
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Recover discovery & discover recovery
een zintuiglijke ontwerpbenadering van een psychisch herstelkliniek

van der Aa, G.G.H.

Award date:
2008

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/cc02edb1-9f55-4162-abce-18992f4033f8


Recover discovery 
ARR & 
2008 4147 
BWK cover recove:ry 



Samenvatting 

"Recover discovery & Discover recovery'; is een zintuiglijke ontwerp
benadering voor een psychisch herstel kliniek, een plek waar mensen 
die psychisch aan de grond zitten de mogelijkheid krijgen om het 
Ieven weer op te bouwen. Uitgangspunt is dat de architectuur van 
de kliniek een ondersteunende rol in dit herstel biedt. Het concept is 
gebaseerd op de rustgevende uitwerking die de natuurlijke omgeving 
heeft op aJle zintuigen. Juist door meer dan aileen het overheersende 
visuele zintuig in ogenschouw te nemen, is het mogelijk een prettig 
hersteloord te creeren waarin ieder i.ndividu in een stimulerende om
geving zijn herstel in gang kan zetten. 
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1. Inleiding 

Bij de keuze voor het afstudeeratelier "Pinball Wizard" (leerstoel: "Hea
ling Environment) lagen twee thema's voor het afstuderen al bij voorbaat 
vast. Het thema "healing environment" doelt op de architectonische in
vulling van plekken van genezing. Het deelthema "Pinball Wizard"' is 
een referentie naar een zintuiglijke benadering van de architectuur. 

Het onderwerp dat ik voor mijn ontwerpopgave heb gekozen is een psy
chisch herstelkliniek, een plek om tot rust te komen. De natuurlijke om
geving biedt deze mogelijkheid en wordt daarom vaak in behandelwijzen 
van dergelijke klinieken opgenomen. De natuur wordt als prettig erva
ren, ondanks dat zij zeer rijk is aan zintuiglijke prikkelingen. De winkel
straten van Tokio zijn een minder prettige omgeving voor de doelgroep, 
terwijl ook deze rijk zijn aan zintuiglijke prikkelingen. Waarschijnlijk is 
dus dat de soort prikkelingen van belang zijn. De vraag die ik mijzelf ge
steld heb is: "Op welke manier kan de natuur als uitgangspunt genomen 
worden om een zintuiglijk prettig gebouw te creeren voor mijn doel
groep?" Deze vraag is de start geweest voor de zoektocht die uiteindelijk 
tot het hier uitgelegde ontwerp heeft geleid. 

In het ontwerpproces is zoveel mogelijk geprobeerd om de beleving van 
de gebruiker van het gebouw als uitgangspunt te nemen. Deze insteek 
heeft bijvoorbeeld geleid tot een try-out opname in een psychisch her
stelkliniek, waardoor een beter inzicht verkregen werd. Daarnaast heeft 
dit ook voor de manier van ontwerpen gevolgen gehad. Deelstudies en 
ontwerpoefeningen voor ieder afzonderlijk zintuig. In de uitwerking van 
het ontwerp is bijvoorbeeld vee! aandacht besteed aan het overbrengen 
van het project middels visualisaties. Door een programma te gebrui
ken dat minder gangbaar is, maar wei een realistische weergave van het 
gebouw mogelijk maakt, wordt ook de beleving van het gebouw gevi
sualiseerd. De rea1istische weergave is in deze opgave van groot belang 

llc Pinholl v'ht.ml. uit de musiwl<lpen. "Tornn y" l'an fh , Who, l- ~ rt 

douf,tnmmc, l>lirt dc jun~e11 t!k zi in dOJcr;: ziut igcn 1 0 ttilstekcnd ltt:eft g traluJ d.11 hij 
nnwrsluaubaar hlijkl hlj hd tlipper>pd . 

omdat het werkelijke gebouw een bepaalde zintuiglijke beleving moet 
waarmaken. Wat naar mijn mening te vaak gebeurd is dat aileen het vir
tuele beeld - waarin maar al te vaak een Joopje genomen wordt met de 
werkelijkheid om de opdrachtgever tevreden te krijgen - een bepaalde 
zintuiglijke I visuele beleving oproept. 

Het verslag is zo opgebouwd dat de tekst en het beeld elkaar zoveel mo
gelijk ondersteunen. De tekst op de rechter en de beelden op de linker 
pagina. Dit is gedaan omdat het een onmogelijke opgave zou zijn aile 
onderdelen en uitwerkingen van het gebouw zoals deze beleefd zuUen 
worden in tekst uit te leggen. Het zal in de tekst dus niet aangegeven 
worden dat een afbeelding over het onderwerp naast de tekst staat. Het 
verslag zal gelezen en bekeken moeten worden. 

Om het gebouw te begrijpen kan het daarnaast handig zijn om de plat
tegronden bij de afbeeldingen en tekst te kunnen houden. Om vee! ge
blader en wederom extra tekst te voorkomen zijn een aantal tekeningen 
zo in het verslag opgenomen dat zij naar boven uitvouwbaar zijn. Het 
verslag kan dan gewoon gelezen worden en alles wat men ziet ofleest kan 
gekoppeld worden aan de tekeningen. Deze tekeningen (terreinindeling, 
plattegronden, doorsneden en gevels) zijn te vinden in de bijlagen. Ik 
hoop met deze opzet een verslag te maken dat textueel bondig kan blij
ven, doordat de beelden en tekeningen vee! van mijn bedoelingen en 
beslissingen verhelderen. 

Als laatste wil ik ter verduidelijking wil ik aangeven dat ik er bewust 
voor gekozen heb de citaten in hun oorspronkelijke, meestal Engelsta
lige, vorm op te nemen. Over het algemeen zal ik kort verklaren waar 
het citaat over gaat, maar ik acht het overbodig om de citaten voUedig 
te vertalen, omdat ik ervan uit ga dat het geheel voldoende begrijpelijk 
blijft. 
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2. Doelgroep 

Wanneer de opgave gesteld wordt om een project te maken waarin de 
onderwerpen 'zintuiglijke architectuur' en 'healing environment' het uit
gangspunt vormen, is het voor de hand liggend om te gaan ontwerpen 
voor een doelgroep met een zintuiglijke beperking. Voor mijn project 
heb ik echter de keuze gemaakt voor een doelgroep zonder zintuiglijke 
beperkingen, maar waarvoor de zintuiglijke ervaring toch vaak van bo
vengemiddeld belang is. Deze doelgroep bestaat uit clienten van een psy
chisch herstelkliniek. Voor hen is er voornamelijk behoefte aan rust en 
ontkoppeling van de thuissituatie. Het interessante van deze doelgroep 
ten opzichte van de doelgroep met beperking is dat er een gebouw gecre
eerd zal worden dat door ieder valide persoon als architectonisch pas
send en aangenaam ervaren wordt. De uitdaging om met de normale 
architectonische middelen een interessante en passende architectuur te 
creeren is voor mij interessanter en bruikbaarder voor de toekomst. 

2.1. Diagnosticering 

Tijdens het project ben ik in contact gekomen met het Centrum Psy
chisch Herstel, onderdeel van GGZ Oost Brabant. In het gesprek dat ik 
met hen ben aangegaan werd duidelijk dat zij van plan zijn hun psychisch 
herstelkliniek van Wijchen te gaan verhuizen naar een nieuwe locatie 
te Groesbeek. Het programma en de doelgroep kwamen in grate mate 
overeen met mijn ideeen voor dit project. Ik heber voor gekozen om het 
programma en de locatie waar het Centrum Psychisch J-:lerstel (vanaf nu 
omschreven als 'CPH') mee bezig is over te nemen als uitgangspunten. 
Het eerste gesprek heeft tot een goed contact geleid en dat heeft gere
sulteerd in, zowel een voedzame informatiebron voor mijn project, als 
potentiele ideeen voor de nieuw te bouwen kliniek van het CPH. 

