil ik van de gelegenheid gebruik maken om een aantal van de mensen die mij begeleid en gesteund hebben te bedanken. 

Ik wil daarbij beginnen met het bedanken van stichting Prisma voor het ter beschikking stellen van Assisië, het verstrekken van informatie en het 
mogen bijwonen van het eeuwfeest in 2004 met als hoogtepunten de oval-office meeting met diner onder leiding van Jan Doms en met onder andere 
Jacq de Brouwer en Ton Matton. 

Voor de begeleiding wil ik bedanken Prof. Ir. J. Westra voor zijn kritische, vaak moeilijk te begrijpen, beschouwingen, die pas na enige tijd van 
bezinking zijn vruchten begonnen af te werpen. Tevens wil ik Sjef van Hoof (AvB) bedanken voor zijn onbegrensde vermogen om alle problemen, 
oplossingen, tekeningen en vooral maquettes om te draaien en anders te bekijken. Dit heeft mij enorm geholpen om steeds afstand te kunnen nemen 
om de opgave opnieuw te kunnen bevragen en te toetsen. Als laatste wil ik ir. H. Lörzing bedanken voor zijn rustige, begrijpbare opbouwende kritiek ten 
aanzien van de onderdelen van het project die nog aandacht behoefde, maar ook het belichten van die onderdelen die reeds goed waren. Dit heeft mij 
zelfvertrouwen gegeven om door te gaan. 

Voor advies, informatie en het beschikbaar stellen van printers, plotters en ander zaken die mij hebben geholpen, wil ik bedanken architect Piet Tuin van 
Acantus, gemeente Haaren, de Efteling, Zeelenberg architectuur, dhr. F. Scheffer van de stichting Heemcentrum "'t schoor" Udenhout-Biezenmortel, 
Liket BV, ir. Ton Davits en alle anderen. 

Mijn vrienden, kennissen en familie wil ik bedanken voor hun geweldige steun. Mijn speciale dank gaat hierbij uit naar Wouter op afstand mijn beste 
maatje, Hans en Ria Verhoeven voor de lekkere worst en biefstuk om mij weer op krachten te helpen na een zwaar gesprek met de begeleiding, mijn 
zus om mij weer op mijn plaats te zetten als zij vond dat ik weer eens arrogant en betweterig overkwam. Mijn zwager voor zijn opbeurende imitaties 
van Hans Tweeuwen "hop met z'n zessen of pijnboompit pijnboompit ge ken ligge schijten mar het ga beter als ge zit", mijn broertje die er voor heeft 
gezorgd dat mijn computer altijd draaiende bleef, mijn ouders voor hun onbegrensde liefde, vertrouwen en trots en als laatste natuurlijk Manoeska 
gewoon omdat ze van mij houdt. 
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Inleiding 

Robin Hood, de verbinding van de maatschappij naar mensen met een verstandelijke handicap, is een herontwikkelingsscenario voor Assisië, een 
instituut voor de zorg van mensen met een verstandelijke handicap. 

De aanleiding voor mij om te kiezen voor een herontwikkelingsopgave is tweeledig. Ten eerste heb ik een bepaalde fascinatie voor oude gebouwen en 
terreinen. Naast deze fascinatie voor oude gebouwen en terreinen vind ik het erg interessant om na te denken over het behoud van historisch 
belangrijke of gewoon interessante oude gebouwen of terreinen. Bij behoud van zo'n gebouw denk ik dan niet aan het restaureren van zo 'n complex om 
het vervolgens onder een denkbeeldige glazen stolp te plaatsen, zoals in een museum. Bij behoud van zo'n complex denk ik aan het implementeren van 
nieuwe functies of het opwaarderen van oude functies, zodat een oud gebouw of terrein weer bestaansrecht krijgt. Mijn interesse gaat daarbij dan 
voornamelijk uit naar de ruimtelijke aanpassingen die een bestemming eist met respect voor het oude en historische. 

Het doel van Robin Hood is het vinden en ruimtelijk implementeren van nieuwe functie op Assisië om de neerwaartse spiraal van verval en verpaupering, 
waarin Assisië verzeild is geraakt door de visie van het volwaardig burgerschap, duurzaam te keren. 

Zowel de praktische als theoretische relevantie van Robin Hood is divers. 
Ten eerste geeft Robin Hood een nieuwe visie voor de zorg van mensen met een handicap, die de bestaande maatschappelijke discussie over de visie op 
zorg voor mensen met een verstandelijke handicap nieuwe input kan geven. 
Ten tweede geeft Robin Hood, zij het indirect, een ontwikkelingsvisie op de groene ruimte tussen de vijf steden van BrabantStad. 
Ten derde laat Robin Hood zien hoe verschillende maatschappelijke groepen ruimtelijk tot uitwisseling met elkaar kunnen komen, zonder daarbij de 
groepseigen kwaliteiten te verliezen. 
Ten vierde laat Robin Hood op gebouwniveau zien hoe de ontwikkelde zorgvisie in architectuur tot leven wordt gewekt. 

Als gevolg van de omvang van het project is er voor gekozen om het verslag vorm te geven als een beeldenessay met een beperkte hoeveelheid aan 
tekst. Dit voorkomt een gort droog verslag waar steeds gebladerd moet worden tussen de tekst en de bijlage om het juiste beeld voor ogen te krijgen. 
Tevens maakt deze wijze van verslaglegging scannen mogelijk, een aparte samenvatting is zodoende niet meer nodig om snel een beeld te krijgen van 
Robin Hood. 
Het verslag is opgebouwd uit drie delen, het onderzoek, het masterplan en 'de Brug'. 
Het onderzoek verslaat hoe op analytische wijze informatie is verzameld om een breed, maar tegelijkertijd ook diepgaand beeld te krijgen van de 
mensen met een verstandelijke handicap en de potentie van de locatie en de omgeving van Assisië. Vanuit de verzamelde informatie is een 
toekomstscenario ontwikkeld. 
Het masterplan vormt de eerste ruimtelijke neerslag van het scenario op stedenbouwkundig schaalniveau. Na het poneren van de ontwerpopgave is het 
stedenbouwkundige concept bepaald. Vanuit het concept zijn achtereenvolgens het gebied, Assisië, het vakantiepark en de hoofdas vormgegeven. 
'de Brug' is het gebouw dat in het kader van dit afstudeerproject is ontworpen. Vanuit de opgave is een concept ontwikkeld dat in twee paragrafen 
verder wordt uitgewerkt tot het detailniveau aan toe. Ook dit verslag wordt beëindigd met een samenvattende conclusie waarin resultaat en opgave 
worden vergeleken. 
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1.1 Vertrekpunten 
Kader stichting Prisma: 
Stichting Prisma is al geruime tijd druk bezig met het zetten van stappen om verstandelijk gehandicapten, voor wat betreft wonen, werken, ontspanning 
en zorg te integreren in de maatschappij, de visie van het volwaardig burgerschap. Als gevolg daarvan zijn al veel bewoners naar andere locaties 
verhuisd en zijn functies verplaatst. En, als rechtstreeks gevolg daar weer van, is de aanwezige infrastructuur in de vorm van gebouwen, landgoed en 
faciliteiten, onder druk komen te staan. Op het terrein is thans een duidelijk waarneembare gehele en gedeeltelijke leegstand van gebouwen en directe 
omgeving. Dit leidt onvermijdelijk tot een sluipend proces van verpaupering en gebruik van gebouwen op een wijze waarbij de relatie tussen gebruik en 
economische waarde uit het oog is verloren. Door vanuit de maatschappij relevante participaties (investering in nieuwe functies met bijbehorende 
infrastructuur) en interacties (organisatie van publieksactiviteiten) binnen de locatie Biezenmortel (Assisië) aan te moedigen, kan het proces van 
neergang (kapitaalvernietiging) gekeerd worden en de locatie Biezenmortel (Assisië) als maatschappelijke entiteit een nieuw duurzaam leven gegeven 
worden. 

Standpunt stichting Prisma ten aanzien van de herontwikkeling van Assisië: 
"Vastgesteld is, dat een door zorg gedomineerde leefomgeving niet de beweging, beleving en de prikkels oplevert die bijdragen aan de doelstellingen. " 

Bestemming: 
Conform het geldende bestemmingsplan mag de locatie alleen herontwikkeld worden wanneer de bestemming (functie) zorg of zorg gerelateerd is. 
Eventuele nieuwe functies dienen dus zorg of zorg gerelateerd te zijn. 
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1.2 Onderzoeksvraag 
In het kader van het honderdjarig bestaan van Assisië in 2004 heeft stichting Prisma een scenario laten ontwikkelen. Vertrekpunten hiervoor zijn 
geweest, het kader van stichting Prisma, Standpunt stichting Prisma ten aanzien van de herontwikkeling van Assisië, de visie van het volwaardig 
burgerschap en de grondbestemming. 

Het scenario van stichting Prisma ten aanzien van de herontwikkeling is tegengesteld aan de grondbestemming uit het bestemmingsplan. Waar het 
standpunt uitgaat van een niet zorg gerelateerde functie, zegt het bestemmingsplan dat nieuwe functies zorggericht dienen te zijn. 
Het scenario "lost" deze tegenstelling op door een twee sporenbeleid waarbij, enerzijds wordt geprobeerd om met kleine, vergunningsvrije, ingrepen 
bestaande gebouwen opnieuw bruikbaar te maken voor nieuwe, kunstgebonden, functies. Doel van het implementeren van niet zorggerelateerde maar 
kunstgebonden functies is nieuwe beweging, beleving en prikkels te genereren die de kwaliteit van het leven van de verstandelijk gehandicapten op 
Assisië verbetert. Anderzijds kiezen zij ervoor om grote zorggerelateerde functies, bejaardenhuis in nieuwe stijl, naar het terrein te halen om hiermee 
Assisië weer rendabel te maken. 

Het eerste spoor resulteert meteen in een nieuwe tegenstelling met de visie van het volwaardig burgerschap. Volgens deze visie gaan alle mensen met 
een verstandelijke handicap leven in de maatschappij en dus zijn kunstgebonden functies die voldoende prikkels opleveren voor de mensen met een 
verstandelijke handicap overbodig. 
Er vanuit gaande dat er mensen met een verstandelijke handicap op Assisië blijven leven, ben ik van mening dat het implementeren van kunstgebonden 
functies niet bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van Assisië. De groep kunstenaars en de eventuele kunstliefhebbers vormen geen representatieve 
afspiegeling van de maatschappij en hun komst levert ook geen werk of verduurzaming van de reeds bestaande faciliteiten op. Waardering en aanzien 
zal daarom niet worden verkregen en zelfontplooiing zal niet worden bewerkstelligd. 

Het tweede spoor, de komst van een bejaardenhu is in een nieuwe stijl, is daarentegen veel interessanter. Het zal geld in het laatje brengen. De 
meerwaarde voor de huidige bewoners van Assisië is voornamelijk gelegen in het delen van de zorgfaciliteiten die er op de locatie beschikbaar zijn of 
komen, bijvoorbeeld de dokter of de fysiotherapeut . 
Echter een bejaardenhuis, nieuwe stijl of niet, is eveneens in strijd met de visie van stichting Prisma, het volwaardig burgerschap. Het handelen naar de 
visie van het volwaardig burgerschap heeft er toe geleid dat mensen met een verstandelijke handicap in de maatschappij zijn gaan leven en om 
vervolgens de neerwaartse spiraal te keren worden bejaarden uit de maatschappij gehaald en naar Assisië gebracht, hebben deze mensen geen recht op 
een volwaardig burgerschap? 

Ik kan mijzelf niet vinden in het scenario van stichting Prisma. Dit heeft geleid tot de onderzoeksvraag van dit afstudeerproject; 

Hoe kan de neerwaartse spiraal van verval en verpaupering van Assisië duurzaam gekeerd worden, met inachtneming van het standpunt 
van stichting Prisma ten aanzien van de herontwikkeling van Assisië en de grondbestemming conform het bestemmingsplan? 

Hiervoor is het van belang om te definieren wat zorg is, om kritisch te kijken naar de doelstelling van het volwaardig burgerschap en om de 
mogelijkheden van de locatie "Assisië" in beeld te brengen. 
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Definitie zorg: 

De moeite en de poging die een mens of een dier doet om een mens, een 
dier of een voorwerp in stand of in goede conditie te houden, of zo goed 
mogelijk te doen zijn of te maken. 

preventief curatief 

zorgcom bi naties 
A B C D 

in stand houden in goede conditie zo goed mogelijk zo goed mogelijk 
houden doen zijn doen maken 

1 mens-> mens 

2 mens-> dier 

3 mens -> voorwerp 

4 dier-> mens 

5 dier-> dier 

6 dier -> voorwerp 

Figuur 2: zorg matrix 



1.3 Zorg ■ 

IS ••• 
Eén van de tegenstellingen in het scenario van prisma is dat het 
bestemmingsplan een zorggerelateerde ontwikkeling voorschrijft terwijl 
stichting Prisma een kader schept waarin de nieuw te realiseren functies 
eigenlijk niets met zorg (curatieve zorg) te maken mogen hebben. Het 
probleem van de tegenstelling is gelegen in de interpretatie van het 
woord "zorg". Speurwerk in het van Dale woordenboek leidt tot de 
volgende stappen. 

Zorg: 

Men: 
Iets: 
Zaak: 

Ding: 

Voorwerp: 

Persoon: 

Lichaam: 

de moeite en de pogingen die men doet om iets in stand 
of in goede conditie te houden, of zo goed mogelijk te 
doen zijn of te maken; 
zekere, niet nader aan te duiden persoon of personen; 
een zaak of persoon van betekenis; 
algemene term waarmee men een ding of een 
voorstelling van de geest aanduidt die geen persoon is; 
wat buiten de mens een zelfstandig bestaan heeft = > 
voorwerp; 
zaak die, object dat men waarneemt, behandelt enz. => 
ding (dus ook flora); 
menselijk wezen of lichaam (vereniging enz.) met 
rechten en plichten die door de wet erkend worden 
(juridisch); 
geheel van botten, vlees en organen van een mens of 
dier; 

Deze stappen resulteren in de op de bladzijde hiernaast geponeerde 
definitie van het woord zorg. Vanuit de definitie is een matrix 
ontwikkeld die snel een overzicht geeft van mogelijke zorgcombinaties. 
(zie figuur 2) 
Indien met behulp van de zorgmatrix naar de plannen van Prisma wordt 
teruggeblikt, dan is te zien dat de huidige zorgcombinatie op Assisië, 
zorgcombinatie lC betreft. De zorg van een mens, voor de mens die 
een permanente geestelijke afwijking, heeft om zijn of haar leven 
interessant te houden. 

De nieuwe zorgfunctie die prisma wil implementeren op het terrein 
betreft een bejaardenhuis. Evenals bij de zorg voor geestelijk 
gehandicapten gaat de zorg voor bejaarden ook uit van zorgcombinatie 
lC. Immers bejaarden worden nooit meer jong en in een bejaardenhuis 
probeert men het leven van deze bejaarden, ondanks hun 
mankementen, zo interessant mogelijk te houden. In haar standpunt 
stelt stichting Prisma juist dat deze vorm van zorg te weinig nieuwe 
prikkels oplevert. 

Naar mijn mening liggen er mogelijkheden in zorgcombinatie 1B. Dit 
betekent het implementeren van zorgfuncties die preventief van aard 
zijn, een combinatie met vrijetijdsbesteding kan worden gemaakt. 
Functies gericht op vrijetijdsbesteding leveren wel de juiste prikkels die 
benodigd zijn om de mensen met een verstandelijke handicap 
waardering en aanzien te laten ervaren, wat leidt tot zelfontplooiing. 
Het bestemmingsplan, vastgesteld door de overheid, schrijft voor dat 
nieuwe functies op Assisië zorg gerelateerd moeten zijn. Beschouwt de 
overheid vrijetijdsbesteding als een vorm van zorg? 

Dat de overheid preventieve zorg (vrijetijdsbesteding) ziet als vorm van 
zorg, blijkt uit het burgerlijk wetboek 7, titel 10, afdeling 3. In dit deel 
van het wetboek staat namelijk beschreven dat iedere werknemer in 
Nederland recht heeft op vakantie met behoud van loon. Tevens zegt de 
wet dat iedere werknemer recht heeft op 8% vakantiegeld. Met deze 
twee wetten wil de overheid bereiken dat werknemers voldoende tijd en 
geld hebben om te kunnen ontspannen, zodat deze werknemers niet in 
de ziektewet terechtkomen. 

