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VOORWOORD 

Voor u ligt het afstudeerverslag dat is gemaakt in het kader van het afstuderen aan de Technische Universiteit 
Eindhoven, faculteit Bouwkunde, capaciteitsgroep Architectuur. De basis van dit verslag vormt een literatuurstudie 
naar de begrippen 'Healing Environment', 'Integraal ontwerpen' en 'Klimaattechnologie', waarna met opgedane 
kennis een geboortepaviljoen is ontworpen op het Erasmus terrein in Rotterdam bovenop Metrostation 'Dijkzight'. 
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SAMENVATTING 

Inleiding 
Voor dit afstudeerproject wordt er een geboortecentrum als Healing Environment ontworpen; Hoe kan er in 
Rotterdam, temidden van alle hectiek en luchtproblematiek, een geboortepaviljoen worden ontworpen 
waar op een gezonde wijze bevallen kan worden? 

Healing Environement 
'Healing Environment' ('genezende omgeving') is een denkwijze die zijn oorsprong al vindt in de tijd van de Grieken 
en gebaseerd is op de gedachte dat natuurlijke elementen als licht, lucht en planten een positief effect hadden op 
het genezingsproces van zieke mensen. Door maatschappelijke ontwikkelingen in deze tijd is het weer een actueel 
thema geworden. Het besef binnen de samenleving groeit dat er moet worden gekomen tot een meer gezonde en 
meer duurzame maatschappij. Gekoppeld naar de bouwwereld moet dit leiden tot gebouwontwerpen waarin 
mensen gezonder kunnen leven. 

Integraal installatie concept 
Binnen het project zal verder de klimaatinstallatie als integraal proces worden meegenomen binnen het ontwerp. 
Voor een architect is het belangrijk om procesmatig te ontwerpen. Door structuur aan te brengen in het 
ontwerpproces kan er beter gecommuniceerd worden met andere partijen. Door te kunnen denken in 
installatieconcepten blijft de architect een volwaardige partner binnen het ontwerpproces. Het installatieconcept 
kan, of wellicht moet, als geïntegreerd onderdeel in het architectonische ontwerp verwerkt worden. 

Locatie 
De locatie is op het Erasmus terrein in Rotterdam. Het kavel vormt één van de laatste plekken die nog geen 
bestemming heeft gekregen binnen het grootschalige renovatie en nieuwbouwplan dat voor het Erasmus Medische 
Centrum gepland staat de komende jaren. Het is gesitueerd op metrostation "Dijkzight", dicht bij het centrum van 
Rotterdam. Het beschikt over goede infrastructurele voorzieningen, deze zorgen wel voor lawaai en verontreiniging. 

Geboortecentrum 
Het begrip geboortecentrum is nieuw in Nederland. In dit eerstelijns geboortecentrum kan, na de bevalling ook de 
kraamtijd worden doorgebracht in een rustige en huiselijke omgeving. Het staat in directe verbinding met de 
verloskamers van het ziekenhuis. Waardoor er snel kan worden ingegrepen wanneer een bevalling dreigt mis te 
lopen. De bevallingen zonder medische indicatie kunnen echter volledig in het geboortecentrum worden behandeld 
waardoor de druk op de verloskamers in het ziekenhuis afneemt en hier meer ruimte ontstaat voor bevallingen met 
een medische indicatie. 

Concept 
Het geboortepaviljoen houdt de schaal van de wijk aan. Dit past beter bij het kleinschalige karakter van het 
geboortepaviljoen. De locatie ligt tussen de thuissituatie en het ziekenhuis, wat aansluit op de functie van het 
geboortepaviljoen. De footprint van het paviljoen is ontstaan uit de omgeving, daarbij is gekeken naar de gevellijn 
aan de Rochussenstraat, de loop van de metropassage en een vrije zichtlijn vanaf de locatie richting het park onder 
de Euromast. Er is voor gekozen een atrium te introduceren, als een groene biotoop in het ontwerp. Dit om rust, 
privacy en natuur, thema's uit de healing environment, in het geboortepaviljoen op te kunnen nemen. De 
appartementen komen in het atrium te 'hangen' om een extra gevoel van privacy en geborgenheid te creëren. De 
verkeerszones lopen direct achter de gevel, als buffer tussen de hectiek van de stad en de rust binnen het 
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paviljoen. Zo ontstaat er een introvert ontwerp, een eigen plek. Dit volume zweeft boven de locatie, als een op 
zichzelf staand, monolithisch volume. De begane grond vormt een binnentuin waar omheen de zorgfuncties zijn 
gelegen, en waar de appartementen op uitkijken. 

Klimaattechnologie 
De verlichting en ventilatie vormen installatieonderdelen die veel energie vragen. Een tweede en zeker niet minder 
belangrijke rede dat deze onderdelen in het installatieconcept worden meegenomen, is het feit dat zij twee van de 
vier aspecten vormen van de Healing Environment. Aan de ventilatie worden zware eisen gesteld om gezonde lucht 
in het paviljoen te krijgen . Hiervoor is allereerst een goed filtersysteem nodig dat de schadelijke stoffen uit de lucht 
haalt. Het is technisch gezien goed mogelijk de lucht schoon te filteren, maar levert het ook het gewenste resultaat? 
Intensief gefilterde lucht is vaak droog en voelt niet prettig aan, dit is het type lucht dat de schuld krijgt van het 
sickbuildingsyndrome. Het is daarom van belang dat lucht, voordat het gebruikt wordt, wat van haar natuurlijke 
eigenschappen terugkrijgt. Dit wordt bewerkstelligd door in het ventilatietraject een natuurlijk element die de lucht 
wat van haar natuurlijke eigenschappen terug geeft. Om tot een keuze te komen voor het daglichtsysteem is er 
gekeken naar de hoeveelheid zon die er in de verschillende maanden op het geboortepaviljoen valt. Er is gekozen 
voor het lichtkoker/glasvezelsysteem, omdat deze het meest geschikt is voor dit ontwerp van het 
geboortepaviljoen. Het daglicht wordt opgevangen doormiddel van bollen op het dak, in deze bollen zitten uiteinden 
van een glasvezelkabel. Vervolgens wordt het licht door de glasvezelkabel getransporteerd naar de appartementen, 
deze kabels zullen slechts enkele centimeters dik hoeven zijn . In het plafond van de appartementen worden de 
glasvezeldraden verdeeld over een speciaal daarvoor aangebrachte plafondplaat. Deze plaat verdeelt vervolgens, 
doormiddel van reflectie, het daglicht gelijkmatig de ruimte in. 

Gevel 
Bij het ontwerpen van de gevel is er enerzijds gekeken naar de plek die het paviljoen inneemt tussen de wijk en het 
EMC, anderzijds het introverte karakter van het zwevende volume dat geborgenheid geeft. 
Er is gekozen voor één structuur die als een enveloppe om het gebouw zit heen gevouwen en waarin ook de ramen 
zijn opgenomen . Op sommige plaatsen loopt deze structuur door tot in het atrium. Zo ontstaat het gewenste 
autonome volume. De begane grond is juist heel open gehouden, aan de Oost-, Zuid- en Westzijde zorgt een 
glazen plint voor een open zicht in het atrium. Alleen aan de Noordzijde is de gevel meer gesloten gehouden 
vanwege de grote verkeersdrukte op de Rochussenstraat. 
De materialisatie is geïnspireerd op de omgeving rond het geboortepaviljoen . Bij het nieuwe EMC is Portugees 
kalksteen een materiaal dat in verschillende gevelthema's terugkeert. De naastgelegen hogeschool is deels bekleedt 
met travertin, ook een lichte natuursteen. De gevels in de woonwijk daarentegen bestaan vooral uit baksteen. Deze 
beide materialen Portugees kalksteen en keramische baksteen vormen, samen met het glas voor de 
daglichttoetreding, de gevelstructuur van het geboortepaviljoen . De samenstelling verschilt wel per gevel, aan de 
zijde van de woonwijk, de Noordgevel, zit er overwegend keramiek in de gevel, terwijl aan de zijde van het EMC, de 
Zuidgevel, er overwegend Portugees kalksteen is toegepast. De Oost- en Westgevel vormen overgangsgebieden, 
waarin beide materialen in dezelfde hoeveelheid zijn toegepast. Op de manier bestaat er binnen de gevelstructuur 
een gelijkmatige overgang van woonwijk naar EMC. 

Atriumdak 
Op het atrium is er voor gekozen een luchtkussendak aan te brengen. Het lage eigen gewicht van deze constructie 
draagt er toe bij dat ook de draagconstructie van het paviljoen beperkt kan worden gehouden. De vakwerkliggers 
die daarvoor zijn toegepast zijn zelfs zo berekend om te voorkomen dat ze het niet opgetild worden door 
windzuiging. Naast deze positieve constructieve eigenschappen is het luchtkussendak ook een integraal 
bouwsysteem. Er hoeft geen extra constructie te worden aangebracht ten behoeve van de zonwering. De 
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zontoetredingsfactor, ZTA, kan beïnvloed worden door de afwerking van de luchtkussens. Transparante, 
translucente of met aluminiumkleurige bolletjes geprinte folie leveren elk een ander ZTA waarde. De kussens zijn 
opgebouwd uit tweelaags ETFE-folie, dit is een teflon materiaal met als positieve eigenschappen dat het niet 
veroudert door UV-straling en vuilafstotend is. Ook is het eenvoudig in elke willekeurige vorm te snijden. 

Vormgeving appartementen 
De appartementen vormen de kern van het paviljoen. Dit zijn de ruimten waar de gasten verblijven en bevallen van 
hun kind . Deze ruimten moeten zo worden vormgegeven dat verschillende mensen zich er thuis kunnen voelen. 
Door mensen zelfbeschikkingsrecht te geven over een ruimte, kunnen ze het aanpassen naar eigen wens, waardoor 
het gevoel van welbehagen wordt vergroot. Dit komt het meest expliciet naar voren bij het ontwerp van de gevels. 
Deze spelen in op verschillende fasen die de gasten doormaken in het appartement en de verschillende maten van 
behoeften in privacy die daar bijhoren . Het moment van bevallen is het meest intieme moment, waarbij absolute 
privacy gewenst is. Tijdens de kraamtijd zal de privacywens per persoon verschillen. De gevel die aan het atrium 
ligt is in drie delen met louvres opgedeeld en zijn in versch illende standen te zetten, ook de louvres zijn in 
verschillende standen te draaien, om de kijkhoek te kunnen aanpassen . 
Bij het interieur speelt naast de beleving de functionaliteit een belangrijke rol. Er zijn enkele voorwaarden waar een 
appartement vanuit praktisch en medisch oogpunt aan moet voldoen. Er is rekening mee gehouden dat een bed, of 
brancard eenvoudig uit het appartement kan worden gereden in het geval er naar het ziekenhuis moet worden 
gegaan tijdens de bevalling . De centrale plek in de appartementen wordt gevormd door het tweepersoonsbed, dit 
komt niet alleen door de oppervlakte die het inneemt, maar meer nog door de taak die het vervuld. Het bed moet 
een meubel worden dat naast een tweepersoonsbed ook in een eenpersoonsbed en bank moet kunnen worden 
veranderen 

Terugkoppeling 
Hoe kan er in Rotterdam, temidden van alle hectiek en luchtproblematiek, een geboortepaviljoen 
worden ontworpen waar op een gezonde wijze bevallen kan worden? De locatie blijkt nog vuiler te zijn dan 
van tevoren al werd aangenomen. De keuze voor klimaattechnologie, als integraal onderdeel van dit project, heeft 
een meerwaarde opgeleverd voor het uiteindelijke ontwerp en zonder deze discipline had er geen antwoord op de 
probleemstelling kunnen worden gegeven. De oplossing tegen de hectiek en het verkeerslawaai is gezocht in de 
vormgeving van het paviljoen. Door de zorgappartementen naar binnen te richten en de verkeerszones aan de 
gevel te leggen ontstaat er een extra buffer tussen stad en appartement. De vier basisprincipes van de healing 
environment; natuur, daglicht, verse lucht en rust, hebben de basis gevormd bij het maken van 
ontwerpbeslissingen. Want ook al is er meer onderzoek nodig om met deze principes een genezend gebouw te 
ontwerpen is het goed mogelijk er een gezond gebouw mee te ontwerpen en hebben ze ertoe bij gedragen dat in 
geboortepaviljoen 'Natuurlijk Begin' op een vervuilde locatie gezond kan worden bevallen. Met dit project wordt 
goed duidelijk dat ook de architect een rol speelt om te komen tot een gezonde en meer duurzame leefomgeving . 
Hij slaagt hier echter niet in wanneer hij individueel als kunstenaar te werk gaat. Alleen integrale 
samenwerkingsverbanden tussen de diverse disciplines die de bouwwereld rijk is kunnen leiden tot een duurzaam 
resultaat. De architect levert de kennis voor het scheppen van goede ruimten, kan het ontwerp inpassen in haar 
omgeving en zorgt ervoor dat alle ontwerp onderdelen leiden tot een samenhangend ontwerp. Op deze manier kan 
er ook een bijdrage worden geleverd om te komen tot een evidence based design, aan de hand waarvan genezende 
gebouwen kunnen worden ontworpen. 
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1. INLEIDING 

1.1 Basis 

De aangescherpte regels met betrekking tot de luchtkwaliteit laten in hoog tempo het ene na het andere bouwplan 
sneuvelen. Nederland gaat op slot. Bouwen op deze vervuilde plaatsen vraagt om een innovatieve aanpak van dit 
probleem. Een grote kas met losse gebouwen erin als een levensreddende biotoop? Een supergeïsoleerd gebouw 

met ruimtevaart technologie? Een geïntegreerde aanpak (met installatie en milieu aspecten) is noodzakelijk om tot 
een model te komen dat ook stedenbouwkundig en architectonisch vernieuwend is. 

Bovenstaande tekst vormde de opdrachtomschrijving van het masterproject 'Air'. Dit project moest de basis gaan 
vormen voor het afstudeeratelier 'Healing environment'. Bij 'Air' werd er een astmacentrum ontworpen volgens het 
principe van de Healing environment (hoofdstuk 2). De locatie was op het Erasmus terrein in Rotterdam. Boven op 
metrostation "Dijkzight" en temidden van veel verkeerslawaai en luchtverontreiniging. 

Na het afronden van het project 'Air' zijn er twee ontwerpuitgangspunten over gebleven die goed passen binnen de 
thema's Healing environment en integraal ontwerpen en tevens interessant lijken om tijdens het afstuderen nader 
te bekijken. 

• 

• 

1.2 

Dynamische gevel; Achter een glazen gevel gelegen atria doen dienst als binnentuinen. Deze brengen 
veel lucht en licht in het gebouw. Op schone tijdstippen, vooral 's nachts en in het weekend, kan de gevel 
door middel van lamellen geopend worden waardoor de atria buitenruimten worden. Op vuile tijdstippen, 
overdag als er veel verkeer is, is de gevel gesloten en vormen de atria een bufferzone. (afbeelding 1.) 

Gestapelde omgeving; Een studie naar verantwoord ruimtegebruik in een binnenstedelijke omgeving . 
Hoe kan door meervoudig ruimtegebruik in een gebouw een landschap ontstaan, eventueel met diverse 
sferen. Het creëren van een groene omgeving die een positieve invloed heeft op de gemoedstoestand van 
de mens. 

Afstudeerthema 

Nederlanders mogen zelf kiezen waar ze willen bevallen. Thuis in hun eigen omgeving of poliklinische in het 
ziekenhuis waar alle medische apparatuur aanwezig is. Een andere mogelijkheid is om te bevallen in een 

geboortecentrum. Het vormt een stap tussen thuis en het ziekenhuis. Het beschikt over professionele zorg, maar 
niet over medische apparatuur en na de bevalling kan de kraamtijd er worden doorgebracht. Tevens kan het een 

educatieve functie hebben. 

Als afstudeerproject zal er een geboortecentrum als Healing Environment worden ontwerpen; Hoe kan er in 
Rotterdam, temidden van alle hectiek en luchtproblematiek, een geboortepaviljoen worden ontworpen 
waar op een gezonde wijze bevallen kan worden? 
Bij de keuze voor deze functie is er gekeken naar de gegevens van de locatie. Er zijn al twee kraamzorghotels in 
Rotterdam aanwezig, maar kan de nabijheid van het Erasmus Medisch Centrum (EMC) nieuwe mogelijkheden 
scheppen. Kan het geboortecentrum bijdragen tot een efficiënter gebruik van de dure ziekenhuisbedden? En in 
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hoeverre kan het aanleunen tegen het ziekenhuis en gebruik maken van de medische faciliteiten zoals die binnen 
het EMC aanwezig zijn? 
Daarnaast is het Erasmus terrein gesitueerd temidden van de multiculturele Rotterdamse stadswijken, waarvan de 
bewoners de toekomstige gasten van het geboortecentrum zijn . Welke specifieke eisen stelt deze samenleving? 

In de hoofdstukken twee tot en met zes zal eerst worden ingegaan op de centrale thema's binnen dit project. Deze 
hoofdstukken zijn in drie paragrafen opgedeeld . In het eerste zal worden omschreven wat het thema betekend en 
wat de toepassingen zijn, in de tweede wordt beschreven wat de relatie tot de architectuur is, of zal moeten zijn en 
in de derde paragraaf zal tenslotte worden aangegeven wat de toepassing van het thema binnen dit project zal zijn. 
Na deze hoofdstukken wordt in hoofdstuk 7 het ontwerp uitgelegd; wat zijn de uitgangspunten, hoe is er tot een 
concept gekomen en wat is de uiteindelijke uitwerking geworden. In hoofdstuk 8 wordt er teruggekoppeld naar de 
opdrachtomschrijving en een persoonlijke terugblik worden gegeven op het afstudeerproject. 

