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Voorwoord 

Dit verslag is tot stand gekomen naar aanleiding van het afstuderen en is 
een weergave van het resultaat van mijn afstudeerproject aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. 
Ik ben in september 2006 begonnen in het atelier van prof.ir. Bas Molenaar 
met het M4 project 'Xtra Small'. Dit is samen met het daaropvolgende 
afstudeertraject het meest uitgebreide project dat ik op de TU/e gevolgd. 

In mijn geval is de opgave het ontwerp van een revalidatiecentrum in de 
binnenstad van Eindhoven geweest. 
Dit verslag behandeld het onderzoek naar het wel en wee van revalidanten, 
geeft een analyse van de locatie het 'van der Meulen-Ansems terrein' en 
bijbehorende achtergrondinformatie, en beschrijft uitgebreid het uiteindelijke 
ontwerpresultaat. 

Bij dezen wil ik graag mi)n afstudeercommisie die bestaat uit voorzitter prof. 
ir. Bas Molenaar, dr Jacob Voorthuis (Assistant professor in Architectural 
history and theory) en ir. Sjef van hoof (Assistant professor in Architectural 
design) bedanken voor hun begeleiding die mij tijdens het ontwerpproces 
geholpen heeft. 
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Sa menvatti ng 

De Nederlandse vertaling van de afstudeertitel 'Revelation' is onthulling. 
Deze titel heeft binnen mijn project een dubbele betekenis. Het slaat in 
eerste instantie op het tonen van de handicap van revalidanten die gebruik 
maken van dit revalidatiecentrum. Anderzijds heeft dit betrekking op het 
zichtbaar maken van de voormalige luciferfabriek, een bestaand gebouw op 
mijn afstudeerlocatie het 'van der Meulen-Ansems terrein' in Eindhoven, die 
voor velen altijd verborgen is geweest. 

Het ontwerp van een revalidatiecentrum in de binnenstad is ontstaan 
naar aanleiding van het schrijven van een essay over hoe mensen die te 
maken krijgen met een plotselinge invaliditeit, tijdelijk aan de maatschappij 
onttrokken worden. Ik heb toen gepleit voor revalideren in de binnenstad 
in tegenstelling tot revalideren in een rustige groene omgeving buiten de 
stad. 

De locatie is zoals gezegd het van der Meulen-Ansems terrein in Eindhoven. 
De keuze voor deze locatie is voortgekomen uit het Feit dat deze aan een 
zijde gesitueerd is aan het drukke winkelcentrum de Heuvelgalerie, en 
aan de andere kant aan de achtertuinen van de wat rustigere tramstraat. 
Daarnaast beslaat het plangebied een vrij grote oppervlakte waardoor er op 
het terrein zelf ook plaats is voor groenvoorzieningen die het herstel van de 
revalidanten kunnen bevorderen. 

Op stedenbouwkundig niveau heb ik de binnenstad, die doormiddel van de 
Heuvelgalerie grenst aan het plangebied, doorgetrokken. Dit in combinatie 
met het plaatsen van appartementencomplexen en winkels is het plangebied 
een stuk levendiger geworden, wat ten goede kan komen aan de interactie 
tussen validen en invaliden. 
Er zijn in totaal drie appartementencomplexen waarvan er een dient als als 
een soort van marker aan de Vestdijk en van grote afstand zichtbaar is, 
een een geleidende functie heeft naar het achterliggende gebied, en een 
als een grensgebouw dient tussen het voorliggende stedelijke gebied en de 

9 



achterliggende stadstuin. 
Het revalidatiecentrum bestaat zelf oak weer uit drie volumes die ieder 
zijn eigen plaats hebben gekregen binnen de hybride structuur van de 
appartementencomplexen. 
Het belangrijkste volume, die de functies van het dagelijks revalideren 
herbergt, bevindt zich in de voormalige luciferfabriek die op deze manier 
een prominente plek inneemt binnnen het totale plan. Vanuit deze hal 
warden de overige twee volumes, die de verpleegafdeling en de sporthal 
herbergen, oak ontsloten. 
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Inleiding 

Wanneer je na een ongeval, beroerte of ernstige ziekte in het ziekenhuis 
belandt, zul je na een periode ziekbed vaak moeten revalideren . Meestal 
gebeurt dat in een rustige omgeving buiten de stad. Deze rust is goed voor 
het herstel, maar is buiten de maatschappij. Op deze manier zul je na de 
vaak lange revalidatieperiode hier ineens weer deel vanuit moeten gaan 
maken, terwijl je misschien wel voor de rest van je leven invalide bent. 
Ik pleit daarom voor revalideren op een locatie in de binnenstad waar aan 
de ene kant de bedrijvigheid van alledag voelbaar is, maar tegelijkertijd ook 
ruimte is voor rust. 

Naar aanleiding van het voorgaande heb ik mijn ontwerpopgave als volgt 
omschreven: 

'Het ontwerpen van een revalidatiecentrum in de stad voor een groep 
revalidanten met een /ichamelijke motorische stroing die graag in de 
maatschappij willen blijven, de confrontatie met deze maatschappij 

aandurven, en naast het revalideren a/s doe/ hebben zo sne/ mogelijk 
weer te rei'ntegreren.' 

In de komende hoofdstukken van dit afstudeerverslag wordt ten eerste 
het bovenstaande nogmaals uitgebreid besproken, vervolgens wordt 
de context geana/yseerd, dan volgt een a/gemene beschrijving van het 
reva/idatiecentrum en zijn gebruikers, en tenslotte wordt het uiteinde/ijke 
ontwerp uitgebreid beschreven. 
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'Reïntegratie is het 
toverwoord' 

Een ongeval of chronische ziekte, 
aangeboren of erfelijk, iedereen kan 
er een hebben of krijgen. Uit welke 
klasse, cultuur of buurt iemand komt, 
of iemand oud of jong is, homo of 
hetero, heeft er niets mee te maken. 
Ik heb het hier over een handicap. 
Een handicap is het nadeel dat een 
individu tengevolge van een stoornis 
of gebrek ondervindt, waardoor hijf 
zij belemmerd of gehinderd wordt 
bij het uitoefenen van de rol die van 
hem/haar verwacht wordt. Deze 
rol hangt af van leeftijd, sexe en 
culturele factoren. 
Uit onderzoek blijkt dat er in 
Nederland ruim 2.000.000 mensen 
met een handicap zijn. Circa 
1.500.000 daarvan wonen zelfstandig 
waarvan 500.000 met een ernstige 
lichamelijke handicap en bijna 
1.000.000 met een matige handicap. 
En ruim 600.000 mensen wonen in 
instellingen waarvan 6.000 jonger 
dan 65 jaar, 500.000 mensen ouder 
dan 65 en 103.000 verstandelijk 
gehandicapt. Door de vergrijzing 
wordt de komende jaren een stijging 
verwacht van het aantal mensen met 
een handicap. 
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Revalidatie 
Wanneer een handicap plotseling komt is het natuurlijk extra zwaar omdat 
je !even een drastische verandering zal ondergaan. Buiten het feit dat je er 
helemaal kapot van zult zijn, komen er, na een vaak langdurig ziekbed in 
het ziekenhuis, twee vragen ter sprake. 
De eerste vraag die optreedt, en die in eerste instantie ook de belangrijkste 
lijkt, is: 

"Hoe kan ik dadelijk weer zelfstandig functioneren?" 

Hier volstaat eigenlijk een kart antwoord. Revalideren! Revalidatie heeft als 
doel mensen zo zelfstandig mogelijk te leren functioneren. In eerste instantie 
gaat het hierbij om het functioneren in de thuissituatie, en vervolgens om te 
functioneren in de school- of werksituatie en de maatschappij. In Nederland 
zijn er drie groepen revalidanten die er qua aantallen uitspringen. 
De eerste is de mensen die een beenamputatie hebben ondergaan. 
In Nederland warden namelijk per jaar tussen de 2.500 en 3.000 
beenamputaties verricht. Meer dan 85% daarvan is het gevolg van 
problemen met de bloedvaten, zoals slagaderverkalking of verstopping 
van de kleinere bloedvaten bij suikerziekte. De overige oorzaken van 
een amputatie zijn ongevallen, kwaadaardige gezwellen in het been of 
aangeboren misvormingen. 
De tweede groep revalidanten bestaat uit mensen die een CVA hebben 
gekregen. 
CVA is de medische term voor een beroerte. Letterlijk betekent het 'Cerebra 
vasculair accident': een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Elk 
jaar krijgen in Nederla:id 30.000 mensen een beroerte waarvan er 
12.500 overlijden in het eerste jaar. Een kwart van de patienten van een 
beroerte is jonger dan 65 jaar. In totaal maken zo'n 5.000 mensen per 
jaar na een beroerte gebruik van kliinische of poliklinische specialistische 
revalidatiegeneeskundige zorg. De derde groep bestaat uit mensen die een 
dwarslaesie hebben opgelopen. Per jaar komen er in Nederland in totaal 400 
tot 500 dwarslaesies bij. 80% van deze dwa·rslaesies waarvoor mensen in 
de revalidatiecentra behandeld warden ontstaan door een ongeval. Dit kan 
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een verkeersongeval zijn, maar ook een val, een sport- of bedrijfsongeval 
of misdrijf. Verder kunnen dwarslaesies ontstaan door stoornissen in de 
bloedvaten, ontstekingen van het ruggenmerg of goedaardige gezwellen. 
Daarnaast zijn er nog een aantal groepen personen die revalidatie behoeven: 
mensen met chronische pijn, ALS - spierziekte - en mensen met complexe 
gevolgen van hartziekten voor het functioneren en de kinderrevalidatie. 
Waarbij deze laatste wel een behoorlijk aantal revalidanten heeft, maar deze 
een eigen specialisme behoeft. Ik heb dan ook besloten om me hiermee 
tijdens dit project niet bezig te houden. 
Je zult misschien denken dat wanneer je meekan in de maatschappij, alles 
weer goed is. Hier wordt echter een grote fout gemaakt. 
We komen nu dan ook bij de tweede vraag uit: 

"Hoe zal de omgeving en maatschappij reageren als ik straks gerevalideerd 
ben?" 