Door de nieuwe functies op Assisië te laten bestaan uit functies die 
behoren tot de zorgcombinatie 1B wordt voldaan aan de voorwaarde dat 
de nieuwe functies op Assisië zorg gerelateerd moeten zijn en 
genereren tevens voldoende prikkels voor de mensen met een 
verstandelijke handicap om waardering en aanzien te laten ervaren, wat 
leidt tot zelfontplooiing. 
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1.4 Waardig Burgerschap 
De tweede tegenstelling in het scenario van prisma is dat zij enerzijds van mening zijn dat nieuwe functies op Assisië niet zorg gerelateerd moeten zijn, 
omdat dit niet de juiste prikkels genereren die bijdragen aan uiteindelijk zelfontplooiing van de mensen met een verstandelijke handicap die leven op 
Assisië. Terwijl anderzijds de visie van het volwaardig burgerschap zegt dat de mensen met een verstandelijke handicap Assisië moeten verruilen voor 
leven in de maatschappij. Als alle mensen met een verstandelijke handicap in de maatschappij gaan wonen(niet langer op het terrein van Assisië), kan 
er geen bezwaar zijn tegen zorg gerelateerde functies, er zijn dan immers geen prikkels meer nodig voor mensen die er niet langer wonen. Het bezwaar 
tegen zorg gerelateerde functies wordt echter wel gemaakt. De prikkels blijken nodig, betekent dit dat niet alle mensen met een verstandelijke handicap 
gaan leven in de maatschappij en dat de visie van het volwaardig burgerschap zo zijn beperkingen kent? Tijd dus om de visie van het volwaardig 
burgerschap kritisch te onderzoeken. 

Binnen de visie op de levenswijze van mensen met een verstandelijke handicap zijn er twee uiterste opvattingen waarneembaar. Aan de ene zijde heb je 
de visie van het volwaardige burgerschap. In deze visie staat de maximale ontplooiing van de potentiële vermogens van de geestelijk gehandicapten in 
de maatschappij centraal. Aan de andere zijde hecht men meer waarde aan de veiligheid en bescherming van de geestelijk gehandicapten in een 
afgezonderde gemeenschap waar de geestelijk gehandicapten liefde ontvangen en sociale contacten hebben. 

De eerste visie wordt door veel partijen een lippendienst bewezen, dit is immers het politiek correcte model. Zo zijn de meeste politieke partijen en 
bestuurders van stichtingen, zoals stichting Prisma, een aanhanger van het volwaardig burgerschap. Ook zal de samenleving volmondig antwoorden dat 
zij deze visie aanhangen. Wanneer er echter mensen met een verstandelijke handicap of andere "speciale" groeperingen (allochtonen of verslaafden) in 
hun nabijheid komen wonen, zal het enthousiasme van de samenleving enigszins bekoelen, uitzonderingen daargelaten. De reden dat de samenleving in 
beginsel achter het volwaardig burgerschap staat, zal mede bepaald zijn door de eenzijdige belichting van mensen met een verstandelijke handicap. 
In boekjes, tijdschriften en tv-programma's zoals "knoop in je zakdoek" zijn altijd de mensen met een lichte verstandelijke handicap te zien. Dit leidt tot 
een eenzijdig positief beeld van mensen met een verstandelijke handicap, terwijl tegelijk bepaalde categorieën van verstandelijk gehandicapten 
nadrukkelijk buiten beeld worden gehouden. 
Gepubliceerde resultaten van onderzoeken, zoals het afstudeeronderzoek van J. van de Ven aan de Universiteit van Tilburg (voorheen KUB) versterken 
dit eenzijdige positieve beeld. Zij ondervroeg 22 geestelijk gehandicapten met een IQ van minimaal 60 (lichte verstandelijke handicap) over hun 
tevredenheid naar de ondersteuning die zij krijgen van de Sociaal Pedagogische Dienst (SPD) in 's-Hertogenbosch. Deze 22 mensen hebben alle een 
lichte verstandelijke handicap en zijn geen evenwichtige en een te kleine (minimaal 30) steekproef uit de populatie verstandelijk gehandicapten. De 
resultaten uit dit onderzoek zijn hierdoor alles behalve valide waar het de gehele populatie verstandelijk gehandicapten betreft. Het eenzijdig positieve 
beeld wordt versterkt en de samenleving schaart zich, in ieder geval met de mond, achter het volwaardig burgerschap. 
De tweede visie wordt ondersteund door vele medewerkers in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap. Misschien omdat zij in deze sector 
hun geld verdienen en veranderingen als bedreiging kunnen ervaren voor hun inkomen, maar zeker omdat zij als geen ander zien dat verstandelijk 
gehandicapten bij deze aanpak de meeste baat hebben. Zij zijn van mening dat het bieden van zorg in een afgezonderde gemeenschap waar de 
verstandelijke gehandicapten liefde ontvangen en sociale contacten kunnen hebben de voorkeur geniet boven het volwaardig burgerschap. 
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Met behulp van de motivatietheorie van Maslow zijn de twee visie onderzocht en is er een conclusie te verbinden aan de vraag 'biedt het volwaardig 
burgerschap voldoende ruimte voor de mensen met een verstandelijke handicap om tot zelfontplooiing te komen?'. 
Maslow was een humanistisch psycholoog die in de jaren vijftig een motivatietheorie opstelde, beter bekend als 'de piramide van Maslow'. In deze 
theorie onderscheidt Maslow vijf behoeften (lagen); fysiologische behoeften, behoeften aan veiligheid en zekerheid, behoeften aan sociaal contact en 
liefde, behoefte aan aanzien en waardering en aan top de behoefte aan zelfontplooiing. Deze verschillende behoeften staan in een hiërarchische relatie 
tot elkaar, deze relatie vormt een piramide. 
Onder in de piramide bevinden zich de fysiologische behoeften, zoals honger, dorst, slaap, adem en seks. In veel arme landen richt men zich op de 
fysiologische behoeften. Evenals de eerste mensen op de aarde zijn zij ook bezig met overleven. In onze samenleving hebben de meeste mensen een 
evenwicht gevonden in deze behoeften. Door een verslaving aan alcohol of drugs kan een mens echter in deze laag van de piramide blijven hangen. 
Mensen die een evenwicht hebben gevonden in de fysiologische behoeften gaan zich richten op de behoefte aan veiligheid en zekerheid. Door een 
extreme behoefte aan zekerheid en veiligheid kan men in deze laag van de piramide blijven hangen. Er zijn mensen die voor zichzelf veiligheid en 
zekerheid willen scheppen door het bezitten van materiele bezittingen. Zo wordt door velen vast werk en een goed inkomen erg belangrijk gevonden. 
Anderen hebben een extreme behoefte aan wet en orde. Zij willen dat alles volgens een bepaald stramien verloopt en dat iedereen zich aan dit stramien 
dient te houden, zodat er een bepaalde zekerheid wordt gecreëerd. Door een te grote behoefte aan veiligheid en zekerheid komt men niet toe aan de 
volgende behoeften. 
Indien een mens een evenwicht heeft gevonden in de fysiologische behoeften en de behoefte aan veiligheid en zekerheid, gaat men zich richten op de 
behoefte aan sociaal contact en liefde. Zonder liefde en sociaal contact kan niemand gezond door het leven, maar ook in deze behoefte dient men een 
evenwicht te zoeken. Mensen die fanatiek lid zijn van een vereniging, partij of gemeenschap blijven veelal in deze laag van de piramide hangen. Zij 
hebben de behoefte om zich te verenigen en samen problemen aan te pakken. Zij kunnen zichzelf vrijwel niet los van de groep zien. Het is natuurlijk 
prima om lid te zijn van een groep als er maar sprake is van een evenwicht. Mensen die zich aan een groepering vastklampen, kunnen in deze laag van 
de piramide blijven hangen. 
Net als de vorige drie behoeften, heeft ieder mens een behoefte aan aanzien en waardering en dient men ook in deze behoefte een evenwicht te vinden. 
In onze huidige maatschappij zijn er veel mensen die gerespecteerd worden door anderen zeer belangrijk vinden. Zij zijn bezig om deze bij hen 
hooggenoteerde behoeften te bevredigen. Status, macht en erkenning zijn hierbij van groot belang. 
Maslow gaf deze eerste vier behoeften de benaming 'deficiency needs'. De deficiency needs worden gekenmerkt door een tekort dat moet worden 
aangevuld. In deze eerste vier behoeften kan de mens, scheppende mens, een evenwicht vinden, waarna hij toekomt aan de hogere behoeften. 
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Mensen met verstandelijke handicap niet naar maatschappij, 
Maar Maatschappij naar mensen met een verstandelijke handicap. 

fys io lvgi$~h ~ 
(elen, drink.en , slapen, aoom en sek.s) 

Figuur 3: volwaardig burgerschap 
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Naarmate het bewustzijn zich ontwikkelt, doet de mens steeds meer inzichten op. Dankzij deze inzichten is de mens in staat een evenwicht te vinden in 
de deficiency needs. Het is niet zo dat het niet goed zou zijn om je op de deficiency needs te richten! Deze behoeften dienen immers eerst te worden 
vervuld, alvorens men toe kan komen aan de zelfontplooiing. De behoefte van de mens, verlossende mens, aan zelfontplooiing omschreef Maslow als 
' being need'. De behoefte aan zelfontplooiing (being-need) wordt niet gekenmerkt door een tekort dat moet worden aangevuld, omdat deze behoefte 
immers nooit ophoudt. 

Door op beide visies de motivatietheorie van Maslow los te laten, kunnen de volgende conclusies worden getrokken. 
Waar de visie van het volwaardig burgerschap beoogt de mensen met een verstandelijke handicap naar de top van de piramide te helpen, blijft deze 
visie steken op de tweede laag van de piramide. Bij het volwaardig burgerschap worden de verstandelijk gehandicapten namelijk uit de geborgen 
omgeving gehaald en in de maatschappij geplaatst, met als doel aanzien en waardering te krijgen die zal leiden tot zelfontplooiing. Maar wat er in 
werkelijkheid gebeurt, is dat de veiligheid, zekerheid, liefde en sociale contacten die in deze geborgen gemeenschap voorhanden zijn, wegvallen. De 
mensen met een verstandelijke handicap vallen hierdoor terug van de derde laag in de piramide naar de tweede laag, in plaats van op te klimmen naar 
de vijfde laag. (zie figuur 3) 
In de tweede visie leven de mensen met een verstandelijke handicap in een afgezonderde omgeving met veiligheid, zekerheid, liefde en sociale 
contacten. Mensen met een verstandelijke handicap leven in deze visie op de derde laag van de piramide en daarmee volwaardiger dan bij de eerste 
visie. Een uitstekende basis om door te kunnen groeien. 

Verder bordurend op deze basis ben ik van mening dat voor een goede kans tot zelfontplooiing de mensen niet naar de maatschappij moeten gaan, 
maar dat de kansen te vinden zijn in het halen van de maatschappij naar de mensen met een verstandelijke handicap. Zo kunnen de mensen met een 
verstandelijke handicap binnen een geborgen omgeving met veiligheid, zekerheid, liefde en sociale contacten tot uitwisseling komen met de 
maatschappij. Deze uitwisseling resulteert in waardering en aanzien, wat weer resulteert in zelfontplooiing. Dit geeft de mensen met een verstandelijke 
handicap een waardig burgerschap. (zie figuur 4) 

Dit biedt kansen voor nieuwe functies. 
Tijd om de mogelijkheden van de locatie onder de loep te nemen. 
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Laatste ijstijd: 
Zand en leem 
worden door wind 
afgezet in de 
vorm van forten. 
Het huidige 
Brabantse 
landschap, met 
het drassige 
westelijk Brabant, 
droge bosrijke 
oostelijk Brabant 
en het soms met 
riet en biezen 
begroeid 
(Biezenmortel) en 
soms wat hoger 
en dus droger 
gelegen met 
bossen ('t 
Hoog hout) 
begroeid midden 
Brabant, is toen 
gevormd. 

Franciscus wordt geboren 
in Assisië te Italië. 

1221: 
Stichting wereldlijke orde 
van Poenitentie door 
Franciscus. 

1289: 
Paus geeft toestemming 
aan de reguliere derde orde 
regel van de heilige 
Francicus van Assisië. De 
volgelingen, penitenten, 
maken zich vanaf toen 
verdienstelijk op sociale en 
charitatieve gebieden. 

omstreeks 1200: 
Hertog van Brabant 
geeft grond uit aan 
kloosters en 
schepenen om deze 
gronden in cultuur te 
brengen ten behoeve 
van economie en 
verdediging. 

1895: 
Door vererving 
komen de gronden 
op het Hooghout in 
bezit van mejuffrouw 
van Beugen 
(Beugem, Beughem). 
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Figuur 6: ~ale kaart 

1741: 
Negen eerwaarde 
broeders penintenten van 
de heilige Francicus van 
Assisië stichten Huize 
Padua in Boekel. 

1826: 
Eerste kostheer 
ontvangen in Boekel en 
huize Padua richt zich 
vanaf dan op de 
verzorging van psychisch 
zieken. 

eind 19de eeuw: 
Onderscheid tussen 
psychisch zieken en 
psychisch gestoorden. 
De broeders in Boekel 
willen tweede huis voor 
verzorging psychisch 
gestoorden. 



1900: 
Mejuffrouw Dorothea van Beugen 
biedt de congregatie van 
eerwaarde Broeders Penitenten 
van de Heilige Francicus van 
Assisië 45 hectare bouwland en 
heide tezamen met 3 boerderijen 
op het Hooghout aan, uit 
dankbaarheid jegens de broeders 
voor het verzorgen van haar 
vader in Huize Padua te Boekel. 

1900-1904: 
Broeders ontwikkelen plan om op 
de landerijen een huis tot 
woonplaats van Eerwaarde 
broeders en verpleging van 
psychisch gestoorden te bouwen. 

Het plan bestond uit een hoofdas 
met aan het begin van de as het 
hoofdgebouw en de kapel. Haaks 
op de hoofdas een tweede as. 
Aan deze tweede as en 
spiegelsymmetrisch t.o.v. de 
hoofdas lagen vier grote 
paviljoens. Verder het landschap 
in lagen, aan de hoofdas, er nog 
boerderijen, een school en een 
watertoren. (zie figuur 9 en 11) 

12 januari 1904: 
Eerste eenentwintig idioten 
komen vanuit Boekel met paard 
en wagen aan op Huize Assisië. 

1904-1960: 
Huize Assisië werd gekenmerkt 
door veel bouwactiviteiten. (zie 
figuur 10) 
Arbeidstherapie therapie was de 
geldende zorgvisie . 
Alle idioten bouwden mee aan de 
paviljoens, kregen gezamenlijke 
scholing en speelde in de vrije tijd 
gezamenlijk een potje voetbal. 

1960-1990: 
Volgens 
gedragswetenschapp 
ers moest er meer 
aandacht komen voor 
het individu (mensen 
met een 
verstandelijke 
handicap), waardoor 
de zorgvisie wijzigde. 
Gevolg was dat er 
meer personeel bij 
moest komen en dat 
de grote paviljoens 
plaats moesten 
maken voor kleinere 
wooneenheden. 

1990-2003: 
De zorgvisie is 
wederom gewijzigd 
(volwaardig 
burgerschap) en men 

' is heden ten dage 
van mening dat 
mensen met een 
verstandelijke 
beperking moeten 
leven in de 
maatschappij. 
Gevolg is dat Assisië 
de laatste jaren een 
leegloop kent en 
gebouwen en terrein 
in een neerwaartse 
spiraal van verval en 
verpaupering zijn 
geraakt. 

2004-2104: 
Hoe kan Assisië 
duurzaam worden 
herontwikkelt? 

Gesc 
1.5 

iedenis 



Ten zuidoosten van Assisië ligt de N65. 
Heden ten dage is is de N65 nog een 
rijksweg , maar in de toekomst zal dit naar 
alle waarschijnlijkheid een autosnelweg 
worden. Hierdoor wordt de bereikbaarheid 
van de locatie verbeterd, waardoor de reistijd 
met zo'n 15 minuten zal afnemen. 
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Figuur 13: Assisië en Italië 

Vanuit de ontstaansgeschiedenis van Assisië is een 
relatie tussen Assisië als instituut voor de zorg 
voor mensen met een verstandelijke handicap en 
Assisië gelegen in Italië. 

Ten noordwesten van Assisië ligt 
het spoortracé van 's
Hertogenbosch naar Tilburg. 
Momenteel is er geen station en 
dus kan Assisië niet direct 
bereikt worden per spoor. Om 
per openbaar vervoer op Assisië 
te komen, dient men vanuit 's
Hertogenbosch of Tilburg de 
buurtbus te nemen, hierdoor is 
de reistijd per openbaar vervoer 
zelfs vanuit BrabantStad erg 
lang . Indien er station nabij 
Assisië zou liggen zal de reistijd 
met het openbaarvervoer met 
zo'n 30 tot 45 minuten verkort ___ _ 



Figuur 14: Assisië in Europa 

Assisië ligt centraal tussen de 
Deltametropool, het Ruhrgebied 
en de Vlaamse Ruit met 
respectievelijk; 6,1 miljoen, 7,3 
miljoen en 4,2 miljoen inwoners. 
De gemiddelde reistijd met de 
auto vanuit deze stedelijke 
netwerken bedraagt 
respectievelijk; 1:11 uur, 1:37 
uur en 1:20 uur. 
Reizen met het openbaar vervoer 
is momenteel alleen te doen 
vanuit de Deltametropool, de 
reistijd bedraagt dan gemiddeld 
2:31 uur. Als in de toekomst de 
HSL in gebruik is en er vanuit 
BrabantStad goede verbindingen 
komen op deze lijnen, door 
middel van HSL-shuttle's, dan zal 
reizen met het openbaar vervoer 
vanuit het Ruhrgebied en de 
Vlaamse Ruit aantrekkelijker 
worden. 