NATUURLIJK BEGIN 
GEBOORTEPAVIUOEN ROTTERDAM 

3. Locatie in vogelvlucht 



2. HEALING ENVIROMENT 

2.1. Algemeen 

'Healing Environment' ('genezende omgeving') is een denkwijze die zijn oorsprong al vindt in de tijd van de Grieken 
en gebaseerd is op de gedachte dat natuurlijke elementen als licht, lucht en planten een positief effect hadden op 
het genezingsproces van zieke mensen. Vanaf 'de verlichting', aan het einde van 18e eeuw, wordt dit gedachtegoed 
gekoppeld aan het ontwerpen van ziekenhuizen. Door maatschappelijke ontwikkelingen in deze tijd is het weer een 
actueel thema geworden. Het besef binnen de samenleving groeit dat er moet worden gekomen tot een meer 
gezonde en meer duurzame maatschappij. Gekoppeld naar de bouwwereld moet dit leiden tot gebouwontwerpen 
waarin mensen gezonder kunnen leven. Om te weten te komen wat precies onder Healing Environment wordt 
verstaan kan het best gekeken worden naar de publicaties die recentelijk zijn uitgebracht rondom het congres 'the 
Architecture of Hospitals'. Dit werd in april 2005 in Groningen gehouden en het begrip Healing Environment was 
hierbij één van de centrale thema's. 

In deze publicaties wordt Healing Environment omschreven als "An environment that stimulates healing processes 
by strengthening an individual's inner powers" 1 (een omgeving die genezende processen stimuleert door de 
innerlijke kracht van het individu te versterken) en gezien als onderdeel van het 'Evidence Based Design' (met 
bewijs onderbouwde ontwerpen). Hierbij vormt wetenschappelijk onderzoek de basis om gemaakte ontwerpkeuzen 
te kunnen verantwoorden en onderbouwen. Bij EBD gaat het dus om een breder aspect dan 'slechts' het genezen 
van mensen. 

In de review worden aan de hand van vier fysische aspecten onderzoeken met elkaar vergeleken en hun mogelijke 
invloed op gezondheidsresultaten beoordeeld . Bij de resultaten wordt onderscheid gemaakt tussen klinische 
resultaten, zoals opnameduur, medicaties, stress, infectiegevaar en sterftegetal en psychologische resultaten, zoals 
gemoedstoestand, slaapkwaliteit, alertheid en welzijn .; 

1- Natuur; Hierbij wordt gekeken naar de werking van uitzicht op natuur, (binnen-)tuinen en binnenplanten. 
Er is voldoende wetenschappelijk bewijs om vast te stellen dat er een rustgevende en pijnverlagende 
werking uitgaat van uitzicht op natuur, het maakt hierbij geen verschil of het om werkelijke natuur ging of 
om een afbeelding ervan. Wel dient er rekening te worden gehouden met longterm patiënten, doordat 
deze langere tijd hetzelfde uitzicht hebben moet het zicht spectaculairder zijn. De werking van tuinen is 
onvoldoende onderzocht om er uitsluitsel over te kunnen geven, toch zijn er wel onderzoeken gedaan die 
met positieve resultaten kwamen betreffende de gemoedstoestand en rustgevendheid. Hetzelfde geldt 
voor binnenplanten, al zijn er enkele positieve onderzoeken geweest naar de invloed van planten op de 
luchtkwaliteit. Opvallend is dat nooit bewezen is dat binnenplanten infectiebronnen zijn, terwijl ze daar in 
ziekenhuizen vaak voor worden aangezien. 

2- Daglicht; Hierbij wordt tevens gekeken naar kunstlicht dat daglicht probeert te imiteren . Uitsluitend 
wetenschappelijk onderzoek ontbreekt om te kunnen bewijzen dat van daglicht een genezende werking 
uitgaat. Wel zijn er onderzoeken gehouden die beweren dat daglicht bijdraagt aan een energieker gevoel 
en een betere gemoedstoestand bij mensen. Verder is daglicht helderder en meer in balans dan kunstlicht 
en levert het een energiebesparing op. 

3- Verse lucht; Hieronder wordt lucht verstaan die van buiten het gebouw afkomstig is.Er wordt vooral 
gekeken naar de verschillen tussen air-conditioning en ventilatie. Doordat bij air-conditioning een hoge 
mate van recirculatie van binnenlucht plaatsvindt, beschikt het over een slechte ventilatiegraad. Hierdoor 
ontstaat er een hoger risico op infectiegevaar. Ook de oorzaak van het Sick Building Syndrome ligt in de 
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slechte ventilatie van veel moderne gebouwen. De oplossing voor deze problematiek is ventileren, zodat 
verse lucht de temperatuur en luchtvochtigheid in een gebouw kan verbeteren . 

4- Rust; Hierbij wordt vooral gekeken naar de invloed van lawaai. Dit kan door verschillende bronnen worden 
veroorzaakt; mensen, installaties en akoestiek binnen het gebouw en verkeer buiten het gebouw. Er zijn 
aanzienlijke wetenschappelijke onderzoeksresultaten bekend dat lawaai kan leiden tot stress en 
slapeloosheid. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door geluidsoverlast van binnenuit het gebouw. Een 
interessant onderzoeksresultaat met betrekking tot het geboortepaviljoen is dat baby's extra behoefte aan 
zuurstof hebben in een lawaaiige omgeving. 

De overall conclusie die getrokken kan worden is dat er nog onvoldoende onderzoek is gedaan om tot definitieve 
uitspraken te hoe een 'healing' (helend) of 'healthy' (gezond) environment kan worden bewerkstelligd. Daar komt 
nog bij dat wat 'healthy' is niet automatisch ook 'healing' is en omgekeerd. Om een voorbeeld te noemen, van 
zonlicht is wel aandacht besteedt aan de genezende werking, maar is geen aandacht besteedt of het ook de 
gezondheid ten goede komt. En een toilet is wel goed voor de gezondheid maar werkt niet genezend . Meer 
onderzoek is nodig om tot een integraal 'Evidence Based Design' (EBD) principe te komen, waarbij 
ontwerpbeslissingen kunnen worden genomen aan de hand van gedegen wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast 
bestaan er onderwerpen die nog helemaal niet onderzocht zijn, zoals de werking van kleuren. 

2.2. Rol van de architect 

In bovenstaande besproken onderzoeken leveren uiteenlopende resultaten. Dit zijn theoretische uitkomsten die niet 
rechtstreeks gerelateerd kunnen worden aan de praktijk. Welke rol is er voor de architect weggelegd in de verdere 
ontwikkeling van het EBD? Hierover lopen de meningen uiteen. Dit wordt goed duidelijk door de volgende twee 
citaten; Cor Wagenaar, architectuurhistoricus, schrijft in één van zijn artikel het volgende; "Evidence Based Design 
pays no attention to the meaning invested in architecture, the symbolic nature it sometimes possesses, the 
intentions of the styles that were preferred, the social, politica! and cultural associations evoked by these styles, the 
patterns of movement that the built environment induces: in short: everything that designates architecture as a 
historica! and cultural phenomenon .. .. Even apart from architecture's cultural aspects, Evidence Based Design could 
gain a lot by using the architecture's language in identifying spaces".2 

Het tweede citaat is van Wyt:z.e Patijn, architect van het universitair ziekenhuis in Groningen; "Another primary 
objective in changing the atmosphere of the building was the introduction of nature. We have been severely 
criticized in this, mainly by our fellow architects. They thought that the architectural spaces should be beautiful in 
themselves. For them, plants en trees were too romantic".3 

In het eerste citaat wordt gezegd dat EBD, en dus ook Healing Environment, geen aandacht besteedt aan de stijlen, 
historie, symboliek of culturele achtergronden die vaak op architectuur van toepassing zijn. Maar dat los van deze 
aspecten de architect wel een belangrijke rol kan spelen om EBD te vertalen naar ruimtelijke kwaliteiten. De 
architectuur vormt zo een schakel om EBD naar de praktijk te kunnen vertalen. Uit het tweede citaat blijkt echter 
dat veel architecten vasthouden aan conservatieve gedachten en hun kunststukje belangrijker vinden dan het 
scheppen van een gezonde leefomgeving. Een architect moet goed beseffen voor wie hij ontwerpt. Niet vasthouden 
aan oude tradities, die hem vervreemden van de rest van de samenleving, maar juist de mogelijkheden grijpen die 
hem geboden worden om de leefbaarheid en kwaliteit van het ontwerp te verbeteren, of op zijn minst zich daar 
voor open te stellen . Hierbij speelt het integraal ontwerpprincipe een belangrijke rol (hoofdstuk 3), waarbij diverse 
adviseurs plaatsnemen in het ontwerpteam om de ideeën van de architect te kunnen toetsen. Deze manier van 

NATUURLIJK BEGIN 
GEBOORTEPAVIUOEN ROTTERDAM 

6. Verse lucht 

7. Rust 



ontwerpen moet tot ontwerpregels leiden die algemeen toepasbaar zijn, een 'Evidence Based Design handboek' 
voor architecten. En al zal dit niet altijd leiden tot een Healing ontwerp, dan toch wel voor een Healthy ontwerp. 

2.3. In het project 

Zoals uit de voorgaande paragrafen is gebleken is meer onderzoek nodig om het principe van de Healing 
Environment te kunnen vertalen naar ontwerptools. Toch is er ook veel al wel onderzocht wat kan dienen als 
ontwerpuitgangspunt. Wellicht juist omdat er nog zoveel te onderzoeken valt is het interessant om te kijken welke 
consequenties dit heeft voor de manier van ontwerpen . De aspecten natuur, daglicht, verse lucht en rust zullen dan 
ook een leidraad gaan vormen voor het ontwerp van het geboortepaviljoen. Is er nog de vraag of er in het geval 
van het geboortepaviljoen sprake is van een Healing Environment. Mensen bezoeken het paviljoen voor een blijde 
gebeurtenis, de geboorte van hun kind . Dit in tegenstelling tot een ziekenhuis dat bestemd is voor mensen die iets 
mankeren of bijkomen van een medische ingreep. Toch is het ook in het geboortepaviljoen niet uitsluitend 
blijdschap en leveren veel moeders een lichamelijke uitputtingsslag voordat ze hun kind in de armen kunnen 
sluiten. Het is dan ook belangrijk dat ze hier in de eerste dagen na de bevalling in het kraambed van kunnen 
bijkomen. Het geboortepaviljoen zal zo beschouwd een pijnverzachtende en rustgevende werking moeten hebben 
op moeder en kind. 
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3. INTEGRAAL ONTWERPEN 

3.1. Algemeen 

Het traditionele bouwproces, zoals op dit moment het merendeel van de bouwopdrachten wordt verwezenlijkt, is 
een afstemming van 1. functie, 2. vorm en 3. techniek. Deze is vooral gericht op zo laag mogelijke stichtingskosten 
van een gebouw, zonder verder al teveel naar de toekomst en de levenscyclus van het gebouw te kijken. Volgens 
Ir. Zaal, lector integraal ontwerpen aan de hogeschool van Utrecht, wordt dit veroorzaakt door een verbrokkeling 
van en een slechte communicatie tussen de diverse disciplines en een overheersing van de architect en 
hoofdaannemer aan het begin van het bouwproces. De architect krijgt het verwijt teveel gefocust te zijn op het 
creëren van ruimten, zonder hierbij rekening te houden met bijvoorbeeld de installatie eisen of het onderhoud. 
Terwijl de hoofdaannemer het zwaartepunt legt bij de ruwbouw vanwege de relatieve grootte van dit deel in de 
bouwsom. Overige partijen, zoals installateurs, afwerkbedrijven en onderhoudsbedrijven, worden pas laat in het 
proces betrokken en mogen aan de hand van het bestek en een zo laag mogelijke prijs deelnemen. Van meedenken 
voor het leveren van de beste oplossingen van te installeren installaties, in het bijzonder op het gebied van 
uitvoerbaarheid, bedienbaarheid, energiegebruik en onderhoudbaarheid, is in het geheel geen sprake meer. 

Integraal ontwerpen is een relatief nieuwe denk- en werkwijze binnen de bouwwereld en houdt zich bezig met de 
complete levenscyclus van het gebouw. 
Het heeft een ideologische kant op het gebied van sociaal-culturele en ecologische waarden en een economische 
kant op het gebied van goedkoper en sneller bouwen. 
Bij integraal ontwerpen gaat het om de integratie van drie aspecten; 

1- Abstracties: Het denken in functionaliteiten in plaats van in oplossingen. De verschillende onderdelen 
mogen elkaar niet belemmeren. Zo mag de vorm de functie niet beperken en mag de functie andere of 
toekomstige functies niet uitsluiten. 

2- Levensduur: Bij de bouw moet rekening worden gehouden met de verschillende fasen die een gebouw 
doorloopt. Gebouwen met een korte levensduur moeten eenvoudig weer kunnen worden afgebroken, 
waarbij de verschillende onderdelen moeten kunnen worden gedemonteerd of hergebruikt. Gebouwen met 
een lange levensduur moeten zonder al te ingrijpende veranderingen en milieubelasting van functie 
kunnen veranderen. 

3- Disciplines: Vanaf het begin van een project dienen alle disciplines samen te werken op basis van 
gelijkheid. Hierbij gaat het niet alleen om de bouwtechnische disciplines, zoals architect, aannemer en 
installateur, maar ook om werktuigbouwkundigen, elektrotechnici, het berekenen van de levensduurkosten 
en ontwikkelingen op het gebied van demografie, bedrijfs- en organisatiekunde. 

Concreet moet deze werkwijze leiden tot vermindering van de kosten, zoals faal-, organisatie- en energiekosten en 
verbetering van kwaliteit en productiviteit. Verder zal de 'intelligentie' per bouwdeel verhogen, doordat deze 
meervoudige functies kunnen bevatten. Zo zal een vloer niet alleen constructief zijn maar ook ruimte bevatten voor 
bijvoorbeeld installaties of dataverkeer en zal een gevel geïntegreerde installatie onderdelen bevatten, zoals PV
cellen en klimaatregelingen. 
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3.2. Rol van de architect 

Om een integraal ontwerp te laten slagen is een goede samenwerking binnen het bouwteam van cruciaal belang. 
Welke rol speelt de architect hierin? Elk team heeft een aanvoerder nodig, kan de architect deze taak vervullen? 

In zijn artikel deelt Ir. Zaal het totale proces in drie logische gedeelten die niet achter elkaar maar tegelijkertijd 
moeten worden doorlopen. Voor elk onderdeel moet een aparte vertegenwoordiger worden benoemd die het proces 
leidt; 

De eerste, het ontwerpgedeelte, is product georiënteerd. Hierbinnen moet het creatieve proces van 
architect en installateurs worden versmolten. 
De tweede, het uitvoeringsgedeelte, is proces georiënteerd . De manier van uitvoeren heeft hier de 
boventoon. Hoe kan wat bedacht is het beste worden uitgevoerd. 
De derde, het gebruiksgedeelte, is klant georiënteerd. Hierbij wordt gekeken naar het leven na de bouw. 
Het draait dan vooral om het gebruik en onderhoud van het gebouw. 

Het lijkt vanzelfsprekend dat elke partij dat gedeelte voorzit waarbinnen hij het meest vaardig is. Een architect 
bijvoorbeeld mag capabel genoeg worden geacht als coördinator te functioneren tijdens de ontwerpfase en een 
aannemer heeft de meeste kennis over de uitvoer. Ondanks dat misschien het gevaar ontstaat dat er weer wordt 
vervallen in oude gewoonten en structuren is het logisch dat iedereen doet waar hij het beste in is. Het grootste 
pluspunt binnen het integraal ontwerpen is dat elke partij vanaf het begin erbij betrokken is en daardoor het hele 
bouwproces verantwoordelijk kan worden gehouden voor haar inbreng . 

Vanuit de architectuurwereld is de stichting 'Integraal Werkende Architecten' (IWA) opgericht. Deze stichting houdt 
zich ook bezig met de rol van de architect binnen het integraal ontwerpproces. Dit doormiddel van cursussen, een 
keurmerk en het organiseren van discussiebijeenkomsten, zoals tussen architecten en bouwkostenmanagers in juni 
2005. Hier kregen de architecten toch ook weer het verwijt vaak te weinig oog te hebben voor de wensen en 
belangen van de opdrachtgevers, terwijl de architect zich juist hierin verdienstelijk zou kunnen maken, volgens de 
managers. De architecten konden zich over het algemeen goed vinden in de stelling dat de kern van de rol van de 
architect lag in de uitvoering van het ontwerpgestuurde proces, van de aannemer in de realisering en de rol van de 
bouwmanagers vooral lagen in het ondersteunen van het opdrachtgeverschap. 
Uit bovenstaande blijkt dat het proces van integraal ontwerpen zich nog moet zetten en alle partijen, haast 
ouderwets, bezig zijn hun positie zo sterk mogelijk te maken. Van een echt teamverband lijkt dan ook nog geen 
sprake. Architecten moeten het overleg aangaan met de andere partijen om hun rol en verwachtingen binnen het 
bouwproces helder te krijgen. De architect, als één van de schakels binnen het totale proces, wordt benaderd 
vanwege zijn kunde in het ontwerpen van ruimten en het goed laten functioneren van een gebouw. Hiervoor is wel 
een bepaald vertrouwen vereist vanuit de andere partijen. 