Dit is denk ik een onderbelicht probleem. Je kunt namelijk lichamelijk wel 
weer redelijk meekunnen, maar wanneer de maatschappij je met een scheef 
gezicht aan blijft kijken, zul jij je niet snel evenwaardig voelen. Ook al ben 
je dat natuurlijk wel. 

Validisme 
Onze maatschappij is namelijk doordrenkt van discriminatie. Wanneer je 
afwijkt van de doorsnee Nederlander, maak je kans om gediscrimineerd te 
warden. Discriminatie kan zijn omwille van huidskleur-racisme-, geaardheid 
-seksisme-, en omwille van een handicap -validisme-. Deze laatste term is 
(nog) niet officieel opgenomen in de Nederlandse taal, maar wordt gebruikt 
in het boek 'Validisme en Gender' van Yvette den Brok-Rouwendal. Ik vind 
het zelf ook een erg goede term hiervoor en wil deze daarom ook aanhouden 
in dit essay. Ze spreekt in haar boek over vier niveaus van validisme die te 
onderscheiden zijn. 
De eerste is 'verinnerlijkt validisme'. Dit wil zeggen dat mensen met een 
handicap zelf zijn gaan geloven dat het leven met een handicap niet leuk kan 
zijn en dat zij minder kunnen - en misschien zelfs minder waard zijn - dan 
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mensen zonder handicap. Ze hebben net 
verkeerde beeld dat in de samenleving 
over hen leeft, in feite overgenomen. 
De tweede is het 'interactioneel 
validisme'. Dit gaat na hoe een handicap 
de omgang tussen mensen be'invloed. In 
het leven van al'ledag worden mensen 
met een handicap daar het meest mee 
geconfronteerd. Vaak wordt er geen 
rekening met de handicap gehouden, 
waardoor iemand met een harndicap niet 
of moeilijk mee kan doen. Nog vaker 
wordt iemand met een handicap helemaal 
verkeerd beoordeeld . Iedereen kent hier 
wel het voorbeeld van iemand in een 
rolstoel in een winkel die iets koopt en 
dat dan degene die achter de rolstoe'I 
loopt wordt aangesproken, ook wanneer 

degene in een rolstoel zelf het gesprek begonnen is. En wanneer iemand 
wel wordt aangesproken, praat men vaak heel kinderachtig, alsof iemand 
die niet kan lopen niet toerekeningsvatbaar is. En nog erger is het als je niet 
serieus g.enomen wordt door het ambtelijke apparaat, bijvoorbeeld door de 
gemeente, een indicatieorgaan of uitkeringsinstantie. Die mensen hebben 
op een of andere manier vaak niet het vermogen om zich in de situatie van 
iemand met een handicap te verplaatsen en ze verschuilen zich gemakkelijk 
achter allerlei regeltjes. 
De derde is het 'institutioneel validisme' waarbij het erom gaat in hoeverre 
activiteiten die in een samenleving als vanzelfsprekend worden ervaren 
- zoals wonen, vrijen, voortplanten, shoppen, werken, vervoer, scholing, 
huishouden, zorgtaken enzovoort - ook vanzelfsprekend zijn voor mensen 
met een handicap. Zo wonen mensen met een handicap vaak in woonvormen 
waar ze geen privacy hebben, zijn scholen lang niet altijd toegankelijk voor 
leerlingen met een handicap, en is het openbaar vervoer vaak ook verre 
van toegankelijk. 
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Tenslotte is er als vierde het 'cultureel validisme' waar het gaat over hoe 
er in de samenleving - ofwel cultuur - over het hebben van handicaps 
geoordeeld wordt. In verschillende culturen nemen mensen met een 
handicap dus heel verschillende posities in en wordt er heel verschillend 
over hen geoordeeld. In de Nederlandse cultuur wordt een handicap erg 
gevonden, soms zelfs een beetje griezelig . Dat bepaalt de positie en de lage 
waardering die mensen met een handicap in onze samenleving krijgen. 
In het vervolg van dit essay wil ik niet meer spreken over gehandicapten, 
maar ga ik verder met invaliden of niet-validen. Dit sluit beter aan bij de 
term validisme. 

Re'integ ratie 
Ik denk dat dit deze vormen van validisme zeker wel te bestrijden zijn. 
Namelijk wanneer de maatschappij meer geconfronteerd zal worden met 
invaliden, zal de acceptatie van deze mensen waarschijnlijk ook verbeteren. 
En hierin sta ik niet alleen, want vele invaliden denken daar ook zo over. 
Deze confrontatie zou eigenlijk al moeten plaatsvinden in de revalidatiefase 
van invaliden. 
Er zijn op het moment twee soorten plaatsen waar je kunt revalideren. 
Dat zijn de revalidatieafdelingen van het ziekenhuis en de revalidatiecentra 
waar er op het moment 24 van zijn, verspreid over het gehele land. 
Het is goed dat deze twee plaatsen beide vaak gesitueerd zijn in een 
rustige, groene omgeving; rust, groen en veel daglicht dragen bij aan 
stressvermindering, met als gevolg dat je sneller zult revalideren. Deze 
rustige omgeving ligt vaak buiten of aan 
de rand van de stad, wat tegelijkertijd 
ook meteen het grote manco is. Je 
revalideert op deze manier eigenlijk 
buiten de maatschappij. 
Een ander nadeel dat we terugzien bij de 
revalidatieafdeling van een ziekenhuis is 
dat je op de plek blijft waar je direct na je 
ongeval of ziekte terecht bent gekomen. 
Dit is vaak een zeer traumatische ervaring 
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en hier wil je tijdens het revalideren liever niet steeds aan herinnerd worden. 
De plek van revalideren is dus erg belangrijk. 

De stad 
Om een confrontatie te krijgen tussen validen en invaliden is er naar mijn 
mening geen betere plek om het revalideren in de stad, dus midden in 
de maatschappij te laten plaatsvinden. Dat is op dit moment nog niet 
mogelijk. Wanneer we het revalidatiecentrum naar de stad verplaatsen, 
bestaat de mogelijkheid om al tijdens de revalidatieperiode te beginnen met 
re'lntegreren in de maatschappij; je blijft dus in de maatschappij. 
Dit in tegenstelling tot het revalideren in de standaard revalidatiecentra en 
de revalidatieafdelingen in ziekenhuizen, waar je na de revalidatieperiode 
- periode buiten de maatschappij - plotseling in de maatschappij geworpen 
wordt met alle gevolgen van dien. 

Daarnaast bestaat uiteraard de 
mogelijkheid om de functies die de stad te 
bieden heeft -winkels,kantoren en horeca 
- te gebruiken in het revalidatietraject. 
Laat een revaliderende persoon maar 
eens een boodschap doen - eventueel 
onder begeleiding-, of laat hem eens door 
de stad lopen om te kijken tegen welke 
problemen hij aanloopt. Niet atleen valide 
personen zullen aan de invalide personen 

Weinig kans op re·integratie Veel kans op relntegratie 
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moeten wennen, oak zullen invalide personen in hun nieuwe situatie aan de 
stad met al zijn obstakels moeten wennen. 
Naar aanleiding van het hiervoor besprokene, kan tot de volgende hoofdvraag 
gekomen warden : 

'Hoe ziet een revalidatiecentrum eruit dat naast het revalideren oak grate 
waarde hecht aan rei'ntegratie in de maatschappij?' 

Doelgroep 
Naast dat ik net heb aangegeven dat ik het revalidatiecentrum in de stad wil 
situeren zijn er nog wat punten waar op gelet moet warden. Zo is het voor 
een bepaalde doelgroep . Er is echter geen specifieke groep revalidanten 
aan te geven voor wie dit revalidatiecentrum zou kunnen dienen. Het is 
namelijk niet voor een bepaalde leeltijdscategorie. In eerste instantie zou 
je misschien aan jongeren denken omdat je die eerder zou associeren met 
het midden in de maatschappij staan - uitgaan, winkelen, werken, etc -. 
Maar ik denk dat ik dan ouderen die datzelfde gevoel ook hebben tekort zou 
doen. En omgekeerd zijn er ook jongeren die zich het liefst niet in het hart 
van de stad willen begeven. 
Verd er is er ook geen specifieke groep patienten hiervoor aan te duiden. Want 
of je nu een dwarslaesie hebt opgelopen, een been hebt laten amputeren, 
of een CVA - beroerte - hebt opgelopen, een ding hebben ze gemeen, zo 
goed mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij en zich daarbij als 
een volwaardig persoon voelen en ook gewaardeerd warden . Wei is het zo 
dat bepaalde patienten heel gevoelig kunnen zijn voor bepaalde prikkels 
of geestelijk niet helemaal in orde zijn. Deze patienten behoren niet tot 
deze doelgroep, omdat deze veel meer specialistische zorg nodig hebben. 
Ik wil me dan ook richten op de lichamelijk gehandicapten met motorische 
beperkingen. Ik zou de doelgroep daarom willen omschrijven als: 

'Die groep van revalidanten met een lichamelijke motorische storing die 
graag in de maatschappij willen blijven, de confrontatie met de maatschappij 
aandurven en niet bang zijn om geconfronteerd te warden met de problemen 
die het eventueel met zich meebrengt.' 
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Dit revalidatiecentrum zal dan oak als een dependance gaan dienen voor 
een reeds bestaande. Mensen hebben dan de keuze om in de stad te 
revalideren, of in een revali1datiecentrum in een rustigere omgeving; de 
keuze Hgt bij de patient. 