Binnen een straal van 
zo'n 10 kilometer 
liggen; de Efteling, het 
land van Ooit, de 
Beekse Bergen, het 
groene woud en het 
nationaalpark de 
Loonse en Drunense 
Duinen. Deze vrijetijds 
voorzieningen hebben 
behoefte aan 
verblijfsaccommodatie, 
zodat ze een groter 
bereik hebben wat leidt 
tot meer potentiële 
bezoekers. Door 
specialisatie en 
samenwerking kunnen 
deze voorzieningen 
gezamenlijk het hart 
van BrabantStad op de 
kaart zetten. 

Figuur 15: Assisië in BrabantStad 

BrabantStad is een samenwerking 
tussen de steden Breda, Eindhoven, 
Helmond, 's-Hertogenbosch en 
Tilburg. BrabantStad streeft naar het 
realiseren van topvoorzieningen op 
het vlak van zorg en cultuur, het 
behoud van groen en het ontwikkelen 
van een excellent openbaar 
vervoersnetwerk. Het OV-netwerk zal 
doormiddel van HSL-shuttle's in 
Breda en Eindhoven worden 
gekoppeld aan het HSL-netwerk. 
BrabantStad telt zo'n 1,4 miljoen 
inwoners en tezamen met de 
Deltametropool, het ruhrgebied en de 
Vlaamse Ruit leven er zo'n 19 miljoen 
mensen rondom Assisië. 
De gemiddelde reistijd vanuit 
BrabantStad naar de locatie bekijken 
bedraagt O: 30 uur per auto en 1: 23 
uur met het openbaar vervoer. 



Rijksweg N65 
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Figuur 19: Historische verkaveling op ' t HoogHout 



1.7 Geologie 
Assisië is gelegen op het HoogHout. Zoals de naam al doet vermoeden is het HoogHout een hoger gelegen gebied, waar in vroeger t ijden duurzame houtsoorten, zoals 
eiken en beuken, groeiden. Net als de Loonse en Drunense Duinen is het HoogHout gevormd door zandverstuivingen na de laatste ijstijd . De ruimte tussen de Loonse 
en Drunense duinen en het HoogHout.is lager gelegen, in dit "dal" stroomt de Zandley. (zie figuur 20) 

Na de kap van het hout op het HoogHout zijn er heidevelden ontstaan. Op de overgangen van hoog naar laag is men begonnen met het in cultuur brengen van de 
grond. De grond werd ontgonnen in stroken die van hoog naar laag afliepen. Op de hogere delen werden de hoeves gebouwd, de lager delen werden respectievelijk 
gebruikt als bouwland en hooiland. De aller hoogste delen met heide werden gebruikt om de schapen op te laten grazen. Deze delen zijn pas is de 20ste eeuw 
ontgonnen. 
In de verkavelingstructuur rondom Assisië is dit nog goed zichtbaar. De verkaveling boven de HoogHoutseweg heeft een duidelijke strokenpatroon, terwijl 
verkaveling onder de HoogHoutseweg wordt gekenmerkt door een grootschaliger blokkenpatroon. (zie figuur 19) 
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1.8 De ruimtelijke kwaliteiten van 

Na een screening van de ruimtelijke 
elementen op het terrein van Assisië is 
vastgesteld welke gebouwen of delen van het 
terrein voldoende ruimtelijke kwaliteit bezitten 
om voor de toekomst behouden te blijven en 
welke gebouwen of delen van het terrein op 
de schop mogen. 

De stedenbouwkundige opzet van Assisië 
bestaat uit een hoofdas met daar haaks op 
een secundaire as, ASsisië. 0 
De kapel en het hoofdgebouw vormen het ene 
uiteinde van de hoofdas. Het andere uiteinde 
wordt "beëindigd" door de Rijksweg N65. 
Naast de hoofdas liggen 't dorpshuis (22), de 
werkplaats (24 ), de oude school (27) de 
keuterboerderij (33), de tuimelaar (28), eiken 
(23 en de leemkuilen (29). Deze ruimtelijke 
elementen zijn beeldbepalend voor de hoofdas 
en erg interessant voor bezoekers van buiten 
en dienen daarom behouden te blijven. 

Ruimtelijke elementen als het wandelpark en 
parkachtige inrichting (34), het 
activiteitencentrum (35), HoogHoutseweg 1 
(36), de kangaroehof (37), begraafplaats (38) 
en theater d'n Herd (39) zijn 
herkenningspunten op het terrein en dragen 
zo bij aan de geborgenheid van Assisië en 
worden voor de toekomst behouden. 

Winkelcentrum De Gied (40), 
activiteitenruimte de papillon ( 41), het 
medisch centrum (42), paviljoen voor muziek 
en speltherapie ( 43) en de woningen op 
Assisië ( 44) bezitten geen enkele ruimtelijke 
kwaliteiten en zijn ook niet beeldbepalend en 
kunnen daarom worden gesloopt. 
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Te behouden ruimtelijke elementen aan de Hoofdas 



Overige te behouden ruimtelijke elementen op het terrein 
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Figuur 45: toekomstscenario 

24 



1.9 Toekomstscenario 
De oorzaak van het verval en de verpaupering schuilt in de visie van het volwaardig burgerschap. De mensen met een verstandelijke handicap hebben 
het geborgen Assisië verlaten en zijn naar de maatschappij verhuisd, met als doel aanzien en waardering te krijgen om zodoende tot zelfontplooiing te 
komen. 

Echter volgens de motivatietheorie van Maslow zal de beoogde zelfontplooiing met de visie van het volwaardig burgerschap nooit bereikt worden. 
Om tot zelfontplooiing te komen dienen achtereenvolgens de eerste vier treden van de piramide Maslow beklommen te worden. Door het verlaten van 
het geborgen Assisië vervallen de tweede en derde trede en zal de top nooit bereikt worden. Conclusie is dat de mensen met een verstandelijke 
handicap op Assisië dienen te blijven wonen! 
Om aanzien en waardering te verkrijgen welke leidt tot zelfontplooiing, en dus een waardig burgerschap, dient de maatschappij naar Assisie te komen. 

Een voorwaarde vanuit het bestemmingsplan is dat de te ontwikkelen nieuwe functies zorg gerelateerd moeten zijn. Volgens het standpunt van stichting 
prisma ten aanzien van de herontwikkeling van Assisië dienen de nieuwe faciliteiten voldoende prikkels te genereren die leiden tot gevoel van aanzien en 
waardering die weer leidt tot zelfontplooiing. Een combinatie van de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap met preventieve zorg in de vorm 
van vrijetijdsbesteding voldoet aan beide vertrekpunten. 

Vrijetijdsbesteding sluit aan bij de enorme potentie van de Locatie Assisië: 
De centrale ligging, de goede bereikbaarheid, landelijke en natuurlijke locatie en omgeving, grote vrijetijdsvoorzieningen als de Efteling en nationaalpark 
de Loonse en Drunense Duinen en de behoefte aan verblijfaccommodatie vanuit deze voorzieningen, hebben ertoe geleid dat de maatschappij in de 
vorm van een vakantiepark voor korte vakanties en gericht op jonge gezinnen naar Assisië komt. 

Voornamelijk de hoofdas biedt voldoende ruimtelijke kwaliteiten om een goede verbinding tussen het vakantiepark en Assisië tot stand te brengen. 

De neerwaartse spiraal van verval en verpaupering van Assisië wordt duurzaam gekeerd door Assisië aan te houden als een geborgen omgeving voor 
zo'n 300 jonge en oude mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke handicap en door tevens een 3500 bedden tellend vakantiepark voor korte 
vakanties en gericht op gezinnen en families met kinderen aan Assisië toe te voegen. Hierbij dient de vormgeving zodanig te zijn dat uitwisseling tussen 
beide groepen zal plaats vinden. 
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2. Het Masterplan 

Figuur 46: impressie asdeel 2 van de hoofdas 
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2.1 Ontwerpopgave 
De visie om de neerwaartse spiraal van verval en verpaupering duurzaam te keren door enerzijds Assisië aan te houden als een veilige en geborgen 
omgeving voor mensen met een verstandelijke handicap en anderzijds door een vakantiepark, met 3500 bedden, voor korte vakanties en gericht op 
gezinnen met jonge kinderen toe te voegen, leidt tot de volgende ontwerpopgave; 

Geef Assisië en het vakantiepark op stedenbouwkundig schaalniveau vorm, waarbij; 
De mensen met een verstandelijke handicap zelfstandig kunnen wonen en/of werken (dagbesteding, therapie, enz.) en/of ontspannen in een geborgen 
omgeving en daarnaast moet de uitwisseling met de toeristen kunnen plaats vinden zodat voldoende waardering en aanzien gegenereerd wordt om tot 
zelfontwikkeling te komen. 
De toeristen op avontuurlijke wijze kunnen genieten van de cultuurhistorische locatie, de landelijke omgeving en de toeristische trekpleisters in het 
gebied, waarbij zij op ongedwongen wijze tot uitwisseling komen met de mensen met een verstandelijke handicap. 
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2.2 Stedenbouwkundig concept 
Volgens het essay 'Op zoek naar nieuw publiek domein' schuilt een succesvolle uitwisseling tussen verschillende maatschappelijke groepen niet in het 
domweg bij elkaar stoppen van verschillende groepen in één ruimte, maar in de mogelijkheden die gecreëerd worden door deze verschillende groepen 
met behoud van de eigen kwaliteiten in de directe nabijheid van elkaar te situeren en daar waar overlappen zijn relaties te leggen die ongedwongen 
leiden tot het 'verspringen' van het perspectief, uitwisseling. Deze strategie vormt het stedenbouwkundige concept waarop het vakantiepark en Assisië 
zullen worden (her)ontwikkeld . 

Het volgen van deze strategie leidt tot een driedeling en heeft gevolgen voor de omgeving waarin Assisië gelegen is. De driedeling bestaat uit 
verblijfsaccommodatie voor de mensen met een verstandelijke handicap, verblijfsaccommodatie voor de toeristen en als verbinding van de toeristen 
naar de mensen met een verstandelijke handicap de faciliteiten. (zie figuur 47) 

De faciliteiten vormen de overlap tussen de toeristen en de mensen met een verstandelijke handicap. Hier worden dan ook de relaties gelegd die 
ongedwongen leiden tot uitwisseling tussen beide groepen. De huidige hoofdas wordt ingericht met faciliteiten, omdat de hoofdas: voor de mensen met 
een verstandelijke handicap bekend terrein (veilige omgeving) is, cultuurhistorische waarde met historische architectuur en fraaie groenstructuur bezit 
die interessant zijn voor de toeristen en voldoende ruimtelijke kwaliteiten bevat voor inrichting met faciliteiten. 

Overdag kan het grootste deel van de toeristen genieten van de toeristische trekpleisters in het gebied. Op de dag van aankomst en vertrek, laat in de 
middag en 's-avonds overlappen de activiteiten van de toeristen in aard en/of ruimte de activiteiten van de mensen met een verstandelijke handicap. Op 
deze momenten kunnen relaties gelegd worden tussen beide groepen, zowel in aard als ruimte. Bijvoorbeeld 's-avonds gaan zowel de toerist als de 
verstandelijk gehandicapte een biertje drinken in één van de cafeetjes. Of de toerist gaat eten in het restaurant en iemand met een verstandelijke 
handicap is in hetzelfde restaurant ober of kok. Of de toerist laat zich lekker masseren ter ontspanning terwijl de mensen met een verstandelijke 
handicap zich laten masseren in dezelfde ruimte op een ander moment, als vorm van therapie. 

De verblijfsaccommodaties voor beide groepen verschillen te veel van karakter en worden daarom van elkaar gescheiden. Assisië is reeds een geborgen 
omgeving voor de mensen met een verstandelijke handicap en zal dit ook blijven. De verblijfsaccommodatie voor de toeristen dient enerzijds buiten de 
fysieke begrenzing van Assisië te liggen en anderzijds dient het aan te sluiten op de hoofdas met faciliteiten. De verblijfsaccommodatie is daarom 
gesitueerd aan een reeds bestaande as in het landschap die de hoofdas snijdt. 
De verblijfsaccommodatie van de toeristen zal gericht zijn op een avontuurlijk verblijf in een landelijke, open, setting. De verblijfsaccommodatie voor de 
mensen met een verstandelijke handicap is gericht op een geborgen, besloten, setting. 

Het gebied dat is vormgegeven wordt begrensd door de spoorlijn, de Gijzelsestraat, de Rijksweg N65 en de Gommelsestraat. De agrariërs en 
natuurwaarden in het gebied zijn in het vormgevingsproces meegenomen. 
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Om het bestaande landelijke karakter tot een landelijk avontuur 
voor de toeristen te maken, is het gebied opnieuw verkaveld. De 
nieuwe verkaveling bestaat uit stroken die de as, waaraan het 
vakantiepark is opgehangen, snijden. De breedte van de stroken 
varieert om zo de bestaande agrarische bedrijven en woningen op 
te kunnen nemen. Iedere strook bevat een landelijk thema, 
bijvoorbeeld een weiland met melkkoeien, een heideveld met 
schapen, een akker met boomkweek, een akker met asperges of 
een bos. 
Om deze landelijke thema's tot een avontuurlijke beleving te 
maken, zullen 10 meter brede groene coulissen met een 
wisselende hoogte de stroken scheiden, zodat de landelijke 
thema's niet ineens zichtbaar zijn, maar ontdekt moeten worden. 
De overgang van de lage coulissen, maximaal 1,5 meter, naar de 
hoge coulissen, zo'n 5-15 meter, is gelegen daar waar de 
historische verkaveling de coulissen snijden. Hierdoor blijft het 
onderscheid tussen het strokenpatroon boven de HoogHoutseweg 
en het Blokkenpatroon onder de HoogHoutseweg, en daarmee het 
cultuurhistorische verhaal, behouden. (zie figuur 48) 

Door de komst van toeristische verblijfsaccommodatie zal het 
landbouwareaal en daarmee de productie afnemen. Uitgaande van 
een schaalvergrotende landbouw is dit ongunstig voor de 
overgebleven boeren in het gebied. Echter volgens het boek 'de 
Virtuel boer' van J.D. van de Ploeg is de toekomst van het 
boerenbedrijf niet gebaat bij grootschaligheid, maar bij verbreding. 
Door onder andere het produceren van kwaliteitsproducten (zie 
figuur 49) die rechtstreeks geleverd worden aan Robin Hood is het 
mogelijk het bedrijfsresultaat in de toekomst te consolideren en 
zelfs uit te bouwen. Te denken valt hierbij aan biologische zuivel, 
vlees, groenten en fruit die op de boerderijen geproduceerd 
worden en direct geleverd worden aan Robin Hood. De boeren 
krijgen hierdoor een hogere prijs per product, Robin Hood heeft 
producten van een hoge kwaliteit die door de mensen met een 
verstandelijke handicap verwerkt worden tot heerlijke gerechten 
die door de toeristen worden geconsumeerd in ruil voor cashgeld. 

De nieuwe strokenverkaveling met landelijke thema's worden 
doorgezet op Assisië. Hierdoor wordt Assisië zowel ruimtelijk als 
functioneel betrokken bij het gebied, waardoor er nieuwe relaties 
met de omgeving zullen ontstaan. Om naast de ruimtelijke 
betrokkenheid met de omgeving ook een eigen geborgen ruimte te 
blijven, worden de groene coulissen op Assisië maar zo'n 0,5 
meter hoog. 
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34 Figuur 50: omgeleide HoogHoutseweg 

Ten zuiden van Assisie doorsnijdt de HoogHoutseweg de hoofdas en vormt de 
begrenzing van Assisië en draagt daarmee bij aan de geborgenheid van Assisië. Echter 
voor de gewenste uitwisseling tussen de toeristen en de mensen met een 
verstandelijke handicap vormt de HoogHoutseweg een te harde begrenzing, daarom is 
de HoogHoutseweg boven over Assisië heen omgeleid. Een nieuwe zachte begrenzing 
zal de geborgenheid van Assisië waarborgen en tevens de uitwisseling tussen beide 
groepen niet in de weg staan. 



In het zuidwesten, deels binnen en deels buiten het gebied, liggen "de Leemkuilen". "de 
Leemkuilen" zijn ontstaan door leem- en zandwinning en vormen nu een geïsoleerd 
natuurgebiedje. Ten behoeve van de verstandelijk gehandicapten en de toeristen wordt een 
deel van "de Leemkuilen" gebruikt voor recreatieve doeleinden. Te denken valt hierbij aan 
het verhuren van waterfietsen, speelstrand en een zonnige boulevard. 
Om de recreatiedruk op de meest waardevolle delen van "de Leemkuilen" te voorkomen, 
wordt het recreatiewater door middel van een "open" (doorspoelbaar) dam afgescheiden van 
het natuurwater. Ter compensatie zullen ecologische verbindingszones gerealiseerd worden, 
zodat de geïsoleerd gelegen Leemkuilen verbonden worden met de natuurgebieden in de 
regio, zoals de Brand, het groene woud en het Brokkenbroek. 