3.3. In het project 

Het is binnen dit project ondoenlijk op alle stoelen tegelijk te gaan zitten, het zou ook tegenstrijdig zijn met de 
gedachte van het integraal ontwerpen. Dit hoofdstuk moet meer als een studie naar het begrip integraal ontwerpen 
worden beschouwd en de gevolgen die het heeft voor de manier van ontwerpen door de architect. Binnen het 
project zal het integrale proces worden toegepast op het installatieprincipe. 
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4. KLIMAATTECHNOLOGIE 

4.1. Algemeen 

Om kennis over dit onderwerp te vergaren is collegestof bestudeerd dat door de capaciteitsgroep 'fysische aspecten 
gebouwde omgeving' wordt aangeboden. Daarbij vallen gelijk twee dingen op. Allereerst dat er veel meer aandacht 
wordt besteed aan het integraal ontwerpen, dan dat dit bij architectuur gebeurd. Het wordt ingezet als toegevoegde 
waarde binnen het ontwerpproces. Ook is het totale ontwerptraject veel meer procesmatig opgebouwd . Er wordt 
begonnen met het formuleren van de behoeften in een Programma van eisen . Op basis van deze behoeften worden 
er varianten gegenereerd die de verschillende mogelijkheden zoeken dat het pve biedt. Parallel aan het genereren 
van de varianten wordt het belang van de behoeften onderling afgewogen zodat er een referentie ontstaat voor het 
evalueren van de varianten. 

De afweging wordt gemaakt aan de hand van twee type doelstellingen; 
1. Algemene projectdoelstellingen 

Wettelijke context; De wetten, het bouwbesluit, normen en voorschriften en praktijkrichtlijnen die van 
toepassing zijn bij nieuwbouw. 
Situatie/context; De eigenschappen en randvoorwaarden van de locatie. 
Middelen; De beschikbare investering voor het gebouw als ook arbeid en energie en de gereedschappen. 
Kennis en vaardigheid ; De technische kennis en vaardigheden, management en ontwerpmethoden. 

2. Specifieke gebruiksdoelstellingen 
Bescherming en beschutting; Scheiding tussen binnen- en buitenmilieu en bescherming tegen 
weersinvloeden. 
Constructieve integriteit; Draagstructuur die rekening houdt met de klimaatinvloeden en belastingen in het 
gebouw. 
Brand en persoonlijke Veiligheid; Creëren van een veilige plek 
Algemene Gezondheid en behaaglijkheid; Voorgaande, passieve, doelstellingen voorzagen in een 
basisbehoefte om als mens in een gebouw te verblijven. Hierbij gaat het om actieve middelen, vaak 
doormiddel van installaties, om een goed binnenmilieu te scheppen, zoals visueel comfort, thermische 
behaaglijkheid, luchtkwaliteit en geluidskwaliteit. 
Productiviteit en creativiteit; Hierbij draait het om psychologische aspecten die ervoor moeten zorgen de 
gebruiker het gevoel heeft dat het gebouw hem dient en op maat gemaakt is. Hierbij kan gedacht worden 
aan individuele regelbaarheid van de omstandigheden, interactie met de buitenwereld, privacy, effectieve 
personentransportsystemen en communicatiesystemen. 
Jaarlijkse kosten; Energie-, onderhouds-, kapitaalkosten. 
Milieubelasting; Het minimaliseren van de milieulast van een gebouw. 

Deze gestructureerde manier van werken bewerkstelligt een betere communicatie tussen de verschillende partijen 
die deelnemen aan het integraal ontwerpproces. Dit moet leiden tot intelligente ontwerpen, dat als volgt wordt 
omschreven; "Intelligent geeft de dynamiek en capaciteit aan om te kunnen reageren op dagelijkse of 
seizoensafhankelijke condities om het energiegebruik van een gebouw te kunnen reduceren . Een glazen gevel kan 
allen echt intelligent worden genoemd wanneer deze actief gebruik maakt van natuurlijke, onuitputtelijke 
energiebronnen, zoals zonne-energie, windenergie of aardwarmte om aan de energiebehoefte van een gebouw te 
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voldoen . Dit kan worden verwezenlijkt door intelligente plannen, gebouwsimulaties, een nieuwe gevelbenadering of 
door architectuur als klimatiseringsmiddel in te zetten."2 

4.2. Rol van de architect 

Voor een architect is het belangrijk om procesmatig te ontwerpen. Door structuur aan te brengen in het 
ontwerpproces kan er beter gecommuniceerd worden met andere partijen, zoals de installatieadviseur en kunnen 
ontwerpstandpunten beter onderbouwd worden. Door te kunnen denken in installatieconcepten blijft de architect 
een volwaardige partner binnen het ontwerpproces en kan optimaal gebruik maken van de kennis van de 
installatieadviseur, die exact op de hoogte is van de verschillende installaties. Het installatieconcept kan, of wellicht 
moet, als geïntegreerd onderdeel in het architectonisch ontwerp verwerkt worden. De architectuur draagt zo bij tot 
een intelligent totaal ontwerp. 

Een goed voorbeeld van deze architectuur zijn de ontwerpen van T.R. Hamzah & Yeang. Dit Maleisische 
architectenbureau combineert architectuur met duurzame, ecologische installatietechnologische concepten, waarbij 
rekening wordt gehouden met het ecologisch systeem van de locatie en het gebruik van energie-uitputtende 
hulpmiddelen wordt geminimaliseerd . Veel van deze studies en ontwerpen zijn 'skyscrapers' die als verticale 
stadsplattegronden zijn ontwikkeld . Voor het geboortecentrum zijn, vanwege de schaal, vooral de ontwerpen van de 
'groundscrapers' interessant. Wat hierbij gelijk opvalt is de invloed van de locatie, veel ontwerpen staan in Azië op 
plekken waar een tropisch regenklimaat heerst. Het merendeel van deze ontwerpen hebben eenzelfde opzet. Ze zijn 
opgebouwd uit een compositie van losse volumes met daartussen openingen en daaroverheen een overkapping . 
Deze overkapping wordt door Yeang een "Tropical Umbrella" genoemd en dient ervoor een bioklimaat te 
verwezenlijken waarbij de nadruk ligt op het creëren van schaduw, daglichttoetreding en natuurlijke koeling . Zo 
ontstaat er een aangenamere luchtvochtigheid, temperatuur en belichting. De sparingen tussen de bouwvolumes 
dienen ervoor om de natuurlijke ventilatie te regelen en te beïnvloeden . In Europa heerst een zeeklimaat met 
gemiddeld lagere temperaturen en een strengere winter dan in Azië, dit is terug te vinden in de ontwerpen. De 
ontwerpen bestaan veelal uit dichtere volumes, extra buitengevel zou een negatief resultaat bieden op de 
energiebehoefte tijdens de wintermaanden. De Europese variant van de sparingen en overkapping is het atrium. 
Deze brengt daglicht tot diep in het gebouw en regelt het klimaat en ventilatie door onder gematigde 
klimaatomstandigheden geopend te kunnen worden en bij extremen in zomer en winter afsluitbaar te zijn om zo 
een extra buffer te vormen. Daarnaast leent het dak van het atrium zich goed voor het plaatsen van PV-cellen en 
het regelen van zonlichttoetreding. Op deze manier vormt het atrium een heel dynamisch gebouwelement. 

4.3. In het project 

Bij het ontwerpen van het geboortepaviljoen zal bijzonder aandacht worden besteedt aan de klimaatinstallatie. Deze 
discipline sluit goed aan bij de thema's 'integraal ontwerpen' en 'healing environment'. Ook de luchtproblematiek op 
de locatie (hoofdstuk 5 en 7.3) maken het installatieconcept tot een belangrijk onderdeel binnen het ontwerp. 
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5. LOCATIE 

De locatie is op het Erasmus terrein in Rotterdam. Het kavel vormt één van de laatste plekken die nog geen 
bestemming heeft gekregen binnen het grootschalige renovatie en nieuwbouwplan dat voor het Erasmus Medische 
Centrum gepland staat de komende jaren . Het is gesitueerd op metrostation "Dijkzight", dicht bij het centrum van 
Rotterdam. Het beschikt over enkele goede infrastructurele voorzieningen, deze zorgen wel voor lawaai en 
verontreiniging. 

5.1. Demografische opbouw 

Be volking naar etnic i teit, op 1 januar i Bevo lking son tw ik keling 
Rotterdam Am•t•rdam Den Haag Utrecht Rotterdam Amsterdam Oen Haag Utre cht 

•tnlelt•lt 2003 2004 2005 2004 2004 2004 2002 2003 2004 '' 2004 11 2004 1
' 2004 11 

Surlnnmers 
Antillianen 
Turken 
Marokkanen 
Zuid- Europeanen 
Overige niet-Geïndus
triallaeerde landen 
Overige geYndustria
liseerde landen 

Autochtonen, , 

Tot ani 

52.377 
20.390 
43.550 
34.281 
18.127 

03.231 

34 .210 

333.693 

52.521 
20.649 
44 .86 1 
35.496 
18.306 

65.217 

33.886 

328.608 

52. 762 
20.330 
45.254 
36.292 
18.093 

66.586 

33.242 

324.038 

599.859 599.544 596.597 

71. 248 
11.998 
37.585 
63.078 
17.823 

86.099 

71.801 

379. 131 

45.172 
11.117 
31.052 
23.525 

7.294 

47.667 

43.570 

260.171 

7 .083 Geboorte 
2.372 S1erf1e 

12 .208 Geboortenovsrschot 
23.393 

5.395 Vestiging 
Vertrek 

15 .942 Vestlglngaoverschol 

185.726 '2004 voorloplgo ci lfers 

738. 763 469.568 270.243 

a. Demografische opbouw Rotterdamse bevolking 

7.780 
6.441 
1.339 

29.698 
28.662 

1.036 

7.487 7.492 
6.433 5.982 
1.054 1.510 

30.072 28.599 
27.728 29.740 

2.344 · 1. 141 

10.624 
5.841 
4.783 

34.804 
35.639 

-835 

6.483 
4.582 
1.901 

22.414 
23.703 
-1 .289 

4.324 
1.998 
2.326 

21.4 15 
17 .042 

4.373 

Rotterdam is een stad met een grote etnische diversiteit. Hiervan vormen Surinamers, Turken en Marokkanen de 
grootste gemeenschappen. Ze wonen vaak in de oude stadswijken, omdat hier de woningen goedkoper zijn. Het 
aantal allochtonen zal de komende jaren nog verder toenemen en een meerderheid van de Rotterdamse bevolking 
gaan vormen . Als er gekeken wordt naar de bevolkingsgroei is te zien dat deze afneemt. Er is wel sprake van een 
geboorteoverschot. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de bevolking van Rotterdam verjongd. 

5.2. Klimatologische omstandigheden 

De overheersende windrichting in Nederland is Zuidwest. Voor de locatie betekend dit dat voor het merendeel van 
de tijd de wind uit het havengebied komt. Bij de route van de zon moet gekeken worden welke delen van de locatie 
wanneer in de schaduw liggen, dit voor het bepalen van installaties en glas in de gevel. 
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5.3. Zichtlijnen 

De meeste zichtlijnen zijn op de stedelijke omgeving gericht. De Rochussenstraat kan beide richtingen worden 
ingekeken. Door de Saftlevenstraat, met nog enkele authentieke gebouwen, is er zicht op de Nieuwe binnenweg, 
een drukke verkeersader met veel multiculturele winkels. Door de Zimmermanweg kan er in de toekomst richting 
de nieuwe hoofdentree van het Erasmus me worden gekeken, dit kan echter nog jaren duren. Tot die tijd is het 
zicht de wirwar aan verkeersstromen met op de achtergrond de Erasmustoren. Het meest vrije uitzicht is in 
Zuidelijke richting, waar kan worden weggekeken tot de Euromast en het daaronder gelegen park. 

5.4. Verkeer 

Veel verkeer komt er over 's Gravendijkwal. Over deze in Noordzuid richting gelegen weg komt onder andere veel 
verkeer vanuit de Maastunnel. De meeste verkeersoverlast komt echter van de Rochussenstraat die direct naast de 
locatie ligt. 

5.5. Metro 

Het metrostation Dijkzight ligt precies onder de locatie. Dit station bestaat uit een passage met enkele winkels die 
onder de Rochussenstraat doorloopt, direct onder het maaiveld . Daaronder ligt de metrolijn met perrons. Op het 
kavel komen twee liften en een ventilatieschacht vanuit het metrostation naar boven. 
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5.6. Natuurlijke elementen 

Ten oosten van de locatie, direct grenzend aan het Erasmus terrein ligt het museumpark. In dit park liggen diverse 
musea, waaronder het Boijmans van Beuningen museum en de Kunsthal. Ten zuiden van de locatie, aan de 
overzijde van de Westzeedijk ligt 'Het Park', een groot, groen stadspark. Deze strekt zich uit tot de oevers van de 
Maas en de Parkhaven. De Coolhaven ligt ten Westen van het stadspark. 

5.7. Bebouwingsstructuur 

De Rochussenstraat vormt een grens tussen een gebied van binnenstedelijke woonwijken en stratenstructuur ten 
Noorden van deze straat en een gebied met veel utiliteitsbouw, musea en het Erasmus me, waar deze structuur 
doorbroken wordt, ten Zuiden hiervan . In de woonwijken komen bebouwingshoogten tot 15 meter voor, terwijl aan 
de andere zijde de hoogten oplopen tot 120 meter. Opvallend detail hierbij is dat alle hoogbouw dezelfde oriëntatie 
heeft. Het geboortepaviljoen ligt op de grens tussen deze twee structuren en kan tevens als toegangsgebouw tot 
het Erasmus-terrein en de nieuwe zorgboulevard worden beschouwd . 
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6. GEBOORTECENTRUM 

6.1. Interview 

Om meer kennis te vergaren over het begrip 'geboortecentrum' is er een interview afgenomen met drs. J.P. de 
Graaf. Zij is als zorgmanager werkzaam in het Erasmus MC en in deze functie betrokken bij de ontwikkeling van een 
geboortecentrum op het Erasmus terrein. Tevens doet zij een promotieonderzoek met hetzelfde thema. Het 
interview is opgedeeld in drie thema's; organisatie, financiële aspecten en het functioneren, voorafgegaan door 
twee vragen ter introductie. 

Allereerst, wat is het verschil tussen een geboortecentrum en een kraamzorghotel? 

"In een kraamzorghotel, zoals we bijvoorbeeld hier in Rotterdam ook hebben, brengen heel veel mensen hun 
kraamtijd door, maar worden maximaal 100 kinderen per jaar geboren. Waarom zo weinig? Omdat deze 
instellingen stand- afone staan van de ziekenhuizen, terwijl 67% van alle thuisbevallingen tijdens de bevalling 
alsnog naar het ziekenhuis moeten worden gebracht. Door deze delay tussen thuis en ziekenhuis komt 2% van 
deze kinderen te overlijden. 
Het concept van het geboortecentrum is nieuw in Nederland. Dit eerstelijns geboortecentrum, waar je kunt bevallen 
en kramen, staat in directe verbinding met de verloskamers van het ziekenhuis. Hierdoor kan er snel worden 
ingegrepen wanneer een bevalling dreigt mis te lopen. Daarbij houdt je dan nog de thuisbevallingen in stand. Uniek 
in Rotterdam is de eigen identiteit en organisatie van het geboortecentrum, los van het ziekenhuis. Dit in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld Utrecht waar de verloskundige praktijken zijn opgekocht door het academisch 
ziekenhuis. Die zijn volledig geïntegreerd, er is daar een medische omgeving gecreëerd voor de verplaatste 
thuisbevallingen. Dit vind ik geen goede situatie." 

Wat is uw functie binnen dit project? 

"Ik ben zorgmanager en geef namens de medische afdelingshoofden leiding aan de gehele organisatie van de 
afdeling 'Ver/oskunde&Vrouwenkunde, urologie'. Ik ben zo dus ook verantwoorde/ijk voor nieuwe innovaties. 
Daarnaast leid ik de deskresearch en ben ik lid van de stuurgroep die onderzoek doet naar de algehele 
verloskundige situatie in Rotterdam. Het concept van het geboortecentrum is gekomen van de hoogleraar 
Verloskunde, prenatale geneeskunde en mijzelf. Bovendien ga ik er op promoveren en heb ik er dus ook een 
wetenschappelijk belang bij." 

ORGANISATIE 

Vanuit welke gedachten is het geboortecentrum ontstaan? 