Ontwer,popdracht 
Samengevat kan ik mijn ontwerpopdracht als volgt omschrijven : 

'Het ontwerpen van een revalidatiecentrum midden in de stad voor een 
groep revalidanten met een lichamelijke motorische storing die graag in 
de maatschappij willen blijven, de confrontatie met deze maatschappij 
aandurven, en als hoofddoel hebben zo snel mogelijk weer te re'integreren.' 
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Eindhoven in historische 
vogelvlucht 

Eindhoven, de grootste stad van Noord
Brabant en op het moment zelfs de vier na 
grootste van Nederland qua inwonersaantal, 
is ontstaan als een kleine agrarische 
nederzetting aan Dommel en Gender. In 1232 
kreeg Eind hoven stadrechten toegekend 
door Hertog Hendrik I van Brabant. 
Waarschijnlijk om zo het handelsverkeer te 
bevorderen van noord naar zuid (Den-Bosch 
- Luik) en van oost naar west (Antwerpen 
- Duitsland) . Een groot voordeel voor de 
stad Eindhoven was dat het nu voortaan een 
weekmarkt mocht houden . Dit privilege was 
alleen voorbehouden aan de stad; bewoners 
uit de omtrek waren verplicht met hun 
handelswaar naar Eindhoven te komen en 
daar op de markt te verkopen. 
In de eeuwen die volgden werd er om de stad 
een stadswal gebouwd en een stadsgracht, de 
Vest, gegraven als verdedigend element. 
Tot in de 1ge eeuw groeide de bevolking 
maar langzaam en kreeg zelfs meerdere 
malen, door oorlogen en besmettelijke 
ziekten (pest), te maken met een afnemend 
inwoneraantal. Vooral door de Tachtigjarige 
Oorlog (1566-1648) ontvluchtten vele 
Eindhovense ambachtslieden uit de wol- en 
linnennijverheid de stad . Deze werd in die 
tijd regelmatig geplunderd door zowel de 
Spaanse als de Staatse legers, ondanks de 
stadswallen en grachten . De ambachtslieden 
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vluchtten onder andere naar het Duitse Goch, en naar de Hollandse 
textielcentra als Leiden, Amsterdam en Haarlem om daar hun beroep weer 
op te pakken. 
Na deze oorlog, toen de textielindustrie in Holland weer op vol le kracht was, 
werd de textielindustrie hier ook weer langzaam opgepakt. Dit was voor de 
grote textielbazen voornamelijk erg aantrekkelijk omdat de lonen hier een 
stuk lager lagen dan in de Hollandse steden. 
In deze periode werden de stadswallen ook ontmanteld. Dit in tegenstelling 
tot de stadsgracht die pas in 1929 grotendeels werd gedempt. Omdat ter 
plaatse van de Vestdijk, de Keizersgracht en de Wal door het verkeer flink 
toenam moest de weg verbreed worden. 
Rond 1855 kwam ereen nieuwe belangrijke bedrijfstak bij: desigarenindustrie. 
Met de opkomst van Mignot en Block naar Eindhoven werden voor het eerst 
sigaren van een hoge kwaliteit voor de exportmarkt geproduceerd. In 1861 
waren er in Eindhoven al 15 sigarenfabrieken. 
Door de mechanisatie van het productieproces moest de arbeid, die voorheen 
voornamelijk nog thuis plaatsvond, samengebracht worden onder een dak. 
Zo ontstonden de eerste grote fabriekspanden in Eindhoven. Veel van deze 
panden werden gesitueerd langs de oever van de Dommel, omdat ze vaak 
grote hoeveelheden water nodig hadden. 
In 1891 werd Philips opgericht en ontstond er wederom een nieuwe 
industrietak, namelijk die van de gl'oeilampen. Het bedrijf groeide snel. In 
1892 werkten er 30 mensen, in 1900 al meer dan 450, en tegenwoordig is 
het een wereldconcern met vestigingen over de hele wereld. Maar de stad 
zag er in deze periode planologisch toch wat anders uit dan op het moment 
het geval is. 
De gemeente Eindhoven zoals we die nu kennen bestaat dan ook nog 
niet zo lang . Enkele tientallen jaren na de oprichting van Philips, kampten 
de omliggende dorpen Tongelre, Woensel, Strijp, Gestel en Stratum, die 
ontstaan waren als nederzettingen op de hoger gelegen gebieden tussen 
de beekdalen, met grote problemen op planologisch, sociaal en financieel 
gebied. De arbeiders van de hard groeiende Eindhovense industrie woonden 
voornamelijk in deze dorpen en zij beschikten niet over de financiele middelen 
en ruimte om deze arbeiders goed te huisvesten ofte ondersteunen in geval 
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van werkeloosheid. Om het hoofd boven water te houden werden op 1 
januari 1920 de vijf omliggende gemeenten met Eindhoven samengevoegd. 
Het is wel raar dat Eindhoven de naamgever werd van deze grate gemeente 
omdat deze veruit het kleinste oppervlak en aantal inwoners had. 
Eindhoven staat nu voornamelijk bekend als broedplaats voor hoogwaardige 
technologie. De basis daarvoor werd gelegd door de stormachtige groei van 
Philips, dat steeds meer de behoefte kreeg aan hoger opgeleide werknemers 
en wetenschappers. Om natuurkundigen en andere wetenschappers aan het 
bedrijf te binden werd in 1914 een hoogwaardig onderzoekslaboratorium 
ingericht, het Natlab. Later zou Philips oak professoren gaan leveren aan 
universiteiten en hogescholen en heeft ze er mede voor gezorgd dat in 1956 
de tweede Technische hogeschool vari Nederland (eerste was in Delft) hier 
gevestigd we rd. In 1986 werd de Technische Hogeschool opgewaardeerd tot 
universiteit, de TU/e. 
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Terrein van der Meulen-Ansems 

De locatie voor het revalidatiecentrum is het van der Meulen-Ansems terrein. 
De keuze voor deze locatie heeft voornamelijk plaatsgevonden doordat hij 
aan de voorzijde grenst aan het winkelcentrum de Heuvelgalerie en aan de 
achterzijde aan de achtertuinen van woningen aan de tramstraat welke een 
wat rustiger en groener gedeelte van de stad inleiden. Daarnaast beslaat 
het terrein een behoorlijke oppervlakte waardoor er op de locatie zelf oak 
mogelijkheden waren voor rust en groen. 
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Voormalige Luciferfabriek 
Deze fabriekshal is in 1882/1883 gebouwd als luciferfabriek van de 
firma Vissers, Langemeijer en Co, vanaf 1906 onderdeel van de NV aan 
de Lijmbeekstraat. Tussen 1906 en 1916 was de fabriek in gebruik bij 
sigarenfirma Meijer Blomhof Jzn. en Baek en Steendrukkerij (S)Chafer en 
Co. In 1916 werd hij verkocht aan Jos van der Meulen-Ansems die er een 
automobielbedrijf in vestigde. Het gebouw is momenteel in gebruik als 
particuliere parkeergarage en telt twee verdiepingen die plaats bieden aan 
in totaal 250 auto's. 
Op het moment is dit een van de nag weinige historisch interessante 
plekken van de Eindhovense binnenstad. De gietijzeren kolommen van 
de constructie, de authentieke vensters, hellingbanen en een aantal 
schitterende schilderingen op de wanden zijn hier het bewijs van. 
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muurschilderingen bij de entree 

hellingbaan 
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gietijzeren kommen 1e verdieping 

parkeerdek 2e verdieping 
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Garage van der Meulen-Ansems 
Op deze plek stond voorheen een pand dat hoorde bij de voormalige 
luciferfabriek van de firma Vissers, Langemeijer en Co waarna het in 1916 
dus werd verkocht aan Jos van der Meulen-Ansems. In 1944 werd dit pand 
verwoest door een born en in 1958 komt dit langwerpige gebouw gereed . 
De begane grond deed weer dienst als autogarage, en de bovenliggende 
verdiepingen werden gebruikt als huisvesting voor de verpleegsters van 
het to en tegenoverliggende Binnenziekenhuis. Hedendaags wordt het . 
nog steeds door velen de 'zusterflat' genoemd en is het voornamelijk in 
gebruik door studenten . Op de begane grond kun je via een doorgang de 
achterliggende hallen en de voormalige Luciferfabriek bereiken. 
Deze hallen zijn rond 1926 tegen de fabriek aangebouwd en hebben ook 
dienst gedaan als autogarage. 
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oorspronkelijk pand [3) 

bomschade in 1944 [4) 
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meisjesnaam van zijn 
rouw en hij besloo 
at die erbij hoorde, de 

naam althans. Hij was de 
erste INederlander die 
p een echte stoomfiet 

heeft gereden, en was 
in 1895 wederom de 
erste Nederla nder die 
en motorrijwiel reed . 

Doordat er veel relaties 
uit Eindhoven kwamen 

erd er besloten 
m in 1916 de oude 

luciferfabriek aan de 
estdijk te kopen. He 

bedrijf groeide onde 
leiding van Jos van de 
Meulen en later zijn drie, 
onen Janus, Mathij 
n Jacques uit tot een 
erenommeerde Ford-1 

ealer; het werd zelfs d 
rootste van Nederland. 
ol trots kondigden zij in 

1931 de komst aan van 
'den duizendsten Ford-
ersnellingswagen''. 



Villa Mignot 
In 1904 bouwde A.J. Mignot, mededirecteur van de firma Mignot & De Block, 
deze villa op de hoek van de Vestdijk met de Raiffeissenstraat. Hij heeft er 
mede voor gezorgd dat deze laatste er is gekomen door het aanleggen 
van een zandig verbindingsweggetje tussen Vestdijk en Dommelstraat. 
Tegenwoordig is deze weg verhard, heeft de villa een witte kleur gekregen, 
en wordt het pand als kantoor gebruikt. 

e oc 
gaat Adolph John 

Mignot een vennootschap aan 
met zijn zwager Anthonius 

lexander Martinus de Bloc 
ie resulteert in de stichting 
an sigarenfabriek Mignot & D 

Block in Eindhoven .De firma wa 
uitermate succesvol en heeft een 

root deel van Eindhoven - da 
ich in die tijd snel ontwikkeld 
an Brabants dorp naar grot 

industriestad - werk verschaft. 
n 1911 introduceert de firma, 
nder de naam Crescent Cie, 
ie sigarettenindustrie. Zij i 
nder meer eigenaar van he 

merk Mascotte. In 1969 werd 
e fabricage van sigaren en 
igaretten van Mignot & De Bloc 
vergenomen door Philip Morris. 