Het Centrum Psychisch Herstel heeft een beslisboom opgesteld om te 
beoordelen of iemand in aanmerking komt voor een opname. In deze 
beslisboom is te zien dat het CPH niet bedoeld is voor mensen die su'ici
daal, drugsverslaafd of psychotisch zijn. Voorbeelden van aanleidingen 

die men kan hebben om zich bij het CPH te melden zijn2
: 

Burn-out; 
Verlies van dierbaren; 
Financiele problemen; 
Geen controle meer over thuissituatie. 

Deze aanleidingen hebben bijvoorbeeld uitputting, oververmoeidheid, 
stress en spanningen tot gevolg. Wanneer men deze niet meer op een 
normale manier zelf te boven kan komen, kan men er voor kiezen om bij 
het CPH een twaalf weekse behandeling te ondergaan. 

2.2. Behandeling 

Als uitgangspunt voor de behandelwijze in het nieuwe gebouw wordt 
de manier van behandeling gekozen zoals deze nu bestaat bij de huidige 
locatie van het CPH Wijchen. Het voornaamste uitgangspunt hierin is 
de focus op de 'leef'groep. Hiermee wordt bedoeld dat men probeert de 
clienten zoveel mogelijk in groepen en subgroepen te Iaten samenleven. 
Deze aanpak blijkt zeer effectief. De patienten hebben vee! gedeelde er
varingen en dit maakt het makkelijker de problemen te omschrijven en 
bepraten. Daarnaast wordt in de behandeling van het CPH ook gebruik 
gemaakt van de natuurlijke omgeving. De rust van de natuurlijke om
geving werkt positief in op het herstel van de patienten. Verder zullen 
bepaalde vaardigheden (zoals assertiviteit en ontspanning) middels the
rapieen ontwikkeld worden die terugval in de toekomst kunnen voor
komen. 

2.3. Persoonlijke opname 

Om meer inzicht te krijgen in de behandelwijze, de doelgroep en de 
huidige locatie van het CPH, heb ik de mogelijkheid aangegrepen om 
een dag en nacht in de kliniek te verblijven. Tijdens dit verblijf heb ik 
hetzelfde proces doorlopen als een groepje nieuwe dienten. Het verblijf 
heeft me vee! inzichten verschaft in de manier van Ieven van de clienten 
en in de rol die bijvoorbeeld het gebouw en de natuur vervullen in de 

2 lttlp://W\V\V.jlgLtJII, thrabant.t 1/pcginJ_ 4J8.html 
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Opname 

o Client is ouder dan 21 jaar 
o Heeft zelfstaudige huisvesting en zelfverzorging is intact 
o i\mbnlaute of semi-ambnlante behaudeling stagnee11, is onvo!doeude 
o Tlmis- en werksituatie veroorzaken chronische stress 
Diagnosegroepen: 

o ernstige psychosociale problematiek 
o bumout 
o chronisch vennoeidheidssyndroom. 
o overspannen, snnnenage 
o milde tot matige depressieve klachteu 
o milde tot matige angstklachten 
o relatie en gezinsproblemen 
o levensfaseproblemen 

o Client kan con11mmiceren over de klachten en is gemotiveerd er iets aan 
te doen 

o Aanpassing aan de leefgroep en een aantalleefregels is mogelijk 

Doelstelling opnmne 
Herstel dag/nachtritme. reductie stressverschijnselen. optimaliseren 
vrijetijdsbesteding. opklaren van stenuni.ngsklachten. verbetering van 
coping. verbetering van sociale vaardigheden. cmtflicthantering. acceptatie 
van verlies. afsluiten van belast verleden 

Er is sprake van emstige psychinhische problematiek: 
o emstige depressies. emstige angststoomi<isen. sui:cidaliteit. 

psychotische stoomi;;;sen. emstige eetstoomissen. emstige 
impulsstoomis. persoonlijkheidsstoomissen. dementiele bee!deu. 
verstandelijke handicap. 

o dmgs eu alcoholproblematiek 

Beslisboom CPH 
bron: htt ://www. zoostbrabant.nl/voorwie 



beleving van de clienten. Een paar resultaten die naar voren kwamen na 
dit verblijf: 

De entree bevond zich niet op een logische plaats. (een gevolg van 
uitbreiding); 
De natuurlijke omgeving is van bijzonder hoge kwaliteit, biedt vee! 
mogelijkheden tot afleiding en zelfreflectie; 
De wachtruimte (eerste plek van verblijf voor nieuwe eli en ten) had 
weinig sfeer; 
Slaapkamers waren eenvoudig, met vee! uitzicht op de groene om
geving; 
Er heerste een duidelijke voorkeur om zelf iets in een keuken te be
reiden; 
Meer dan een huiskamer is gewenst, bijvoorbeeld omdat verschil
lende tv-programma's bekeken willen worden; 
Rookruimte in het gebouw is zeer gewenst; 
Zeer gezellige, goede sfeer bij patienten onderling; 
Gebouw wordt mooi gevonden; 
Confrontatie met nieuwe mensen is niet makkelijk maar wei nood
zakelijk voor de rest van het verblijf; 
Je eigen plek kunnen vinden (terugtrekken) gebeurt nu buiten in 
de natuur. De mogelijkheid om je even terug te trekken is ook echt 
nodig, vooral de eerste dagen. 





3. Healing environment 

Het doe! van het afstudeerproject is om een healing environment te cre
eren. Als ondersteunende theorie hiervoor heb ik onder andere in het 
boek 'Healing Places'3 van Wilbert M. Gesler een nuttige bron gevonden. 
Van belang in het kader van mijn project is dat Gesler het heeft over een 
'place: een plek; vergelijkbaar met het Oud-Griekse 'topos: en niet over 
een space, een ruimte; vergelijkbaar met het Oud-Griekse 'choros'. Ik heb 
mijzelf naast het creeren van een 'healing place' ook ten doe! gesteld een 
'healing space' te ontwerpen. 

3.1. Healing places 

Gesler benoemt in zijn boek verschillende elementen die van belang zijn 
voor het helende karakter van een plek. Dit doet hij onder andere mid
dels het beschrijven van drie voorbeelden die als helende plaats kunnen 
worden omschreven; Lourdes (Frankrijk), Epidaurus (het oude Grie
kenland) en Bath (Engeland). De bruikbaarste bevinding van Gesler is 
dat een omgeving in vier deelomgevingen te omschrijven is, die ieder 
hun eigen aandeel hebben in het helende karakter van de plek. De vier 
deelomgevingen zijn: 

De natuurlijke omgeving; 
De gebouwde omgeving; 
De sociale omgeving; 
En de syrnbolische omgeving. 

De vier deelomgevingen zijn vaak met elkaar verbonden en van elkaar 
afhankelijk, dit maakt dat een deelgebied wei overheersend kan zijn, 
maar bijna nooit zonder de andere deelgebieden werkt 

3.1.1. Natuurlijke omgeving 
Vee! plekken in de geschiedenis die bekend stonden om hun genezing, 
lagen in een bijzondere natuurlijke omgeving. Vaak hadden deze gebie
den een bijzonder karakter omdat zij afgelegen lagen, zoals Epidaurus, 
of moeilijk bereikbaar waren, zoals Bath. Hiermee werkt de natuurlijke 

Wilh~rl M G<!~lc r "II ·a.lin~ I' at: <: 200:". ow man & Littltfid , 'ew YDrk 

omgeving in op de symbolische beleving. Een speciaal element uit de 
natuurlijke omgeving wordt door Gesler apart benadru.kt: water. De kop
peling tussen water en gezondheid en genezing is al sinds de oudheid 
groot. 