"Allereerst was er een capaciteitsprobleem.De afdeling verloskunde van het Havenziekenhuis is gesloten omdat er 
geen kinderartsen meer aanwezig waren. Dit had tot gevolg dat er een te lage capaciteit aan verloskamers ontstond 
om alle bevallingen te kunnen doen. Daarnaast wees deskresearch uit dat het percentage thuisbevalling slechts 
17% bedroeg, ondertussen is dit zelfs gedaald naar 11 %. Dat terwijl het landelijke gemiddelde rond de 25% ligt. 
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Uit onderzoek bleek dit veroorzaakt te worden door de demografische opbouw van Rotterdam. Dit doordat er nog 
steeds sprake is van een toename van het aantal allochtonen, die gemiddeld 3 tot 4 kinderen krijgen. Deze 
bevolkingsgroep is gewend om in het ziekenhuis te bevallen en wenst ook niet deel te nemen aan onze 
thuisbevallingcultuur. Tenslotte waren er slechte verloskundige uitkomsten, dit lag niet aan de bekwaamheid van de 
eerstelijns verloskundigen, maar werd veroorzaakt door ontzettend veel slechte sociale omstandigheden. Veel 
sociaal zwakkere buurten, met ook nog eens een relatief hoog aantal HIV geïnfecteerden, waarin verloskundigen 
niet meer veilig hun werk kunnen doen. Veel van de huizen zijn onhygiënisch, waardoor een kind bij een 
thuisbevalling direct al een slechte start maakt en de verloskundige er daarom liever geen bevallingen meer doet. Al 
deze aspecten leidde ertoe dat de capaciteit moest worden uitgebreid in de ziekenhuizen. Wanneer in het ziekenhuis 
wordt bevallen bij een verloskundige, een zogenaamde poliklinische bevalling, blijkt het toch vaak tot een medische 
interventie te komen, terwijl dit lang niet altijd noodzakelijk is. In de VS bestaat al het 'singleroom maternity 
principe: dit houdt in dat je in dezelfde kamer bevalt als waar je de kraamtijd doorbrengt, meer als een huiskamer. 
Dat principe wilden we hier in Rotterdam verder uitwerken." 

Hoe groot is het doelgroep gebied? 

"In principe zijn er voor Rotterdam vijf locaties nodig. Elk met gemiddeld 800 bevallingen per jaar, met daaraan 
vast 3 tot 4 kraamdagen. Rotterdam heeff 8000 bevallingen per jaar, Rotterdam en omgeving heeff in totaal 12000 
bevallingen jaar. Elk ziekenhuis is door de zorgverzekeraars in de gelegenheid gesteld een geboortecentrum op te 
zetten, maar geen enkel ziekenhuis is daarmee zover als het EMC. Heel Rotterdam is in principe bij ons van harte 
welkom, maar we zijn gericht op de verloskundige maatschappen Oost en West. Dat is ongeveer het gebied van 
Delfshaven, rondom het EMC tot aan Kralingen." 

Neemt een patiënt haar eigen verloskundige mee? 

"Ja, in het geboortecentrum zelf zijn geen verloskundigen werkzaam. Het geboortecentrum is van de thuiszorg 
Rotterdam en de verloskundige maatschappen Oost en West. De patiënten nemen hiervan hun eigen verloskundige 
mee. We hopen wel dat de verloskundigen hun organisatie erop gaan aanpassen, zodat ze effectiever kunnen 
werken, ze kunnen er veel profijt van hebben. Een verloskundige kan, met medewerking van de aanwezige 
kraamverzorgsters, binnen het geboortecentrum makkelijk drie bevallingen tegelijk aan. We hopen dan ook dat ze 
dit in hun bedrijfsstructuur gaan opnemen." 

.... En kan op deze manier de ziekenhuizen ontlasten? 

"Ja, doordat de eerstelijns bevallingen naar het geboortecentrum verhuizen ontstaat er meer ruimte voor tweede
en derdelijns bevallingen, zeg maar de ernstigere gevallen." 

Waarmee gaat, binnen de organisatie, de meeste tijd verloren? 

"Een normale bevalling mag maximaal 13 uur duren, waarvan zeg maar 8 uur in het geboortecentrum plaatsvindt. 
In deze periode moet het personeel regelmatig aanwezig zijn en support verlenen, toch gaat de meeste tijd zitten in 
voorlichting tijdens het kraambed over bijvoorbeeld borstvoeding en kinderverzorging. Dit is meer een taak voor de 
kraamverzorgster dan voor de verloskundige." 
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FINANCIËLE ASPECTEN 

Wordt een verblijf in het geboortecentrum vergoedt door de ziektekostenverzekering? 

"In de basis moet iedere vrouw die niet thuis bevalt en geen medische indicatie heeft een eigen bijdrage leveren, 
maar het is ook een beetje afhankelijk van het soort verzekering. Voor de kraamzorg zijn er twee soorten 
verzekeringen, de korte en de lange kraamzorg. Bij de lange kraamzorgverzekering dekt de vergoeding het pakket 
wat wij bieden en hoeft er geen eigen bijdrage te worden geleverd. De eigen bijdrage voor de eerstelijns 
verloskundige zal blijven, net als bij thuisbevallingen. We zijn wel met de wethouder in gesprek om een sociale 
indicatie te krijgen, gezien de sociale omstandigheden in Rotterdam. Maar dit zal dan door de gemeente betaald 
moeten worden." 

Kunnen er boven op de basiszorg, tegen bijbetaling, extra opties worden aangevraagd, zoals sterren bij 
een hotel? 

"Of er verschillende sterren qua luxe en faciliteiten komen zal door de kraamzorg nog verder moeten worden 
uitgezocht. Het ligt wel in de bedoeling .... " 

.... Er kan worden bepleit dat de gezondheidszorg voor iedereen gelijk moet zijn, maar een trend binnen 
onze de maatschappij is dat steeds meer zaken in een basispakket worden aangeboden en extra's als 
optie kunnen worden bijgekocht .... 

" ... . Ja inderdaad, dat heb ik vroeger in het Spaarne ziekenhuis gedaan. Daar heb ik een comfort afdeling gecreëerd, 
de superclass-afdeling. Iedereen kreeg dezelfde gezondheidszorg, dezelfde behandeling, of het nou een 
artsassistent of een medische specialist was. Alleen konden mensen uit drie comfortpakketten kiezen, voor 
bijvoorbeeld internet, een piccolo, of de krant. En dan was er nog supercomfort pakket, maar daarvan ben ik even 
kwijt wat erin zat." 

FUNCTIONEREN 

Wat zijn volgens u de drie belangrijkste gebouweisen die aan een geboortecentrum gesteld moeten 
worden? 

"Een huiselijke omgeving, enerzijds rustcreërend, anderzijds heel toegankelijk omdat het een sociaal gebeuren is. 
Dus eigenlijk 24 uur open, waardoor je op een andere manier een niet zichtbare beveiliging moet hebben, een 
absolute noodzaak in deze omgeving. Daarbij een goede geluidsisolatie ... . " 

.... Allemaal thema's die passen binnen een Healing Environment. Ik heb in een artikel gelezen dat 
baby's die blootgesteld worden aan geluidsoverlast meer zuurstof gebruiken .... 
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" ... . En een bevalling kan een luidruchtige gebeurtenis zijn, heb je dat ooit meegemaakt? Goed isoleren is dus ook 
van groot belang ." 

Maakt u zich al wel eens een voorstelling bij het nieuwe geboortecentrum, kunt u deze omschrijven? 

"Ik heb nog steeds het gevoel dat het een lux hotel is met een luxe ontvangstbalie, nog net geen hoogpolig tapijt, 
maar voor de rest. .. . En een grote mate van privacy. " 

Terugkomend op het functioneren van de kamers is het de bedoeling dat de bevalling en de kraamtijd 
vinden plaatsvinden in dezelfde ruimte? 

''Ja, dat is zeker de bedoeling. Verloskundigen willen nog een aparte ruimte, waar ze dan hun 'gereedschappen' 
kunnen laten liggen, maar dan lijkt het toch weer teveel op een ziekenhuisbevalling. Op de kamers komen 
tweepersoonsbedden waarin vader en moeder samen met hun pasgeboren kind de kraamtijd kunnen beleven. En 
die ze eventueel kunnen aankleden met persoonlijke spulletjes. " 

Stelt een multiculturele samenleving andere eisen aan een geboortecentrum? 

"Als je kijkt naar studies die zijn gedaan naar de gewenste woonomgeving van allochtonen blijkt dat ze graag een 
binnenplaats willen met daar omheen de gebouwen waarin je een aparte kamer hebt om mensen te ontvangen. 
Waar de vrouw dan vaak niet bij is. Verder wordt er veel gebruik gemaakt van water. Wij hebben toch maar 
bedacht het op de 'Nederlandse' manier doen. .. . " 

.... Bij allochtone bevallingen is vaak veel meer familie aanwezig, dit heeft consequenties voor de 
indeling van je kamers? .... 

" .... Het worden ruime kamers zonder medische apparatuur, waarin opa, oma en iedereen welkom is. Het is hun 
bevalling en hun hotelkamer. Het moet echt een nagebootste thuisbevalling zijn. " 

Opvoedkundige cursussen zijn van deze tijd, is hiervoor ruimte gereserveerd in het geboortecentrum? 

"Ja, naast cursussen voor ouders komen er ook na- en bijscholingscursussen voor verloskundigen en wordt tevens 
het expertcentrum voor de gehele eerstelijns verloskundigen erin ondergebracht. Je krijgt zo een combinatie van 
scholing voor ouders, aankomende ouders en beroepsbevolking. " 
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7. ONTWERP 

7.1. Ontwerp uitgangspunten 

Zoals eerder al aangehaald ligt het geboortepaviljoen gelegen op het Erasmus terrein in Rotterdam, naast het 
nieuwe Erasmus MC. Op de scheiding tussen de binnenstedelijke woonwijken en grootschalige hoogbouw, aan het 
begin van de nieuw te ontwikkelen zorgboulevard.Hoe om te gaan te met deze gegevens? Dient het 
geboortepaviljoen zich te conformeren aan het grote EMC of mag het zich er juist van onderscheiden? Wat nog niet 
wil zeggen dat er dan geen sprake van interactie kan zijn tussen beide gebouwen. 

Er is voor gekozen de schaal van de wijk aan te houden. Dit past beter bij het kleinschalige karakter van het 
geboortepaviljoen. De locatie ligt tussen de thuissituatie en het ziekenhuis, wat aansluit op de functie van het 
geboortepaviljoen. 

De footprint van het paviljoen is ontstaan uit de omgeving. De Noordgrens ligt evenwijdig aan de Noordgevel van 
het EMC en sluit aan op de gevellijn aan de Rochussenstraat. De Oostgrens is zo bepaald dat deze de arcade onder 
het ziekenhuis niet afsluit, maar door laat lopen tot de Rochussenstraat. De Zuidgrens ligt op de grens van het 
kavel en volgt de metropassage die onder het maaiveld loopt. Deze passage biedt toegang biedt tot metrostation 
'Dijkzight' en vormt een onderdoorgang naar de wijk.Ook de Westgrens volgt de passage, waardoor deze als enige 
gevel afwijkt van de orthogonale structuur. Doordat de gevel schuin ontstaat er een zichtlijn vanuit het 
geboortepaviljoen richting de Euromast en het daaronder gelegen park. Terugkomend op het aanhouden van de 
passage als begrenzing voor de footprint. Deze keuze lijkt in eerste instantie tamelijk onlogisch daar de passage 
ondergronds ligt en geen enkele relatie lijkt aan te gaan met het geboortepaviljoen. Maar er is voor gekozen de 
metropassage open te maken om zo meer bij de omgeving te betrekken. Er ontstaat op deze manier een veiliger 
plek, enerzijds doordat er meer licht in de passage en het metrostation binnenvalt, wat een gevoel van veiligheid 
schept, anderzijds wordt het beter zichtbaar dat er een onderdoorgang ligt naar de wijk toe waardoor mensen er 
makkelijker gebruik van zullen maken en niet meer de drukke Rochussenstraat hoeven over te steken. Tevens 
wordt door de onderdoorgang de relatie die het geboortepaviljoen met de wijk heeft nog eens benadrukt. 
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7.2. Organisatie 

7.2.1. Programma van eisen 

Het Programma van Eisen dat voor dit project wordt gebruikt is overgenomen uit de "Business case Eerstelijns 
geboortecentrum Erasmus MC". Hierin is uitgebreid onderzoek gedaan naar de behoeften voor de stad Rotterdam 
op het gebied van verloskunde. Op basis daarvan is een programma van eisen opgesteld voor het geboortecentrum 
op het Erasmus terrein . Verder is het interview met drs. J.P. de Graaf uit hoofdstuk 6 meegenomen. 

ONTVANGST 
Ontvangstlounge 
Balie 
Rookruimte 
Rolstoelopslag 
Invalide toilet 
GASTEN 
*** Appartement 
**** Appartement 
***** Appartement 
Reanimatie ruimte 
Piket ruimte 
PERSONEEL 
Stafkamer verloskunde 
Stafkamer verpleging 
Kamer manager centrum 
Administratie 
Kopieer nis 
Behandel kamer 
Spreek/onderzoekskamer 
Multifunct . Ruimte 
Ontmoet ingsruirrte 
Pers. Ruimte 
FACILITAIR 
Opslag linnen 
Opslag voorraad 
S oelruirrte&vuilafvoer 
Netto m2 
Factor Bruto/Netto 
Bruto m2 

b. Programma van Eisen 

1 15 
1 4 
1 6 
1 2 
1 4 

13 25 
2 35 
1 45 
1 10 
1 10 

1 12 
1 8 
1 12 
1 10 
1 2 
1 12 
1 12 
1 40 
1 15 
1 12 

1 10 
1 10 
1 12 

15 T.b.v. ontvangst familie & gasten 
4 
6 Algemeen 
2 
4 Tevens al emeen toilet wachtruimte 

325 Incl. natte cel, 2-persoonsbed en pantry 
70 Incl. logeerkamer, app. Leefruimte, keuken 
45 Incl. ligbad 
10 Ruimte met specifieke aparatuur 
10 Uitrust/wachtruimte 

12 1 Werkplek, ruimte voor overleg en werken 
8 Geen werkplek, ruimte voor overleg 

12 Inclusief vergadertafel 
10 2 flexibele werkplekken 

2 Multifunctioneel print/fax apparaat 
12 T .b.v. verloskundige 
12 T.b.v. centrale echo's verloskunde 
40 T.b.v. cursus, voorlichting, overleg e.d. 
15 Ontspanningsruimte t.b.v. personeel 
12 Voorzien van een toilet douche arderobe 

10 4*1innen kar, 2*platgoed, 2*kleding 
10 Steriel, niet steriel 
12 Gescheiden afval en s oelruimte 

658 
1 6 

1053 

NATUURLIJK BEGIN 
GEBOORTEPAVIUOEN ROTTERDAM 

22. Huidige situatie metropassage 

n S' 

Facilitair 

Personeel 

Gasten 

23. Organisatievolumes 



7.2.2. Ruimtelijke vertaling 

In het programma van eisen zijn de functies van het geboortepaviljoen opgedeeld in vier onderdelen. 

Ontvangst 
Hier worden de gasten ontvangen. Dit kunnen ook toekomstige gasten zijn, die weten dat ze zwanger zijn en alvast 
kennis willen maken met het geboortepaviljoen. Daarnaast vormt het de ontvangstruimte voor visite van de gasten, 
ze kunnen hier informeren naar waar ze moeten zijn en worden doorverwezen naar de juiste plek. Dit onderdeel 
dient logischerwijs bij de entree gesitueerd te zijn en de uitstraling van de plek moet in het teken staan van 
ontvangst en een overzicht geven van het gebouw. 

Gasten 
Dit is de hoofdfunctie van het paviljoen. De gasten moeten in alle rust en privacy kunnen bevallen van hun kind in 
een ruimte waar ze zich thuis voelen. De appartementen hebben drie, vier of vijf sterren, de gedachte hierachter zal 
behandeld worden in paragraaf 7.6. 

Personeel 
Hier komen verschillende personeelsfuncties samen. Naast de stafkamers voor de leidinggevende en de 
ontmoetingsruimte voor het personeel zijn hier enkele onderzoekskamers gesitueerd waar de verloskundige haar 
patiënten kan onderzoeken en een multiruimte waar cursussen kunnen worden gegeven aan zowel personeel als 
aankomende ouders. 

Facilitair 
Dit zijn de ondersteunende functies die het paviljoen draaiende houden. 

Organisatie 
Omdat 'gasten' de hoogste mate van rust en privacy vraagt en tevens het grootste volume vormt is er voor 
gekozen deze op de eerste en tweede verdieping onder te brengen. De functies 'ontvangst', 'personeel' en 'facilitair' 
zijn meer publiek gericht en nemen minder volume in beslag. Daarom zijn deze functies op de begane grond 
georganiseerd. 

7.2.3. Concept 
Met de kennis die tot nu toe is opgedaan kan worden gekomen tot een eerste ontwerp aanzet. Er is voor gekozen 
een atrium te introduceren, als een groene biotoop in het ontwerp. Dit om rust, privacy en natuur, thema's uit de 
healing environment, in het geboortepaviljoen op te kunnen nemen. Tevens kan rond dit atrium het gebouw 
georganiseerd worden. De appartementen komen in het atrium te 'hangen' om gevoel van privacy en geborgenheid 
te creëren. De verkeerszones lopen direct achter de gevel, als buffer tussen de hectiek van de stad en de rust 
binnen het paviljoen. Zo ontstaat er een introvert ontwerp, een eigen plek. Dit volume zweeft boven de locatie, als 
een op zichzelf staand, monolithisch geheel. De begane grond vormt een binnentuin waar omheen de zorgfuncties 
zijn gelegen, en waar de appartementen op uitkijken. 
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7 .3. Klimaatinstallatie 

7.3.1. Introductie 

De behoefte van een energiebewust gebouw is als volgt op te delen; 40% van de energie gaat naar de verlichting, 
20% naar de koeling, 20% naar de verwarming, 10% naar de ventilatie en 10% naar overige zaken. De koeling en 
verwarming kunnen bij het geboortepaviljoen door de stadsverwarming verzorgd worden. Dit is een energiezuinige 
oplossing die door de locatie geboden wordt. Dan blijven verlichting en ventilatie over als installatieonderdelen die 
veel energie vragen. Deze onderdelen zijn meegenomen in het onderzoek om te kijken hoe de energiebehoefte kan 
worden teruggedrongen. Een tweede en zeker niet minder belangrijke rede dat deze onderdelen in het 
installatieconcept worden meegenomen, is het feit dat zij twee van de vier aspecten vormen van de Healing 
Environment. Daarnaast zijn de uitgangspunten uit het masterproject 'Air', die in de inleiding besproken zijn, 
meegenomen. 