[5] 

Villa mignot heden ten dagen met 'zustertlat' rechts 

Villa Mignot rand 1906 met achier luciferfabriek (6) 
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Dorint Hotel 
Het hotel is ontworpen door H.D. Bakker. In 1960 is in opdracht van Philips 
begonnen met de bouw van dit hotel 'de cocagne' en is het uiteindelijk 
geopend op 1 juni 1962. Philips is oak eigenaar geweest van dit hotel tot 
de Duitse hotelketen Dorint het heeft overgenomen. In het begin werden 
er dan oak bij voorkeur gasten van Philips in onder gebracht. In eerste 
instantie is alleen het rechtergedeelte van het hotel aan de Vestdijk en het 
volume aan de achterzijde dat daar haaks op staat gereedgekomen . Later 
is daar het linkervolume aan vast gebouwd. Het achterliggende gedeelte 
is steeds in gebruik geweest door de verzekeringsmaatschappij I.A.K. en 
het Philips Pensioenfonds. Rand 2000 is dit volume in gebruik genomen als 
onderdeel van het Dorint hotel. Door het grate gebruik van natuursteen op 
de gevels heeft het een gebouw een chique uitstraling. Het is zeker niet het 
enige gebouw in 1Eindhoven waar dit materiaal zo grootschalig is toegepast. 
Zo zien we het veelvuldig terug bij Abel Cahens recente uitbreiding van het 
Van Abbemuseum, bij het stadhuis (1968) van Van der Laan, Hermans, Van 
den Eerden & Kirch, en bij de Vesteda toren (2006) in het plan 'de smalle 
haven' van Jo Coenen. 

aanzicht Vestdijk aanzicht vanuit tramstraat 
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Voormalige busremise 
Tot aan de oprichting van de N.V. Brabantsche Buurtspoorwegen en 
Autodiensten (BBA) op 29 juni 1934 werd in Eindhoven nog volop gebruik 
gemaakt van de tram. Nog geen vijf jaar later waren alle trams door 
autobussen vervangen die op deze locatie werden gestald . Tegenwoord ig zijn 
de sporen van deze voormalige busremise nog steeds duidelijk zichtbaar. 

busremise 1965 [7] overblijfselen busremise 

Pa rkeerplaats 
Deze grote open ruimte midden in de stad wordt momenteel veelvuldig 
gebruikt als openbare betaalde parkeerplaats en is bereikbaar via de 
Raiffeisenstraat. rond het einde van de 19de eeuw bevond zich hier het 
tramstation en is het gedeeltelijk in gebruik geweest als begraafplaats . 

.... 
tramstation 1897 met achier luciferfabriek [8) parkeerplaats heden ten dagen 
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Heuvelgalerie 
De hedendaagse heuvelgalerie werd in de jaren 90 gebouwd om een het 
winkelgebied een nieuwe impuls te geven. Hiervoor stand op deze plek 
een gedeelte van het Binnenziekenhuis wat in 1957 door ruimtegebrek een 
nieuwe vleugel opende. 

heuvelgalerie met entree rechts binnenziekenhuis met links 'zusterflat' [9] 

Villa Ravensdonck 
"' Deze villa is in 1829 gebouwd in opdracht van 

Notaris J. F. van der Heijde. Tegenwoordig 
bevind zich hier het Vlaamsch Eetcafe 'Het 
groote genoegen'. 
Op dit terrein bevinden zich de fundamenten 
van het kasteel van Eindhoven. Dit kasteel 
werd kart voor 1420 in opdracht van Jan 
van Schoonvorst, als Heer van Cranendonck 
en Eindhoven gebouwd. Het kasteel diende 
niet voor permanente bewoning, maar als 
tijdelijk verblijf voor verschillende Heren en 
Vrouwen van Eindhoven zoals Maximiliaan 
van Egmond, Anna van Egmond en Willemi 
van Oranje. 
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Herenhuizen 
Deze herenhuizen zijn in de 19e eeuw rond de binnenstad gebouwd. Doordat 
daar toen nog stadsgracht 'de Vest' lag, werden deze met bruggetjes over 
de gracht met de weg verbonden. Na het dempen in 1929 werden deze 
overbodig. 

Herenhuizen 1904 met brug en links villa Mignot [10] Herenhuizen heden ten dagen 

1560 (fictief) nu 
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Morfologie 

Bij het morfologisch onderzoek heb ik gekeken naar het groen & water, 
infrastructuur, gebouwhoogtes, winkels/horeca, en dat laatste uiteengezet 
naar het dag- en avondritme. 
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infrastructuur 
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gebouwhoogtes 
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winkels & horeca 
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dag & avond 
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Actualiteit 

Niet alleen binnen mijn afstudeerproject staat het terrein van der Meulen
Ansems centraal. Ook de gemeente Eindhoven is hier 'intensief' mee bezig. 
In 1996 heeft ze het terrein gekocht, en heeft aan het begin van vorig jaar 
drie projectontwikkelaars gevraagd een ontwikkelingsvisie voor het gebied 
op te stellen; Bouwfonds, Vesteda/Van Straten en Proper-Stok. De gemeente 
had de ontwikkelaars twee randvoorwaarden opgelegd: het accent moest 
liggen op het wonen, en onderzocht moest worden of de oude luciferfabriek 
kon dienen als huisvestingsmogelijkheid voor de nieuwe kunstinstelling 'De 
Negende' die moet voortkomen uit De Krabbedans en Museum Kempen land, 
samen met de afdelingen archeologie en kunstbeheer van de gemeente. 
Op 20 juni 2007 zijn deze plannen gepresenteerd aan de gemeente, 
buurtbewoners en andere ge'lnteresseerden. Voor zover duidelijk is er op 
dit moment nog geen beslissing genomen met betrekking tot de plannen. 
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ontwikkelingsvisie Bouwfonds 

ontwikkelingsvisie VestedaNan Straten 

ontwikkelingsvisie Proper-Siok 
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• re•va•li•da•tie•cen•trum (het tv) 
1 centrum, tehuis waar men kan revalideren 

Om deze betekenis volledig te kunnen begrijpen moet eerst duidelijk zijn 
wat 'revalideren' of 'revalidatie' inhoud. Revalidatie richt zich letterlijk op het 
weer valide maken. Naar het Latijnse 'validus' hetgeen gezond of krachtig 
betekent. Revalidatie kent twee omschrijvingen. De ene omschrijving zoals 
die van de Wereldgezondheidsorganisatie in 1976 geelt aan het valide 
maken gebeurt via een combinatie van medische, maatschappelijke, 
opvoedkundige en beroepsgerichte maatregelen. Al deze maatregelen zijn 
gericht op training of hertraining van het individu en beogen de betreffende 
persoon - de patient - de hoogst bereikbare graad van haar/zijn functionele 
vermogen te laten bereiken. Deze omschrijving van revalidatie richt zich op 
de individuele persoon, die zo optimaal mogelijk moet presteren. Kortom 
men wordt klaargestoomd voor de paralympics. 
De tweede omschrijving rekent naast de interventies, aanpassingen en 
maatregelen gericht op het individu oak tot het gebied die interventies 
en maatregelen, die het individu de kans geven deel te nemen aan 
maatschappelijke activiteiten zoals arbeid, opleiding en vrijwilligerswerk. 
Tegenwoordig heet dat 'participatie'. Onder revalidatie wordt dus expliciet 
gerekend de realisatie van randvoorwaarden, die het mensen met een 
functiebeperking mogelijk maken te participeren. 
In Nederland wordt de eerst genoemde beschrijving gehanteerd. Dit in 
tegenstelling tot de Verenigde Staten en het Verenigd Koningrijk waar de 
tweede van kracht is. Hiervoor wordt de term 'rehabilitation' gebruikt. 
Rehabilitatie - van het Latijnse 'rehabilitare'- betekent 'in zijn waardigheid 
herstellen'. Rehabilitatie geeft twee fundamentele processen weer. 
Het eerste betreft de herwaardering die het individu voor zichzelf moet 
vinden na het plotselinge of langzame verlies van bepaalde functies. Het 
is zoeken naar de eigen waardigheid nu het uit balans is geraakt. Zoeken 
naar een (nieuw) evenwicht, waarbij met beperking kan warden geleefd. 
Het is daarbij niet essentieel of het functieverlies groat of klein is. In alle 
gevallen zal het individu haar/zijn zelfbeeld en persoonlijke ambities moeten 
bijstellen. 
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De tweede betreftde waard igheid, hetbeeld en een (eventuele) herwaardering 
waar de omgeving (familie, vrienden, samenleving, wetgever) mee worstelt 
ten aanzien van de persoon met de beperking. 

49 



Invaliditeit door de eeuwen heen 

Sinds het bestaan van de mensheid zijn er ook mensen met een handicap. 
De stelling 'hoe primitiever de samenleving, hoe negatiever de omgang met 
gehandicapten en zieken' gaat niet op. Archeologisch onderzoek heeft dit 
aangetoond . 

Prehistorie (35000 vC - 1000 vC) 
Sinds het bestaan van de mensheid zijn er ook mensen met een handicap. 
De stelling 'hoe primitiever de samenleving, hoe negatiever de omgang 
met gehandicapten en zieken' gaat niet op. Archeologisch onderzoek heeft 
dit aangetoond . Zo weten we dater bij de Neanderthalers gehandicapten 
van respectabele leeftijd waren. In Shanidar, een stad in Irak, werd het 
skelet van een man van ongeveer veertig jaar opgegraven. Bij hem was 
de rechterarm geamputeerd. Hij was kreupel en gedeeltelijk blind. De 
armwonde was geheeld en de man was blijven leven. 
Ook was er waarschijnlijk sprake van natuurlijke selectie. Charles Darwin, 
de vader van de wetenschappelijke evolutietheorie uit de negentiende eeuw, 
sprak in dat verband over' the struggle for life', de strijd om te overleven, 
en 'the survival of the fittest', de overleving van de sterkste . 
Daarnaast bestond er in die tijd ook de maatschappelijke selectie op basis 
van volwaardigheid. De maatschappij selecteerde wie het waard was om te 
blijven leven en wie niet. Bij vele nomadenvolkeren bijvoorbeeld was het 
levensrecht enkel een recht van de persoon die van nut kon zijn voor de 
stam. Over revalideren in deze periode is niets bekend. 