Tegenwoordig bevinden nog steeds vee[ herstellingsoorden zich in een 
bijzondere natuurlijke omgeving. Maar, de voornaamste plaatsen waar 
tegenwoordig genezing plaats vindt, zijn de ziekenhuizen. De huidige 
ziekenhuizen zijn gelokaliseerd in de centra van de grotere steden van
wege de bereikbaarheid en dankzij de technische mogelijkheid om ook 
hier een schoon binnenklimaat te creeren. De natuurlijke omgeving is 
hiermee grotendeels verdwenen uit de helende omgeving die de zieken
huizen bieden. De functie van de herstelkliniek vereist geen directe be
reikbaarheid en verlangt een ontkoppeling van de thuissituatie. Het best 
zou dus gekozen kunnen worden voor een afgelegen bijzondere omge
ving, maar bij de gegeven situatie is dit maar deels het geval. Groesbeek 
heeft bijzondere eigenschappen met het groene en heuvelachtige karak
ter, maar kan zeker niet gezien worden als afgelegen gebied. Het verdient 
dus voorkeur om de natuurlijke omgeving op een andere manier tot zijn 
recht te Iaten komen als enkel een externe aanwezigheid. Een van de 
goede mogelijkheden hiertoe is de toevoeging van natuur en water als 
zintuiglijk element in het gebouw. 

3.1.2. Gebouwde omgeving 
De invloed van de gebouwde omgeving op de gezondheid is sinds de tijd 
van Florence Nightingale (1863) onderkend. Nightingale erkende onder 
andere de invloed van frisse Iucht, voldoende Iicht, hygienische omge
vingen en een prettige werkomgeving voor het personeel op het herstel 
van de patient. Tegenwoordig is de invloed van de gebouwde omgeving 
vooral zichtbaar in de ziekenhuizen die gebouwd zijn voor een effec
tieve gezondheidszorg. De strenge ventilatie-eisen, de klinische gangen 
zorgen voor een hygienisch leefomgeving. De logistieke indeling van de 
zienhuizen maakt de ziekenhuizen tot machines die zeer effectief hulp 
kunnen verlenen. De gebouwde omgevin g is hiermee dus ten volste in
gezet als healing environment, bijna zonder gebruik te maken van de 
andere omgevingen. 
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De gebouwde omgeving van positieve invloed Iaten zijn op het gene
zingsproces is de voornaamste doelsteUing van dit project. De manier 
waarop deze invloed plaats moet vinden is geheel afhankelijk van de 
doelgroep. Efficiente hulpverlening en bovenmatige hygiene behoren 
niet tot de voornaamste eisen. Het gebouw moet voornamelijk de per
soonlijke- en (leef)groepsvoorkeuren kunnen faciliteren . Het vinden 
van de voorkeuren binnen het gebouw verhoogt de positieve ervaring en 
bevordert daarmee het herstel. 

3.1.3. Sociale omgeving 
De relatie tussen dokter en patient is een voorbeeld van een belangrijke 
sociale omgeving die te maken heeft met de genezing. Daarnaast is ook 
voor te stellen dat relaties tussen patient en familie en tussen de patien
ten onderling van belang zijn. Gesler geeft bijvoorbeeld aan dat bij het 
toetreden tot Epidaurus de verschiJJende statusniveaus van de patienten 
genivelleerd werden als ondersteuning van de manier waarop de god 
Asclepius voorziet in het herstel van zijn gelovigen. Het nivelleren ver
zorgde een bijzondere sociale omgev,ing die bijdroeg aan het genezende 
karakter van de plek. 

Voor het herstel van de clienten in de psychisch herstelkliniek is eerder 
al aangegeven dat de leefgroep van groot belang is. Het bevorderen van 
de mogelijkheden voor deze leefgroep is dan ook een doe) binnen dit 
project. Daarnaast is het mijn doe) in het ontwerp het personeel en de 
clienten een gelijkwaardige omgeving te bieden, zodat er geen visueel 
onderscheid is. Verder moet rekening gehouden worden met de client als 
individu. De eerste keer dat een client aan komt bij de kJiniek is een erg 
moeilijk moment en ook daarna zullen er momenten zijn dat de client 
graag even op zichzelf is. 

3.1.4. Symbolische omgeving 
Op de symbolische omgeving lag in vroegere tijden meer de nadruk dan 
tegenwoordig het geval is. Omdat men vroeger geloofde dat genezing 
vooral te maken had met het geloot~ werden er plekken ingericht die 

de desbetreffende god eerden. De symboliek van die god werkte mee in 
de helende omgeving. Tegenwoordig ligt het vertrouwen in de genezing 
vooral in de dokters met witte jassen, medicijnen en technische appara
tuur in de ziekenhuizen. De soort van symboliek is dus veranderd, maar 
nog altijd aanwezig, maar het is tegenwoordig in vee) gevallen wei pas
siever. 

In het geval van de herstelkJiniek is de symbolische omgeving een zeer 
gevoelige factor. Voor de clienten moet vooral niet de nadruk gelegd 
worden op hun probleem. Voor hen moet de nadruk juist liggen op rust 
en ontkoppeling. Een gebouw met een kJinische en technische inrichting 
met doktoren in witte jassen is dus niet geschikt. Het beste zou zijn dat 
de symboliek van het gebouw vanzelf gevormd wordt rondom ervarin
gen die met rust en herstel te maken hebben. Om die symboliek tot stand 
te Iaten komen zijn een prettig leefkJimaat en de nadruk op natuurlijke 
omgeving waarschijnJijk de beste factoren. Om een ongewenste soort 
sym.boliek te vermijden, is het van belang dat het gebouw niet binnen de 
standaard typologie van de psychiatrische architectuur valt. 

3.1.5. Conclusie 
Voor een project als dit, is het interessant om te blijven !etten op de 
omgevingen van Gesler. Bij ontwerpbeslissingen kan er vanuit aile ver
schillende omgevingen gedacht worden wat het ontwerp verder kan aan
scherpen. Door te denken vanuit de verschillende omgevingen komen 
ook vanzelf meer ideeen naar voren. Daarnaast kan er gekeken worden 
naar voorbeelden waarin een of meerdere omgevingen duidelijk aanwe
zig zijn. 

3.2. Healing spaces 

De uitdaging om een healing space te maken is groter dan het maken 
van een healing place, aangezien men beperkt wordt in de te gebruiken 
middelen. Er moet nu namelijk vanuit een van de vier deelgebieden van 
Gesler gewerkt worden, namelijk: de gebouwde omgeving. De natuur
lijke omgeving kan ook aan de gebouwde omgeving toegevoegd worden, 
de sociale omgeving kan in enige mate door de gebouwde omgeving 
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bepaald worden en de symbolische omgeving is ook van het gebouw 
afhankelijk. Aile omgevingen worden in dit geval in de context van de 
gebouwde omgeving beleefd. 