7 .3.2. Lucht 

Het uitgangspunt voor het luchtconcept was om te kijken of het mogelijk is tot een dynamisch ventilatiesysteem te 
komen dat kan reageren op de luchtkwaliteit op verschillende tijdstippen. Al snel ontstond echter de vraag of er wel 
tijdstippen zijn dat de lucht schoon genoeg is om rechtstreeks het gebouw in te laten? Onderzoek wijst uit dat de 
locatie qua luchtverontreiniging één van de vuilste plekken van Rotterdam is. Op afbeelding 29 is de uitstoot van 
fijnstof te zien tussen drie en vier uur 's nachts, de groene stip is het geboortepaviljoen. Deze waarde voldoet verre 
van de gestelde grenswaarde die door de EU en de WHO worden gesteld . In bijlage I zijn de resultaten op andere 
tijdstippen te zien en de resultaten van de stoffen Benzeen en Stikstofdioxide. Ook deze overschrijden op elk tijdstip 
de gestelde grenswaarden. De oorzaak hiervan lijkt vooral de Maastunnel te zijn, die als bruine worm op afbeelding 
29 te zien is. Doordat deze ondergronds ligt en temidden van veel hoogbouw omhoog komt heeft de wind minder 
kans de verontreiniging te spreiden. En als dit allemaal nog niet overtuigend genoeg is bezetten de 's 
Gravendijkwal, Rochussenstraat en Westzeedijk, de drie straten die het Erasmus terrein begrenzen, ook nog eens 
hoge plaatsen in de top 200 van vieze straten zoals deze door milieudefensie is opgesteld . De gedachte van een 
dynamisch ventilatiesysteem blijkt dus een pretentieus, maar op deze locatie onhaalbaar concept. 

In plaats hiervan moeten er hoge eisen aan de klimaatinstallatie worden gesteld om gezonde lucht in het paviljoen 
te krijgen. Hiervoor is allereerst een goed filtersysteem nodig dat de schadelijke stoffen uit de lucht haalt. Het is 
technisch gezien goed mogelijk de lucht schoon te filteren, maar levert het ook het gewenste resultaat? Intensief 
gefilterde lucht is vaak droog en voelt niet prettig aan, dit is het type lucht dat de schuld krijgt van het 
sickbuildingsyndrome. Het is daarom van belang dat lucht, voordat het gebruikt wordt, wat van haar natuurlijke 
eigenschappen terugkrijgt. Dit kan worden bewerkstelligd door ergens in het ventilatietraject een natuurlijk element 
toe te voegen. 
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c. Verschil tussen schone en natuurlijke lucht 

Routing 
Het atrium lijkt de meest geschikte plek om als natuurlijk element te fungeren, een andere mogelijkheid is om te 
kiezen voor een aparte zone. Enkele varianten zijn mogelijk. 

,--,)>------~➔ Á 
~ 

VUILE LUCHT SCHONE LUCHT NATUURLIJKE LUCHT GEBRUIKTE LUCHT 

d. Mogelijke ventilatietrajecten 

De weg die de lucht na de filters aflegt; 
1. Atrium - Gebruik - Afvoer 
2. Atrium - Gebruik - Atrium - Afvoer 
3. Atrium - Gebruik - Hergebruik (via filters) - Gebruik - Atrium - Afvoer 
4. Groene zone - Gebruik - Afvoer 
5. Groene zone - Gebruik - Atrium - Afvoer 
6. Groene zone - Atrium - Gebruik - Hergebruik (via filters) - Gebruik - Atrium -

Afvoer 

➔ 

3. 

6 . 
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De varianten waar het atrium als groene zone dient vallen af. Het atrium is de centrale ruimte, de gebruikers van 
het paviljoen verblijven in en om dit atrium. Wanneer de ventilatielucht hier met een bepaalde snelheid doorheen 
zal worden gevoerd levert dit een onaangename ruimt op waar lucht doorheen waait. Daarnaast is het moeilijk om 
de lucht in zo'n open ruimte te kunnen controleren. Het is daarom beter voor een afgesloten zone te kiezen . Er is 
voor gekozen deze direct achter de langsgevels aan te brengen, op korte afstand van de appartementen. Dan 
blijven de varianten 4, 5 en 6 over. 6 Is hiervan de beste keuze, omdat deze variant de lucht laat hercirculeren door 
het filtersysteem waardoor de hoeveelheid aan te zuigen vuile buitenlucht gereduceerd kan worden . 

Naast een installatietechnische eis kan de groene zone direct achter de gevel ook dienen als een extra buffer tegen 
het stadslawaai en heeft het een esthetische kwaliteit doordat er een 'groene wand ' ontstaat, 

Aanzuiging 
Nu de manier van ventileren bepaald is, is het belangrijk te kijken wat de beste plek is om de benodigde buitenlucht 
aan te zuigen, welke filters er nodig zijn om deze lucht te zuiveren en wat voor ruimte dit inneemt. In de directe 
omgeving van de locatie is veel intensief verkeer, dat voor ernstig verontreinigde lucht zorgt. Daarbij komt er op 
het kavel een ventilatieschacht van de metro omhoog . Dit zorgt ook voor veel verontreinigde lucht, met onder 
andere ijzerdeeltjes. Daarom is er uitgezoomd op de locatie om te zoeken naar een minder vuile plek voor het 
aanzuigen van buitenlucht. Ten oosten van de locatie ligt het museumpark, waar de lucht minder verontreinigd is. 
Hiervandaan kan doormiddel van een leiding schonere lucht worden aangezogen voor het geboortepaviljoen . 

Filters 
Om de aangezogen lucht zuiver te krijgen zijn meerdere filterlagen nodig . Als eerste wordt het fijnstof uit de lucht 
gehaald, dit gebeurt met de volgende filtertrap; bandluchtfilter, elektrofilter, taschenfilter. Een actief koolstoffilter 
haalt vervolgens de giftig stoffen en geuren uit de lucht. Dit zijn in totaal 4 filters van elk ongeveer een meter dik. 
Om de lucht aan te zuigen is een ventilator nodig met aan beide zijden geluiddempend materiaal om het lawaai 
tegen te houden wat zo'n ventilator produceert. Dit is in totaal een pakket van ongeveer 8 meter. Zo ontstaat er 
een filtertraject van 12 meter. 

Ruimte 
Voor de installatie moet ruimte gereserveerd worden binnen het ontwerp. In metrostation ' Dijkzight' was tijdens de 
koude oorlog een atoombunker ingericht, deze is ondertussen grotendeels ontmanteld . Daardoor is er wel ruimte 
over in het station waar vroeger de installaties stonden . Deze ruimte kan nu worden gebruikt als installatieruimte 
voor het geboortepaviljoen, waardoor in het ontwerp veel ruimte wordt gewonnen. De leidingen zijn zichtbaar in het 
atrium om te laten zien dat het geen vanzelfsprekendheid is dat er natuurlijke lucht in het paviljoen aanwezig is. 

De dimensionering van de schachten is opgenomen in bijlage II. 
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7.3.3. Licht 

De manier om ervoor te zorgen dat de energiebehoefte ten behoeve van de verlichting verminderd is ervoor te 
zorgen dat er meer gebruik wordt gemaakt van daglicht. Er zijn verschillende daglichtsystemen die hier voor 
kunnen zorgen. 

Lichtplank 
Een lichtplank heeft een dubbele functie. Het weerkaatsen van licht naar het plafond waardoor het licht vervolgens 
verder het vertrek in wordt weerkaatst. Daarnaast ook het weren van direct licht bij de gevelzone. Bij het buiten de 
gevel plaatsen van een lichtplank zal de opbrengst van gereflecteerd licht hoger zijn. Bij plaatsing van de lichtplank 
binnen de gevel zal als enig effect een gelijkmatigere lichtverdeling merkbaar zijn . Een combinatie waarbij de 
lichtplank zowel binnen als buiten zit is uiteraard ook mogelijk. Een andere optie is om de lichtplank niet horizontaal 
uit te voeren maar verticaal. Een dergelijke optie is voor een Oost- / Westgevel een goede optie. Nadeel is wel dat 
de opbrengst van het daglicht minder is door gemis aan direct zonlicht. Door een lichtplank niet als een vast object 
uit te voeren, maar beweegbaar is het mogelijk de lichttoetreding en zoninval te reguleren. 

Spiegellamellen 
Horizontale lamellen worden voornamelijk toegepast als zonregulering en zijn in vele vormen toegepast. In een 
spiegelende uitvoering kunnen de lamellen worden gebruikt voor lichtsturing, waardoor licht dieper het vertrek in 
wordt weerkaatst. Dit laatste is afhankelijk van het materiaal, de plaatsing, de stand (hoek) en het oppervlakte van 
de lamellen. Spiegellamellen hebben bij direct licht het risico van te grote lichtcontrasten in het gevelvlak. 
Spiegellamellen kunnen aan de binnenzijde, buitenzijde en in de glasspouw van de gevelconstructie worden 
verwerkt. In de glasspouw zal stof en andere vervuiling geen negatieve invloed uitoefenen op de werking. Voor een 
betere reflectie kunnen de lamellen worden 'omgedraaid' zodat de holle zijde aan de bovenzijde zit. Door een 
combinatie van meerdere lagen lamellen is het mogelijk direct zonlicht te weren en het diffuse licht door te laten en 
het vertrek in te sturen. 

Translucente isolatiematerialen (TIM) 
Deze isolatiematerialen kunnen daar worden toegepast waar natuurlijk diffuus lichtinval (verlaging van LTA) is 
gewenst met tegelijkertijd een goede isolatiewaarde. Door het translucente materiaal in de spouw van glaspanelen 
toe te passen wordt het daglicht gebroken en gereflecteerd. Translucente isolatiematerialen bestaan in verschillende 
structuren, met elk hun eigen lichtsturende eigenschappen . 

Anidolische reflectoren 
Het anidolische principe is het concentreren van hemellicht om het via een afgesloten geleider verder in de ruimte 
te brengen. Deze concentratie kan zo worden gestuurd door de stand van de reflectoren dat deze alleen bij 
bepaalde zonnestanden licht transporteert. Een anidolische systeem reflecteert zowel diffuse als directe lichtstraling 
en zorgt behalve voor lichttransport ook voor een beter lichtcomfort door een betere spreiding. 

NATUURLIJK BEGIN 
GEBOORTEPAVIUOEN ROTTERDAM 

Hiver Eté 

.:J _!I 
34. Lichtplank 

35. Spiegel/amellen 

r 1 

~

~-- ~ ·1 
-

' 
1 ' 

36. Translucente isolatie 

- Elémont a.nld0iiq11<1 

37. Anidolische reflectoren 



HOE: Holografie Optical Element 
Hologrammen hebben invloed op de brekingsindex van het licht. Op deze manier kan het licht een bepaalde kant op 
worden gezonden. Er zijn varianten die het zonlicht kunnen ombuigen, bundelen of verspreiden met behoud van 
zicht en licht. Op dit moment zijn er alleen hologrammen beschikbaar die directe straling kunnen beïnvloeden. 
Diffuus licht wordt nauwelijks beïnvloed. 

Prisma's 
Lichtsturende prismasystemen hebben sturing van direct zonlicht als doel. Lichtstraling wordt van richting 
veranderd en kan door middel van een reflecterend plafond diffuus de achterliggende ruimte in worden 
gereflecteerd. De werking van prismatische systemen is bij diffuus licht beperkt. 
Er zijn verschillende varianten van prismatische systemen: lichtsturende PMMA-elementen, laser-cut panelen, 
prismatische coatings en zonlichtwerende prismasystemen . 

Heliostaat 
Met een heliostaat kunnen voor daglicht onbereikbare plekken van zonlicht worden voorzien. Het zonlicht wordt 
door middel van meerdere (computergestuurde) spiegels naar binnen gereflecteerd. De werking is vergelijkbaar 
met die van een periscoop. 
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Lichtkoker 
Een manier om licht te transporteren is door middel van reflectie. Door licht vele malen te reflecteren kan een 
bepaalde afstand worden overbrugd. Een wijze is het reflecterend uitvoeren van de binnenzijde van een koker of 
cilinder. Voorbeeld van een lichtkoker is een 'light-tube'. Dit product vangt licht op en reflecteert het licht door 
middel van een slang naar de gewenste plek. Een ander voorbeeld hiervan is de glasvezelkabel, deze heeft de 
eigenschap de het licht dat aan het begin van de kabel wordt 'gevangen' wordt vastgehouden tot het andere 
uiteinde van dezelfde kabel. 
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Lichtolank -- + -- +/- + ++ -- - +/- -- ++ + -- +/- --

Prisma +/- - +/- +/- +/- + -- - -- ++ ++ - +/- +/- + 
Translucente isolatie +/- +/- +/- ++ -- +/- +/- ++ ++ +/- +/- +/- + 
Anidolische systemen +/- -- ++ +/- +/- ++ -- -- -- ++ -- -- ++ + + 
Vaste soiecielende lamellen +/- +/- + +/- + +/- -- - +/- ++ ++ +/- + + --

Flexibele soiecielende lamelle ++ + +/- + + +/- ++ ++ - + + + +/- +/- --

holografisch +/- + - +/- +/- + -- - -- ++ ++ - +/- +/- + 
lichtkoker/cilasvezel (als lam. +/- +/- + +/- + +/- -- - - ++ -- + +/- +/- ++ 
heliostaat (als flex.lamel.) ++ + +/- + + +/- ++ -- -- ++ -- + +/- +/- ++ 

e. Vergelijken van daglichtsystemen 

De verschillende daglichtsystemen zijn in tabel e met elkaar vergeleken. Om tot een keuze te komen is er gekeken 
naar de hoeveelheid zon die er in de verschillende maanden op het geboortepaviljoen valt. Uit een zonnestudie blijk 
dat tussen de maanden september en maart het geboortepaviljoen grotendeels in de schaduw van het EMC ligt. 
(afbeelding 42) Wanneer er gekozen zou worden voor een systeem dat onder direct zonlicht werkt, moet er zonlicht 
worden opgevangen van boven het EMC om vervolgens naar het paviljoen te worden getransporteerd. Hiervoor is 
een hoge en dure constructie nodig. Wanneer er echter gekeken wordt naar het percentage zonneschijn in de 
wintermaanden, dit is de tijd tussen zonsopgang en zonsondergang dat de zon daadwerkelijk schijnt, 
varieert dit tussen de 20 en 35 procent (afbeelding 43). Met deze wetenschap is er gekozen voor een systeem dat 
ook werkt onder diffuus licht. (Resultaten van de overige maanden zijn opgenomen in bijlage III) 
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De systemen die als mogelijkheid overblijven zijn; 
1. Anidolisch systeem : Dit systeem is duur, neemt veel ruimte in beslag en is slecht aanpasbaar. 

Daarbij komt dat het slecht werkt onder direct zonlicht en daarom niet geschikt is voor in de 
zomermaanden. 

2. Lamellensysteem : Dit systeem heeft als voordeel dat het, in geval van bewegende lamellen, 
dynamisch is en zich dus kan aanpassen aan de situatie. Nadelen zijn dat de lamellen voor 
ongewilde schaduwwerking zorgen en vaak een extra constructie nodig hebben. 

3. Lichtkoker/glasvezelsysteem: Dit systeem werkt zowel onder diffuus als direct zonlicht, neemt 
relatief weinig ruimte in beslag wanneer er gebruik wordt gemaakt van glasvezelkabel en is door 
dit geringe volume makkelijkere aanpasbaar. 

Er is uiteindelijk gekozen voor het lichtkoker/glasvezelsysteem, omdat deze het meest geschikt is voor dit ontwerp 
van het geboortepaviljoen. Het daglicht wordt opgevangen doormiddel van bollen op het dak, in deze bollen zitten 
uiteinden van een glasvezelkabel. Vervolgens wordt het licht door de glasvezelkabel getransporteerd naar de 
appartementen, deze kabels zullen slechts enkele centimeters dik hoeven zijn . In het plafond van de 
appartementen worden de glasvezeldraden verdeeld over een speciaal daarvoor aangebrachte plafondplaat. Deze 
plaat verdeelt vervolgens, doormiddel van reflectie, het daglicht gelijkmatig de ruimte in. 
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7 .4. Constructie 

Het constructieve aspect is van grote invloed op de vorm van het paviljoen. Door het metrostation onder de locatie 
is niet zomaar elke gebouwvorm mogelijk. Op afbeelding 46 is te zien hoe de metrobuis en de metropassage onder 
de locatie is gesitueerd. 

Het is van belang ervoor te zorgen dat het metrostation op zijn plaats blijft liggen, de belasting op de metro moet 
daarvoor gelijk worden gehouden. Door de metrobuis met een vijzelconstructie te verankeren blijft deze op zijn 
plek.Hiervoor worden stalen buispalen naast de metrobuis aangebracht die de buis verankeren. Hier moet 3 meter 
vanaf worden gebleven en buiten deze zone kan dan een nieuwe fundering voor het paviljoen worden aangebracht. 