Romeinen en Grieken (600 vC - 400 nC) 
Als we naar de periode van de Romeinen kijken, dan is er duidel ijk een 
lichtpunt ten opzichte van zieke en gehandicapte mensen te ontwaren . De 
artsen en priesters wilden oudere kinderen en volwassenen wel genezen. In 
alle tijden bestaat er immers een vorm van geneeskunde. 
Asclepius was de Griekse wonderarts en tevens halfgod van de geneeskunde. 
Hij werd altijd afgebeeld met het esculaapteken op zijn arm. Dit teken wordt 
nog steeds als herkenningsteken gebruikt in de medische wereld. 
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Naast de religieus ge·inspireerde geneeskunde ontstonden ook weer 
wetenschappelijke vormen van behandeling, waarvan de medische school 
van Hippocrates de bekendste exponent is. Hippocrates van Cos (460-370) 
wordt de vader van de geneeskunde genoemd . Hij brak met bijgeloof en 
magie. Radicaal verzette hij zich tegen elke vorm van doden van menselijk 
leven. Zijn Standpunt was duidelijk: wat de natuur voortbrengt, moet de 
medicus bewaren en redden. 
Naast de mogelijke medische hulp die hun geboden werd, deden lichamelijk 
gehandicapten toen ook al een beroep op hulpmiddelen voor een grotere 
mobiliteit. Zo was er de mogelijkheid om het verlamde of geamputeerde 
lichaamsdeel te vervangen door een kunstmatig lichaamsdeel, met andere 
woorden een prothese. Dit werd vermeld door Hippocrates. De oudste 
bekende prothese is een voetprothese, beschreven door Herodotus (circa 
485-430 vC). Een gevangene, Hegesistratus, sneed een stuk van zijn voet om 
te kunnen ontsnappen. Toen de wond genezen was, maakte hij een houten 
voet voor zichzelf. Ook de Romeinen kenden prothesen. Zo beschreef Plinius 
de Oudere het verhaal van een krijgsheer die in de strijd zijn rechterhand 
verloor en een ijzeren hand liet maken om verder te kunnen deelnemen 
aan veldslagen. In de Italiaanse stad Capua vond met een skelet uit de 
derde eeuw voor Christus waarvan een deel van het rechteronderbeen 
ontbrak. Naast het dode lichaam van de opvallend rijke burger vonden de 
archeologen een houten, met brons verstevigt kunstbeen . 

Middeleeuwen (500 - 1500) 
In de Middeleeuwen waren er eveneens veel mensen met lichamelijke 
gebreken. Sommigen hadden een dergelijke handicap sinds hun geboorte 
of tengevolge van een ziekte of ongeval. Het sprak vanzelf dat ook oorlog 
en geweld hun blijvende sporen in het lichaam van vele mensen nalieten. 
Daarnaast werd een lichamelijke en een zintuiglijke handicap veroorzaakt 
door de toepassing van het middeleeuwse strafrecht. Zo werd bijvoorbeeld 
de hand waarmee een diefstal werd gepleegd afgehakt. De veroordeelden 
waren meestal doorhun handicap, maareveneensdoorhun maatschappelijke 
stigma en door het letterlijke brandmerk op hun lichaam gedoemd om te 
bedelen. 
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Echte medische behandeling kwam in de vroege Middeleeuwen niet aan bod. 
Waarom zou men het lichaam immers proberen te genezen of te revalideren 
in een tijd waarin ziekte en lijden als een straf of als loutering van de ziel 
werden beschouwd? Het zielenheil was belangrijker dan de genezing. Het 
is logisch dat door deze visie de geneeskundige praktijk geen vorderingen 
maakte. De grate kennis van de medische school van Hippcrates raakte 
al vlug in de vergeethoek. Men bouwde geen wetenschappelijke kennis, 
deskundigheid en ervaring meer op om bijvoorbeeld lichamelijke letsels op 
een vakkundige manier te helen. Het gevolg was dat lichamelijke handicaps 
bleven bestaan. 
In de latere middeleeuwen kreeg men wederom meer interesse in de 
geneeskunde, en dat ging vaak hand in hand met alchemie, astrologie en 
magische praktijken - vaak met een godsdienstig tintje. In deze tijd had je 
chirurgijnen die zich volledig op heelkundige behandelingen concentreerden. 
Zij genoten hun opleiding bij dokters en ervaren chirurgijnen. Deze 
'heelmeesters' verzorgden ook wonden, voerden aderlatingen uit, maar 
waren vooral bedrijvig in het amputeren van lichaamsdelen en het herstellen 
van gebroken armen en benen. De ingrepen gebeurden toen allemaal 
zonder verdoving. De patient werd stevig vastgehouden door twee mannen 
of vastgebonden op een stoel. Hij kreeg een flinke dosis bier of brandewijn 
te drinken en de operatie kon beginnen. De geneeskundige praktijken waren 
primitief en soms gevaarlijker dan de kwaal zelf. 
Helaas voor deze mensen was er nog geen sprake van revalidatiecentra 
waar zij konden werken aan hun terugkeer in de maatschappij. Dat moesten 
ze zich vooral zelf aanleren. 

Renaissance en Barak (circa 1430 - circa 1740) 
Dit was de tijd van verheerlijking van de klassieke Griekse en Romeinse 
idealen, de grate waardering van het menselijke verstand en het streven 
van de 'uomo universale', de volledige mens met een brede belangstelling 
a la Leonardo da Vinci. De arme mens en de mens met beperkingen kreeg 
hier wederom zeker geen volwaardige status in de burgerlijke samenleving 
in opbouw. 
Toch waren er liefdadige initiatieven voor bepaalde groepen mensen. 
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Specifiek voor de invalide soldaten van de roemrijke legers van Lodewijk 
XIV, de zonnekoning, werd in 1671 in Parijs het Hotel des Invalides 
gebouwd; dit was geen revalidatiecentrum maar eerder een opvanghuis. 
Voor de burgers, soldaten en ridders die in de strijd of door een ongeval 
armen of benen verloren hadden, werden hulpmiddelen ontworpen. De 
Franse militaire chirurg Ambroise Pare (1510-1590) liet technisch vrij 
ingewikkelde arm- en beenprothesen van ijzer maken. Door een ingenieus 
systeem met scharnieren en veren konden zijn patienten zich met hun 
kunsthanden opnieuw behelpen in het dagelijkse leven en op het slagveld. 
Deze prothesen moeten vrij zwaar geweest zijn, maar zij betekenden een 
belangrijke doorbraak in het vervaardigen van hulpmiddelen voor mensen 
met een lichamelijke handicap. Aan het einde van de zeventiende eeuw 
ontwierp de Nederlandse chirurg Adriaan Verduin de eerste onderbeen 
prothese met een stompkoker. 

Industriele revolutie (circa 1750 - 1850) 
Binnen de structuren van de moderne, burgerlijke maatschappij ontlook er 
een humanere bejegening van mensen met een handicap. De heilpedagogiek 
deed haar intrede. Deze heilpedagogen, onder wie vooral filosofen, artsen 
en priesters, koesterden het optimisme om mensen met 'defecten' te 
kunnen genezen, om ze dan beter in het arbeidsmilieu te kunnen integreren 
- het helen en genezen. Daarnaast hielden ze zich oak bezig met 'zedelijke 
verbetering, innerlijke heil'. 
Tegen het einde van de achttiende eeuw bevrijdden dokters de 'defecten 
mensen' uit de slecht onderhouden gebouwen waar ze tot dan toe vaak in 
gehuisvest werden . Zij namen de morele behandeling van deze mensen ter 
harte, nu bij voorkeur in degelijk ingerichte, maar gesloten instituten. 

1850 - 1945 
In de kapitalistische industriele maatschappij na 1850 moesten vele 
arbeiders, hun vrouwen en kinderen zich letterlijk krom werken om hun 
hoofd boven water te kunnen houden. Waar lichamelijk gehandicapte 
mensen in de vorige decennia nag een redelijke plaats innamen op de 
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ambachtelijke arbeidsmarkt, in de landbouw en de huisnijverheid, moesten 
ze nu meer en meer afhaken. Waartoe kon een wever die niet meer kon 
stappen nog nuttig zijn! 
Ook taande het heilpedagogische optimisme . Het geloof in de volwaardige 
re"integratie van gehandicapten in de samenleving werd resoluut van de 
hand gewezen als een na·ieve gedachte. Afzonderlijke opvang in verzorgende 
instituten werd meer en meer de eerste keuze . 
Toch waren er wel degelijk mensen die het beste voor hadden met de 
minder validen in de samenleving. In deze perioden kwamen dan ook 
de eerste individuele initiatieven voor het oprichten van gespecialiseerde 
instituten. Deze waren voornamelijk voor kinderen met een lichamelijke 
handicap. In 1912 werd de eerste in Nederland opgericht door een prive
initiatief van Maria Johanna de Monchy, dochter van de Rotterdamse 
bankier en wethouder Adriaan de Monchy (1822-1912). Zij was zelf op 
latere leeftijd gehandicapt geworden. Ter nagedachtenis van haar vader 
wilde ze een liefdadige instelling voor 'gebrekkige' kinderen in het leven 
roepen. In Hilligersberg, een rustiek dorpje ten noorden van Rotterdam, 
vond de opening van de nieuwe instelling plaats in april 1914. Het volgende 
jaar werd ook nog een instelling in het Friese Beetsterzwaag uit de grand 
gestampt. Het ene initiatief volgde op het andere . 
In Nederland kwam de zorg voor volwassenen met een lichamelijke handicap 
na de oprichting van de Vereniging voor Misvormden pas in de loop van 
de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) echt in het vizier van het Particuliere 
initiatief. In 1927 zag de Nederlandse Vereniging tot bevordering van den 
Arbeid voor Onvolwaardige Arbeidskrachten (AVO) het licht . De benaming 
'onvolwaardigen' verrast ons vandaag de dag ongetwijfeld, maar het 
illustreert de tijdsgeest . Men wilde voor deze 'sukkelaars', en vooral voor 
de oorlogsinvaliden onder hen, toch zijn goed hart tonen. Maar 'volwaardig' 
zouden ze wel nooit meer warden, zo was de heersende overtuiging. In 
1929 werd in Leiden de eerste orthopedische kliniek geopend onder de 
naam Annakliniek. 