Eén van de ecologische verbindingszones is de 7 meter brede watergang. De watergang 
verbindt de leemkuilen met het in het noord-oosten gelegen "Brokkenbroek". 
Naast de functie als ecologische verbindingszone, vormt de watergang de nieuwe zachte 
begrenzing van Assisië. 35 



figuur 52, organlSatle veoi>lijfsaceommodatie op het geborgen en sfeenfOlle Assisië 



2.4 Assisië 
Door het waardig burgerschap, te behalen op eigen terrein in plaats van in de maatschappij, zal het aantal mensen met een 
verstandelijke handicap op Assisië toenemen tot circa 300 individuen. De samenstelling van deze groep mensen zal, zowel in leeftijd als 
in mate van zelfstandigheid, diverser worden. 

(A) 100 mensen met een grote behoefte aan geborgenheid en een zeer beperkte zelfstandigheid. 
(B) 100 mensen met een redelijke behoefte aan geborgenheid en een beperkte zelfstandigheid. 
(C) 100 mensen met een matige behoefte aan geborgenheid en een redelijke zelfstandigheid. 

Afhankel ijk van de behoefte aan geborgenheid en de mate van zelfstandigheid zijn er een drietal woningtype te onderscheiden, die per 
typologie worden ondergebracht in woongebouwen. De zorgwoningen (A) zijn gericht op de bewoners die behoren tot groep A. De twee 
woongebouwen met ieder 50 zorgwoningen beëindigen de secundaire as, ASsisië, op Assisië. De 100 inleunwoningen (B) zijn opgehangen 
aan de secundaire as in zowel nieuwe woongebouwen als bestaande gerenoveerde en herbestemde gebouwen, zoals respectievelijk de 
kangaroehof en theater d/n Herd. Deze woningen zijn bedoeld voor de verstandelijk gehandicapten uit groep B. De bewoners die behoren 
tot groep C wonen in aanleunwoningen (C). De aanleunwoningen zijn vrij over het terrein gesitueerd in 3 tot 4 laagse verticale 
gebouwtjes. (zie figuur 52) 

De geborgenheid van Assisië, in ruimtelijke zin, ontstaat enerzijds door een duidelijke begrenzing van Assisië met beperkte toegang tot 
de reeds bestaande infrastructuur. Anderzijds ontstaat de geborgenheid door de faciliteiten te concentreren aan de hoofdas, als een soort 
van "centrum", met daar omheen de verblijfsaccommodatie, hierdoor ontstaat samenhang. 
Binnen deze geborgen omgeving wordt de zelfstandigheid vormgegeven door Assisië verschillende sferen mee te geven. Op het terrein 
zijn reeds drie sferen aanwezig, park, centrum en weide. Naast het ruimtelijk betrekken van Assisië bij het gebied zorgt de nieuwe 
verkavelingstructuur voor extra diversiteit. (zie figuur 52) 

Resumerend kan gesteld worden dat de gebouwen zonder enige ruimtelijke kwaliteit (zie hoofdstuk 1.8) gesloopt worden, bestaande 
beeldbepalende gebouwen, infrastructuur en groenstructuur behouden blijven, nieuwe woongebouwen en strokenverkaveling met 0,5 
meter hoge coulissen aan Assisië worden toegevoegd en de faciliteiten worden geconcentreerd aan de hoofdas als een "centrum". 

Assisië wordt zo een geborgen omgeving waar mensen met een verstandelijke handicap zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen, 
werken en ontspannen. Om daarnaast tot uitwisseling met de toerist te komen zijn de faciliteiten voor zorg, werken (doe faciliteiten) en 
ontspannen (vrije tijds faciliteiten) gesitueerd aan de hoofdas, op deze thema's wordt in paragraaf 2.6 verder ingegaan. 
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Aguur 53: benader\ng van het vakantiepark 



2.5 Vakantiepark 
2.5.1 Benadering 

Bij het benaderen van het vakantiepark presenteert het vakantiepark 
zich meerdere malen, om zo de toeristen te prikkelen en richting te 
geven. Vanaf de snijpunten van de grenzen van het gebied is een 
toren te zien. Dit geeft de toeristen het eerste gevoel van maat en 
schaal van het vakantiepark. Tevens geeft het de toeristen een 
richting aan waar ze naar toe moeten. (zie figuur 53 en 54) 

De toeristen die met de auto over de Rijksweg N65 komen, zullen de 
toren niet alleen op de snijpunten zien, maar ook na het passeren 
van de kruising nog een aantal keren. Doordat zij rijden over de 
weg, verandert de distantie ten aanzien van de toren en zal het 
beeld van de toren steeds scherper worden. Het besef ontstaat dat 
de entree van Robin Hood niet lang meer op zich laat wachten. 
Wanneer de toren voor het laatst uit het gezichtsveld verdwijnt, 
komt de entree in beeld. 
Voor de toeristen die met de trein komen, is het niet belangrijk dat 
zij de toren tijdens het rijden van de trein meerdere malen zien. Zij 
hoeven immers zelf niet te sturen. Bij het verlaten van het station is 
het wel van belang dat de toerist de toren in beeld krijgen. Dit om te 
weten waar men moet inchecken. 
(zie figuur 53) 

Naast de oriëntatie van de toerist bij het benaderen van Robin Hood 
dient de toren ook binnen het gebied als een oriëntatiepunt. Vanaf 
de verblijfsaccommodatie en/of de as waaraan de 
verblijfsaccommodatie is gelegen is de toren regelmatig zichtbaar, 
waardoor men weet waar de hoofdas en daarmee de faciliteiten zijn 
gelegen. 

De panoramaverdieping in de toren biedt een prachtig uitzicht over 
de omgeving en legt visuele relaties met andere hoogbouw in de 
omgeving, zoals onder andere 'de Cenakel' torens in Tilburg en de 
Pagoda van de Efteling. 

De hoogte van de toren is afhankelijk van het aantal obstakels die 
het zicht richting de toren belemmeren. De woning nabij de kruising 
van het spoor met de Gommelsestraat vormt de grootste niet aan te 
passen belemmering. De afstand tussen de kruising en het obstakel 
is 91 meter. Het obstakel heeft op de zichtlijn een hoogte van 4,8 
meter. De hellingshoek komt daarmee op 3 graden. De afstand van 
de kruising tot het gebouw is 1120 meter. De toren moet (tangens 3 
graden x 1120 meter = 59 meter) meer dan 60 meter hoog zijn. 





2.5.2 Entree 

Door de hoofdas aan de andere kant van de 
Rijksweg N65 te beëindigen met een 30 meter 
hoge folly, kruist de hoofdas de Rijksweg en is er 
een entree gecreëerd. Door de coulissen langs de 
hoofdas eveneens door te trekken over de 
rijksweg N65 ontstaat er een binnengebied, 
waardoor de N65 in plaats van de grens van het 
gebied, even onderdeel van het gebied wordt. De 
coulissen vormen dan de grens tussen het gebied 
en de omgeving. (zie figuur 56) De coulissen 
worden geperforeerd zodat deze groene massieve 
toegangspoorten vormen die aan de binnenkant 
afgewerkt zijn met ruw metselwerk. 
(zie figuur 55) 

Vanuit Tilburg (blauwe lijn in figuur 56) 
De toeristen die vanuit de richting Tilburg komen 
passeren de toegangspoort, rijden rond de folly, 
steken de N65 over en rijden zo de 
parkeergarage in. 
Bij vertrek rijden zij de parkeergarage uit, ronden 
de folly en gaan onder de toegangspoort door 
terug naar huis. 

Vanuit 's-Hertogenbosch (rode lijn in figuur 56) 
De toeristen vanuit de richting 's-Hertogenbosch 
gaan onder de toegangspoort door, ronden de 
folly en rijden de parkeergarage in. 
Bij vertrek ronde zij de folly en rijden 
poort door richting huis. 





2.5.3 Parkeren 

Om op avontuurlijke wijze het landschap te 
kunnen beleven is het noodzakelijk om de auto 
uit te komen! 

Na het passeren van de toegangspoort wordt de 
auto daarom geparkeerd in een 2- laagse 
parkeergarage gelegen aan weerszijden van de 
hoofdas. (zie figuur 57) Omdat bij de beleving 
van landelijk avontuur geen auto's gewenst zijn, 
is de parkeergarage voor een deel in de grond 
verzonken (boven grondwater, omdat verlaging 
gedurende de uitvoering niet wenselijk is voor 
bestaande fauna) en voor het andere deel 
verstopt in een dicht bos. 
Door middel van vides in de verdiepingsvloer zal 
licht en lucht toetreding plaatsvinden. 
Regenwater wordt opgenomen door de bomen op 
de verdiepingsvloer. Overtollig water loopt vanuit 
de verdiepingsvloer naar de groene bakken in 
het souterrain. Hier wordt het water opgenomen 
door de bomen en planten of trekt het in de 
grond. 
De garage wordt voor voetgangers ontsloten aan 
de hoofdas. (zie figuur 58) 

Benodigde parkeerplaatsen t.b.v. Robin Hood = 
1000 plaatsen voor 3500 bedden, echter bij 
vertrek en aankomstdagen zullen er meer 
parkeerplaatsen benodigd zijn. Ik stel dat er ten 
minste 2000 plaatsen dienen te zijn . 
36 auto's/travee/laag x 2 lagen = 72 
auto's/travee (zie figuur 59) 
500 meter parkeerlengte / 17,5 meter/travee = 
28 traveeën. 
28 x 72 auto's = 2016 auto's. 

Door slimme arrangementen samen te stellen 
kunnen de vertrek- en aankomstdagen op 
andere dagen vallen dan de topdagen voor de 
Efteling, zaterdag en zondag. Zo kan de Efteling 
de overcapaciteit van de parkeergarage op 
topdagen aanwenden. Het gaat hier dan om 
ongeveer 1000 plaatsen, dus zo 'n 3500 
bezoekers. Hier mee zou de Efteling 2,5 hectare 
aan eigen parkeerplaats kunnen gebruiken voor 
uithreidina v;:in het n;:irk . 
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1 figuur 59: schematische opzet travee 
60 rreter 



Figuur 61: logistiek van personen, bagage en goederen. 

gebouwnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
afstand tot gebouw 3 {m) 270 357 0 384 270 594 447 818 870 818 892 880 1066 1360 1197 1188 1627 1386 801 
afstand tot gebouw 3 {m) 270 357 0 384 
afs tand tot gebouw 7 (ml 177 443 0 371 4-23 246 
afsland to t gebouw 12 (ml 218 292 0 186 480 
afstand to t gebouw 18 (ml 269 198 353 0 

maximum afstand gemrnetdr: aLtand figuur 60: af standtabel 



2.5.4 Logistiek 

Bagage (rode lijn in figuur 61) 
Accommodatie boeken en elektronisch toegangspasje ontvangen per 
post; Elektronisch toegangspasje geeft toegang tot parkeergarage en 
registreert meteen wie er is aangekomen; Garage is opgedeeld in 
zones die gekoppeld zijn aan de verschillende verblijfsaccommodaties; 
bewegwijzering en elektronische slagbomen leiden de toerist met auto 
naar de juiste zone; In de zone staan 1 of meerdere genummerde 
bagagekluiswagentjes waarin de bagage wordt opgeborgen; Toerist 
meldt zich bij receptie, niet voor registratie, maar om welkom te 
worden geheten; Toerist kan meteen gaan genieten van vakantie; Laat 
in de middag of vroeg in de avond gaat de toerist naar zijn 
accommodatie waar de bagagekluiswagen met daarin de bagage ook 
naar toe is gebracht; Toerist pakt bagage uit kluis en gaat relaxen in 
de accommodatie. 
Bij vertrek gaat het in principe hetzelfde, zij het in net een andere 
volgorde. (zie figuur 63) 
50 liter (0,05 m3) bagage/persoon x 404 personen in grootste 
accommodatie = 20.000 liter (20 m3) bagage in bagagekluiswagen. 
afmeting bagagekluiswagen lxbxh=lx2xl,5=20, 1=6,7 meter. 
is behoorlijk lang, opdelen 2 of 3 kleiner wagentjes, dan is de 
loopafstand van de auto naar de bagagekluiswagen ook kleiner. 

Goederen (rode lijn in figuur 61) 
Het aan- en afvoeren van goederen en de bagagekluiswagentjes 
gebeurt niet via de as waaraan het vakantiepark is opgehangen, maar 
via de Hooghoutseweg, een "zandpad" ten zuiden van de as met 
verblijfsaccommodatie en door de 10 meter brede coulissen. Het 
goederentransport gebeurt met elektrotractortjes, deze geven het 
minste overlast en passen in de landelijke beleving. 

Personen (blauwe lijn in figuur 61) 
Door het thema landelijk avontuur is het vakantiepark ruim van opzet. 
De gemiddelde loopafstand tussen de verblijfsaccommodatie en de 
hoofdas is 801 meter. Door deze afstanden is de kans aanwezig dat de 
toeristen na hun bezoek aan de Efteling meteen gaan eten en dan naar 
de accommodatie gaan om daar de avond door te brengen. Zodat ze 
"het hele eind 's-avonds niet nog een keer hoeven te lopen". Dit zal de 
uitwisseling tussen de toeristen en de verstandelijk gehandicapten in 
gevaar brengen. Door rolpaden tussen de gebouwen 3 en 7, 7 en 12 en 
12 en 18 aan te brengen wordt de gemiddelde loopafstand verkort tot 
246 meter, terwijl de ervaring van ruimte behouden blijft. 
(zie figuur 60, 61 en 62). 

AANKOMST 

[EJ ~xe 

-~~ ~-
[EJ e*e ~ 

VERTREK 

receptie n tcn,n 

1 

recep tie in toren 

[EJ 

[EJ 45 

Figuur 63: logistiek bagage bij aankomst en vertrek 



Figuur 64: basis-hoogte verhouding van de massa's 
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2.5.5 Landelijke setting massa's met verblijfsaccommodatie 

Om de toeristen op avontuurlijke wijze te laten genieten van de landelijke omgeving, dient er voldoende landbouwareaal beschikbaar te blijven om als decor te 
kunnen dienen. De verblijfsaccommodatie wordt daarom vormgegeven als achttien compacte massa's, gemiddelde farmax rond de 2,8. Dit is ruim 9 keer 
compacter dan een vakantiewoning op een doorsnee vakantiepark (farmax 0,3). (zie figuur 66) 
Om de beleving van het landelijke landschap verder te vergroten zijn de massa's over het gebied verspreid en bevat iedere strook maximaal 1 massa met 
verschillende type verblijfsaccommodatie. (zie figuur 65) 
Het afwisselende karakter van de groene coulissen zorgt er voor dat de door het landschap verspreide compacte massa's niet allemaal gelijktijdig zichtbaar zijn, ze 
zullen ontdekt moeten worden. 
Naast de beleving van het zichtbare landschap, hebben veel toeristen, Volgens de 'Nota Belvedere' uit 1999, ook interesse in het onzichtbare, historische, 
landschap. Daarom zal, naast het behouden van de cultuurhistorische gebouwen op Assisië en de cultuurhistorische assen, het historische kavelpatroon beleefbaar 
worden gemaakt. Het simpelweg herstellen van de oude kavelstructuren is daarbij niet de oplossing. Dit zal het avontuurlijke aantasten. Daarnaast zullen de 
relatief kleine kavels niet passen in een agrarische bedrijfsvoering en zal de gewenste landelijke beleving komen te vervallen. Door de massa's op de belangrijkste 
kavellijnen van de historisch verkaveling te situeren en door deze lijnen door middel van sneden in iedere massa zichtbaar te maken, worden de massa's aan de 
plek verankerd. De sneden in de massa's te samen met de afwissellende hoge en lage groene coulissen wekt het historische kavelpatroon weer tot leven, zowel 
vanaf de grond als vanaf de panoramaverdieping in de toren, massa 3. (zie figuur 65) 

De 18 massa's zijn opgehangen aan een bestaande as in het landschap. Daarvan liggen 13 massa's aan weerszijde van de as en 5 massa's op de as. Deze 5 
massa's vormen rustpunten, eindpunten en een oriëntatiepunt. De massa's 7 en 12 vormen rustpunten. Deze extra functie wordt ruimtelijk gearticuleerd door een 
grotere afmeting dan de 13 massa's aan weerszijde van de as. De massa's 1 en 18 beëindigen de as, om dit ruimtelijk tot uitdrukking te brengen, zijn deze 
massa's weer groter dan de hiervoor beschreven massa's. De toren, massa 3, vormt samen de openruimte voor het gebouw een rustpunt aan de kruising van de 
hoofdas en as waaraan de massa's zijn opgehangen. Tevens dient de 70 meter hoge toren als oriëntatiepunt. (zie figuur 64.) 