Hierdoor blijft er op het kavel uiteindelijk weinig ruimte over om te funderen, de rechter bovenhoek en linker 
onderhoek worden geheel in beslag genomen door de metroconstructie. Om de gewenste footprint, zoals deze in 
paragraaf 7 .1. is vastgesteld, te kunnen verwezenlijken is het nodig een overspanning over de metro te 
construeren. Om de dimensionering hiervan beperkt te houden speelt de lengte van de overspanning een 
belangrijke rol. Er is gekozen voor een diagonale overspanning op de begane grond. Dit is de kortste overspanning 
die mogelijk is binnen de bepaalde footprint. 

De eerste en tweede verdieping krijgen wel de vorm van de footprint. Doordat de begane grond ten opzichte 
hiervan terugligt ontstaat het zwevende volume principe, zoals dit in paragraaf 7.1 is bepaald. Dit heeft wel als 
consequentie dat er enkele overstekken ontstaan die constructief opgelost moeten worden . 
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1. Een stalen vakwerkligger van 5 meter hoog maakt de overspanning van 53 meter over 
het metrostation. Er is voor een stalen constructie gekozen om het gewicht zo beperkt 
mogelijk te houden, wat weer een positieve uitwerking heeft op de dimensionering van de 
gehele constructie. 

2. Op het vakwerk worden kolommen van 200x300mm geplaatst. Deze liggen op de 
systeemlijnen van de erboven gelegen appartementen, vandaar dat de afstanden niet 
overal gelijk zijn. Aan overzijde vallen de kolommen buiten de metrozone en kunnen 
rechtstreeks naar de fundering lopen . Omdat het onderste gedeelte van de kolommen 
langer is worden deze, vanwege de kniklengte, groter gedimensioneerd, 300x500mm. 
Deze kolommen zitten buiten en moeten brandwerend gemaakt worden door ze te vullen 
met zand of beton, wanneer dit niet voldoende is worden ze brandwerend bekleed . 

50. Metro-overspanning 

51 . Kolommen 
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3. De kolommen dragen de 1 meter hoge vakwerkliggers in het dak. Samen vormen zij een 
portaalconstructie waar de rest van het gebouw aan opgehangen kan worden. 

4. In de gevel komen vakwerken waar, behalve de gevel, ook de vloerliggers op steunen. 

52. Dak vakwerkliggers 

53. Geve/vakwerken 
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5. De vloerliggers, kokerprofielen van 260X180mm, maken de overspanning tussen het 
vakwerk en de kolommen . Vanaf de kolommen steken ze 5,5 meter het atrium in, waar 
de appartementen op rusten. 

6. Om dit overstek op te vangen worden de dakliggers met staalkabels aan de dakliggers 
opgehangen. Doordat deze kabels zuiver op trek belast worden kunnen ze klein 
gedimensioneerd worden, er is uitgegaan van een diameter van 20mm. 

54. Vloerliggers 

55. Staalkabels 
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7. In detail de werking van de liggers en kabels. 

56. Staalkabels in detail 

8. Tussen de vloerliggers komt een staalplaatbetonvloer met een totale dikte van 360mm. 

57. Vloeren 
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58. Totale constructie met appartementen 

9. De appartementen zullen als losse doosjes op de constructie worden geplaatst om zo geluidsoverlast door 
contactgeluid te voorkomen . Hiervoor mag de constructie van de appartementen geen direct contact 
maken met de hoofdconstructie van het paviljoen. 
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7.5. Gevel 

Bij het ontwerpen van de gevel is er van dezelfde uitgangspunten uitgegaan als bij de conceptvorming van het 
paviljoen in paragraaf 7.2 . Enerzijds de plek die het paviljoen inneemt tussen de wijk en het EMC, anderzijds het 
introverte karakter van het zwevende volume dat geborgenheid moet geven aan moeder en kind en zich afkeert 
van de hectiek van de stad. 

Er is gekozen voor één structuur die als een enveloppe om het gebouw zit heen gevouwen en waarin ook de ramen 
zijn opgenomen. Op sommige plaatsen loopt deze structuur door tot in het atrium. Zo ontstaat het gewenste 
autonome volume. De geveldelen zijn 3000X300mm, of 1500X300mm, er is voor deze afmeting gekozen om het 
één geheel te laten lijken. Er is ook geëxperimenteerd met grotere platen, bijvoorbeeld van 3000X600mm. Dit geeft 
het beeld van een gevelbeplating en vormt niet één structuur, zoals te zien is op afbeelding 60 . De begane grond is 
juist heel open gehouden, aan de Oost-, Zuid- en Westzijde zorgt een glazen plint voor een open zicht in het 
atrium. Alleen aan de Noordzijde is de gevel meer gesloten gehouden vanwege de grote verkeersdrukte op de 
Rochussenstraat. 

Materialisatie 
De materialisatie is geïnspireerd op de omgeving rond het geboortepaviljoen. Bij het nieuwe EMC is Portugees 
kalksteen een materiaal dat in verschillende gevelthema's terugkeert. De naastgelegen hogeschool is deels bekleedt 
met travertin, ook een lichte natuursteen. De gevels in de woonwijk daarentegen bestaan vooral uit baksteen . Deze 
beide materialen Portugees kalksteen en keramische baksteen vormen, samen met het glas voor de 
daglichttoetreding, de gevelstructuur van het geboortepaviljoen . De samenstelling verschilt wel per gevel, aan de 
zijde van de woonwijk, de Noordgevel, zit er overwegend keramiek in de gevel, terwijl aan de zijde van het EMC, de 
Zuidgevel, er overwegend Portugees kalksteen is toegepast. De Oost- en Westgevel vormen overgangsgebieden, 
waarin beide materialen in dezelfde hoeveelheid zijn toegepast. Op de manier bestaat er binnen de gevelstructuur 
een gelijkmatige overgang van woonwijk naar EMC. 

Opbouw 
Massief natuursteen of keramische elementen als gevelbekleding vormen een grote extra belasting op de 
constructie, deze zou daardoor groter gedimensioneerd moeten worden. Om het gewicht te beperken is er gezocht 
naar een andere oplossing met hetzelfde uiterlijk. Het is mogelijk natuursteen in dunne plakken van 3mm te zagen 
en deze op een aluminium sandwichpaneel te plakken. Zo is het mogelijk een lichtgewicht gevel te maken van 
Portugees kalksteen. Op dezelfde panelen kan ook een dunne keramische plaat worden aangebracht. 

Bevestiging 
Voor bevestiging op de constructie wordt een schüco-systeem gebruikt. Met dit systeem kunnen de verschillende 
gevelelementen bevestigd worden zonder dat er zichtbare profielen voor nodig zijn . (zie detaillering in par. 7.7). 
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Atriumdak 
Als laatste gevel is er gekeken naar het atriumdak. Het ontwerpen van daken is bij veel ontwerpen ondergeschikt 
aan het ontwerp voor de overige gevels. Bij het geboortepaviljoen is er veel aandacht besteedt aan het ontwerp van 
het atriumdak en dan vooral naar de zonwering. 

PV-cellen 
Het positieve van dit systeem is dat het een dubbele functie heeft. Naast een zonwering is het ook een 
energievoorziening, dit is in het kader van het integraal ontwerpen een groot pluspunt. Nadeel is dat het een 
statisch systeem is en de pv-cellen de daglichttoetreding verminderen. Dit zorgt vooral in de wintermaanden voor 
een donker atrium. 

Lamellen 
Dit is een dynamisch systeem, de lamellen kunnen inspelen op de verschillende weertypen . Ze kunnen het zonlicht 
keren of juist dieper het atrium in laten komen . Nadeel is dat de lamellen altijd een schaduwwerking hebben en een 
extra constructie vereist is. 

Screens 
Screens worden vaak als zonwering toegepast. Het is een dynamisch systeem met als voordeel dat ze 80% 
lichtdoorlatend zijn, waardoor er altijd voldoende licht binnen valt. Nadeel is dat screens doorzakken bij geringe 
overspanningen en bewegen ten gevolge van luchtstromen. Dit heeft weer slijtage tot gevolg. 

Luchtkussendak 

65 - 66. Luchtkussen dak 

Er is voor gekozen een luchtkussendak aan te brengen . Het lage eigen gewicht van deze constructie draagt er toe 
bij dat ook de draagconstructie van het paviljoen beperkt kan worden gehouden. Bij 'Villa Arena ', de woonboulevard 
in Amsterdam van Benthem Crouwel Architecten die als referentie heeft gediend voor dit project, zijn 
overspanningen tot 33 meter behaald. De vakwerkliggers die daarvoor zijn toegepast zijn zelfs zo berekend om te 
voorkomen dat ze het niet opgetild worden door windzuiging . Naast deze positieve constructieve eigenschappen is 
het luchtkussendak ook een integraal bouwsysteem. Er hoeft geen extra constructie te worden aangebracht ten 
behoeve van de zonwering. De zontoetredingsfactor, ZTA, kan beïnvloed worden door de afwerking van de 
luchtkussens. Transparante, translucente of met aluminiumkleurige bolletjes geprinte folie leveren elk een ander 
ZTA waarde. De kussens zijn opgebouwd uit tweelaags ETFE-folie, dit is een teflon materiaal met als positieve 
eigenschappen dat het niet veroudert door UV-straling en vuilafstotend is. Ook is het eenvoudig in elke willekeurige 
vorm te snijden. 
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7.6. Vormgeving appartementen 

De appartementen vormen de kern van het paviljoen. Dit zijn de ruimten waar de gasten verblijven en bevallen van 
hun kind. Deze ruimten moeten zo worden vormgegeven dat verschillende mensen zich er thuis kunnen voelen. De 
eerste gedacht was om te kiezen voor verschillende 'cultuurappartementen'. Zo zou er bijvoorbeeld een Antilliaans, 
Marokkaans en Surinaams appartement kunnen komen. Van deze gedachte is echter al snel weer afgestapt. In een 
door mijzelf geschreven essay (bijlage IV) is gekeken naar de rol van de architectuur in de multiculturele 
samenleving. De belangrijkste conclusie die daarin wordt getrokken is dat dé autochtoon en dé allochtoon niet 
bestaan. Dit geldt ook met betrekking tot de woonwensen, de differentiatie is binnen de diverse bevolkingsgroepen 
net zo groot als daartussen. De taak aan de architect om ruimten zo te ontwerpen dat dit aan de wensen van deze 
verschillende (sub-) culturen voldoet. Door mensen zelfbeschikkingsrecht te geven over een ruimte, kunnen ze het 
aanpassen naar eigen wens, waardoor het gevoel van welbehagen wordt vergroot. 

Exterieur 
De gedachte van het zelfbeschikkingsrecht speelt ook een belangrijke rol bij het ontwerpen van de appartementen 
en komt het meest expliciet naar voren bij het ontwerp van de gevels. Deze moet inspelen op verschillende fasen 
die de gasten doormaken in het appartement en de verschillende maten van behoeften in privacy die daar bijhoren. 
Het moment van bevallen is het meest intieme moment, waarbij absolute privacy gewenst is. Tijdens de kraamtijd 
zal de privacywens per persoon verschillen. De gevel die aan het atrium ligt is in drie delen met louvres opgedeeld 
en afgeleid van een zonweringsysteem dat door architectenbureau Paul de Ruiter is ontwikkeld. De geveldelen zijn 
in verschillende standen te zetten, zoals te zien op afbeelding 68. Ook de louvres zijn in verschillende standen te 
draaien, om de kijkhoek te kunnen aanpassen. 

De balkons zijn zo gesitueerd dat ze de ingetogenheid en rust in het atrium respecteren en tegelijkertijd een 
verlengstuk van de binnenruimte vormen. Op deze manier ontstaat er een extra verblijfsruimte voor de niet al te 
ruime appartementen waar het gezin of eventuele visite kan verblijven. Dit is mogelijk doordat het atrium een 
geklimatiseerde ruimte is. 

Interieur 
Bij het interieur speelt naast de beleving de functionaliteit een belangrijke rol. Er zijn enkele voorwaarden waar een 
appartement vanuit praktisch en medisch oogpunt aan moet voldoen. Er is rekening mee gehouden dat een bed, of 
brancard eenvoudig uit het appartement kan worden gereden in het geval er naar het ziekenhuis moet worden 
gegaan tijdens de bevalling. Hiervoor is de gang 1100mm breed en zijn er schuifdeuren aangebracht. Ook is het 
bad, dat in eerste instantie in de badkamers was ontworpen vervangen door een douche aangezien vrouwen die pas 
bevallen zijn geen gebruik mogen maken van een bad, omdat ze dan een verhoogd infectiegevaar lopen. De 
centrale plek in de appartementen wordt gevormd door het tweepersoonsbed, dit komt niet alleen door de 
oppervlakte die het inneemt, maar meer nog door de taak die het vervuld. Het bed moet een meubel worden dat 
naast een tweepersoonsbed ook in een eenpersoonsbed en bank moet kunnen worden veranderen (afbeelding 69). 

Sterren 
Een ontwikkeling die binnen de zorg speelt en waar ook het nieuwe zorgstelsel op inspeelt is de pakkerzorg. Naast 
een basisverzekering die iedereen van standaard zorg voorziet kunnen individuele wensen en behoeften worden 
bijverzekerd doormiddel van aanvullende pakketten. Hier is binnen het geboortepaviljoen op ingespeeld. 
*** Dit is het basis appartement voorzien van de standaard benodigdheden. Het is ingericht voor een verblijf van 
twee personen met een tweepersoonsbed, pantry en standaard badkamer. Van dit type zijn er dertien aanwezig. 
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**** Dit appartement beschikt naast het tweepersoonsbed en standaard badkamer, over een keuken, apart 
zitgedeelte en een logeerkamer. Hierdoor is het mogelijk dat ook overige gezinsleden of een familielid in het 
paviljoen kan verblijven. Van dit type zijn er twee aanwezig. 
***** Dit is het meest luxe appartement, het heeft dezelfde indeling als de vier sterren appartementen, maar is 
ruimer van opzet. Het beschikt als enige appartement over een ligbad. Van dit type is er één aanwezig. 
De appartementen zijn verschillend in uitrustingsniveau, de zorg zal echter in alle appartementen gelijk zijn. Het 
mag nooit zo zijn dat gasten in de meer luxe appartementen voorrang krijgen op gasten in de basis appartementen. 
Op de plattegronden in paragraaf 7.7. is de uitwerking van deze appartementen te zien. 
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7.7. Eindproduct 

7.7.l. Gevels 

72. Noordoost hoek 

71 . Noordgevel 

73. Zuidoost hoek 
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7.7.2. Klimaatinstallatie 

74. Zuidgevel 

76. Noordwest hoek 

75. Zuidwest hoek 
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77. Zicht op het groene element 
7. 7 .3 Appartementen 

79. Gang 

78. Groene geve/zone 

80. Zicht vanuit de gang het atrium in 
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81. Zicht vanuit het atrium op de appartementen 

82. 'Open' appartement 83. 'Gesloten' appartement 
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84. Plattegronden begane grond en eerste verdieping 
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1. Onvangstbalie 
2. Administratie 
3. Behandelkamer 
4. Spreekkamer 
5. Rookruimte 
6. Multiruimte 
7. Kamer manager 
8. Stafkamer verloskundige 
9. Stafkamer verpleging 
10. Personeelsruimte 
11. Ontmoetingsruimte personeel 
12. Invalide toilet 
13. Rolstoel opslag 
14. Opslag 
15. Vuilafvoer 
16. *** Appartement 
17. **** Appartement 
18. ***** Appartement 
19. Ruimte ondersteuning 
20. Ontmoetingspassage 
21. Pantry + toilet 



85. Plattegronden tweede verdieping en luchtkussendak 
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1. Goot t.bv . hemelwaterafvoer 
2. Afdichtingsprofiel 
3. Winkelpui 
4 . Schüco SG60 profiel 
5 . Waterkerend profiel 
6 . Slabbe EPDM-fol1e 
7. Prefab schoonbeten element 
8. Stelprof1elen t .b.v. prefab element 
9. Waterslag 
10. 2 x 12,5 mm gipsplaat 
11. HSB-elementen 
12. K1erdichtings-strip 
13 . Verl1Jmde alumin1umstnp 
14. Schüco SG60 profiel 
15. Keramisch -sandwichpaneel 
16 . Kalksteen-sandwichpaneel 
17 . HR-glaspaneel 
18. Isolatielaag 
19 . Construct1eru1mte 
20. Regelwerk 
21. 2 x 12,5 mm gipsplaat 
22 . In kleur gecoat zetwerk 
23 . Drukvaste isolatie 
24 . Daklicht 
25 . Drukvaste isolatie onder afschot 
26. Pluv1asysteem 
27 . Dak vakwerkligger 
28. Ramen t.b.v. ventilatie 
29. Pvc-goot vastlassen aan slabbe 
30 . Aluminium klemprofiel 
31. Doorgaand stalen T-profiel 
32. Luchtleiding t .b .v. luchtkussens 
33. Luchtkussen 
34 . Stalen steunprofielen 
35. Dampwerende folie 
36 . Multiplex 18mm 
37. 110mm Polyurethaan 1solat1e 
38. Hechtmortel .,. wapeningslaag 
39 . Pleisterwerk 
40. Hoekbescherm1ngsprof1el 
41. Houten kozijn 
42. Indirecte Plafondverlichting 
43 . Buis t.b.v . motor en geleiding 
44. Kunststof plaat t.b.v 
daglichtinstallatie louvres 
45. Beweegbare louvre-elementen 
46. Roterende louvres -45° - 45° 
4 7. Zwevende dekvloer 
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8. NABESCHOUWING 