Een bruikbare bron voor de werkelijke uitwerking van de gebouwde 
omgeving op de gezondheid is de Stichting Welbevinden en Interieur 
in Zorginstellingen (afgekort SWIZ).4 Zij profileren zich sinds 200 I als 
wetenschappelijk kenniscentrum op dit gebied. Naast de SWIZ is Plane
tree een organisatie die goed aansluit bij mijn benadering van de opgave. 
Planetree biedt ondersteuning in het maken van een prettige omgeving 
voor patienten. Planetree richt zich hierin voornamelijk op de sociale, 
natuurlijke en gebouwde omgeving. 

3.2.1. SWIZ 
Op de website van de SWIZ staan vee! artikelen die openbaar toeganke
lijk zijn. De onderwerpen van deze artikelen zijn vrij breed. De onder
zoeken die voor dit project nuttig zijn gebleken, zijn de onderzoeken van 
Agnes van den Berg. Agnes van den Berg heeft aile onderzoeken over de 
relatie tussen natuur en gebouwde omgeving op een rij gezet en beoor
deeld of zij voldoen aan de gestelde eisen voor gedegen wetenschappelijk 
onderzoek. Hierdoor hebben de conclusies die zij afleidt uit de onder
zoeken een hoge mate van wetenschappelijke onderbouwing. Het artikel 
'Ontwerpen met groen voor gezondheid; Richtlijnen voor de toepassing 
van groen in 'healing environments's is het artikel waarin vee! van de 
onderzoeken zijn samengevat. 

De conclusies uit haar onderzoeken zijn de volgende: 
Er is sterk en eenduidig positief bewijs dat kijken naar afbeeldingen 
van groene omgevingen herstel van stress en vermindering van pijn 
bevorderd. Over de manier waarop dit moet gebeuren is nog te wei
nig kennis; 
Er is voldoende wetenschappelijk bewijs voor de positieve werking 
van een groen uitzicht; 
Er is maar in beperkte mate bewijs voor de positieve invloed van een 

4 htlp:/11\ WW .. Wi i.IU 
5 hltp:/1,, ,·w. "iz.rll/.\lterr:lRapport 137!. df 

bezoek aan een park of tuin. De manier waarop dit wei goed werkt is 
aangegeven in het artikel zelf; 
Er is beperkt en niet altijd eenduidig bewijs dat planten en bloemen 
de gezondheid bevorderen. 

Overeenkomstig met het laatste punt geeft Agnes van den Berg aan dat 
de hoeveelheid bewijzen voor de fysieke aanwezigheid van natuur min
der groot zijn als de bewijzen voor indirect aanwezige natuur. Direct 
aanwezige natuur brengt vaak ook risico's met zich mee in klinische om
gevingen of omgevingen waarin dementie een rol speelt. 

Voor dit project zijn de wetenschappelijke onderbouwingen een positieve 
bijkomstigheid te noemen. De behandeling van het CPH is in grote mate 
gelinkt aan de natuur en dit blijkt goed te werken, verdere wetenschap
pelijke onderbouwing was niet direct nodig voor de opgave. Interessant 
is ook dat het bewijs voor de gezondheidsbevorderende werking van 
planten en bloemen vooral wegens methodologische tekortkomingen in 
de onderzoeken beperkt is. Daarnaast zijn de negatievere bewijzen voor 
de fysieke aanwezigheid van de natuur toe te schrijven aan omgevingen 
die voor dit project niet van toepassing zijn. Kortom, het is nuttig om 
met natuur in het ontwerp te werken, ook met fysiek aanwezige natuur. 

3.2.2. Planetree 
De organisatie Planetree richt zich op een meer mensgerichte aanpak 
van de zorg. Door veel samenwerkingen aan te gaan, proberen zij hun 
expertise bruikbaar te maken en in nieuwe gebouwen te realiseren. Uit 
een van de vele samenwerkingen is het artikel ontstaan van Marc Sch
weitzer, Laura Gilpin en Susan Frampton: 'Healing Spaces: Elements of 
Environmental Design'. Het volgende citaat hieruit geeft aan welke waar
de de natuur kan hebben voor een healing environment: 

''Buildings with natuml clwractaistics ;md l'isual feature~>, including 
daylig ht, natu~ view:, and indo r plant·, ure m ore highly prek•rrc·d by 
occupants. indoor plant · h tve ;i/so bet!JJ shown to increase work ctfici 
ency and atlcntiven~ ·s as well as dt•cre;1sing perceived stress, lowering 
blood pressure, and reducing physic<ti discomfort" 





In dit artikel wordt verder aangegeven dat stress, depressie en angst een 
wetenschappelijk aangetoond negatief effect op de gezondheid hebben. 
Om deze factoren te vermijden stellen zij dat men: 

Gebouwen kan maken die sociale band en toe Iaten of zelfs bemoe
digen; 
Omgevingen kan maken met wat grotere complexiteit, aangezien 
deze beter cognitief functioneren en meer fysieke activiteit tot ge
volg hebben; 
Variatie in de omgeving kan brengen in zintuiglijke zin (Iicht, tem
peratuur, materiaal) omdat dit meer voorkeur verdient bij de bewo
ners; 
Kan )etten op de hoeveelheid Iicht, voldoende Iicht geeft voldoende 
aanmaak van melatonine en bevorderd daarmee de gezondheid. 

Wanneer deze uitgangspunten vertaald worden naar de ontwerpopgave 
wordt duidelijk dat het meeste vrij direct aJ aansluit: 

De sociale banden bemoedigen is een van de doelsteUingen van het 
project. 
De mate van complexiteit is in dit geval erg delicaat. Het gebouw 
moet niet saai en klinisch ogen en client dus over een bepaalde com
plexiteit te beschi.kken. Het gebouw moet daarentegen ook intultief 
bruikbaar en overzichtelijk zijn. Gezocht wordt dus naar een intu·i
tief gebouw waarvan de complexiteit zich in lagen kan ontvouwen. 
Variatie in het gebouw maakt het gebouw interessanter door een 
vergroting van het aantal verschiUende kwaliteiten in het gebouw. 
Hiermee zuUen meer bewoners hun plekken van voorkeur makke
lijker kunnen vinden. 
Voldoende hoeveelheid daglicht in het gebouw ondersteund de be
handeling, waarin een strak dag- en nachtritme wordt aangeleerd. 
Het is een vereiste om voldoende daglicht in het gebouw te krijgen 
op de plekken waar de clienten zich voornarnelijk bevinden. 

3.3. Healing Nature 

De natuur staat alom bekend als een zeer goede therapeutische omge-

ving. De kloostertuinen en de sanatoria uit het verleden zijn voorbeelden 
van de gedachte dat natuur het genezingsproces stimuleert. Doormiddel 
van de onderzoeken die bij het SWIZ en Planetree zijn verzameld, heeft 
de heilzaamheid van de natuur inmiddels een wetenschappelijke onder
bouwing gekregen. Feit is wei dat er weinig inzicht is in de manieren 
waarop mensen de natuur aangenaam vinden, terwijl gevoelsmatig de 
aangenaamheid voor vee! mensen duidelijk is. 

In het boek 'The experience of nature'6 geven Kaplan & Kaplan hier
voor een verklaring. Zij leggen de problemen van de natuur als weten
schappelijk onderzoeksgebied bloot. Bij wetenschappelijk onderzoek is 
het noodzakelijk om een gecontroleerde omgeving te hebben waarin 
aile ongewilde invloedsfactoren uitgesloten worden. De natuur in zijn 
algemeenheid is geen gecontroleerde omgeving voor wetenschappelijk 
onderzoek, hierdoor is het lastig om de psychologische werking van de 
natuur te onderzoeken. Dit impliceert meteen dat het moeilijker is om 
middels wetenschap stempels op 'natuur' te drukken als zijnde helend/ 
aangenaam of niet. 