data-tabel massa rt.mffi' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 totaët 
hotel ad"ltal 1 1 2 

beö'.len lsti.J<sl 216 216 432 
bvo lm2l 4160 4~0 8320 

groepen <64 ad"ltal 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 21 
personen of beö'.len (slU<sl 128 64 64 64 64 64 128 64 64 64 64 128 64 64 64 64 64 64 1344 
ilcM:lueel kamer bvo lm2l 1800 900 900 900 900 900 1800 900 900 900 900 1800 900 900 900 900 900 900 18900 
!foepen <36 ad"ltal 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 21 
pel'9Jnen of beö'.len lslU<sl 108 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 72 7~ 
nclvdueel kamer bvo lm2l 1590 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 1060 11130 
1 ri meerlaagse aantal 45 4 1 5 5 5 30 5 5 4 4 30 4 5 4 4 4 11 175 
~parlementen beo:len lslU<sl 248 22 6 28 28 28 166 28 28 22 22 166 22 28 22 22 22 62 %8 

bvo (m2) 4300 380 120 480 480 480 2850 480 480 380 380 2850 3B0 480 380 380 380 1010 16650 
totaal / massa beo:len lsti.J<sl 484 122 322 128 128 128 330 128 128 122 122 330 122 128 122 122 122 414 3500 

bvo lm2) 7690 1810 5710 1910 1910 1910 5180 1910 1910 1810 1810 5180 1810 1910 1810 1810 181() 7130 55,000 
enveloçpe lxbxh(m3l 40,4030 30.30.15 25,25.70 3030,15 30.30.15 30.30.15 40.40.20 30.30.15 30.30.15 30,30,15 30.30.15 40.40.20 30.30.15 30.30.15 30.30.15 3030.15 30.30.15 40.40.30 
FARMAX <MIJF!JY) 4.8 2,0 9,1 2,0 2,1 2,1 31 2.1 2,1 2,0 2,0 3,2 2,0 2,1 2,0 2,0 2,0 45 

Figuur 66: tabel met vierkantenmeters verblijfsaccommodatie 
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Het vakantiepark, bestaande uit 18 massa's, is gesitueerd op het hooghout een, ten opzichte van de omgeving, hoger gelegen gebied. Het verschil in 
hoogte is ontstaan na de laatste ijstijd toen wind vrij spel had over de uitgestrekte open vlakte . Zand en leem werden door de wind meegevoerd en 
vormden stuifzandheuvels, ook wel forten genaamd. Naast de landschappelijke betekenis van het woord fort heeft het ook een architectonische betekenis, 
namelijk die van militair versterkt bouwwerk. Een architectonisch fort wordt gekenmerkt door een geometrisch opgezet massief bouwwerk dat verscholen 
ligt in het groen en een goed uitzicht heeft over het landschap. Het grote verschil met een kasteel is dat een kasteel refereert aan romantische taferelen 
als balkonscènes met prinsen en prinsessen. De karakteristieken van het fort sluiten aan bij het beeld van landelijk avontuur. (zie figuur 67) 
De massa's met verblijfsaccommodaties voor het vakantiepark zijn daarom vormgegeven als eigentijdse forten. 
Het vormgeven van de forten geschied volgens spelregels (zie figuur 70), om zowel samenhang als diversiteit tussen de verschillende forten te verkrijgen. 
(zie figuur 68) De buitenste schil van de forten wordt opgetrokken uit een ruwe baksteenschil. (zie figuur 71) De wanden aan de centrale ruimte worden 
voorzien van een "zacht" landelijke materiaal, zoals bijvoorbeeld riet of wilgentenen. 

Afhankelijk van programma en ligging ten aanzien van de as heeft ieder fort een bouwenveloppe (zie figuur 66) gekregen waarbinnen het fort 
ontworpen dient te worden. 
Binnen deze enveloppe wordt een massa met een vierkante, rechthoekige, cirkelvormige of ovale plattegrond en hoogte gekozen. 
De blokachtige massa's zijn op de windrichtingen georiënteerd. Hierdoor lopen de historisch kavellijnen niet evenwijdig met de ribben van 
blok, waardoor de kavellijnen beter leesbaar zijn. 
De verkregen massa vormt de basis van het fort 
In ieder fort wordt een centrale ruimte gemaakt waaraan de verschillende typen van verblijfsaccommodatie worden ontsloten. De centrale ruimte 
en de onderste verblijfsaccommodaties zijn 1,5 meter boven het maaiveld gelegen. Hierdoor kan er ook vanaf dit niveau over de lage coulissen 
(1,5 m hoog) heen gekeken worden. De centrale ruimte loopt niet helemaal tot bovenaan door, de bovenste verdieping(en) vormt een soort van 
deksel. 
Dit is enerzijds gedaan om de forten ook vanaf de panorama verdieping van de toren (fort 3) als massa's te laten overkomen, anderzijds om de 
sneden als gevolg van de historisch kavellijnen zichtbaar te maken. Deze sneden zitten ten minste in de deksel, maar kunnen ook doorgezet 
worden over de onderliggende verdieping(en). Zolang de massa maar als massa ervaarbaar blijft. 
Extra openingen, niet in de deksel, kunnen onder andere meer lucht en licht in de centrale ruimte brengen of de massa spannender en diverser 
maken. 
Als gevolg van de voorgaande stappen is de basismassa uitgehold tot een unieke en spannende massa. (zie figuur 69) 
Door het toevoegen van ruimtelijke elementen, die ondergeschikt zijn aan de massa, aan de gevel kunnen zowel de massa als de 
verblijfsaccommodatie in de massa geaccentueerd worden . Bijvoorbeeld een appartement dat is gethematiseerd als uitkijkhut. 
Met behulp van hangbeplanting langs de gevel wordt het fort nog avontuurlijker, zeker als de beplanting deels voor doorkijkjes en entree hangen. 
De 13 forten die aan weerszijde van de as zijn gelegen, worden van af de achterkant betreden. De benadering van het fort wordt daarmee 
uitgesteld, waardoor het fort goed vanaf verschillende kanten bekeken kan worden. Bij het betreden van het fort middels een "brug" is de -
kijkrichting terug naar de as en evenwijdig aan de coulissen het open veld in. De forten die op de as liggen worden direct vanaf de as betreden. -.1~"::.: 

Het hoogteverschil tussen de centrale ruimte en de as worden hier niet overbrugd door een brug welke buiten het fort is gelegen, maar middels 
een hellingbaan die in de plint is opgenomen. 
Door een andere basismassa te kiezen, die gelegen is in een andere strook, is een geheel ander fort te maken. Dit fort is wel duidelijk familie van 
het besproken ronde fort. (zie figuur 68) 

Samenvattend kan gesteld worden dat de vormgeving van: de benadering, de entree, het parkeren, de logistiek, de setting en de vormgeving van de 
verblijfsaccommodatie als forten er toe bijdragen dat de toeristen op een avontuurlijke wijze kunnen genieten van de cultuurhistorische en landelijke 
omgeving. 



Figuur 72: inventarisatie 

Inventarisatie van de reeds op Assisië aanwezige vierkantenmeters facilitaire ruimten en de benodigde vierkantenmeters facilitaire ruimten voor het vakantiepark 
gegroepeerd in vijf categorieën. 

facil itaire facilitaire facilitaire facilitaire facilitaire 
ruimte (m2) * ruimte (m2) ruimte (m2) • ruimte (m2) ruimte (m2) * 

Algemene faciliteiten Horeca faciliteiten werkplaats werktu igkunde 900-m vrije tijdsfaciliteiten subtotaal vrije tijd buiten 7231 

parkeren 50000 o-m-a eetcafe 165 o-m-a-n werkp laats schilder 90 o-m uitleen bsk 60 o-m-a subtotaal vrije tijd binnen 10503 

receptie 263 o-m-a buffetrestaurant 532 m-a buitenploegen 338 o-m El'A ReFEl IReateF 600 subtotaal vrije tijd 17733 

kruidenier 394 o-m a la carte restaurant 556 m-a papil Ion 375 o-m Sf30ltYele ~ 

internet 66 o-m-a snackbar 224 m-a harlekijn 225 o-m ffiafle§e 9-7é totaal m2 binnenruimte 28392 
winkelruimte 1000 m-a pizzeria 416 m-a de gouw 150 o-m zwemparadijs 2000 m-a totaal m2 buitenruimte 57231 
(vakantie)leenclub 131 m-a strandpaviljoen 266 o-m-a-n subtotaal dagbesteding 1268 theater 1000 a-n totaal m2 faciliteiten 85623 
telefooncel 15 o-m-a pannekoeken 426 m-a Zorgfaciliteiten amusementshal 150 m-a-n 

wiAkeleeAtFUFA Ele §iea 638 dorpshuis 188 o-m-a-n bewegingstherapie 150 o-m-a (pool)biljart 150 m-a-n 

hoofdgebouw 1875 - subtotaal horeca 2772 muziek en speltherapie 300 o-m-a (overdekte) speeltuin(en) 1500 o-m-a-n 

opleidingsschool 210 - Doe faciliteiten kapel 263 o-m-a boogschieten 170 m-a-n 

wasseri j 1088 - tuinhuis 141 o-m tuimelaar/ de dommel 675 o-m-a bowlingbaan 180 m-a-n • indicatie voor het gebruik van de faciliteit 
vergaderfaciliteiten 500 o-m-a werkplaats loodgieter 41 o-m medisch centrum 1350 o-m-a fietsverhuur 1034 o-m-a gedurende de dag. 

feestfaciliteiten 500 a agrarische dienst 285 o-m kuur- en beautycentrum 750 o-m-a jeu de boules 440 m-a-n o = ochtend gebruik (8:00 - 12:00 uur) 

vw 100 o-m-a werkplaats metselaar 94 o-m sauna 500 o-m-a waterfietsverhuur 100 o-m-a m = middag gebruik (12:00 - 18:00 uur) 

tentoonstellingsruimte 125 m-a bloemenkas 1200 o-m turks stoombad 500 o-m-a klimwand 100 o-m-a-n a = avond gebruik (18:00 - 22:00 uur) 

galerie 100 m-a aktivit. Centr. hindeloop 1050 o-m kuurbaden 500 o-m-a manege 2908 o-m-a n = nacht gebruik (22:00 - 1 :00 uur) 

museum 100 m-a aktivit.centr. biezenmortel 1275 o-m bruiningsapparatuur 250 o-m-a midgetgolf 996 m-a - = niet van toepassing 

station-vogelvlucht 700 o-m keuterboerderij 825 o-m squashbaan 250 o-m-a sport/speelveld 4125 m-a 

subtotaal algemeen buiten 50000 werkplaats eletricien 900-m fitness 197 o-m-a multifunctionele sporthal 640 m-a-n 

subtotaal alqemeen binnen 7166 werkplaats timmerman 900-m overdekt zwembad 1000 o-m-a tafeltennis 171 m-a 

subtotaal lichaam 6684 tennisbanen 2009 o-m-a 
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2.6 De hoofdas 
2.6.1 Programma 

De hoofdas wordt ingericht met faciliteiten die ongedwongen leiden tot 
uitwisseling tussen de toeristen en mensen met een verstandelijke 
handicap. 

Om enige grip te krijgen op de globale omvang van het programma en 
inzicht te krijgen in eventuele categorieën is er een inventarisatie 
gemaakt van de reeds op Assisië aanwezige vierkantenmeters facilitaire 
ruimten en de benodigde vierkantenmeters facilitaire ruimten voor het 
vakantiepark. (zie figuur 72) 

Uit de inventarisatie blijkt dat het programma met de benodigde 
vierkantenmeters is onder te verdelen in vijf categorieën : algemene 
faciliteiten, horecafaciliteiten, doe faciliteiten, zorg faciliteiten en vrije 
tijdsfaciliteiten. De algemene en horeca faciliteiten zijn ondersteunend 
aan de doe-, zorg- en vrije tijdsfaciliteiten, wat inhoudt dat er drie 
hoofdcategorieën zijn waar de subcategorieën onderdeel van uitmaken. 

Tevens blijkt uit de inventarisatie dat de verschillende 
programmaonderdelen die behoren tot een zelfde hoofdcategorie veelal 
op dezelfde momenten gebruikt worden . Door deze 
programmaonderdelen in de nabijheid van elkaar te situeren is kans op 
uitwisseling het grootst. 



Figuur 
74

: de hoofdas "erdeeld in twee delen 



deel 2 van de 

2.6.2 Organisatie 

De kapel en de folly vormen de hoofdas. De toren, ter 
plaatse van het snijpunt van de hoofdas met de as 
waaraan het vakantiepark is opgehangen, knipt de hoofdas 
in twee delen. (zie figuur 74) 
Asdeel 1, van de folly naar de toren, vormt geen 
verbinding van het vakantiepark naar Assisië. Aan dit deel 
van de hoofdas worden de auto's geparkeerd in een 2-
laagse parkeergaard. (zie hoofdstuk 2.5.3) 
Aan asdeel 2, de verbinding van het vakantiepark naar 
Assisië, zijn de faciliteiten georganiseerd. Het programma 
is opgedeeld in vijf groepen. Twee van de vijf groepen zijn 
ondersteunend aan de overige drie groepen. Deze drie 
groepen zijn ieder in een zone georganiseerd, de twee 
ondersteunende groepen zijn verdeeld over de zones. 
(hoofdstuk 2.6.1 en figuur 72) 

Zone A: 
In zone A zijn de faciliteiten georganiseerd die betrekking 
hebben op vrije tijdsbesteding, zoals waterfietsen verhuur, 
subtropische zwembad, manege, theater, enz. 
Zone A wordt gekarakteriseerd door grote compacte 
gebouwen met veel vrije ruimte om de gebouwen heen. In 
deze vrije ruimte is plaats voor een speeltuin, 
recreatiewater en sportvelden. (zie figuur 73, 75 en 77) 

Zone B: 
Zone B heeft het karakter van een gemoedelijke straatje 
met historische architectuur. In deze laan zijn de doe 
activiteiten georganiseerd. Te denken valt hierbij aan 
schi lderateliers, Keuterboerderij, kaasmakerij, bakker, enz. 
(zie figuur 73, 75 en 76) 

Zone C: 
Centraal op Assisië, rondom de kapel worden de zorg 
faciliteiten georganiseerd. Rondom de kapel komen 
gebouwen, met vergelijkbare hoogte als het Hoofdgebouw. 
Hierdoor ontstaat er een besloten plein. 
(zie figuur 73 en 75) 

De opeenvolging van de zones en ruimtelijke karakters 
geeft een overgang van vrije tijd naar zorg en daarmee 
van het vakantiepark naar Assisië. De zonering heeft een 
filterende werking op de stroom van toeristen naar Assisië. 
In zone A komen verhoudingsgewijs meer toeristen dan in 
zone C. Dit zal positieve gevolgen hebben voor de 
gewenste uitwisseling. 





2.6.3 Routing 

De hoofdroute van de hoofdas is de as zelf. Afhankelijk van de zone heeft de hoofdas verschillende karakters. In zone A verschijnt de hoofdas als 
parklaan (zie figuur 77) terwijl in zone B de hoofdas het karakter van een gemoedelijk straatje heeft (zie figuur 76). 
Naast de hoofdas als hoofdroute, heeft zone A nog vier andere routes met ieder een ander karakter. Enerzijds om het open karakter van de zone te 
versterken en anderzijds om de stroom toeristen te kunnen verwerken zonder het gevoel van ruimte te verstoren. 
De eerste route voert over het grasland langs de sportvelden, dit is de sportdreef. De arcade geeft uitzicht op de leemkuilen en biedt een droge route 
vanaf het vakantiepark naar 'de brug' (zie hoofdstuk 3). De derde extra route is de boulevard . De boulevard ligt ten zuid westen van de hoofdas en ligt 
zodoende de gehele middag en avond in de zon. De laatste route voert onder langs de waterlijn van de leemkuilen en is het strand . 
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2.6.4 ViaVogelVlucht 

Om de toeristen daadwerkelijk zover te krijgen om naar vakantiepark te komen en de toeristen op avontuurlijke wijze te laten genieten van de trekpleisters in de 
omgeving een spectaculaire kabelbaanverbinding vanaf het vakantiepark met panoramische vergezichten over de Loonse en Drunense Duinen naar de Efteling 
essentieel. Het station van ViaVogelVlucht is gelegen aan de hoofdas. Vanaf hier voert ViaVogelVlucht langs het "NS-station" naar "de Rustende Jager". Tussen "de 
Rustende Jager" en "Bosch en Duin" baant Viavogelvlucht zich een weg tussen het nationaalpark de Loonse en Drunense Duinen en De Brand door. De toerist heeft 
hier een panoramisch vergezicht over de grootste zandbak van West-Europa. Verder bestaat de kans om reeën te zien die foerageren van de duinen naar de brand. 
Het laatste stuk gaat ViaVogelVlucht door het bos. De snede die ontstaat in het bos zorgt voor licht en lucht op de bosbodem, hierdoor neemt de diversiteit in flora 
en fauna toe. ViaVogelVlucht eindigt bij de Efteling (zie figuur 79 en 81) 
De cabines zijn als bollen, cockpits, vormgegeven (zie figuur 80) en gekleurd in verschillende pasteltinten. De cockpits zijn opgehangen aan een kabel en deze is 
weer opgehangen aan masten. Door de ronde eigentijdse vormgeving, pastelkleuren en lichte dimensionering van constructie vormt ViaVogelVlucht geen storend 
element aan de horizon. 
Viavogelvlucht is een cirquitbaan. Het transportsysteem is een combinatie tussen het Funitel en het Gondola systeem. ViaVogelVlucht bezit het comfort, 4-6 
persoonscockpits, en vertraagde instap op de stations van het Gondola systeem. Van het Funitel systeem bezit ViaVogelVlucht de snelheid en windbestendigheid. 
(zie figuur 78) 
DATA 
Uitgaande van een maximale bezetting dan moeten al deze toeristen voor 12:00 uur in de Efteling zijn. 
gebruikers: max. 7000 toeristen capaciteit: 3500 personen/uur 
traject : 12 kilometer snelheid: ca . 24 kilometer/uur 
poort Efteling open: 9:30 uur park Efteling open: 10:00 uur 
Eerste cockpit vertrekt om 9:00 uur en arriveert om 9:30 uur bij de Efteling. 
Om 11:00 uur vertrekt de "laatste" cockpit en arriveert om 11:30 uur bij de Efteling. 
Bij maximale bezetting is iedere toerist voor 12: 00 uur in de Efteling ! 
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2.7 Resumé Masterplan 
Succesvolle uitwisseling tussen de toeristen en de mensen met een verstandelijke handicap wordt behaald door de verblijfsaccommodatie van de 
toeristen in de nabijheid van de verblijfsaccommodatie voor de mensen met een verstandelijke handicap te situeren en door middel van de faciliteiten 
een verbinding tot stand te brengen. 