8.1.Terugkoppeling 

De probleemstelling, zoals deze aan het begin van dit onderzoek is geformuleerd om een geboortepaviljoen als 
healing environment te kunnen ontwerpen, luidde; Hoe kan er in Rotterdam, temidden van alle hectiek en 
luchtproblematiek, een geboortepaviljoen worden ontworpen waar op een gezonde wijze bevallen kan 
worden? 
Onderzoek naar het begrip healing environment heeft geen éénduidig antwoord opgeleverd over de werking en 
toepassing ervan, er is meer onderzoek om het als wetenschappelijk gereedschap in te kunnen zetten. Toch biedt 
het al voldoende uitgangpunten om tot een gezond gebouw te komen. 
De locatie blijkt nog vuiler te zijn dan van tevoren al werd aangenomen. De keuze voor klimaattechnologie, als 
integraal onderdeel van dit project, heeft een meerwaarde opgeleverd voor het uiteindelijke ontwerp en zonder 
deze discipline had er geen antwoord op de probleemstelling kunnen worden gegeven . De luchtkwaliteit bepaald in 
grote mate het welbehagen in een gebouw. De duurzame aanpak met het 'natuurlijk element' in de gevelzone om 
de schone, gefilterde, maar klinische, lucht weer wat van haar natuurlijke eigenschappen terug te geven voorziet in 
deze kwaliteit. 
Het vele verkeer en de stadsdrukte op de locatie zorgt voor veel hectiek en lawaai. De oplossing hiervoor is gezocht 
in de vormgeving van het paviljoen. Door de zorgappartementen naar binnen te richten en de verkeerszones aan de 
gevel te leggen ontstaat er een extra buffer tussen stad en appartement. Dit wordt nog eens versterkt doordat de 
appartementen zijn ondergebracht in een zwevend volume, waardoor de gasten tijdens hun verblijf de stad voor 
een paar dagen ontstijgen. Het centrale atrium vormt een groene biotoop waar de appartementen op georiënteerd 
zijn. 
Tenslotte is er veel aandacht besteedt aan het de vormgeving van de appartementen. Er is gekeken naar de 
daglichttoetreding. Doordat het paviljoen grote delen van het jaar in de schaduw van het EMC ligt komt er vooral in 
de wintermaanden weinig daglicht binnen. Dit kan verbeterd worden door een goed kunstlicht concept, maar dit 
licht is minder in balans en is ook vanuit energie-efficiëntie geen ideale oplossing. Er is daarom gekozen voor een 
daglichtsysteem dat ervoor zorgt dat er meer daglicht in de appartementen komt. Ook hebben de gebruikers van de 
appartementen over een hoge mate van zelfbeschikkingsrecht. Naast het zelf kunnen bepalen van de temperatuur 
en (deel) van de inrichtingen door het bedmeubel, kunnen ze zelf de mate van privacy bepalen door de louvregevel 
aan het atrium. Het schept een gevoel van thuis zijn wanneer mensen zelf beslissingen kunnen nemen over hun 
directe leefomgeving. 
Bovenstaande ontwerpbeslissingen hebben er voor gezorgd dat het ontwerp voor het geboortepaviljoen inspeelt op 
de problematieken van de locatie. De vier basisprincipes van de healing environment; natuur, daglicht, verse lucht 
en rust, hebben hiervoor de basis gevormd. Want ook al is er meer onderzoek nodig om met deze principes een 
genezend gebouw te ontwerpen is het goed mogelijk er een gezond gebouw mee te ontwerpen en hebben ze ertoe 
bij gedragen dat in geboortepaviljoen 'Natuurlijk Begin' op een vervuilde locatie gezond kan worden bevallen. 

Met dit project wordt goed duidelijk dat ook de architect een rol speelt om te komen tot een gezonde en meer 
duurzame leefomgeving. Hij slaagt hier echter niet in wanneer hij individueel als kunstenaar te werk gaat. Alleen 
integrale samenwerkingsverbanden tussen de diverse disciplines die de bouwwereld rijk is kunnen leiden tot een 
duurzaam resultaat. De architect levert de kennis voor het scheppen van goede ruimten, kan het ontwerp inpassen 
in haar omgeving en zorgt ervoor dat alle ontwerp onderdelen leiden tot een samenhangend ontwerp. Op deze 
manier kan er ook een bijdrage worden geleverd om te komen tot een evidence based design, aan de hand 
waarvan genezende gebouwen kunnen worden ontworpen . 
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8.2. Persoonlijke terugblik 

Terugkijkend op het afstudeeratelier 'Healing Environment' blijven de volgende punten mij bij. Als één van de 
eerste ateliers die volgens het ' nieuwe afstuderen' gewerkt hebben was de tijdsdruk hoog, hoger dan bij mensen 
om mij heen die zelf hun snelheid bepalen. Voordat ik aan het afstuderen begon begreep ik niet hoe mensen twee 
jaar over hun afstudeerproject konden doen. Nu ik zelf aan het einde van dit traject ben aanbeland kan ik het me 
beter voorstellen . "Hoe meer je weet, hoe meer je niet weet" is hierop wel van toepassingen. Door onderwerpen te 
onderzoeken kom je weer nieuwe onderwerpen tegen die interessant zijn ook te onderzoeken. Binnen de nieuwe 
opzet van het afstuderen is hiervoor minder ruimte en moet er sneller naar een eindresultaat worden gewerkt. Dit 
kan echter ook zijn voordelen hebben, je wordt gedwongen sneller beslissingen te nemen en loopt minder risico te 
verdrinken in je voorstudie. Het grote voordeel van afstuderen in atelier verband is dat je met verschillende mensen 
een zelfde thema hebt, in ons geval dezelfde locatie, een medische functie en het thema healing environment. Op 
deze manier kan er veel informatie worden uitgewisseld en kun je makkelijker elkaars ontwerp beoordelen. Het 
afstuderen in atelierverband heeft zo dus veel voordelen. 
Om de tijdsdruk te verlagen kan er meer structuur worden aangebracht in de planning. Masterproject 4 kan worden 
gebruikt voor het formuleren van de opdracht en het doen van een literatuurstudie, aan het eind van dit project 
wordt het dan gepresenteerd en in verslagvorm ingeleverd (begincolloquium) . Wij hebben een ontwerp 
gepresenteerd na masterproject 4 en hoewel dit leerzaam was heb ik er uiteindelijk niet heel veel aan gehad bij 
mijn uiteindelijke afstudeerproject. Vervolgens werk je naar het tussencolloquium toe waarbij een schetsontwerp 
wordt gepresenteerd en het verslag verder is uitgebreid, om vervolgens naar het groenlicht en het eindcolloquium 
toe te werken . Dit klinkt wellicht schools, maar daardoor is het traject duidelijk. Bijkomend voordeel is dat het 
verslag geleidelijker wordt opgebouwd en gecontroleerd . Het belangrijk is een universitaire studie af te ronden met 
een verslag waar ook iets in staat en duidelijk maakt waar ik sta binnen de architectuur en wat mijn 
afstudeerontwerp voor relevante bijdrage kan leveren. Tijdens de masterprojecten wordt echter nauwelijks 
geoefend om je ontwerp in verslagvorm te presenteren en ook tijdens het afstuderen wordt er nauwelijks over 
gesproken. Hierin zou tijdens het afstudeertraject, zoals bij andere wetenschappelijke opleidingen, meer begeleiding 
kunnen plaatsvinden. 

Over mijn ontwerp voor het geboortepaviljoen ben ik aardig tevreden. Vooral het integreren van de 
klimaatinstallatie was interessant en nieuw voor mij en heeft me veel nieuwe inzichten opgeleverd . Wel is de 
complexiteit van een klein gebouw me tegen gevallen, in een relatief klein volume is de schaal heel anders en 
luistert alles nauwkeuriger dan in een groter ontwerp, er is minder ruimte tot schuiven . De vraag die ik me altijd 
stel aan het eind is; als ik opnieuw begin met de kennis die ik nu heb zou ik het dan hetzelfde doen? Meestal is het 
antwoord daarop nee. Bij dit project zou ik bijvoorbeeld eerder gaan kijken naar constructie, deze ziet er nu 
ingenieus uit, maar had nog meer uitgangspunten kunnen opleveren wanneer er eerder naar gekeken was. Ik denk 
wel dat het gebouw haar functie goed kan dienen, iets wat ik erg belangrijk vind binnen architectuur. 

Het gevoel dat een ontwerp altijd anders kan hoort waarschijnlijk bij het beroep van een architect. Opnieuw 
beginnen is behoort meestal niet tot de mogelijkheden. De leerpunten kunnen wel worden meegenomen naar een 
volgend project om zo een betere architect te worden . Daarbij is het voor mij nogmaals duidelijk geworden wat 
voor een breed vak architectuur is en haar verwevenheid met de maatschappij. De rol van de architectuur binnen 
deze voortdurend veranderende maatschappij vind ik erg interessant en ik hoop hier in mijn toekomst als architect 
meer kennis over te kunnen vergaren. 
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BIJLAGEN 

Bijlage I 

Concentratie fijn stof per etmaal 

Kwallflcatle 24u-gemlddelde 

goed 

redelijk 
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Concentratie Benzeen per etmaal 

Kwallflcatle 24u-gemlddelde 

goed 

redelijk 

=<5 µgtm3 

5-10 µg/m3 

110 FIFINPD ••---!E 
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Bijlage Il 

RUIMTEN 
Aant.m3 Vent. Voud m3/h 

Multi ruimte 143.4 8 1147,2 
Stafkamers 113,9 6 683,4 
Pers.ruimte 93,7 6 562,2 
Toilet 15,4 4 61,6 
Administratie 32,4 6 194,4 
Spreekkamer 32,4 6 194,4 
Behandelkamer 32,4 6 194,4 
Rookruimte 77 10 770 

13x "kamer 877.5 4 3510 
2x •••kamer 195,8 4 783,2 
1x ••••kamer 123,4 4 493,6 
2x Ondersteunina 106,3 4 425,2 
2x Noordgang 1020 2 2040 
2x Zuidgang 810 2 1620 
2x Promenade 1194 2 2388 

Atrium 50121 2 10024 

Noordkamers tot. 656,71 4 2626,8 
Zuidkamers tot. 5401 4 2160 

IDIMENSIONERJNG leldlnaen naar aroenfllter 

1 Aant.m3 m3ih m3/s 
1 NoordlAeugel 1677 2626,8 + 2040 = 4666 1,30 
1 ZuidlAeugel 1350 2160 + 1620 = 3780 1,05 

DIMENSIONERJNG leldln en naar atrium 
Aant.m3 m3ih m3/s 

Atrium + Passage 6206 4566" 1,27 

* 10024 + 2388 - 7846 vanuit appartementen = 4566 
Leidingen kunnen gecombineerd worden tot 9 x 0 360 mm 

DIMENSIONERJNG Fllte àem 
Aant.m3 m3i h m3/s 

Opp. Filter n.v.t. 13012 3,61 

GROENFIL TER 
Aant.m3 Vent. Voud m3/h m3/s 

Groen zone Noord 61 1,6 7,63 4666 1,30 
Groen zone Zuid 496,1 7,62 3780 1,05 

Dimensionering ventilatieschachten 

mi s m2 
8 
8 

mis m2 
2 

mi s m2 
2 

mi s 
0,016 
0,016 

Dimensie 
0. 16 5 x 0 200 mm 
0. 13 4 x 0 200 mm 

Dimensie 
0,64 9 x 0 300 mm 

Dimensie 
1,81 1,35 X 1,35 m2 

300 m3/h ... 
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2029 m3/h 

► 

► ◄ 

3480 m3/h ◄ 366 m3/h 

► ◄ 

12◄ 12 m3/h 

2537 m3/h 

◄ 

~Cap. 13012 ,t3/h 

Zoveel mogelijk recirculeren , rest aanzuigen 

300 m3/h ... 



Bijlage III 

december januari november februari oktober 

maart september april augustus mei juli 

juni 

Studie schaduwwerking van EMC op Geboortepaviljoen 
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Bijlage IV 

Architectuur in een multiculturele samenleving 
inspirator of resultante 

Geschreven door Martijn Jansen voor het vak 'Architectuur & Filosofie'. 

INLEIDING 

Wanneer mensen het woord 'multicultuur' voorbij horen komen op televisie, in de krant of tijdens een discussie 
ontstaan daar al snel negatieve gedachten bij. Hoe kan een woord dat zo verrijkend klinkt toch zo'n negatieve sfeer 
zijn gaan ademen. Het zou voor kleur, afwisseling en interactie binnen een maatschappij moeten zorgen, maar 
wordt nu vooral geassocieerd met achterstandswijken, spanningen en een gevoel van onveiligheid. Dit is erg 
jammer en een gemiste kans voor de samenleving In dit essay zal verder zo min mogelijk worden ingegaan op de 
oorzaken van deze problematiek. Meer zal er gekeken worden hoe deze situatie kan worden verbeterd en dan in het 
bijzonder naar de rol die de architectuur hierin kan spelen . Kan architectuur een inspirator vormen voor een betere 
multiculturele samenleving? Of vormt de architectuur 'slechts' een resultante van diezelfde samenleving? 

VERKLARING 'MULTICULTUUR' 

Voordat er verder wordt ingegaan op bovenstaand vraagstuk is het belangrijk eerst duidelijk vast te stellen wat elk 
begrip afzonderlijk inhoudt en waar haar oorsprong ligt. 
Allereerst het woord ' multicultuur', dit is een samenvoegsel van de 2 woorden 'multi' en 'cultuur'. Het woord 
'cultuur' is afgeleid van het Franse woord 'culture' wat weer van het Latijnse woord 'cultura' afstamt, hetgeen 
'bebouwing van de grond; beschaving' betekent. Het woord 'multi' vindt eveneens haar oorsprong in het Latijn en 
stamt af van het woord 'multus' of 'multa' wat 'veel' of 'veelvoudig' betekent. Wanneer deze twee woorden worden 
samengevoegd tot 'multicultuur' betekent dit letterlijk een 'veelvoudige beschaving'. Vrijer vertaald een 
samenleving waarbinnen meerdere culturen leven. De begrippen 'multicultuur' en 'multiculturele samenleving ' zijn 
nog relatief jong en ontstaan pas echt in de Nederlandse taal na de Tweede Wereldoorlog toen er in eerste instantie 
vooral migranten uit de (voormalige) koloniën, zoals Indonesië, de Molukken en de Antillen kwamen. Dat terwijl de 
eerste immigranten al vanaf de 17e eeuw naar Nederland kwamen toen het Joodse volk uit Portugal vluchtte, waar 
ze door het christendom vervolgd werden. In de jaren '60 kwamen de migranten vooral uit de mediterrane landen, 
zoals Spanje, Marokko en Turkije, naar Nederland om hier te komen werken . Het is vanaf deze periode dat de 
Nederlandse samenleving steeds heterogener van samenstelling wordt. Vanaf de jaren '80 komen hier nog diverse 
stromen vluchtelingen bij en ontstaat werkelijk het begrip multiculturele samenleving . Op dit moment zijn er meer 
dan 110 verschillende culturen in Nederland woonachtig. Een begrip dat vaak met 'multicultuur' wordt gebruikt is 
' integratie'. Van het Latijnse woord 'integrátio' wat 'hernieuwing' betekent en ook als 'het maken tot of opnemen in 
een geheel' en 'maatschappelijke integratie' als 'het als gelijkwaardig opnemen van een bevolkingsgroep' staat 
omschreven . Of deze koppeling van ' multicultuur' en 'integratie' wel zo vanzelfsprekend is zal later nog ter sprake 
komen . 