De manier waarop Kaplan & Kaplan dit probleem hebben omzeild, is 
door een grote hoeveelheid objectieve beoordelingen te verzamelen van 
natuurlijke omgevingen. Daarna werden de kwaliteiten van die omge
vingen onderzocht en deze werden weer gekoppeld aan de beoordelin
gen. Dit onderzoek van Kaplan & Kaplan komt in het volgende hoofd
stuk aan bod. 

f> 1-:;;pliln c Kapla11. 'the e\ pcric.ncc of n~t urc; up ychologic:ll pcr~p~ctiw~ 
1989. C:un br i l '<.' ' n j,. ·r it · l'r~ss. ) kw York 





4. Natuur als architectonische inspiratie 

'fl. walk through a forest is im•igorating ;wd h t..·aling due to the onstant 
inlt·raction o{al/ .,. nse modalities; Badu::lard sp ak s of'the polyphony 
o[ th · ·en 'e-.' The e,ve collaborates with the body <WJ the oth~:r sen e:;. 

Ones sen. o{ renlity is strengthen ed ,1!Jd <1rticuh1ted by this constant 
interaction .. , 

Het bovenstaande citaat uit het boek van Juhani Pallasmaa verwoord de 
koppeling tussen het onderwerp van het afstudeeratelier (Pinball Wi
zard) en mijn ontwerpopgave. De natuur als zintuiglijke inspiratiebron 
voor de architectuur van het gebouw. Om een gebouw te creeren waarin 
de natuur verantwoord geintegreerd wordt, is het van belang meer diep
gang in deze materie te verkrijgen. Aan de hand van het voorgenoemde 
onderzoek van Kaplan & Kaplan en voorbeelden van zintuiglijke archi
tectuur zal meer inzicht worden gegeven. 

4.1. Kaplan & Kaplan 

De centrale vraag in het boek van Kaplan & Kaplan is: Wat vindt men 
prettig aan natuur? Na een objectief onderzoek kwamen de volgende fac
toren naar voren die bepalend zijn voor de mate van voorkeur voor een 
bepaalde natuurUjke omgevi.ng: 

Complexiteit; 
Coherentie; 
Leesbaarheid; 
Mysterie. 

De reden waarom deze factoren bepalend zijn voor voorkeuren heeft 
volgens Kaplan & Kaplan te maken met de mogelijkheid voor de toe
schouwer tot effectief functioneren in die omgeving. 

4.1.1. Complexiteit 
Complexiteit is het begrip dat de hoeveelheid aanwezige dingen aan-

7 )'llhaii i Palla~ 1an . '" the c·ye> nfth~ ~;kin; .m:.i' itt:clu r.; ,m d th' ~<'11>1.' • 199n, 
Wiley. juhn & Som, p. II 

duidt, hoeveel is er te zien en hoeveel verschillende dingen zijn er te 
onderscheiden. Complexiteit moet niet teveel en niet te weinig aanwezig 
zijn, het is vaak van de situatie afhankelijk hoeveel complexiteit gewenst 
is. Er kan daarom niet direct gezegd worden dat een bepaalde algemene 
mate van complexiteit meer voorkeur verdient. Later in dit verslag zal 
duidelijk worden dat de complexiteit van het gebouw van groot belang is 
in de ontwerpopgave. Een citaat uit het boek dat het begrip "complexity" 
beschrijft: 

'1n the studies under considen!lion h re, complexity is defined in terms 
of' the number ( Jjfferem vi LJ;li elnnent in <I <.ent:·; h ow intricate /he 
scene is; its richness. It thus reflects how mu h i ·going on in a particular 
o;cene, h ow mvch there Is to look ut- i:ss11es that call upon the picture 
plaJJ e, as opposed to dep th cures." (p. 53) 

4.1.2. Coherentie 
Coherentie gaat zoals in het volgende citaat te lezen is over samenhang, 
over hoe makkelijk het is om datgene dat te zien is te structureren en 
organiseren. Coherentie wordt aangegeven als een goede voorspeller van 
de voorkeur. Grotere mate van coherentie kan daarnaast ook de mate 
van complexiteit verlagen. 

"Coherenc , in our perspe Uvc, helps in providing ~~ sen e o{ord~:r .1wl 
in directing attention. A cohcrcnc scene is orderly; il hangs togcthl'r. 
Cohe:rence is enhtlilceJ by anything that hf'ips orgaiJize the pattt•rns u!' 
brightness. size, and l e.ltture in the .·ccne into a Ji:w m;ljor units ... A co
herent , etting contribute to om<~ ability 10 make ·ense of lhe environ 
m ent. An orderly ilu<ltion i · t:<l ier w underst;lJld; it may not be· m re 
inviling o(t:xplorati<>n." (p. 54) 

4.1.3. Leesbaarheid 
Leesbaarheid is de factor die aangeeft hoe makkelijk het is om je weg te 
vinden of posities te bepalen in de omgeving die je voor je ziet. Leesbaar
heid is in het project van groot belang omdat het gebouw een omgeving 
wordt die gelezen en gebruikt gaat worden. Het is hierin voor de doel
groep prettig wanneer het gebouw een relatief grote mate van leesbaar-





heid heeft, zodat het intu"itief gebruikt kan worden. Het gebruik van be
paalde eikpunten en verschillen in omgevingen kan hierbij helpen. 

'/ Is we define it, .1 legible sp:1ce is <.me tiJat is c11sy lo 11ndersland ;wJ to 
rem em bet: it is ;1 wd!-struclured SJ1·''-"'·' with disLinctive elem enl!>) so that 
it is e;hy both to find oneS tvily I·Vi l hh1 the :>cf·ne and to find one's way 
back to th ~;· star ting point. It is ;! /so important that th e: obje-ts be iden
tifiable ilnd the scene be experienced <Is in te: rp rd,lblc: ... Lt>gibility thus 
r:ntuils a promist.•, or predict ion, oFt fn· <;.1pa ity both to comprehen d and 
to fim ction eflc lively" 
"Landmarks and regions (con cepts lor whid1 Lynch provided percep tive 
<UJalysis) that are distinctive and m eaning ful are importanL aids i11 achie
ving legibility. 71Je~e help in building a cognitive m ilp, in the "memora
bility " of a set·ne (or city, /r1r Lyn ~ h). Such <hstinctiv<' elemenl.s or regions 
arc particularly us~· liJi in g iving one the t'll. · that une could bot)J com 
prclwnd and move t:fredively within Lh ~· set l ing." (p. 55) 

4.1.4. Mysterie 
Met de mysteriefactor bedoelen Kaplan & Kaplan de belofte die het beeld 
oproept, het idee dat er meer is. Het beeld geeft dus een soort van hint 
dat er meer is dan hetgeen nu te zien is. Mysterie wordt omschreven als 
een zeer goede voorspeller van voorkeur en er geldt dat meer mysterie 
vaak resulteert in grotere voorkeur, 

".'>-ornething io the· setting dmws ant· in, em;ourages one to enter <.Uld 

to ventur forth, thus p nwiding an opportunit to 1 -Brn somdhing that 
i not immediately app . rt>nt from th t' original vantage point. Th ere are 
several ways that scenes r settings can sugg(.·st that there is m ore in for
mation available. Some dussic e, amplcs iud udc the bend in the pali1 
and a brightly lit nre.a thai is particu i;Jr/y obscured by foreground vegeta
tion. Parti:Il ohstruction, often from toli.1ge, and eva1 modest !and-Form 
chmge. can enhan .e this ·ense ofmy.qery Thus, ti.H mystery (a d fill ed 
her) to be pr~enr, there m w;t be a prom is~· orti1rthcr inFormation i( onc 
could wa lk dt•ept.'r into the sane." (p. 56) 

4.1.5. Effectief functioneren 
De voorkeur voor een omgeving heeft veel te maken met de mogelijk
heid tot effectief functioneren. Wanneer omgevingen geordend en daar
mee leesbaar zijn, is het mogelijk om (onbewust) makkelijk het effectief 
functioneren in te schatten. In de eerste oogopslag kan bijvoorbeeld be
oordeeld worden of men de omgeving kan binnentreden, of men mak
kelijk nuttige informatie kan verk.rijgen en of men zich kan orienteren. 
Dichtbegroeide donkere bossen hebben minder voorkeur dan de wat 
transparante bossen waarin men zichtbaar over een pad het bos in kan 
wandelen. Het effectief functioneren is in te schatten dankzij de vier 
hiervoor behandelde factoren en blijkt dus van groot belang voor de 
mate van voorkeur voor een omgeving. 