Een nieuwe verkaveling in de vorm van stroken, gescheiden door open tot gesloten door de historische verkaveling geïnspireerde coulissen, vormen het 
bestaande landelijke landschap om de toeristen op een avontuurlijke wijze van de landelijke omgeving te kunnen laten genieten. De bestaande 
HoogHoutseweg staat uitwisseling tussen de toeristen en de mensen met een verstandelijke handicap in de weg en wordt daarom omgeleid. Een zeven 
meter breder watergang neemt de begrenzende functie van de HoogHoutseweg over zonder de uitwisseling in de weg te staan. 

Door het slopen van de gebouwen zonder enige ruimtelijke kwaliteit, het behouden van beeldbepalende gebouwen, infrastructuur en groenstructuur, 
toevoegen van nieuwe woongebouwen en strokenverkaveling met 0,5 meter hoge coulissen en door de faciliteiten te concentreren aan de hoofdas als 
een "centrum" wordt Assisië een geborgen omgeving waar mensen met een verstandelijke handicap zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen, werken 
en ontspannen. 

De vormgeving van: de benadering, de entree, het parkeren, de logistiek, de setting en de vormgeving van de verblijfsaccommodatie als forten dragen 
er toe bijdragen dat de toeristen op een avontuurlijke wijze kunnen genieten van de cultuurhistorische en landelijke omgeving. 

De hoofdas wordt ingericht met faciliteiten die ongedwongen leiden tot uitwisseling tussen de toeristen en mensen met een verstandelijke handicap. De 
toeristen kunnen zo genieten van de historisch architectuur aan de hoofdas en voor de mensen met een verstandelijke handicap is het bekend terrein en 
dus veilig en geborgen. 
ViaVogelVlucht is een spectaculaire kabelbaan verbinding van het vakantiepark door het nationaalpark de Loonse en Drunense Duinen naar de Efteling. 
ViaVogelVlucht zorgt er voor dat de toeristen op een avontuurlijke wijze kunnen genieten van de toeristische trekpleisters in het gebied en waarborgt de 
toestroom van toeristen naar de hoofdas en waarborgt daarmee de uitwisseling tussen de toeristen en de mensen met een verstandelijke handicap. 
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3. 'De Brug' 

Symbool voor en onderdeel van de verbinding van de maatschappij naar mensen met een verstandelijke handicap 

Figuur 83: 'de Brug ' 
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3.1 De ontwerpopgave 
Vanuit de visie van het waardig burgerschap, mensen met een verstandelijke handicap niet naar de maatschappij brengen, maar de maatschappij naar 
de mensen met een verstandelijke handicap brengen, heb ik de wens een gebouw te ontwerpen dat deze visie symboliseert. 
Concreet voor dit project: om de verbind ing van de toeristen naar de mensen met een verstandelijke handicap op Assisië te symboliseren. 
Om deze visie te symboliseren zal het gebouw ook onderdeel zijn van de verbinding van de toeristen naar mensen met een verstandelijke handicap op 
Assisië . De opgave luidt zodoende; 

Ontwerp een gebouw dat symbool staat voor en onderdeel is van de verbinding van de toeristen naar de mensen met een verstandelijke 
handicap op Assisië. 

Het uiteindelijke doel dat bereikt dient te worden is dat het gebouw, als symbool voor en onderdeel van de verbinding van het vakantiepark naar Assisië, 
uitwisseling tussen de toeristen en de mensen met een verstandelijke handicap genereert. 
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3.2 gebouwconcept 
3.2.l 'de Brug' 
Om de verbinding van de toeristen naar de mensen met een verstandelijke handicap op Assisië te symboliseren zal het gebouw worden vormgegeven als een brug, 'de 
Brug'. 
Bij een brug wordt al gauw gedacht aan een civieltechnische brug, een brug voor het zo efficiënt mogelijk doorvoeren van verkeer. Dit beeld past niet bij Robin Hood en 
dient losgelaten te worden. Om het beeld van een civieltechnische brug los te kunnen laten, is het woord brug met behulp van het Van Dale woordenboek onderzocht, 
dit heeft geleid tot de volgende definitie: 

Een brug is een verbinding door de lucht van de ene zijde van een begrenzing naar de andere zijde van diezelfde begrenzing. 

Vanuit de definitie zijn er een aantal steeds terugkomende karakteristieken vastgesteld; 
1.) Bij een brug is altijd sprake van twee verschillende richtingen, de richting van de grens en de richting van de verbinding over de grens heen. 
2.) Een brug gaat altijd door de lucht, zou je onder de grens doorgaan dan spreek je van een tunnel, zou je door de grens heen gaan spreek je van een poort en zou je 

de grens op een gelijk niveau overgaan, spreek je van een overgang. 
3.) Een brug wordt altijd gemaakt om een bepaalde ruimte te verbinden met een andere ruimte. Er is dus sprake van een beweging van de ene naar de andere ruimte. 

Om te kunnen ervaren dat je van de ene naar de andere ruimte gaat, dien je de grens te kunnen ervaren. 
Vanuit de definitie en daarmee samengaand de steeds terugkomende thema's is het vormgevingsconcept van het gebouw ontwikkeld. In het vervolg van dit hoofdstuk 
zal het vormgevingsconcept worden uitgewerkt, aan de hand van de bovenstaande thema's 
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'de Brug' dient naast symbool voor ook 
onderdeel van de verbinding van de 
toeristen naar mensen met een 
verstandelijke handicap op Assisië te zijn. 
Deze verbinding wordt gevormd door de 
faciliteiten, deze faciliteiten zijn 
georganiseerd aan de hoofdas, asdeel 2. 
'De Brug' zal ook aan dit deel van de 
hoofdas worden gesitueerd. 
Om de symboliek van 'de Brug' 
versterken zal 'de Brug' een relatie aangaan 
met de zeven meter brede watergang die 
Assisië afgrenst van het vakantiepark. Dit 
leidt tot drie mogelijke posities van 
Brug', precies op het snijpunt van de 
hoofdas met de watergang of rechts of links 

1 van de hoofdas. Indien 'de brug' precies op 
het snijpunt zal worden gesitueerd, vormt 
het een poort en geen brug. Een poort heeft 
als doel mensen buiten te houden en past 
daarmee niet in het plan Robin Hood. De 
ruimte rechts van de hoofdas heeft veel 
minder kwaliteit dan de ruimte links van de 
hoofdas. Daarom is 'de Brug' links van de 
hoofdas in relatie met de watergang 
gesitueerd . 



station viavogelvlucht 

overdekte speelruimte 

boogschieten 

bowling 

66m2 

500 m2 

100 m2 

100 m2 

100 m2 

700 m2 

1500 m2 

2000 m2 

1000 m2 

750 m2 

170 m2 

180 m2 

100 m2 

640 m2 

94 m2 

8000 m2 

factor voor saniair, verkeersruimten, opslag, enz. 1,5 

netto vloero ervlak 12000 m2 

factor voor constructie 

Als gevolg van de situering van 'de Brug' in relatie tot de watergang en links van de hoofdas, is 'de Brug' in zone A komen te liggen. In zone A zijn de faciliteiten 
gericht op vrije tijd, zoals sport, spel en shoppen, georganiseerd . Zone A wordt gekarakteriseerd door grote compacte gebouwen met veel vrije ruimte om de 
gebouwen heen. In deze vrije ruimte is plaats voor een speeltuin, recreatiewater en sportvelden. 
Om 'de Brug' onderdeel te laten zijn van de verbinding van de toeristen naar de mensen met een verstandelijke handicap op Assisië, wordt 'de Brug' een groot 
compact gebouw met een programmering gericht op vrije tijd. Om de brug ook op programmatisch gebied tot een symbool te maken, zijn er speciale 
programmaonderdelen, zoals het beginstation voor ViaVogelVlucht, de verbinding van Robin Hood naar de Efteling en een internetcafé als verbinding met de 
wereld. 

66 Figuur 87: 'de Brug' in zone A 



3.2.4 2 gebouwdelen. 

Aan de hoofdas, ter plaatse van de 
watergang en in de zone met recreatieve 
faciliteiten, is 'de Brug' gelegen. 

Karakteristiek 1: 
'De Brug' zal bestaan uit twee 
gebouwdelen die symbool staan voor de 
twee richtingen, de eerste karakteristiek 
van een brug, een lineaire onderbouw en 
een lineaire bovenbouw. 

Karakteristiek 2: 
Door de bovenbouw ten opzichte van de 
onderbouw op te tillen, wordt het effect 
van het door de lucht over de onderbouw 
heen gaan bereikt. Daarmee wordt 
voldaan aan de tweede eigenschap van 
een brug. 

Karakteristiek 3: 
De derde en laatste karakteristiek van 
een brug is de beweging van het 
vakantiepark naar Assisië dit zal in de 
bovenbouw (hoofdstuk 3.4) worden 
behandeld. 

Figuur 88: 2 gebouwdelen 

Lucht 
Bovenbouw door 
over de onderbou 

Watergang 
Watergang onderdeel 
van de onderbouw. 

Bovenbouw 
De bovenbouw gaat in een 
andere richting, van het 
vakantiepark naar Assisië, over 
de onderbouw en daarmee de 
watergang heen. De 6 
verdiepingen, 80x27,5 m2, 
tellende bovenbouw herbergt de 
overige 13200 m2 BVO. 

Onderbouw 
De onderbouw ligt evenwijdig 
aan de watergang die 
onderdeel uit zal maken van de 
onderbouw. De 120x55 
vierkantenmeter grote 
onderbouw herbergt 3000 m2 
BVO de overige ruimte in de 
onderbouw is bedoeld als 
groenstrook met watergang. 
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3.3 onderbouw 
De drie evenwijdig aan de watergang gelegen, en de 
hoofdas snijdende, wanden vormen de structuur van de 
deels in het landschap verzonken onderbouw waarover de 
bovenbouw heen zal gaan. De wanden worden uitgevoerd 
in beton en bekleed met schanskorven gevuld met 
natuursteen. (zie figuur 92) 

Het onder de glazen kap schuilgaande zwemparadijs 
vormt een vanzelfsprekende overgang van de leemkuilen 
naar de watergang en verankert zo de onderbouw aan de 
plek. (figuur 89 en 90) 

De patrijs poorten halverwege de waterlijn bieden tijdens 
het zwemmen zicht op de leemkuilen en het glazen dak 
biedt een zichtrelatie met ViaVogelVlucht 
(zie figuur 90 en 91) 

Naast het zwemparadijs met secundaire ruimten wordt 
ook de steiger voor het aanmeren van waterfietsen en 
kano's en een multifunctionele sporthal met de daarbij 
onder andere behorende kleedkamers in de onderbouw 
gesitueerd. (zie figuur 93 en 94) 

De fysieke toegang vanuit de bovenbouw tot de 
onderbouw wordt gerealiseerd door een drietal liften. 

Figuur 91: doorsnede onderbouw 

□ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ 

□ □ □ □ 



Figuur 93: lste bouwlaag onderbouw (schaal 1: 500) 
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3.4 bovenbouw 
3.4.1 Massastudie 
Het excentrisch positioneren van de bovenbouw ten aanzien van 
de onderbouw resulteert in: (zie figuur 95 en 96) 
Een dynamische compositie van de bovenbouw ten opzichte van 
de onderbouw; 
Een betere verhouding tussen de schaal van de bovenbouw en 
de schaal van de Tuimelaar, het schaalverschil tussen de 
bovenbouw en de watergang vormt geen probleem meer, omdat 
het over de watergang heen gaan van de bovenbouw meer op 
toeval lijkt te berusten; 
De betonnen schijfvormige ondersteuningen die aan de zijde van 
het vakantiepark benodigd zijn, staan haaks op de structuur van 
de onderbouw en vormen zo vanuit constructief oogpunt het 
begin van de bovenbouw. 

Het weghalen van een aantal bomen aan de hoofdas, zonder 
daarbij de beleving van de as te verliezen, daar waar de bomen 
begrenst worden door de watergang gaat de bovenbouw over de 
grens heen het beeld de beweging van het vakantiepark naar 
Assisië wordt versterkt. (zie figuur 97 en 98) 

Figuur 95: bovenbouw gecentreerd t.a .v. onderbouw, statisch 

Figuur 96: bovenbouw excentrisch t.a.v. onderbouw, dynamisch 



Figuur 100: bedompte ruimte onder bovenbouw 

Hap uit bovenbouw 

Figuur 99: vanuit perspectief geven de happen duidelijke 

Door het excentrisch positioneren van de bovenbouw ten opzicht van de onderbouw (figuur 96) is tussen de bovenbouw en het strand een bedompte ruimte ontstaan. 
(figuur 100) Een hap, links onder, uit de buik van de bovenbouw verbetert de ruimtelijke kwaliteit aanzienlijk. Een tweede hap uit de rechter bovenhoek maakt de 
bovenbouw, vooral gezien vanuit het perspectief, veel dynamischer. (figuur 99 en 101) 

De ingrepen van: het excentrisch positioneren van de bovenbouw ten opzichte van de onderbouw, het weghalen van de bomen aan de hoofdas en door happen uit de 
bovenbouw te halen, versterken de derde karakteristiek van een brug, het bewegen van de ene ruimte (vakantiepark) naar de andere ruimte (Assisië). 
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3.4.2 Vormgevingsconcept 

De wens om de verbinding van de toeristen naar de mensen op Assisië te 
symboliseren is gevonden in het vormgeven van het gebouw als brug. Een 
brug wordt gekenmerkt door een drietal karakteristieken. Bij een brug is altijd 
sprake van twee richtingen, de richting van de grens en de richting over de 
grens heen. In het gebouw is dit vertaalt in twee gebouwdelen, de onderbouw 
evenwijdig aan de watergang met daaroverheen de bovenbouw haaks op de 
onderbouw. Door de bovenbouw ogenschijnlijk te laten zweven boven de 
onderbouw gaat de bovenbouw door de lucht over de onderbouw heen, de 
volgende karakteristiek van een brug. De laatste karakteristiek van een brug 
is de karakteristiek van de beweging van het vakantiepark naar Assisië, deze 
karaktereigenschap is leidend geweest bij de vormgeving van de bovenbouw. 

Bij een beweging is er altijd sprake van richting. Om de bovenbouw de 
ervaring van richting te geven is het idee ontstaan om de bovenbouw vorm te 
geven door middel van het procédé extruderen. 

Extruderen is een procédé waarbij buizen,draden, staven, bakstenen, tegels, 
e.d. worden vervaardigd, door een plastisch homogeen materiaal onder hoge 
druk in verwarmde toestand door een opening met een bepaalde vorm te 
persen. (figuur 102) 

Producten vervaardigd door middel van extrusie worden gekenmerkt door dat: 
- deze producten over de gehele lengte dezelfde doorsnede hebben; 
- de tangentiale vlakken, de vlakken evenwijdig aan de extrusie richting, een 

vlak oppervlak hebben; 
- de axiale, kopse, vlakken plastisch zijn; 
- het product bestaat uit een homogeen materiaal; 
- het product twee hele sterke richting kent evenwijdig aan de axiale as; 
- de producten lineaire ruimten/holten hebben. 

Naast de wens om de verbinding van de toeristen naar de mensen op Assisië 
te symboliseren in een gebouw, dient het gebouw ook onderdeel te zijn van 
de verbinding van het vakantiepark naar Assisië. Dit wordt bewerkstelligd 
door een groot deel van de faciliteiten gericht op vrije tijd te huisvesten in 'de 
Brug'. Een deel van de faciliteiten heeft behoefte aan statische ruimten. 