Rehabilitatie na de Tweede Wereldoorlog (1945 - nu) 
De enorme ellende van de twee wereldoorlogen en de nationale erkenning 
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ten opzichte van de oorlogsinvaliden hebben vanuit morele en economische 
motieven geleid tot een uitgebreid scala van bijzondere voorzieningen voor 
kinderen en volwassenen met een handicap. Men wilde opnieuw aanknopen 
bij de heilpedagogische visie van de negentiende eeuw, die door de uitwassen 
van de rassen theorieen de grond was ingeboord. 
Op grote schaal wilden de verschillende regeringen oorlogsinvaliden via 
de arbeidsrevalidatie zo snel mogelijk opnieuw nuttig maken voor de 
wederopbouw van West-Europa en voor de eigen nationale economie. 
Ontelbare jonge mensen waren gesneuveld en er was een nijpend tekort 
aan arbeidskrachten 
Aan de ene kant werd aan de militaire en burgerlijke oorlogsinvaliden 
als een soort ereschuld een financiele schadeloosstelling voor hun 
arbeidsongeschiktheid toegekend. Aan de andere kant werden onder andere 
in Nederland en Belgie initiatieven opgezet voor de sociale reclassering van 
'mindervalide' mensen. De overheid wilde hen via een revalidatiebeleid en 
via arbeidsbemiddeling opnieuw in het maatschappelijke leven integreren. 
In 1946 stelden de ministers van Oorlog, van Marine en van Sociale zaken 
een Raad voor Herstel van arbeidsgeschiktheid in. Deze raad engageerde zich 
voor de 'rehabilitatie' of revalidatie van volwassenen met een lichamelijke 
handicap in de maatschappij via het arbeidsproces. 
Behalve arbeid kreeg ook sportbeoefening steeds meer belangstelling. 
Na de Tweede Wereldoorlog werd sportbeoefening ingebed in een 
revalidatieprogramma voor oorlogsslachtoffers. Men organiseerde vooral 
wedstrijden voor twee groepen, namelijk geamputeerde en blinde mensen, 
en rolstoelgebruikers. In 1948 werden onder impuls van de uitgeweken 
Duits-joodse neuroloog Ludwig Guttman (1899-1980) de Stoke-Mandeville 
Games in Engeland georganiseerd. In 1952 werden ze omgedoopt tot de 
Paralympics. 
In de loop van de laatste decennia van de twintigste eeuw werd aan een 
nieuw denkkader gebouwd. Medeburgers gingen gehandicapten meer en 
meer als gelijkwaardige mensen met rechten en plichten beschouwen. 
De aandacht verschoof van hun beperkingen naar hun mogelijkheden. De 
vraag rees of ze misschien niet meer competenties zouden hebben dan we 
tot nu toe dachten . 
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In deze periode zijn er in Nederland ook veel revalidatiecentra gebouwd. Ze 
liggen verspreid over Nederland en zijn vooral te vinden in rustige, groene 
omgevingen buiten de steden. En ook hebben de meeste ziekenhuizen een 
aparte revalidatieafdeling. 

- Informatie afkomstig uit: Ben Wuyts, Over narren, kreupefen, doven en 
bfinden, Leven met een handicap van de oudheid tot nu, Leuven, 2005 -
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Bestaande functies 

Binnen het revalidatiecentrum zijn vier hoofdfunctiegroepen. 
De eerste is de verpleging. De gemiddelde verpleegduur van opgenomen 
revalidanten bedraagt circa 2 tot 3 maanden. Het merendeel van de 
revalidanten is rolstoelgebonden en maar zeer beperkt zelfredzaam. Er is 
dus veel verpleegkundige hulp nodig, met name met opstaan, aankleden, 
wassen en toiletgebruik. De ruimtes waar je hier aan kunt denken zijn 
revalidantenkamers, huiskamer(s), sanitair en bergruimtes. 
De tweede hoofdfunctiegroep is onderzoek en behandeling. Bij de 
revalidatiezorg zijn verschillende disciplines betrokken die in de regel over 
een eigen onderzoek en/of behandelfaciliteiten beschikken. Daarbij kan 
onderscheid gemaakt worden in voorzieningen voor medisch specialistische 
zorg - revalidatiearts -, paramedische zorg - fysiotherapie, ergotherapie 
en in toenemende mate logopedie - , en psychosociale zorgverlening 
- psycholoog/orthopedagoog en maatschappelijk werker -. Ook hier zijn 
verschillende ruimtes te onderscheiden zoals spreek/onderzoekkamers voor 
de verschillende specialisten, groepsruimtes voor met name fysiotherapie 
en ergotherapie waarbij zoveel mogelijk gecombineerd gebrulk van ruimtes 
wordt gemaakt en die vaak opgedeeld kunnen worden in kleinere ruimtes, 
en eventuele test -en behandelkamers voor logopedie en psychosociale 
zorg, waarbij overwegend sprake is van individuele contacten . 
De derde hoofdfunctie waar we aan kunnen denken is de dagbesteding. 
Gemeenschapsruimten en maatschappijvoorzieningen zijn bedoeld voor 
zowel klinische revalidanten als dagrevalidanten. Voor deze dagrevalidanten 
bieden deze ruimtes de mogelijkheid tot enige afleiding en ontspanning, met 
name als men gedurende langere tijd in het revalidatiecentrum aanwezig 
moet zijn. 
Voor klinische revalidanten hebben deze voorzieningen belangrijke functies 
op het gebied voor recreatie en vrije tijd. Dit is des te belangrijker, omdat 
klinische revalidanten door de ernst van hun problematiek maar zeer 
beperkt voor een weekendbezoek naar huis kunnen gaan. Ook worden deze 
ruimtes gebruikt om bezoek te kunnen ontvangen. Bij deze functie kan 
gedacht worden aan een grote ruimte voor grootschalige activiteiten, al of 
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niet gecombineerd met een restaurant- of cafe ruimte, een hobbyruimte en 
bibliotheek/boekendepot, alsmede winkeltjes en logeervoorzieningen . 
Tenslotte is er de vierde hoofdgroep die bestaat uit de ondersteunende 
diensten. Tot deze hoofdfunctiegroep behoren de algemene en personele 
voorzieningen - keuken, linnenverzorging, kantine en technische dienst 
- alsmede voorzieningen voor beheer en opleiding. 
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Vernieuwingen 

Om te komen tot nieuwe functies of functiewijzigingen, heb ik het 
revalidatiecentrum vergeleken met een aantal andere gebouwtypologieen. 
Dit zijn de autogarage, hotel, supermarkt, schoolgebouw, fitnesscentrum, 
dierentuin en cafe/restaurant. 
Niet bij iedere vergelijking ben ik tot nieuwe inzichten gekomen, maar toch 
zijn er enkele die tot interessante nieuwe insteken hebben geleid . 
Een eerste punt ben ik tegengekomen bij de 
vergelijking met het hotel. Het hotel is net als 
een revalidatiece11trum ook een vorm van tijdelijk 
verblijf. Een interessant thema dat we hier zien is 
in eerste instantie het privacy verhaal. De kamers 
voor revalidanten die klinische revalideren zijn 
vaak klein of bedoelt voor meerdere personen . De 
privacy is dan ver te zoeken. En laat dit nou net in 
alle voorzieningen voor verblijf, en in het bijzonder 
in de voorzieningen voor langdurig verblijf, een 
belangrijk aandachtspunt zijn . In revalidatiecentra 
gaat het gelukkig al steeds meer de goede kant op 
door steeds vaker eenpersoonskamers te realiseren verpleging (12] 

met sanitaire voorzieningen en een goede 
bereikbaarheid van deze kamers. Naar mijn mening 
gaat dit echter nog niet ver genoeg. Bezoek mag 
nog steeds niet ontvangien worden op die kamers 
- gebeurd vooralsnog in de gemeenschappelijke 
ruimte, op vaste t,ijden - en personeel kan vaak 
zomaar binnenlopen. 
Ik zie daarom meer heil in de manier waarmee hier 
in een hotel wordt omgegaan. Hier zien we dat de 
privacy veel meer gewaarborgd word.t. Het is hier 
vaak mogelijk om bezoek te ontvangen op je kamer 
zonder dat je aan bepaalde tijden bent gebonden 
en ook heeft iedere kamer zijn eigen sanita ire 
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faciliteiten. Verder zien we de roomservice die ervoor zorgt dat de gasten op 
hun kamers niets te kort komen. Dit kun je vergelijken met de verpleging 
die geboden wordt in het revalidatiecentrum. 

Een andere vergelijking die tot nieuwe inzichten heeft geleid is die met het 
schoolgebouw. Hierzijn een aantal opvallende overeenkomsten te ontdekken. 
Zo zit je op school om je te ontwikkelen, iets wat je kunt vergelijken met het 
revalideren, en zijn er ruimtes die parallellen vertonen met de ruimtes in 
een revalidatiecentrum - klaslokalen <--> behandelkamers, fitnessruimte 
<--> gymzaal, en de huiskamer<-->aula - . 
Een functie die je bij het schoolgebouw terugziet en die ook goed bij een 
revalidatiecentrum zou passen is het schoolplein. Hier bevinden zich vaak 
speeltoestellen die hier vervangen kunnen worden door toestellen die 
kunnen bijdragen aan een goede revalidatie. Dit plein dat meestal openbaar 
is, zou als een mooie ontmoetingsplek kunnen dienen voor valide- en niet
valide personen. Zeker met een locatie in de stad kunnen mensen die in 
de stad werkzaam of aan het winkelen zijn daar afspreken en hun lunch 
nuttigen . Maar mensen zullen hier niet zomaar naar toe komen . Het zal 
eerst aantrekkelijk moeten worden gemaakt voor mensen die niet direct 
betrokken zijn bij het revalidatiecentrum. Je kunt hierbij denken aan 
parkeergelegenheden, winkels en een eetcafe . 

schoolplein [14] revalidatie toestel [15] 
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lunchroom (16) kantine revalidatiecentrum (17) 

Naast dat het aantrekkelijk is voor mensen uit de stad, zie ik in een 
eetcafe een functie die mooi te combineren is met de ergotherapie. 
Ergotherapie richt zich voornamelijk op concrete alledaagse activiteiten 
die vaak verbeterd moeten warden. In eerste instantie zijn dat vooral 
primaire basisvaardigheden zoals in bed omrollen en tot een zit komen, 
zich verplaatsen met een rolstoel, looprekje, krukken en over drempels en 
opstapjes stappen. Verder het omgaan met een rolstoel en het zelf in een 
rolstoel stappen, of je kunnen behelpen op de wc of douche. Daarna komen 
activiteiten ter sprake als zelfverzorging, dagbesteding -uitoefenen hobby 
-, en oak de arbeidssituatie van de revalidant. 
In dit geval kunnen revalidanten reva~idatieactiviteiten gaan uitvoeren in 
dienst van het eetcafe. Denk hierbij aan de voorbereidingen voor het eten 
- snijden van groentes, en klaarmaken van sauzen -, smeren van broodjes, 
achter de bar staan en helpen in de bediening - eventueel in een rolstoel 