4.2. Zintuiglijke architectuur 

Binnen de architectuur is naar voorbeelden gezocht waarin de zintuig
lijkheid en architectuur in meer dan normale mate samengaan. De ar
chitectuur van Peter Vetch, Tadao Ando en Peter Zumthor zullen hier 
behandeld worden omdat zij meer dan andere passen bij deze opgave. 

4.2.1. Peter Vetch 
Bij het zoeken naar referenties waarin natuur en architectuur op bij
zondere wijze zijn gecombineerd, kwam als interessantste voorbeeld de 
"erdhausen" van Peter Vetch naar voren. De natuur biedt hier in com
binatie met de bouwmethode het uitgangspunt voor de vormgeving. Er 
is als bouwmethode gekozen voor spuitbeton, zodat de natuurlijke vor
men enkel worden bedekt met het bouwmateriaal. Hierdoor is een grot
achtig uiterlijk dat volledig in de natuur is opgenomen het resultaat. De 
woningen zijn binnen wei klinisch te noemen. De tegenstelling tot het 
zintuiglijk rijke buiten is groot en een en ander versterkt elkaar hierdoor. 
Het komt er hierdoor op neer dat de nadruk ligt op de natuur buiten en 
niet op de omgeving binnen. De natuurlijke omgeving is in deze projec
ten op een bijzondere manier gelntegreerd met de gebouwde omgeving 

4.2.2. Tadao Ando 
Van de architectuur van Tadao Ando is vooral het bijzondere materiaal-





gebruik bekend. De manier waarop Tadao Ando het kale beton toepast 
leidt tot vee] verwondering. De manier waarop Ando zijn materialen in
zet is zintuiglijk te noemen dankzij het gebruik van het natuurlijk Iicht, 
de goed doordachte detaillering en de tactiliteit van de materialen. Zin
tuiglijke architectuur staat soms dichtbij de zintuiglijkheid van de na
tuur, zoals bij Peter Vetch te zien was. Ook Tadao Ando heeft in zijn 
basisprincipes de natuur als inspiratiebron opgenomen, zoals hij in het 
volgende citaat laat blijken: 

'1 set·k to instill the prcscnu • v[nature within an architect11re ;w tcrefy 
con true ted by me;Lns oftran.~p<m:nr logic. 77w d em ent:.· of nature - wa
ter; wind. liBht, and sky - bring ureilite Lure derived from idcoiogjcal 
th ought down to tbe ground level oi"re,1/ity and awaken man-nw&•life 
within it " 
·· 'ontemp orary architecturt:, thvs, ha · a role to play in prov·iding peo
ple with trrchitectural places that m ake them fed the prc.:st:nce of nature. 
J!llhm it docs this, architecllTre trans(orll!s nature through abst .tclion, 

ch:wging it meaning. When water; wind, lighl. rain. and other t'lt:ments 
o(naw rc are abstrJcted within architl'Cltlrt'. rhc architecture ht:comcs .7 

place J.vhcre people and nature· cooli-ont each otber under a sustained 
sense a/tension. l belit'i'c it is this feL'!ing ftt·n.~ioll that will illvaken the 
spjritual cm;ibiliti · · Jntt.:n t in contemp orary humanity.'~ 

4.2.3. Peter Zumthor 
Op het gebied van de zintuiglijke architectuur is Peter Zumthor een van 
de meest vooraanstaande architecten. De reden waarom zijn architec
tuur bovenmaats zintuiglijk genoemd kan worden, is vooral omdat hij 
extra aandacht geeft aan de beleving van zijn architectuur door te !etten 
op de verschillende zintuigen. In zijn boekcn 'Atmospheres' en 'Thin
king architecture' legt hij het belang uit van de zintuigelijke belevingen 
en vooraJ ook op welke manier dczc vanuit het ontwerpproces bcnaderd 
kunnen worden. 

Het beste voorbeeld uit zijn architectonische euvre is het thermaalbad 

8 Kate 'e,hitL " 'l h~orl;ing , .. 1\l w agl'Jida li1r archilcclllfe, J.U Jlltbology uf 
archtlcc turallhcory. I Yl>5- l \l\15, I 996, [•, mccton rclutcclmal Press. Cambrid:c. p. 480" 

te Vals, Zwitserland. De manier waarop het baden-gedeelte logistiek in 
elkaar zit geeft veel keuzevrijheid in de routing. De grote keuzevrijheid 
houdt het gebouw open en maakt de beleving van de ruimte ongedwon
gen en daarmee ook rustig. De materialisering en detaillering is tegelijk 
subtiel en tactiel te noemen waardoor het materiaal volledig past bij de 
vorm en de functie van het gebouw. 
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CONTACT STIMULI 
pass1ve Touch 

air movement 
temperature 
rad 1at1on 
humid1ty 

SMELL 
INHALED STIMULI 
Primary odorants 

Camphoraceous 
Resinous 
Ethereal 
Pungent 
Burned 
Floral 
Sp1cy 
Mmty 
Musty 
Putnd 

B 
A 
s 
I 
c 

Pressure nd Tension 

DISTANT STIMULI 
-bmocular sensations of shape & size 

I 
HEARING 
DISTANT STIMULI 

ratios of color 
shade & shadow 
space 
motion 



5. De zintuiglijke ervaring 

De evolutionaire aanpassingen van de mens aan zijn omgeving, ofwel het 
zo optimaal mogelijk afstemmen van het lichaam op de omgeving, heb
ben geleid tot ons zintuiglijk systeem zoals dat nu is. De zintuigen zijn de 
systemen waardoor wij de omgeving kunnen interpreteren en hiermee 
is aile architectuur dus zintuiglijke architectuur te noemen. Zintuiglijke 
architectuur wordt als begrip meestal gebruikt om aan te geven dat een 
bepaalde architectuur bovenmaats zintuiglijk is, of dat een bepaalde ar
chitectuur meerdere zintuigen aanspreekt. De klassieke indeling van de 
vijf zintuigen - zien, horen, voelen, ruiken en proeven - is bij iedereen 
bekend en verdient op het eerste gezicht weinig uitleg. Echter, het belang 
van de zintuiglijke system en voor de beleving van de architectuur is der
mate groot dat het nuttig is om de theorieen over de zintuigen wat beter 
te bekijken . James J. Gibson heeft bijvoorbeeld vee) werk op dit gebied 
verricht en zijn theorieen zijn verrassend verhelderend en binnen de ar
chitectuur zeer bruikbaar. 