Ruimten gevormd door extrusie zijn lineair en daarmee per definitie niet 
statisch. Door dwars wanden toe te staan, kunnen binnen de lineaire ruimten 
statische ruimten worden gevormd. De dwarswanden en eventueel extra 
vloeren en plafonds dienen in materiaal en textuur duidelijk te contrasteren 
met de wanden van de lineaire ruimten. 
Door de statische ruimten af te wisselen met lineaire ruimten als gangen en 
hellingbanen blijft de lineaire ervaring van de bovenbouw behouden zonder 
van de programmering af te wijken. 
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een zee van landsch~ 

Leemkuilen 

3.4.3 de geextrudeerde doorsnede 

De kenmerkendste eigenschappen van een 
geextrudeerd product is dat het over de 
gehele lengte dezelfde doorsnede bezit. 
De meest interessante doorsnede om te 
extruderen is ontworpen vanuit; 
- omgevingsfactoren als zonlicht en uitzicht; 
- de verschillende eigenschappen van het 
programma; 
- de wens om een route van hellingbanen en 
gangen te maken. 

Het speelstrand en de boulevard bijvoorbeeld 
hebben een panoramisch uitzicht over een 
zee van landschap met 's-avonds de 
ondergaande zon. Een ander voorbeeld vormt 
het theater, in een theater dient het donker 
te zijn, vandaar dat de theaterzaal niet aan 
de gevel is gesitueerd. 
De ontworpen doorsnede wordt geextrudeerd 
tot een lengte van zo'n 80 meter. 
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3.4.4 Structuur 

De draagstructuur van de geextrudeerde doorsnede wordt primair gevormd door betonnen dwarswanden waaraan stalenvakwerken zijn opgehangen. 
Stalen druk- en trekkolommen met daaraan stalen randliggers en de tussen de stalenvakwerken en/of randliggers gelegen kanaalplaatvloeren vormen 
de secundaire constructie . De kanaalplaten worden afgestort met een gewapende druklaag zodat deze een schijf vormen die horizontale krachten 
kunnen opnemen en afvoeren. (figuur 104) 

De constructieve verbinding tussen de bovenbouw en de onderbouw wordt verkregen door ringvormige stalen sokkels. De ring wordt gevuld met aan- en 
afvoerleidingen voor de bovenbouw de daarna overblijvende ruimte wordt gevuld met beton . 

Door de draagstructuur ook de indeling van de gevel te laten dicteren wordt de draagstructuur verheven tot een structuur. De grote vlakken gevel 
openingen definiëren de dwarswanden. De kleine geperforeerde gevelopeningen en alternerende druk- en trekkolommen maken de vakwerk die schuil 
gaan achter de gevel bekleding zichtbaar. Door op Assisië de dwarswand niet samen te laten vallen met het einde van de gevel, wordt de suggestie 
gewekt dat het gebouw beweegt van het vakantiepark naar Assisië. (figuur 105) 



prefab elementen mogelijk. dak en buik tegel verband 

horizontale dilataties mogelijk 

langskant tegel verband 

Kopkant tegel verband verticale dilatat ies mogelijk. 

78 Figuur 106: verwerkingsprincipe van de als baksteen verschijnende leemproducten. 



3.4.5 Materialisatie 

Door het procédé van extrusie vervaardigde vormen worden deze gekenmerkt doordat ze bestaan uit een homogeen materiaal. De geextrudeerde 
doorsnede wekt de suggestie geheel te bestaan uit diep bruine waalformaat bakstenen (figuur 107), zowel van buiten (dak, gevels en buik, figuur 109 
en 110) als van binnen (wanden, vloeren en plafond). De variatie in textuur en voeg en nuancering in de kleur maken verschillende sferen mogelijk. 
Om verschillende producten, splijttegels, steenstrips en bakstenen, de suggestie te laten wekken dat ze baksteen zijn, is een zorgvuldige detaillering van 
belang. Door de producten in tegelverband uit te voeren en door alle producten in dezelfde richting te verwerken, worden de aansluiting tussen de 
verschillende producten sterk vereenvoudigd, eventueel prefabricage mogelijk gemaakt, dilataties nagenoeg onzichtbaar en is het in één oogopslag 
duidelijk dat het hierom een bekleding gaat. 
De wanden, vloeren en plafonds die afwijken van de geextrudeerde doorsnede worden uitgevoerd in houten delen. De houten delen worden van een 
transparante pastelkleurige beits voorzien. (figuur 108) De zachte, frisse, pastelkleurige houten delen contrasteren met de harde, grauwe, diep 
bruingekleurde geextrudeerde doorsnede en houden daarmee het verhaal van de geextrudeerd doorsnede instant. 

Tege/verband 
Feitelijk is tegelverband geen verband, waardoor de sterkte van het metselwerk beperkt is. De bakstenen vertonen onderling geen enkele overlap. 
In het metselwerk treden buigende momenten op door de windbelastingen. De afwezigheid van een overlapping tussen de bakstenen reduceert de 
opneembare buigspanning. Om dit effect te kunnen opvangen is toepassing van een roestvrijstalen lintvoeg wapening noodzakelijk. Bij toepassing van 
waalformaat bakstenen dient deze wapening om de zes lagen metselwerk te worden aangebracht. 
Tevens zullen de spouwankers in een dambordpatroon worden aangebracht. 
Met deze twee maatregelen zal een fraaie maar ook sterke gevel van metselwerk worden verkregen. 
(Brickvision, nr. 1-2004) 
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Figuur 111: Technische dwarsdoorsnede 
schaal 1 :200 
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Scheurvorming 
Om scheurvorming in het metselwerk te voorkomen als gevolg van het doorbuigen van de stalen vakwerkliggers die zij bekleden, dient de bijkomende 
doorbuiging beperkt te worden. Waar de NEN-norm een maximale bijkomende doorbuiging van 1/300 van de overspanning toestaat, adviseert CUR 
aanbeveling 82 de bijkomende doorbuiging (U) van stalen liggers die metselwerk dragen te beperken tot 1/1000 van de overspanning. 
(Baksteen, nr. 14- 2005) 
Dit betekent dat bij gelijkblijvende moment (M), overspanning (1) en elasticiteitsmodulus (E) het kwadratisch oppervlakte moment (I) zo'n drie keer 
groter dient te worden. (Ubijkomend=0,064* Ml2/EI) 
Omdat de breedte (b) van de ligger niet toeneemt, dient de hoogte tot de derde macht (h3

) met een factor drie toe te nemen. (I=1/12bh3
) Dit resulteert 

er in dat de hoogte van de ligger 1,45 groter dient te zijn dan bij een bijkomende doorbuiging van 1/300 van de overspanning. De vuistregel om de 
hoogte van een ligger te bepalen, h= 1/10 tot 1/15 van de overspanning, is gebaseerd op een bijkomende doorbuiging van 1/300 van de overspanning. 
Om aan de eis van 1/1000 van de overspanning te kunnen voldoen, dienen de vuistregels 1,45 keer aangescherpt te worden. De vuistregels luiden nu 
1/7-1/10 van de overspanning. 
De liggers in 'de Brug' voldoen alle aan de strengere vuistregels en scheurvorming als gevolg van bijkomende doorbuiging wordt hiermee voorkomen. 

Witte uitbloei 
Witte uitbloei op het baksteenmetselwerk is niet gewenst en dient daarom voorkomen te worden, maar wat is witte uitbloei, wat is de oorzaak van witte 
uitbloei en hoe kan het worden voorkomen in de bovenbouw? Hieronder een onderzoekje naar deze vragen. 
In metselwerk komen wateroplosbare bestanddelen voor, die afkomstig kunnen zijn uit de steen en/of de mortel. De meest voorkomende oplosbare 
bestanddelen zijn sulfaten en vrije kalk. Deze bevinden zich in de poriën van het metselwerk. Bij regen gaan de sulfaten en vrije kalk in de poriën van 
het metselwerk in oplossing. Als het metselwerk opdroogt, komen deze elementen weer naar de oppervlakte. De opgeloste bestanddelen slaan dan neer 
in het drogingsfront, dat zich in het metselwerk dan wel op het metselwerkoppervlak bevindt. Afhankelijk van waar het drogingsfront zich bevindt, zal 
zichtbare witte uitbloei optreden. 
Uit onderzoek van TNO komen drie soorten uitslag voort; vroege witte uitbloei, uitspoeling van kalk en vergrauwing. Alle uitslagtypen hebben te maken 
met overbelasting van water, waardoor stoffen in het metselwerk mobiel worden en later op het oppervlak uitkristalliseren. 
Van grote invloed op het ontstaan van witte uitbloei is een juiste detaillering, afstemming tussen steen en mortel en bescherming tegen te veel aan 
(regen)water tijdens de uitvoering. 
Een juiste detaillering in de bovenbouw is bereikt door onder andere; een voldoende grote luchtspouw, >40 mm; waterkeringen, zodat het water in de 
spouw naar buiten wordt afgevoerd en door een "trasraam". Het trasraam verdient nog enige toelichting. Vaak wordt gevelmetselwerk ter plaatse van 
het maaiveld ontsierd door optrekkend vocht door het ontbreken van het trasraam. De bovenbouw gaat door de lucht over de onderbouw en het 
maaiveld heen, van optrekkende vocht is hier dan ook geen sprake. 
De praktijk leert dat een juiste afstemming tussen de steen en mortel wordt verkregen door gevelmetselwerk van bakstenen met een geringe 
waterabsorptie{<15%) uit te voeren in de doorstrijktechniek en wel met een tras gemodificeerde doorstrijkmortel in kleur. Het metselwerk van de 
bovenbouw is afgestemd op deze praktijkrichtlijn en de doorstrijkmortel zal bruin van kleur zijn en verdiept in de gevel liggen. 
Belangrijk is dat er voorafgaand aan de uitvoering, afspraken worden gemaakt hoe en op welke wijze er gewerkt wordt en op welke wijze een schone, 
uitslag vrije gevel kan worden opgeleverd. Goede richtlijn hiervoor is de KOMO-procescertificering. 
(KNB oktober 2004) 
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figuur 112: zuid-oost gevel 
schaa 1 1: 500 

3.4.6 Route 

benadering 
Bewegende over één van de vijf routes, strand, 
arcade, boulevard, parklaan en sportdreef, die 
vanaf het vakantiepark naar Assisië leiden, levert 
de zuid-west gevel het eerste beeld van 'de Brug'. 
'De Brug' als product vervaardigd door middel van 
extruderen wordt gekenmerkt door twee sterke 
richtingen evenwijdig aan de axiale as. Echter 
vanuit de opgave is er maar één belangrijke 
richting, die van het vakantiepark naar Assisië. 
Door de zuid-westgevel een gesloten karakter te 
geven vormt deze kopgevel het begin van de 
beweging van het vakantiepark naar Assisië. 
Deze kopgevel vormt ook het begin van de 
structuur. 
(zie figuur 105 en 113) 



Het binnengaan van 'de Brug' wordt nog even uitgesteld, de vijf routes 
voeren de mensen langs de zuid-oostgevel om zo de leesbaarheid, en 
daarmee samenhangend de symboliek, van 'de Brug' te vergroten. 
De structuur van 'de Brug' is af te lezen in de langsgevels. (zie ook figuur 
105) De structuur begint aan de zijde van het vakantiepark en wordt op 
assisië afgekapt, zo wordt aan de langsgevel de richting van het 
vakantiepark naar Assisië aangegeven. 
Een van de eigenschappen van een geextrudeerd product is dat de 
tangetiale vlakken vlak zijn. Door de grote gevelopeningen, zowel binnen 
als buiten, geen negge te geven wordt een vlakke langsgevel gevormd. 
(zie figuur 114) Om zowel de binnen als buiten een vlakke wand te 
creeeren zijn twee glazen puien nodig, dit biedt de mogelijkheid om de 
grote vlakke gevelopeningen uit te voeren als klimaatgevel. De 
klimaatgevel kan oververhitting in de zomer en koudeval in de winter 
voorkomen. 
Na de extrusie van de doorsnede zijn er kleine gevelopeningen in het 
gevelvlak geperforeerd, dit versterkt het vlakke uiterlijk. (zie figuur 115) 
De in diagonaal patroon geperforeerde openingen vormen de inversie van 
de achter de bakstenen huid schuil gaande vakwerkconstructie 
Vanaf de routes is er zicht op ViaVogelVlucht en de hellingbanen die 
leiden naar ViaVogelVlucht. 

vakantiepark 

figuur 113: noord-oost gevel 
schaa 1 1: 500 

Assisië 
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figuur 114: 

gevelopening 1: vlakke gevelopening 
schaal 1:20 

~ RVS lintvoegwapening 

~ 
hoeklijn d.m .. v .. console be .. vestigd 
aan vakwerk 
steen verliJmd aan hoekl1Jn 
waterslag 

stalen console 
I.b.v. afdracht windbelasling 
van de glaspui 

dubbel beglazing 
achterover hellend 

siliconen profiel 
klemnokverb,nding 
stalen rnnsole 
I.b.v. afdracht normaalkracht 
en windbelasting van de glaspui 

~ RVS lintvoegwapening 

metselwerk 

houten binnenpui; 
houten regelwerk gevuld mei isolatie en dampremmende laag; 

~-----------------------------n------~ 
'' ~ ~ 

i ! 
~ 
*·• i 

klemnokverbinding 
dubbele beglazing achterover hellend 

siliconenvoeg ca. 35mm 
stalen kader 

kitvoeg op rugvulling 

waterabsorblie baksteen <15% 
voegen een met tras gemodWiceerde 
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figuur 115: 

gevelopening 2: geperforeerde gevelopening 
schaal 1:20 
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doorslrijkmorlel uitgevoerd 11 
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50x70mm vuren regel werk gevuld mei 
70mm steenwol: 
dan,;iremmende folie: 
sla!en tupconstructie. 
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Roosterplein 
De vijf routes die vanaf het vakantiepark de toeristen in de richting van Assisië voeren, komen bijeen op het roosterplein. Het roosterplein vormt een directe verbinding 
over de watergang heen met Assisië, zonder enerzijds de beleving van het overgaan van de bovenbouw over de onderbouw heen en anderzijds de fysieke brugfunctie 
van 'de Brug' aan te tasten. De fysieke brugfunctie van 'de Brug' blijft instant doordat het roosterplein feitelijk het dak van de onderbouw vormt en daarmee onderdeel 
van 'de brug' is. De beleving blijft instant, sterker nog, wordt versterkt door de vloer van het plein uit te voeren in gegalvaniseerde stalen rooster met een maaswijdte 
van circa 60mm. De draagstaven van de roosters liggen evenwijdig aan de hoofdas en de vulstaven evenwijdig aan de watergang, zodat maximaal doorzicht vanaf de 
hoofdas wordt verkregen. Bij het oversteken van het roosterplein, blijft de zichtrelatie met de watergang behouden, wordt de ervaring van het door de lucht gaan 
versterkt en wordt het gevoel van een grens overgaan opgeroepen. Een vergelijking valt hier te trekken met een wildrooster in natuurparken. 
Om te voorkomen dat het roosterplein dicht gelegd zal worden met matten, omdat het te gevaarlijk kan zijn met kindervoetjes of in strijd kan zijn met de zedelijkheid 
(korte rokjes), wordt er een loper over op het plein uitgelegd, zodanig dat het roostervlak instant blijft en mensen die dat wensen hier gebruik van kunnen maken . 
De hellingbaan op het plein vormt het startpunt van een avontuurlijke route naar ViaVogelVlucht toe, door de zichtrelatie vanaf het plein met ViaVogelVlucht en de 
hellingbanen naar ViaVogelVlucht toe, zullen de mensen geprikkeld worden 'de Brug' binnen te gaan. 87 



figuur 11a: noord-west gevel 
schaal 1:500 

Entree 
De op het roosterplein gestarte hellingbaan biedt de 

mensen een goed overzicht op de noorcl-oostgevel, de 
kopgevel op Assisië. Door het afkorten van de structuur 
blijft de doorsnede zichtbaar en krijgt de gevel een open 

karakter. De gevelopeningen krijgen een zeer diepe 
negge (zie figuur 119), zodat het doorsnedeprofiel 

zichtbaar blijft en het lijkt als of de bovenbouw beweegt 
in de richting van Assisie. (zie figuur 105 en 113) 

Nu de gebruikers 'de Brug' vanuit verschlllende 
perspectieven hebben gezien, kan 'de Brug' worden 

binnengegaan. De entree behoeft geen extra articulatie, 
omdat de hellingbaan, gestart op het roosterplein, de 

mensen naar de entree begeleidt. 