Wanneer het zowel gebruikt wordt door zowel validen als niet-validen, zal 
dit de onderlinge contacten kunnen verbeteren en dus kunnen bijdragen 
aan de re'integratie in de maatschappij . En oak kan het dienen als een 
springplank voor een nieuw arbeidsleven indien jij je oorspronkelijke baan 
niet meer kunt uitoefenen. Er moet echter wel een kanttekening geplaatst 
warden. De service zal waarschijnlijk niet zo snel zijn als in een normaal 
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eetcafe. Je zou het kunnen vergelijken met de manier waarop een kokschool 
daarmee omgaat. Hier kun je eten tegen een gereduceerde prijs doordat 
het personeel geen geld kost. Daar staat wel het risico tegenover dat 
de service en kwaliteit iets minder kan zijn; het zijn immers (nog) geen 
professionals. 

fysiotherapie [ 18] fitnesscentrum ( 19] 

De laatste vergelijking die tot nieuwe inzichten heeft geleid is die met 
het fitnesscentrum. Beweging is heel belangrijk in een revalidatieproces. 
Fitnesstoestellen zijn dan ook een vast gegeven in een revalidatiecentrum. 
Vooral de fysiotherapeut zal hier gebruik van maken tijdens zijn 
beha ndelingen. 
Deze fitnessapparaten zijn echter ook zeer geliefd bij valide personen die 
deze gebruiken om hun conditie te verbeteren, gewicht te verliezen, sterker 
of gespierder te worden, of zich gewoon lekkerder en energieker te voelen. 
Het doel is hetzelfde; zowel valide- als niet valide personen willen er beter 
van worden. 
Maar hoe maak je een dergelijk fitnesscentrum nu aantrekkelijk voor beide 
doelgroepen? Ik hoor een valide persoon niet snel zeggen: 'ik zal eens in 
het revalidatiecentrum gaan fitnessen.' Oat kan in eerste instantie door een 
situering midden in de stad, dus voor veel mensen gemakkelijk bereikbaar. 
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Ten tweede kan dat door de contributie van de valide personen laag te 
houden. Dit kan je realiseren door deze personen af en toe te laten fungeren 
als begeleider. Er zal altijd een fysiotherapeut aanwezig moeten zijn, maar 
die kan nooit iedereen tegelijkertijd helpen. Het is dan ideaal om extra 
begeleiders te hebben die revalidanten kunnen assisteren bij bepaalde 
oefeningen, het op- en afstappen van apparaten of het helpen bij het in 
de rolstoel gaan zitten. Op deze manier wordt een praatje gemakkelijk 
gemaakt, en komen valide personen meer te weten over de handicap van 
niet valide personen, en wordt andersom oak duidelijk waarom dat ze vaak 
'scheef' aangekeken warden. Het is dan oak een goede plaats om elkaar te 
treffen met het oog op een betere reYntegratie in de maatschappij. 
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Vernieuwende architectuur 

Bij de gebouwtypologie van het revalidatiecentrum zijn er een aantal 
interessante punten waar te nemen. Ten eerste is het een vrij gesloten 
gebouw. Daar bedoel ik mee dat de drempel om naar binnen te gaan erg 
hoog is. Alleen als patient, werknemer, of bezoeker zul je een bezoek 
brengen. Verder is alles gelijkvloers omdat elke ruimte gemakkelijk 
bereikbaar moet zijn voor rolstoelers en zijn de afmetingen van doorgangen 
van de verschillende ruimtes een stuk breder dan standaard het geval is. 
Oak zijn er veel patio's voorzien van groen waar daglicht het gebouw kan 
binnenkomen en is het belangrijk dat de verschillende afdelingen duidelijk 
en overzichtelijk gesitueerd zijn. 
Een aantal van deze punten zoals de brede doorgangen, en de patio's zijn 
naar mijn mening absoluut aan te raden in het revalidatiecentrum. Deze 
mogen niet ontzien warden tijdens het ontwerpen. En oak de overzichtelijke 
afdelingen moeten gehandhaafd blijven. 
Over de hoogdrempeligheid en het feit dat alles gelijkvloers moet zijn, 
ben ik minder te spreken. Als je de re"integratie wilt stimuleren zul je het 
gebouw juist meer openbaar, dus laagdrempeliger moeten maken. Op deze 
manier zijn valide personen sneller geneigd hier oak te komen en zal de 
interactie tussen deze groep en de invaliden meer en meer plaatsvinden. 
De eerder beschreven nieuwe functies vormen voor hen dan de redenen 
om hier naartoe te komen. Hier moet wel vermeld warden dat niet alle 
functies openbaar moeten warden. Zoals eerder gezegd zijn de kamers 
voor de klinische revalidanten erg belangrijk omdat deze ruimtes de privacy 
voor deze personen moet kunnen garanderen. Dit is wel een behoorlijke 
transformatie. Utopisch zou je het kunnen zien als een verandering van fort 
naar glasshouse. 
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Daarnaast ben ik oak niet echt te spreken 
over het fe,it data lies gelijkvloers moet zijn . 
Het is zeker zo dat alles bereikbaar moet 
zij.n, maar waarom zouden reval1idanten 
geen moeite hoeven doen om op bepaalde 
plekken te komen. In de maatschappij 
zullen ze namelijk oak geconfronteerd 
warden met belemmeringen en hoogte 
verschillen . Wanneer we binnen het 
revalidatiecentrum verschillende hoogte 
niveaus hanteren kunnen de revali'danten 
dleze 1iedere dag oefenen. Deze hoogte 
verschillen zullen dan natuurlijk niet 
alleen te overbruggen zijn doormiddlel van 
trappen - wat erg goed is voor personen 
met een prothese -, maar oak doormiddel 
van hellingbanen - voor personen in 
een rolstoel -, en op enkele plekken met 
liften. 
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Stedenbouwkundig plan 

Binnen mijn plan is de interactie tussen 
invaliden en va liden erg belangrijk. Alleen 
een revalidatiecentrum zou hier dan ook 
niet kunnen volstaan. Ik heb daarom een 
aantal andere functies toegevoegd die het 
gebied ook voor validen interessant maakt. 
Zo bevat het plan ook appartementen, 
commerciele ruimtes, een stadstuin en een 
openbare parkeergarage. 
Om het gebied goed toegankelijk te 
maken is er aansluiting gezocht met de 
heuvelgalerie. Door de commerciele functies 
van dit winkelcentrum door te zetten in de 
plint van de nieuwe bouwvolumes, en deze 
doorgang helemaal door te laten !open 
naar de openbare parkeergarage met 
bovenliggende stadstuin, zal dit gebied 
naar verwachting veelvuldig gebruikt gaan 
warden. 
Verder bestaat het plan uit de voormalige 
luciferfabriek en drie nieuwe bouwvolumes. 
Ten eerste de voorste en tevens de hoogste 
dient als 'marker' en is er voornamelijk om 
het plan van grotere afstand al zichtbaar te 
laten zijn . Daarnaast de middelste welke 
paralel aan de doorgang ligt en als een 
' geleider' dient. En tenslotte het lagere 
volume in het achterliggende gebied welke 
als een paviljoen gedeeltelijk in de stadtuin 
ligt en op deze manier een scheiding vormt 
tussen het drukke stedelijk gebied en deze 
rustiger gelegen tuin. 
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Concept 

Het revalidatiecentrum bestaat uit drie hoofdvolumes die elk een 
eigen plaats hebben gekregen binnen de hybride structuur van de 
appartementencomplexen. De dagelijkse revalidatie vindt plaats in een 
volume in de voormalige luciferfabriek welke daardoor het 'hart' van het 
revalidatiecentrum vormt. Doormiddel van een doorgaande routing, die 
compleet in het hout is uitgevoerd, worden de overige twee volumes van 
de 'verpleging' en 'sporthal' met elkaar verbonden. 
Doordat de voormalige luciferfabriek niet aan de vestdijk ligt, begint de 
houten routing van het revalidatiecentrum al buiten . 

.. 
zonder revalidatie met revalidatie 
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... 

verpleging revalidatie dagelijks sporthal 
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Ontwerpvarianten 

Voordat ik verder ga met mijn uiteindelijke ontwerp wil ik nog even 
wat ontwerpvarianten laten zien . Net als bij het revalideren heeft het 
ontwerpproces ook heel wat voeten in de aarde gehad. Doormiddel van 
dit grootschalig variantenonderzoek heeft het gebouw uiteindelijk zijn 
definitieve verschijningsvorm gekregen. Hier een selectie daaruit. 
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Routing 
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Parkeergelegenheden 

75 







Doorsnede A-A" 
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Doorsnede B-B" 
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Toren 

In de onderste drie lagen 
bevinden zich de commerciele 
functies, waarbij de onderste 
laag eigenlijk voornamelijk als 
winkelruimte is bedoeld. De 
lagen vier tot en met negen 
zijn door hun grote oppervlakte 
uitermate geschikt voor 
woningen in combinatie met 
kantoorruimte. En in de bovenste 
la gen, tien tot en met negentien, 
bevinden zich in totaal 30 ruime 
appartementen; per verdieping 
drie. Ieder appartement heeft 
, doormiddel van een breed 
verdiepingshoog raam dat 
gelijk ligt met de buitengevel, 
riant uitzicht over de stad; 
Ideaal voor een woonkamer. De 
overige openingen zijn vrij smal 
en hebben een verdiepte negge, 
waardoor de achterliggende 
ruimtes meer geschikt zijn 
voor geslotere functies zoals de 
badkamer en slaapkamers. 
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Middelste volume 

Ook hier bevinden zich 
in de onderste drie lagen 
commerciele fu ncties 
met op de begane grond 
twee ruime winkels. 
Daarboven per verdieping 
vier appartementen met 
uitzondering van niveau 
zes tot en met acht waar 
zich er 3 bevinden in 
verband met de sporthal 
van hetrevalidatiecentrum. 
In totaal zijn dat 37 
appartementen. Voor de 
gevelopeningen geldt hier 
hetzelfde als bij de toren. 
Grote openingen voor het 
riante uitzicht en meer 
smalle openingen voor de 
meer gesloten functies. 