VERKLARING 'ARCHITECTUUR' 

Het woord 'architectuur' is een samenvoegsel van de woorden 'archi' en 'tekton'. Het woord 'archi' stamt uit het 
Latijn en betekent 'voornaamste'. Het woord 'tekton' is eveneens uit het Latijn afkomstig en betekent 'timmerman', 
'handwerksman' of 'kunstenaar'. Het is verwant aan het woord 'technè' dat 'techniek', 'kunst' of 'kunde' betekent. In 
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de Van Dale staat architectuur omschreven als 'de kunst en de leer van het ontwerpen en uitvoeren van 
bouwwerken'. 
De meningen over de betekenis van architectuur en haar functie binnen de maatschappij lopen erg uiteen. "elk 
tijdperk in de architectuur vormt de directe uitdrukking van een maatschappelijk patroon"11

• Deze uitspraak van 
Bauer doet vermoeden dat architectuur slechts een resultante is van maatschappelijke ontwikkelingen . Hierbij 
wordt de architectuur te kort gedaan, deze kan wel degelijk een voortrekkersrol spelen in maatschappelijke 
vernieuwingen. Opvallend is ook dat dezelfde persoon van bovenstaande uitspraak in een ander artikel spreekt over 
architectuur als een sociale kunst die omgevingen dient te scheppen waarin normale mensen kunnen leven 1

•, 

waarin architectuur dus juist meer als inspirator van maarschappelijke ontwikkelingen wordt beschouwd. Dit is een 
uitspraak die meer recht doet aan de waarde van architectuur. Ook over het vakgebied waartoe architectuur kan 
worden gerekend lopen de meningen uitéén. Jean Nouvel zei hierover het volgende; "Veel te vaak wordt 
architectuur 'geparachuteerd', het zijn ontwerpen gemaakt door architecten die overal hun stijlkeutel willen 
leggen .... Mag ik benadrukken : een architect is geen artiest." 3

• Deze uitspraak geeft mooi de tweesprong weer die er 
leeft onder de architecten, ook al zullen de 'kunstenaararchitecten ' zichzelf hierin niet (in willen) herkennen. Of 
zoals Ghirardo bekritiseert; " .... in plaats van te worden opgevat als interventies in de omgeving, die de uitdrukking 
vormen van van sociale, economische en politieke programma's, slingert de architectuur ongemakkelijk heen en 
weer tussen zelfexpressie en een andere vorm van slap cultureel commentaar .... "1

; De functie van de architectuur is 
om richtingen uit te zetten. Dus duidelijk niet het creëren van culturele kunstobjecten, maar van het organiseren 
van levensprocessen1

d en het creëren van een leefbare omgeving, een plek met een functie voor de samenleving. 
Dit sluit ook aan bij het architectuurbeleid dat de Nederlandse overheid graag wil voeren. Hierin wordt vermeld dat 
het ontwerp kwaliteit (een cultureel bepaald optimum tussen functionaliteit, vormgeving en duurzaamheid) zal 
ontberen, indien het niet stoelt op gedegen onderzoek . Om de noodzakelijk geachte kwaliteitssprong te kunnen 
maken en een concrete doorwerking van het regionale ontwerp te kunnen forceren, dient de relatie tussen 
onderzoek, maartschappelijke discussie, beleid en ontwerp hecht gesmeed te worden.2

' 

GEDACHTE AUTOCHTONEN 

Nu er inhoud is gegeven aan de begrippen 'multicultuur' en 'architectuur' is het van belang te kijken hoe deze, door 
de verschillende groepen binnen de samenleving, worden ervaren en aan elkaar gekoppeld worden. Allereerst de 
autochtone Nederlander. Hiervan heeft driekwart vooral de angst dat door de multicultuur het 
socialezekerheidsstelsel in gevaar komt en de kans op het ontstaan van getto's en moslimfundamentalisme alleen 
maar groter wordt. 3

• Verder lijkt de discussie zich vooral te concentreren ronde de begrippen integratie, segregatie 
en assimilatie, oftewel over de manier hoe de allochtonen in de Nederlandse samenleving moeten worden 
opgenomen. Een goed voorbeeld van deze discussie is de kritiek die Carl Weeber levert op een artikel van Marcel 
van Dam.4a Marcel van Dam noemt segregatie de grootste vijand van integratie, zolang allochtonen in hun eigen 
wijken blijven wonen zullen ze geen volwaardige deelnemer aan onze samenleving worden is zijn mening . Volgens 
Weeber berust deze gedachte vooral op angst voor nieuwe apartheid. Was angst ooit de drijfveer voor apartheid, 
nu is het volgens Weeber de drijfveer voor spreiding. Een ander voorbeeld binnen deze discussie is de kritiek die de 
SP uit op enkele woningbouwverenigingen uit Almere4d. Deze willen nieuwe allochtone woningzoekende per 
nationaliteit in aparte wijken huisvesten om op deze manier spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen 
tegen te gaan. Volgens de SP is het tegenovergestelde waar doordat de verschillende groepen elkaar zo slechts van 
afstand kennen en juist vervreemden van elkaar. 
Zonder gelijk te kunnen stellen wie er gelijk heeft, valt in alle discussies en artikelen op dat er geen onderscheid 
wordt gemaakt tussen de verschillende groepen en hoelang ze al in Nederland verblijven. Zoals de Marokkanen en 
Turken die hier al 40 jaar wonen en waarvan ondertussen de meeste in Nederland geboren zijn en de nieuwe 
groepen allochtonen die recenter naar Nederland zijn gekomen. Ook lijken slechts weinige zich af te vragen hoe de 
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allochtonen er zelf over denken, wij autochtone Nederlanders zullen wel uitmaken wat het beste voor ons allemaal 
is. Het beste is om de begrippen integratie, segregatie en assimilatie te vergeten en in plaats daarvan het overleg 
aan te gaan met de allochtone medeburger. Zo ontstaat er vertrouwen en voelt de allochtone burger zich betrokken 
bij zijn eigen maatschappelijke situatie. 

GEDACHTE ALLOCHTONEN 

Zonder nu alsnog voor de allochtonen te gaan denken, is het belangrijk dat er gekeken wordt hoe zijzelf tegen hun 
situatie aankijken. Zullen zij ook in de begrippen integratie, segregatie en assimilatie denken? Of zijn ze gewoon 
bezig hun plek binnen de Nederlandse maatschappij te vinden en proberen ze hun eigen cultuur daarin een plek te 
geven? Een rapport, uitgegeven door het ministerie van WVC2

d, concludeert dat ze zelf ook geen pasklare 
oplossingen hebben voor hun problemen . De traditie uit het land van herkomst werkt niet in Nederlandse 
verhoudingen, waarna men zich oriënteert op de mogelijkheden die zich in Nederland lijken aan te dienen. Dit 
terwijl een niet onaanzienlijk deel van de allochtone groepen in Nederland belang hechten aan een ruimere 
mogelijkheid om de eigen cultuur en expressie tot uiting te laten komen in woning en woonmilieu . Verwacht mag 
worden dat dit aantal zal toenemen met de groei van de allochtone bevolking en met het voortschrijden van de 
emancipatie van diverse groepen hieruit. Zh Toch stellen ook weer niet alle allochtone bewoners specifieke eisen aan 
de woonomgeving of hebben ze specifieke woonbehoeften die samenhangen met hun culturele identiteit, evenmin 
wensen alle allochtone bewoners als groep bij elkaar te wonen. De differentiatie in woonwensen en wensen ten 
aanzien van de woonomgeving is binnen en tussen deze groepen dan ook bijzonder groot. zq Tot zover lijken de 
wensen van allochtonen niet onoverkomelijk groot en al helemaal geen bedreiging te vormen voor de Nederlandse 
samenleving zoals we die nu hebben. Hoe kan het dan toch dat er zo weinig mee gedaan wordt? Hierbij speelt de 
maatschappelijke status van de gemiddelde allochtoon waarsch ijnlijk een doorslaggevende rol, zoals ook 
beschreven wordt in het rapport 'Architectuur in een multiculturele samenleving', uitgegeven door het ministerie 
van WVC. 2

• Hierin worden allochtonen tot de zwakke groepen in onze samenleving gerekend, wat consequenties 
heeft voor hun positie in het bouwproces : 

• De kennis is niet altijd aanwezig om op te kunnen treden als opdrachtgever. Zo ontbreekt vaak een 
redelijke beheersing van de Nederlandse taal en kan er evenmin van worden uitgegaan dat men 'eigen ' 
bouwtradities kent; 

• Allochtone groepen kunnen vaak niet beschikken over een eigen reservoir van bouwdeskundigen, 
waardoor men afhankelijk is van min of meer toevallige contacten binnen de Nederlandse bouwwereld . 

Lagere sociale klassen moeten het doen met minimale budgetten die voor hen door de overheid beschikbaar 
worden gesteld. Deze kunnen wellicht net de Nederlandse basiskwaliteit garanderen, maar laten geen ruimte vrij 
voor klantspecifieke wensen. Tenslotte blijkt ook dat veel allochtonen aan een vorm van 'zelfcensuur' doen, omdat 
ze bang zijn voor reacties uit de omgeving. 2" Dit is een begrijpelijke reactie, maar moet wel doorbroken worden, 
om eigen kansen te vergroten . 

SUBCULTUREN 

Het begint er haast op te lijken dat de Nederlandse maatschappij is opgebouwd uit 2 groepen, de autochtonen en 
de allochtonen. Zelfs de overheidsrapportages maken deze schifting. Maar wie is dan wie? Dertig jaar geleden was 
iedereen die in Nederland geboren werd, ongeacht de herkomst van de ouders, automatisch een Nederlander en 
bestond het woord allochtoon sowieso niet.3c Zo kan het dus zijn dat iemand die veertig jaar geleden als 
Nederlander werd geboren nu voor 'vreemdeling ' wordt aangezien. Op deze manier blijkt al snel hoe scheef en 
verkeerd het is de maatschappij in tweeën te splitsen. Ook binnen de etnische groepen zijn verschillende culturele 
oriëntaties en lopen culturele gedragingen dwars door de etnische herkomst heen. 29 Integratie van de diverse 
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bevolkingsgroepen kan alleen slagen als er ruimte voor het beleven van de verschillende culturen blijft bestaan. Het 
'klassieke' integratiemodel waarbij immigrantengroepen zich in toenemende mate moeten confirmeren aan de 
Nederlandse cultuur en uiteindelijk niet meer te onderscheiden zijn van de rest van de samenleving is dan ook een 
geforceerde methode zonder kans van slagen. In plaats van de huidige gebruiken in Nederland als superieur te 
beschouwen moet al het beste uit de vele culturen die Nederland rijk is worden samengebracht tot een hernieuwde 
maatschappij. De maatschappij is geen statisch, welomlijnde entiteit, maar een dynamisch begrip dat elke keer 
opnieuw gedefinieerd mag wordt1

b Wanneer dit gebeurd zal ook blijken dat de verschillende culturen niet zover uit 
elkaar liggen als veel mensen denken. Het volkshuisvestelijkplatform in Utrecht heeft een rapport geschreven 
waaruit blijkt dat over het algemeen de woonwensen van tweede en derde generatie 'allochtonen' convergeren naar 
die van 'autochtonen'.25 In sommige gevallen blijkt uit het woninggebruik nog de invloed van een andere 
wooncultuur (bijvoorbeeld de aandacht voor hygiëne van mensen uit warme landen). Toch is er eerder sprake van 
elkaar overlappende subculturen, dan van aparte cultuurstatussen, waarbinnen dé autochtoon en dé allochtoon niet 
bestaan. Want ook onder de 'autochtone' Nederlanders is de in Nederland vertrouwde grote uniformiteit in 
woonvormen deels verdwenen. Deze was, tot voor enige decennia geleden, gebaseerd op duidelijke 
maatschappelijke klassen en uniforme leefomstandigheden. Daarvoor in de plaats moet een pluriform bouwen 
ontstaan die de (sub)culturele elementen in de architectuur en woonomgeving integreert. De, door de bewoner, 
gewenste diversiteit en keuzemogelijkheden moeten centraal komen te staan binnen het bouwproces. Er moet 
gezocht worden naar gemeenschappelijke woonwensen en stijlen van de toekomstige bewoner. Etnische afkomst 
hoeft hierbij geen rol te spelen. 

IN PRAKTIJK 

Langzaam lijkt het thema 'multicultureel bouwen' plaats te maken voor 'pluriform bouwen'. De vraag of het nog wel 
relevant is onderzoek te doen naar 'bouwen in een multiculturele samenleving' als de culturen toch steeds meer 
door elkaar heen gaan lopen dient zich aan. In een rapport van het ministerie van WVC wordt de vraag gesteld of 
pluriformiteit kan worden ondervangen door een hoge mate van flexibiliteit en aanpasbaarheid in te bouwen, 
waardoor de duurzaamheid van het project wordt vergroot. Het gaat hier, volgens het rapport, niet alleen om 
bouwkundige aanpasbaarheid, maar ook om het faciliteren van meerdere gebruiksmogelijkheden binnen het casco. 
Flexibiliteit wordt dan geacht de multiculturaliteit te bevorderen. 2

; Dit klinkt reëel, maar hoe zal dit er in praktijk uit 
moeten gaan zien? 
Een voorbeeld dat veelvuldig wordt gebruikt is een woningbouwproject Punt Komma van Alvaro Siza in de Haagse 
Schilderswijk. Voordat hij aan het ontwerpproces begon ging hij in gesprek met de toekomstige bewoners, veelal 
met Islamitische achtergrond, om hun woonwensen te peilen. Zo kwam hij er bijvoorbeeld achter dat Islamitische 
gezinnen liever een gesloten keuken hebben. De interviews resulteerde in een woningplattegrond met gescheiden 
leefcircuits. Via het openbare circuit zijn de entree, de woonkamer en de keuken te bereiken; het privé-circuit 
omvat de slaapkamer, de badkamer en het balkon. De gedachte is dat wanneer de man bezoek ontvangt de vrouw 
zich kan terugtrekken in het privé-circuit. Door de schuifwanden te gebruiken kan de vrouw ook ongezien de 
woning in- en uitgaan en in de keuken komen. Het toilet heeft twee deuren zodat het vanuit beide verkeerscircuits 
bereikbaar is. 2m Het woongedrag dat ten grondslag ligt aan deze uitwerking van gescheiden leefcircuits in 
woningplattegronden botst met westerse opvattingen over de gewenste verhoudingen tussen man en vrouw. Het 
ontwerp van Siza kwam dan ook onder vuur te liggen van de NIROV-sectie Emancipatie in de Ruimtelijke Ordening. 
"Uitgaand van een snelle intergratie van buitenlanders in onze samenleving, kan gesteld worden dat deze 
woningplattegrond hier zeker niet vanzelfsprekend aan bijdraagt. De kans dat bestaande verhoudingen langer in 
stand blijven, wordt hierdoor zelfs vergroot..." ... . Uit de SEV-evaluatie van het project van Siza in de Haagse 
Schilderswijk blijkt echter dat de allochtone en autochtone bewoners vrijwel op dezelfde wijze gebruik maken van 
de woningplattegrond. 2b 
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Een tweede voorbeeld is het 'Indische dorp', dat momenteel in Almere in ontwikkeling is31
. De gedachte hierachter 

was in eerste instantie om een bejaardenhuis te bouwen voor bejaarden van Indonesische afkomst die op hun oude 
dag hun geboortegrond missen. Om ze zo een vertrouwde plek te geven die ze graag willen hebben. Een plek die 
lijkt op hun roots en waar ze met mensen met dezelfde achtergrond kunnen samenwonen. Lopende het project 
bleek echter dat ook jongere Indische generaties en andere Nederlanders geïnteresseerd waren in dit project. 
Waardoor het bejaardenhuis uiteindelijk uitgroeide tot een wijk van tweehonderd woningen in Indische stijl. Aan 
vraag dus geen gebrek zo lijkt het en er was vastgesteld dat het daar om draaide, diversiteit en gezamenlijke 
woonwensen . Een geïnterviewde Indische bejaarde beschrijft zijn gevoel als volgt; "Natuurlijk, achter een biertje is 
het ook met 'volbloed Nederlanders' wel gezellig, maar het is toch anders als je met Indische mensen onder elkaar 
bent. Lekker kletsen, lekker eten en terugdenken aan tempo doeloe, de dagen van weleer .... Ik mis de wind in de 
klapperbomen." Dat mensen die ergens anders geboren zijn vooral op hun oude hun geboortegrond gaan missen is 
een veelvoorkomend verschijnsel, maar of een paar gedisneyficeerde woningen, die zelfs in Indonesië alleen nog in 
het openluchtmuseum voorkomen, dit gemis kunnen opvangen valt te bezien . Als er wordt uitgekeken op het 
Nederlandse polderlandschap en geasfalteerde wegen in plaats van de klapperbomen en een wijds uitzicht blijft er 
van een Indische omgeving weinig over. Het gevoel van 'onder elkaar zijn' is een veel wezenlijker 
ontwerpuitgangspunt, maak een gebouw waarin dit het best tot zijn recht komt. Uit een ander onderzoek dat is 
gehouden naar de woonwensen van ouderen met een Buitenlandse achtergrond blijkt dat deze vrijwel 
overeenkomstig zijn met hun leeftijdsgenoten . Een aantal details die afwijken zijn bijvoorbeeld een grotere 
logeerruimte om familie uit te kunnen nodig of de mogelijkheid om eigen groenten te telen. 2d Dit zijn wensen die 
voor iedere oudere van toegevoegde waarde kunnen zijn .Deze voorbeelden zijn allemaal op ' huiselijke schaal', 
maar de multiculturaliteit moet ook op het niveau van het plein, de wijk en elke willekeurige openbare ruimte tot 
uitdrukking kunnen komen. In het beleid van stedelijke herstructurering zal daarvoor meer gewicht aan de kwaliteit 
en de gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte toegekend moeten worden. 2

k 

CONCLUSIE 

De belangrijkste conclusie die is getrokken is misschien wel dat dé autochtoon en dé allochtoon niet bestaan. Voor 
sommige mensen is dit waarschijnlijk een even grote shock als voor een kind dat te horen krijgt dat Sinterklaas niet 
bestaat, maar tegelijkertijd absoluut noodzakelijk om voorruitgang te kunnen boeken. De Nederlandse samenleving 
bestaat uit dynamische, elkaar overlappende subculturen die zorgen voor een continu hernieuwende maatschappij. 
Bij zo'n maatschappij hoort een pluriforme architectuur gericht op de diversiteit van de bewoners. Architectuur in 
een multiculturele samenleving is dan ook iets anders dan multiculturele architectuur. Deze laatste klinkt teveel als 
het ontwerpen van een Turks huis, een Marokkaans gemeentehuis of een Surinaamse kerk. Losse cultuurelementen 
die niets met hun omgeving te maken hebben, zoals de Indische woningen in Almere. Op niveau van afzonderlijk 
woongebouw of buurt hoeft de veelkleurigheid van onze samenleving niet herkenbaar te zijn. Integendeel, hier is 
iets te zeggen voor een architectonische kwaliteit die als ware boven de culturen staat. 2

c 
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