figuu r 119: 

gevelopening 3: geextrudeerde gevelopening 
schaal 1:20 
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VW te gesitueerd. Ter hoogte van de watergang 
buigt de route en vormt een zicht lijn over de 
watergang. Links en rechts van de route liggen 
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route evenwijdig aan de geextrudeerde Il Il Il 1 n Il Il 1 11 

bovenbouw en transformeert de ruimte in een Il Il Il N Il Il 1 Il 
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i~ brede theaterpromenada, die in de pauze van de Il Il n 11 Il 1 

voorstelling naast route ook dienst doet als Il Il u Il Il 1 

Il Il 1 • Il Il 1 1 

foyer.De theaterpromenade voert de mensen, Il Il Il 1 Il Il 1 Il 
onder het genot van zichtlijnen en zichtrelaties Il Il Il ' • 11 Il 1 1 

ongemerkt 1,5 meter omhoog naar een grote Il Il Il ! Il N Il Il 1 1 

Il Il Il Il • Il Il 1 Il 
lichte ruimte met een schitterend uitzicht op de Il Il Il Il 1 u Il 1 Il 

leemkuilen. (zie figuur 121) Een vide zorgt voor 
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extra licht onder het gebouw en scheidt de route 
van de speelruimte om zo te voorkomen dat 
kinderen zoek raken in de st room van mensen. 
Vanaf de horecagelegenheid op het dak van de 
vide kunnen de ouders onder genot van een 
drankje vanuit een luie stoel toezicht houden op 
hun kroost die een etage lager aan het spelen is. 
(zie figuur 125) 
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Figuur 121: lengte doorsnede A-A 
schaal 1:500 
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Na het passeren van de lichte ruimte met uitzicht op de leemkuilen ondergaat de route een metamorfose van een grote lichte gang naar een donker pad met een 
geringe afmeting, het museumpad. De sombere sfeer van de ruimte versterken de zwart-wit beelden van het historische Assisië. De beelden zijn als grote poster aan 
de muur gehangen en zijn in het voorbijgaan eenvoudig te screenen zonder daadwerkelijk stil te staan, hierdoor worden de toeristen, letterlijk zonder er bij stil te 
staan, bewust gemaakt van de aanwezigheid van mensen met een verstandelijke handicap op Assisië. 
Een twee verdiepingen double sloped galerie met licht uit het noordoosten leidt de mensen langs verschillende vormen van kunst die door de mensen met een 
verstandelijke handicap gemaakt is in een van de ateliers in zone B van de hoofdas. 
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Figuur 123: lengte doorsnede B-B 
schaal 1: 500 
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Halverwege de galerie is er een relatie met de speelruimte gelegd, zonder dat de speelruimte vanaf de galerie bereikbaar is. Dit prikkelt vooral kinderen om op zoek 
te gaan naar de toegang van deze speelruimte. In doorsnede C-C, de technische dwarsdoorsnede (blz 81) is de relatie duidelijk zichtbaar. De galerie wordt verlaten 
en de grote lichte ruimte die door middel van de theaterpromenade al eerder werd betreden wordt nu 2 bouwlagen hoger opnieuw binnengegaan. Een soort van 
balkon biedt de mogelijkheid om uit te rusten en de drukte onder je te aanschouwen. Door middel van een bruggetje wordt het balkon verbonden met de passage . 
Een alternatieve route van trappen maakt een directe verbinding tussen de eerste en de derde bouwlaag met tussenkomst van een horecalaag mogelijk. Door het 
passeren van glazen taatsdeuren gaat de passage over in de winkelpassage. Aan de winkelpassage zitten een t ienta l kleine (25-50m2) winkelunits. De winkeltjes 
kunnen bestaan uit een boekwinkeltje, een winkeltje waar de kunst uit de net gepasseerde galerie verkocht wordt, enz. De twee vluchttrappenhuizen zijn aangesloten 
op de winkelpassage, zodat vluchten in geval van calamiteiten, direct naar buiten toe mogelijk is. De liften en een vide zorgen voor een directe verbinding van de 
eerste bouwlaag naar de derde bouwlaag . Naast de veiligheidstrappenhuizen en de liften is er ook nog een trap aan de zijde van Assisië.die als veiligheidtrappenhuis 
kan worden aangemerkt. 
De winkelpassage wordt verlaten en een suite met luxe relax fauteuils en uitzicht over Assisië wordt binnengegaan. In deze suite is het mogelijk om een alternatieve 
kortere route naar ViaVogelVlucht toe te nemen . 
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'de route' 

Figuur 125: impressie van de ruimtelijke kwaliteiten in 'de Brug' 
96 



De tweede verdieping van de galerie is een smalle wat hogere divergerende hellingbaan die de passanten door een grote glazen pui zicht biedt op de kruinen van de 
bomen die naast de hoofdas staan. Tevens laat de pui licht "de brug" binnen. De route leidt de mensen vervolgens verder tot aan de zuid-oostgevel. De mensen 
wordt hier een mooie blik gegund evenwijdig aan de hoofdas met zicht op de toren die de hoofdas in twee deelt. De route kruipt achter de boogschietbaan door en 
komt in een hele smalle hoge ruimte, de steeg. De steeg heeft een glazen dak en de bakstenen muren krijgen een ruwe textuur, dit versterkt de ruimtelijke kwaliteit 
van de steeg en biedt zicht op de prachtige Hollandse luchten. 
Deze plattegrond laat zien dat de één verdieping lager gelegen winkelpassage twee verdiepingen hoog is. In het midden van de winkelpassage op de vierde bouwlaag 
wordt een extra vloer van hout gemaakt ten behoeve van de horeca. Dit horecapunt biedt zowel (toe)zicht op de speelruimte van de derde bouwlaag als de 
winkelpassage. Het horecapunt is niet direct aan de hoofdas gelegen, maar is te bereiken door de secunda ire route die is gestart in de kamer met uitzicht op Assisië, 
het vluchttrappenhuis en natuurlijk de lift, zodat ook kinderwagens en rolstoelen toegang hebben tot deze horecagelegenheid . Door de horecagelegenheid niet direct 
aan de hoofdroute te leggen dient deze ontdekt te worden, dit houdt het gebouw spannend . Vanaf dit horecapunt zijn ook de bowling, het boogschieten te bereiken. 
Hoewel de horecagelegenheid in het midden van het gebouw is gelegen krijgt het toch voldoende licht, zie hiervoor doorsnede C-C de technische dwarsdoorsnede. 
(blz 81) 

LJ 

5720 90 26410 1 90 21130 
26 S 5 S-v 120 S+v 5 S-v 80210 96 S+v 

382 S-v 

1 90 26410 
5 S-v 120 S•v 

tiguur 126: 4e bouwlaag bovenbouw 
schaal 1:500 

1 90 
5 S V 

97 



De steeg komt samen met de secundaire route die in de suite met luxe fauteuils en uitzicht op Assisië is gestart en gaan gezamenlijk verder langs de lift 
en het (vlucht)trappenhuis naar de boulevard. Aan de zijde van Assisië is een hap uit de bovenbouw gehaald, links van de boulevard resulteert dit in een 
groot terras dat op zwoele zomeravonden lekker in de avondzon ligt. Een trap die aan te merken is als veiligheidstrap verbindt het terras met de grote 
speeltuin op maaiveld niveau. Een tweede trap verbindt het terras met de op de zesde verdieping gelegen horecagelegenheid. De route voert naar 
rechts en biedt halverwege de boulevard een zichtrelatie met zowel de horecagelegenheid op de vierde verdieping als het speelstrand evenwijdig aan de 
boulevard en eveneens op de vierde verdieping. De boulevard eindigt in een horecapunt waar het vooral in de wintermaanden heerlijk toeven is. De 
route buigt net voor deze horeca gelegenheid af in de richting van het eindpunt van de route. De route wordt nog even aangesloten op het 
vluchttrappenhuis, zodat ook op dit niveau gevlucht kan worden. Vervolgens overbrugt de route de steeg en wordt het perron van ViaVogelVlucht 
bereikt . 

tïguur 127: Se bouwlaag bovenbouw 
schaa 1 1: 500 
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Op de bovenste verdieping zijn nog twee horecagelegenheden en een technische ruimte gesitueerd. De linker horeca gelegenheid is te 
bereiken via de lift, een vluchttrappenhuis en een wenteltrap die deze gelegenheid verbindt met het lagergelegen dakterras. De rechter 
horeca gelegenheid is alleen door middel van de trap te bereiken, hierdoor krijgt het een exclusieve status. Door het dak weg te laten 
ontstaat er een dakpatio waar onder het genot van een cocktail lekker relax kan worden op één van de ligbedden. 
ViaVogelVlucht doorboort de noord-westgevel en overbrugt de steeg. De cockpits worden in dit deel bij vertrek van de rail op de kabel 
gehangen en bij aankomst van de kabel aan de rail gehangen. Bij vertrek stappen de mensen op het perron in de langzaam bewegende 
cockpits die aan de rail hangen. Door de hap uit de bovenbouw komen de cockpits buiten het gebouw uit, waardoor het blikveld wordt 
vergroot en er een goed uitzicht is over Assisië. De rail stuurt de cockpits verder zodat ze op de veel sneller draaiende kabel kunnen worden 
gehangen. De kabel verlaat evenwijdig met de watergang en met een zichtrelatie door het glazendak van het zwemparadijs 'de Brug' om 
naar de Efteling te gaan. Bij aankomst hebben de cockpits een fraai uitzicht over de watergang . Door een scherpe draai naar rechts 
veranderd het beeld van watergang abrupt in een zicht evenwijdig aan de hoofdas, dit versterkt het gevoel van de verschillende richtingen. 
Aan het einde van de bovenbouw keert de rail om en daalt langzaam af naar het perron van viavogelvlucht. 

r1guur 12a: 6e bouwlaag bovenbouw 
schaal 1:500 
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Figuur 130: belasting 



3.4.7 ViaVogelVlucht 

Aan het einde van de route, met als voornaamste doel de mensen naar 'de brug' te trekken, is het opstapperron van ViaVogelVlucht, de 
kabelbaan naar de Efteling gelegen. Als de horizontale krachten, die voortkomen uit de kabelbaan, niet opgenomen kunnen worden door 'de 
brug' zal het station verplaatst moeten worden, hierdoor verliest het bruggebouw zijn 'publiekstrekker', dit is niet gewenst. 
De optredende belasting bestaat uit permanente belasting en veranderlijke belasting. De permanente belasting bestaat uit het eigen gewicht 
van de kabel en de cockpits. De veranderlijke belasting bestaat uit wind-, sneeuw, dynamische- en personenbelasting. De eerste drie 
belastingstypen worden hier buiten beschouwing gelaten omdat deze niet maatgevend zullen zijn. De veiligheidsklasse waarin het 
bruggebouw valt is klasse 3. Bij de veiligheidsklasse van de kabelbaan is eveneens uitgegaan van klasse 3. De belastingcombinatie per 
cockpit bij veiligheidsklasse 3 vermeerdert de permanente belasting met een factor 1,2 en de veranderlijke belasting met een factor 1,5. 

Permanente belasting = 5,9 kN. 
Veranderlijke belasting = 4,5 kN. 
Belastingcombinatie = 1,2 x 7,3 + 1,5 x 4,5 = 16 kN/cockpit 

Horizontale belasting 
De horizontale belasting is afhankelijk van het aantal cockpits die gedragen dienen te worden, dit is weer afhankelijk van de lengte van het 
traject. De afstand tussen het bruggebouw en het eerste knikpunt bedraagt zo'n 360 meter. Omdat de kabelbaan een cirquitbaan is, 
betekent dit dat er 720 meter traject is op dit deel. Met een minimale hart op hart afstand van 24 meter bij maximale bezetting betekent 
dit dat er op dit trajectdeel maximaal 720/24 = 30 cockpits hangen. Met een belastingcombinatie van 16 kN per cockpit geeft dit een 
normaalbelasting van 16,67 x 30 = 500 kN. 
De minimale doorhang van de kabel bedraagt 2 graden en daarmee komt de horizontale trekkracht in de kabel op zo'n 500 / tan 2 = 
14.320 kN (1.432.000kg = 1432 ton). 
De helft van deze horizontale belasting, 7160kN zal moeten worden opgenomen door het bruggebouw. 
Met het toestaan van een grotere doorhang kan de horizontale trekkracht snel teruggebracht worden. Bijvoorbeeld met een doorhang van 3 
graden bedraagt de horizontale kracht nog maar 9540 kN een reductie van 33%. 
In de verdere berekening ga ik uit van een horizontale kracht van 7160 kN dat opgenomen dient te worden door het bruggebouw. 
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Figuur 131: belasting 



Eisen m.b.t. totale horizontale doorbuiging 
De TGB 1990 'Belastingen en Vervormingen' (NEN 6702) stelt de volgende eisen aan de totale horizontale doorbuiging (u) van gebouwen met meer dan 
één bouwlaag. De totale horizontale doorbuiging (u) van gebouwen met meer dan één bouwlaag mag niet groter zijn dan: 

u = h/300 per bouwlaag; 
u = H/500 voor het gehele gebouw; 

waarin: 
h is de kleinste bouwlaaghoogte gevelhoogte en H is de kleinste gevelhoogte. 

Aangeraden wordt, in het dictaat 'Hoge Gebouwen - constructie voor stabiliteit' van de capaciteitsgroep constructief ontwerpen aan de TU/e, in de 
ontwerpfase uit te gaan van Uontwerp = h/500 per bouwlaag en Uontwerp = H/750 voor het gehele gebouw. De ontwerpeisen zijn scherper en met deze 
eisen ga ik hier verder. 

kwadratisch oppervlaktemoment (I) 
De horizontale doorbuiging van het bruggebouw als gevolg van de horizontale trekkracht van de kabelbaan kan berekend worden met: 
U = (Fkabelbaan X 1

3
) / (3 X E X I) 

Maar om te bepalen of het gebouw de horizontale belasting op kan nemen is het veel interessanter om met deze formule de I (kwadratisch oppervlakte 
moment) uit te rekenen. 
Gegevens: 
u = h/750 = 22500/750 = 30mm 1

. 

Fkabelbaan = 7160 kN = 7.160.000 N 
1 = 22500 mm 
Ebeton = 32000 N/mm2 

!benodigd= (7160000x225003)/(3x32000x30) 
Ibenodlgd= 2,83x1013 mm4 

De I kan worden berekend met de formule I = (bxh3)/12. Indien de stabiliteitsvoorziening van het bruggebouw een geheel gesloten wand zou zijn 
geweest dan zou de I voor deze ene wand (500x11000 3)/12 = 5,55x1013 mm4 zijn. En daarmee ruim voldoende zijn om de horizontale kracht van de 
kabelbaan op te kunnen nemen. 

Echter de wand is niet geheel gesloten en daardoor neemt de capaciteit aanzienlijk af. Volgens het CUR-rapport 77 Stabiliteit (1976) neemt, bij een 
verhouding van 78,5% van b (breedte openingen) ten aanzien van H (breedte gehele wand), de capaciteit van de wand met openingen (portaal) ten 
opzichte van een gesloten wand met bijna een factor 3 af. Ik ga er hierbij vanuit dat de knopen momentvast zijn. 

De aanwezige I van de stabiliteitswand in het bruggebouw zal daarom geen 5,55x10 13 mm4 zijn, maar Iwand = 5,55x10 13 mm4 / 3 = 1,85x1013 mm4 

zijn. Hiermee is de capaciteit van deze ene wand te klein om de horizontale belasting als gevolg van de kabelbaan op te kunnen nemen. 
Echter in plaats van één wand zijn er in totaal vier wanden, de vierde wand in het bruggebouw kan de horizontale belasting in deze richting 
waarschijnlijk niet voldoende afdragen naar de vaste grondslag en is daarom buiten beschouwing gelaten. De aanwezige Iaanwezlg = 1,85x1013 mm4 

x3= = S,5Sx1013 mm4 

Conclusie 
De aanwezige I is bijna tweemaal zo groot als de benodigde I voor de kabelbaan, er verder rekening mee houdend dat de windbelasting buiten 
beschouwing is gelaten, de uitbuiging waarmee is gerekend is 66,7% is van de werkelijk toegestane uitbuiging en de minimale doorhang van de 
kabelbaan groter dan 2 graden zou mogen zijn, ben ik van mening ben dat er voldoende capaciteit is om de horizontale krachten van het gebouw op te 
kunnen nemen. 
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2. 7 Resumé ''de Brug'' 
Het vormgeven van een gebouw dat symbool staat voor en onderdeel is van de verbinding van de toeristen naar de mensen met een 
verstandelijke handicap op Assisië is bewerkstelligd door: 

Het gebouw vorm te geven als een brug, een verbinding van de ene zijde van een begrenzing door de lucht naar de ander zijde van 
diezelfde begrenzing. "de Brug" bestaat uit twee gebouw delen, een onderbouw en een bovenbouw. De lineaire onderbouw is evenwijdig 
aan de begrenzing van Assisië met het vakantiepark, de watergang, gepositioneerd. De onderbouw staat symbool voor de grens. De 
bovenbouw gaat in de richting van de hoofdas door de lucht over de onderbouw heen. Door de bovenbouw te extruderen en de kopgevel 
aan de zijde van het vakantiepark een gesloten karakter te geven, lijkt de bovenbouw vanaf het vakantiepark over de onderbouw en 
begrenzing heen naar Assisië te bewegen. 

Als resultante van de keus om 'de Brug' op de grens van Assisië en het vakantiepark te leggen, is 'de Brug' in zone A aan asdeel 2, het 
deel waar de faciliteiten zijn gesitueerd, van de hoofdas gepositioneerd. Zone A huisvest de faciliteiten die gericht zijn op vrije 
tijdsbesteding. Door ViaVogelVlucht in het gebouw te laten starten, worden de toeristen door het gebouw heen getrokken, waardoor kans 
op uitwisseling met de mensen met een verstandelijke handicap, die werken of recreëren in het gebouw, wordt vergroot. "de Brug" wordt 
hierdoor onderdeel van de verbinding. 
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"Altijd als je denkt 
Dit is het einde 

Sta je op de grens 
Van wat begint" 

)it woord te afsluiting is afkomstig uit één van de fantastische liedjes van Stef Bos van zijn cd Ruimtevaarder 
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