Zijde richting Dorin! hotel 

Zijde richting Villa Mignot 
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Paviljoen 

Niveau nul en een worden 
hier gebruikt als restaurant . 
Ze hebben zich geopend 
naar de stadstuin waar de 
mogelijkheden bestaan om 
hier dan ook een hapje te 
eten in. De wanden op niveau 
een zijn van glas en zouden 
bij lekker weer geopend 
kunnen worden. 
Op niveau twee tot en met 
zes bevinden zich in totaal 30 
appartementen met een riant 
uitzicht op de stadstuin, welke 
ontsloten worden via een 
gallerij aan de stadskant. 

zijde stad 

zijde stadstuin 

gallerij 
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Revalidatie dagelijks 

Dit volume bevindt zich in de voormalige luciferfabriek en wordt ondermeer 
ontsloten doormiddel van de bestaande hellingbaan die zich hier reeds 
bevindt. Hier bevinden zich de ergotherapie, fysiotherapie/fitnesscentrum, 
hydrotherapie, individuele behandelkamers, personeelsruimte en een 
lunchroom . Verder bevind zich hier de balie en worden de volumes van de 
'verpleging' en 'revalidatie minder vaak' vanuit hier ontsloten. 

achterzijde volume 
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voorzijde volume 
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Legenda: 

1. Hoofdenlree reval idatiecentrum 
2. Entreehal 
3. Balie 
4. individuete behandelkamer 
5. Ergotherapie 
6 . Hydrotherapie 
7. Expositieruimte 
8. Atelierruimte 
9. lnstallatieruimte 
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Ontsluitingen eerste verdieping 
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Legenda: 

10. Fitness/Fysiotherapie 
11 . Kleedkamer vrouwen 
12. Kleedkamer mannen Fl -]=-
13. Personeelsruimte . 
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Eerste verdieping (4m + p) 



Ontsluitingen tweede verdieping 
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Legenda: 

14. Spreekzaal 
15. Lucnhroom/kantine 
16. bereidingskeuken m 
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Tweede verdieping (8m + p) 



Entreehal met balie 
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restauranUlunchroom 
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Verpleging 

De verpleegafdeling is bedoeld voor revalidanten die hier klinisch onder 
behandeling zijn en dus dag en nacht aanwezig zijn. Hier bevinden 
zich 30 individuele kamers voor revalidanten, een grote woonkamer 
waar ze gezamelijk kunnen verblijven en drie loggia's. Verder zijn hier 
de functies aanwezig ter ondersteuning van het verplegend personeel. 
Je kunt hierbij denken aan de verplegingspost, keuken, wasruimte en 
(medicijnen)berging. 
Ter plaatse van de woonkamer bevindt zich een gigantisch raam wat een 
riant uitzicht biedt op de stadstuin met zijn groenvoorzieningen. Dit in 
tegenstelling tot de revalidantenkamers gelegen aan de stadskant, die 
ieder voorzien zijn van twee smalle vensters voor voldoende daglicht. 
Deze zorgen voor voldoende privacy van de revalidant. 

Stadszijde 
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Tuinzijde 
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Ontsluitingen begane grand 
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Legenda: 

17. woonkamer 
18. Post verpleging 
19. Medicijnberging 
20. Revalidantenkamer 
21 . Noodtrappenhuis 
22. Collectieve builenn;imte 

Begane grond (11,Bm + p) 
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Ontsluitingen tweede verdieping 

Ontsluitingen eerste verdieping 
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Legenda: 

20. Revalidanlenkamer 
21 . Noodlrappenhuis 
23. wasruimle 
24. (Rolsloel)berging 
25. Keuken 
26. lnslallatienuimte 

Tweede verdieping (17,6m + p) 
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Eerste verdieping (14,7m +p) 
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Sporthal 

Dit volume zit ingeklemd tussen de twee appartementencomplexen aan 
de kant van de Vestdijk. Deze sporthal kan zowel gebruikt warden voor 
invalidensporten als validensporten. Naast een speelveld herbergt het twee 
ruime kleedkamers, een berging voor onder meer sportrolstoelen en een 
tribune . Daarnaast is het dak een grate collectieve buitenruimte die door 
de bewoners van de twee appartementencomplexen en gebruikers van het 
revalidatiecentrum gebruikt kan warden. Op een hoogte van 25 meter geeft 
dit een mooi uitzicht over Eindhoven. 
Ook op het niveau van het sportveld bevindt zich een buitengallerij waarbij 
bewoners van de twee apparementencomplexen de sporthal in kunnen. 
Deze gallerij kan ook gebruikt warden door bezoekers van de sporthal 
waardoor bij lekker weer van buitenaf de bezigheden op het sportveld 
kunnen warden gevolgd. 

11111111111111111111 

Stadszijde 
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Legenda: 

27. Sportveld 
28. Barging 
29. Kleedkamer 
30. Buitengallerij 
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Begane grond (17,5m + p) 
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Ontsluitingen tweede verdieping 

Ontsluitingen eerste verdieping 
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Legenda: 

31 . Tribune 
32. Kleedkamer 
33. Collectieve 

buitenruimte 

,. 4 .. -

Tweede verdieping (24,7m + p) 

Eerste verdieping (20,7m + p) 
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Materia I isatie 

Appartementecomplexen 

De gevels van deze gebouwen bestaan uit donkergrijze bakstenen. Deze 
hee~ een normale lengte van 21 cm, maar een hoogte van 11 cm. De 
Smalle openingen in de gevels zijn dan ook aangepast op deze afmetingen. 
De penanten hebben een breedte van 87 cm (vier stenen + 3 voegen), en 
de openingen hebben een breedte van 89 cm (vier stenen + 5 voegen). 
Een referentieproject is daarbij de verbouwing van de Lichttoren in Eindhoven 
van AWG architecten uit Belgie. 

Verbouwing Lichttoren in Eindhoven 
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Revalidatievolumes 

Deze gevels bestaan uit beukenhouten planken die hart op hart 20 cm van 
elkaar gemonteerd zijn. De openingen in de gevels zijn hier op aangepast. 
Zo zijn de openingen bij het volume van de 'revalidatie vaak' en de 
'verpleging' 80 cm breed, en bij de 'sporthal' 40 cm breed . 
Een referentie hierbij is het eigen architectenbureau van Pascal Grosfeld in 
Breda. 

Bureau Pascal Grosfeld Archilecten in Breda (24) 
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Houten routing 

De verkeersroute van het revalidatiecentrum bestaat zoals eerder vermeld 
geheel uit merantiehouten vloerdelen. Buiten zal dit hout anders gaan 
verweren dan binnen in verband met de klimaatomstandigheden. Dit is dan 
oak anders behandeld . 
Een referentie bij het hout buiten vinden we terug in het Chiswick park in 
Landen van West 8. 
Voor het hout van de interne routing heb ik een referentie gevonden 
in het MTV gebouw in Amsterdam van Architect Max van Aerschot en 
interieurontwerpers QuA. 

MTV gebouw Amsterdam [25) Chiswick Park Londen [26) 
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Reflectie 

Het afstudeertraject is er een geweest met 'ups' en 'downs'. In totaal ben 
ik er ruim anderhalf jaar mee bezig geweest, als je het M4 traject oak 
meetelt . 
Een groat deel van deze periode heb ik naast dat afstuderen oak twee 
dagen in de week bij het architectenbureau 'UArchitects' uit Eindhoven stage 
gelopen, en er zelfs een tijdje part-time gewerkt. Buiten het feit dat d it 
goed is voor het opdoen van praktijkervaring, is het oak een erg leerzame 
periode geweest wat betreft het afstuderen. Wei een erg drukke periode, 
maar zeker aan te raden. 
Wat betreft het eindresultaat ben ik zeer tevreden . De interactie 
bewerkstelligen tussen validen en invaliden was een van de hoofdthema's, 
en ik denk dat ik daar wel in geslaagd ben. Er zijn natuurlijk altijd puntjes 
die verder uitgewerkt hadden kunnen warden of hadden gekund, maar met 
ontwerpen kun je volgens mij altijd door blijven gaan. Ik hoorde het Rene 
van Zuuk laatst nog zeggen: 'een eindmaquette bestaat niet, zelfs als iets 
gebouwd is, zijn er nog punten die ik later toch eigenlijk anders had willen 
zien.' 
Zelf heb ik me wel verkeken op de complexe en grate locatie tussen het 
drukke stadscentrum en het wat rustiger gelegen gebied erachter. Dit heeft 
me zo nu en dan behoorlijke hoofdbrekens opgeleverd. Ik ben dan ook erg 
benieuwd wat voor ontwerp dat er zou zijn uitgekomen bij een kleinere 
locatie. 
De manier van ontwerpen die ik heb gehanteerd en waarbij ik veel onderzoek 
heb gedaan aan de hand van maquettes is me erg goed bevallen. Ik zou 
hier graag mee verder willen gaan in de toekomst; mocht de praktijk het 
toelaten uiteraard. 
Ik heb dan oak erg veel zin om het studeren 'achter me te laten' en de 
zaken die ik geleerd heb tijdens deze, en mijn vorige studie aan de HTS in 
Tilburg, in de praktijk tot uitvoering te brengen. 
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Illustratieverantwoording 

De illustraties in het verslag zijn grotendeels van eigen hand . De overige 
zijn van de volgende bronnen afkomstig: 

1 t/m 11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

De beeldbank van Regionaal Historisch Centrum in 
Eindhoven 
www.vogellanden.nl 
www.meadowbrook-inn .com 
www .cbs-haimstee. picto . nl 
www.bouwcollege.nl 
www.phsyes.com 
www.roessingh.nl 
www.mstwente.nl 
www. olympos.nl 
www.nyc-architecture.com 
www.english-heritage .org .uk 
www.phonk.net 
www.lijdmanstuinen.nl 
www.grosfeldvandervelde.nl 
www.alwaystouchout.com 
www .a rchitectenweb . nl 
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