5.1. Zintuigen 

James J. Gibson heeft, voortbouwend op de 'gestalt'psychologie van voor
namelijk Koffka, zijn eigen paradigma ontwikkeld voor de beleving van 
de wereld om ons heen. In de gestaltpsychology wordt de waarneming 
van de wereld om ons heen omschreven als een herkenning van patronen 
en structuren. Het heeft echter nooit een sluitende theorie opgeleverd 
over de werking van het zintuiglijk systeem. Gibson lijkt hierin echter 
wei geslaagd.9 De uitgangspunten in zijn theorieen over de zintuigen zijn 
erg toepasbaar, bovendien voert hij het bruikbare begrip 'affordances' in. 
Gibsons indeling van het menselijke zintuigenarsenaal wijkt af van de 
klassieke indeling, maar blijft toch logisch, bovendien is de indeling in 
de architectuur erg bruikbaar. Zijn indeling is als volgt: 

9 

'The basic orienting system': Het systeem dat orientatie en evenwicht 
registreerd middels het evenwichtsorgaan; 

Crcti •u vun cam]H:.n: c,c,lDJt van Gucthc tot Gib> '"'· p. 94- 107 

'The auditory system': Het systeem dat de natuur en locatie van ge
luiden registreerd middels het oor en in sommige gevallen het hele 
lichaam; 
'The haptic system': Het systeem dat krachten, vormen, consistentie 
en dergelijke registreert middels de huid en de spieren en gewrich
ten; 
'The Taste-SmeJJ system': Het systeem dat de natuur van voedings
stoffen en allerlei vluchtige stoffen registreert middels de mond en 
neus. 
'The visual system': Het systeem dat optische structuren en daarmee 
objecten, bewegingen en plaatsen registreert middels de ogen. 

De indeling van Gibson is exact en zeer uitgebreid uitgelegd. Deze inde
ling is ook constructiever voor de vertaling naar de architectuur, voor
namelijk doordat het haptisch systeem ('haptic system') in deze indeling 
vee! meer inhoud dan enkel de tastzin. In combinatie met het orienta
tiezintuig ('basic orienting system') is het haptisch systeem juist ook de 
essentie van het beleven van de derde dimensie. 

5.2. Affordances 

Het begrip affordance is gelntroduceerd door Gibson. In het volgende 
citaat geeft Gibson aan wat hij bedoelt met het begrip: 

"The uflordance~ oftlJe eJw ironmml art: what it offi:r the animal, 1vhat it 
provides or fw·nishes, t'ithcr for good or ill The verb to alford is found in 
tht: dict iomn y, but the noun aliordnuet: is not. I !wve made i l up. I m ean 
by i l somt"th/n<7 thut re{ers to both th e.nvironmttill and the 11nimnl in 
a way thai no exJ~ I ing term dot:s. It implies tht.• c:ompi ·m r::ntarHy of the 
animal an d th CIH7funmcn r."10 

Het gaat bij dit begrip dus om de relatie tussen de belever en zijn omge
ving. De omgeving biedt mogelijkheden tot het gebeuren van gedragin
gen voor een bepaalde belever. Een ruimte kan verschillende (on)moge
lijkheden bieden voor verschillende soorten belevers. Kijk bijvoorbeeld 

] (I jarn~£ j . l ;;bson, " I he c'o logi · ! dpproil ch to vi m al pnc~pl!ort", 1986, l..tw" 

n~u l Erlb~ u 1n . lJ<) stoll . p . 127 
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naar de verschillen in mogelijkheden die een vijver biedt voor mensen 
of voor vissen, maar ook die van een normale trap voor volwassenen en 
voor peuters. Ook interessant in deze context zijn de beelden op pagina 
22. Welke aifordances bezitten de omgevingen? En welke mogelijkheden 
bieden ze ons daardoor? 

Voor de architectuur is de term aifordance dus de link te noemen tus
sen het fysieke object of omgeving en de beleving ervan. Om het be
grip verdere draagkracht en bruikbaarheid te geven, haalt Gibson ook 
het begrip 'niche' erbij. Het begrip wordt voornamelijk gebruikt binnen 
de ecologie, maar is ook hier nuttig. Een diersoort gebruikt en bezet ei
genlijk een soort van "niche" in de omgeving. Hiermee wordt niet aileen 
de leefomgeving van de diersoort bedoelt, maar het gaat vooral over de 
manier waarop de diersoort leeft dan waar hij leeft. Gibson suggereert 
dat een "niche" eigenlijk een groep van affordances is. Terugkijkend naar 
de voorkeuren waar Kaplan & Kaplan hun onderzoek naar deden, is ook 
te zien dat aifordances veel te maken hebben met effectief functioneren. 
Het volgende citaat van Gibson om dit te onderschrijven: 

"The natuml environment ofR·I ma11y ways offife, .1nd difft·rent ani mals 
have difli:rcnt ways n{/ifi::. Tht: nic.:ht· implit·. <l k ind of animal, und lhe 
anim al imp /ie, a kind o(nichc. Nott· the complem entarity oftht' two. Bul 
note <11 ·o that tl 1 · envimamenl il a wh I · with it> unlimited po ·sihiliti · 
exi. tcd p rior lo nnim ,1ls. ( .. .]There are all kind~ o( nutrk :nt in 1he world 
and ii/l sorts of ways of'gt.'tt ine [o ,cf; all sorts olshdters or hiding places, 
such ,, holes, cn·vices, and caves; all sorts of materials for making shel
ters, nests, mounds, h uts; all kin Is oilocomotion that the environmeJJ I 
m akes possible, such as swim ming, crawling, walking. climbing, 1/ying. 
nl,'Sc.' oikrings have been taken ;!dvantagt: oti the niche. have I een 0 -
cupied. But, {or all we lwow, there· m ay br: m any offerings o{ the cnvi
romncnt U1al have not been lak!.'n acil•antagt: o f. that is, niches n t yet 
occupied "11 

Vertaald naar de architectuur kan gezegd worden dat men een soort ni-

I l J li ltS ) . Gih,on. '"I he .,olo!lJ , I "'PI'fll«.h to ..,i~u .1 ! percep -on', L981\, LUI' · 
rc rK~ l rlbaulll, B 't.1n. p. tltl- 129 

ches maakt voor de doelgroep waarvoor men bouwt. De keuze van de 
architect is dan welke aifordances hij het gebouw mee wil geven. In het 
geval van deze ontwerpopgave is het de bedoeling een relatief grote hoe
veelheid affordances aan het gebouw mee te geven, vergelijkbaar met de 
soort affordances die in de natuurlijke omgeving aanwezig zijn. In feite 
zijn die aifordances in de natuur onbedoeld aanwezig zoals het vorige 
citaat al aangaf, ze worden niet opgedrongen maar zijn passief. Dit maakt 
de ervaring van de natuur vaak tot een ervaring van rust. Terwijl een 
omgeving die ook een grote veelheid aan affordances heeft, maar dan ac
tief aanwezig, zoals de straten van Tokio juist een tegengesteld ervaring 
oproepen. 

Door de veelheid aan affordances kan de belever van het gebouw meer 
eigen voorkeuren terugvinden. Hierdoor wordt de beleving van het ge
bouw interessanter, waarmee het afteiding en activiteit kan bieden. Van 
belang is ook dat dit op een ongedwongen manier aangeboden wordt, 
wat ook inhoudt dat het passief aanwezig moet zijn. 
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June be a an tal 1 bVo opperv1a1<.1a lotaal oppervlaKte 

kamer CPH 20 45 900 
kamar llexibel 16 57 912 

pndersleunende begeleidlng 1 312 312 

pndersteunende dienslen 1 113 113 

~handellng 4 173 692 

wembad 1 550 550 

bijru imten zwembod 2 30 60 

totaaJ 34/9 

PVE 

drie dimensionaal PVE 

vlekkenplan 



6. Ontwerpbenadering 

Voorgaand in dit verslag zijn vee! invalshoeken en uitgangspunten voor 
het ontwerp naar voren gekomen. In dit hoofdstuk zullen enkele belang
rijke uitgangspunten wat verder worden uitgelegd en toegespitst wor
den. 

6.1. Programma van eisen 

Het programma van eisen (afgekort: PVE) dat ik voor het ontwerp heb 
opgesteld is gebaseerd op de huidige locatie, de wensen van de bewoners 
en op het nieuwe PVE dat door het CPH is opgesteld. In het PVE is de 
opsomming van ruimten en hun oppervlakten kort weergegeven. Later 
is dit PVE vertaald naar een vlekkenplan en een drie dimensionaal sche
ma waardoor meer inzicht in het toekomstige gebouw verkregen werd. 

In het plan moet in ieder geval een nieuwe plaats komen voor: 
Een gemeentelijk zwembad; 
Therapieruimten voor het CPH; 
Personeelsruimten voor het CPH; 
Slaapkamers voor clienten van het CPH; 
Slaapkamers die eventueel door klanten van het resort gebruikt wor
den; 
Algemene ruimten. 

6.2. Ontwerpuitgangspunten 

Naast het programma van eisen heb ik naar aanleiding van het vooron
derzoek enkele ontwerpuitgangspunten opgezet die van speciaal belang 
zijn voor dit project 

6.2.1. Natuurlijk Iicht 
Omdat het dag- en nachtritme voor de patienten van groot belang is, 
is de aanwezigheid van natuurlijk Iicht een vereiste. Een zichtbaar ver
loop van de stand van de zon door de dag heen maakt het bewustzijn 

van het natuurlijke Iicht groter en geeft daarnaast mogelijkheid tot een 
grotere verscheidenheid aan kwaliteiten van plekken gedurende de dag. 
Een grote hoeveelheid natuurlijk Iicht en een uitgedachte orientatie van 
de ruimten ten opzichte van de zon zijn van belang voor het ontwerp. 
Daarnaast bevordert natuurlijk Iicht de aanmaak van melatonine. 

6.2.2. Openbare en private ruimten 
Het belang van de leefgroep voor het herstel is groot, de aandacht dient 
zich hier ook op te focussen. De bedoeling is dat de kamers voorname
lijk gebruikt worden om te slapen. De patienten worden gestimuleerd 
om aile andere activiteiten buiten de kamer plaats te Iaten vinden. Voor 
het ontwerp betekent dit dat ruim voldoende algemene ruimte aanwezig 
moet zijn en dat de private ruimten wei comfortabel zijn, maar niet uit
nodigen tot lang persoonlijk verblijf. Om toch aan enige persoonlijke 
afzondering te voldoen is het van belang om de algemene ruimte een 
diversiteit aan plekken mee te geven. 

6.2.3. Keuzemogelijkheden 
De vrijheden binnen de algemene ruimte moeten groot zijn, verge
lijkbaar met de vrijheden zoals Peter Zumthor die in zijn thermaalba
den geeft. Een veelheid aan keuzes geeft namelijk de mogelijkheid om 
verschillende personen met verschillende problemen hun eigen meest 
prettige plek te vinden. Daarnaast werkt het Iaten maken van keuzes bij 
voorbaat al positief voor de ervaring na het keuzemoment. Dit is te il
lustreren middels een leuk opvoedkundig truckje: "Eens even kijken. Jij 
mag vandaag kiezen: afwassen of de keuken uitvegen?" Het kind maakt 
nu zijn keuze en gaat met meer plezier dat karwijtje doen dan wanneer 
hij tot dat karwijtje zonder keuze verplicht werd. 

6.2.4. Actief gebruik 
Fysieke activiteit is zowel fysiek als mentaal bevorderend voor de doel
groep. Het gebouw, met de varieteit aan kwaliteiten, dient uitnodigend 
te zijn tot actief gebruik. Zichtlijnen kunnen ingezet worden om de in
teresse te stimuleren naar de achterliggende ruimte, hierbij kan gebruik 
gemaakt worden van de mysteriefactor die in het onderzoek van Kaplan 
& Kaplan naar voren kwam. Om juist ook de fysieke activiteit te stimu-
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verandering van snelheid (autolfiets omgevingsgeluid nag aanwezig etten op schaal en overgang naar natuur is ruikbaar uiterlijk gebouw als symbolische 
Aankomst naar voetganger) aanraakmogelijkheden omgeving 

duidelijke routing , aangepast naar overgang van verkeersgeluid naar verschillen voor auto en voetganger duidelijke routing 
vervoersmiddel natuur merkbaar 

gebruikte materialen en detaillering 
alstemmen op zicht 
lgeen overload 

nieuwe omgeving laag geluidsniveau mogelijkheid tot zitten bij de nieuwe omgeving hoort de vervolg moetlogisch zijn 
Entree geur van het gebouw 

letten op schaal geen ijzige stilte interessante haptische elemenlen, geen obstakels 
maar beperkt 

logische en duidelijke plek geen activiteit hoorbaar afwisseling tussen harde en zachte duidelijke receptie 
etementen 

hoge drempelwaarde vermijden een rustig geluid (natuurlijk) inzetten rustige natuurlijk ogende omgeving 
l11een tentoonstellinQ 

contact mel eerder geziene locatie laag geluidsniveau harde en zachte elemenlen evenlueel natuur ruiken geen confronterende opstelling 
wachtruimte (builen) meubels 

geen ijzige slilte aanraakbare materialen moe! wat te zien hebben {buiten) 
geen activiteit hoorbaar meubilair niet klinisch eventueel kunst I lotos 
buitenQeluid inzelten behaa!:Jiiike temperatuur 

duidelijke looproutes aanliggende luncties hoorbaar gericht op beweging en staande luncties mogen geroken worden routes duidelijk zichtbaar 
verkeersruimte men sen 

eilanden andere malerialen I hoogte geen harde klan ken v .h. !open hapti sch armer, geen tijd om stil te (crea I restaurant) functies duidelijk 
staan (later in het proces verwijderd) 

meer verlicht (overzicht) koeler ontdekking mogelijk 
plaats moet duidelijk te lokaliseren veel privacy aangepast naar schaal geur buiten zicht naar buiten 

slaapkamers zijn 
eigen maken van kamer mogelijk enkel buitengeluid materialen uit rest gebouw gebruiken geur gebouw bij verlaten kamer geen conlrontatie 

rustige vormgeving 
behaaglijk 
niet teveel luncties, vnl. slapen 

huiskamer centrale plek semi-gesloten en open zones haptisch rijk kollie zicht naar buiten 
contact met buiten tv alschermen verschillende schalen, geen kermis zicht op medebewoners behouden 
mogelijk evenwicht aanspreken (ret. zelf Iaten indelen 
hundertwasser) 

restaurant bij huiskamer en verkeersr. geen hard keukengeluid op zitniveau vormgeven keuken ruiken zicht op a Island 
eventueel verhogen geluid intiem houden, dempen vrije indeling houden eventueel kunst I lotos 
achteral niet te rijk vormgeven, r ich ten op restaurants leer (sum boliek) 

eten 
behandeltng lunctioneel algesloten van geluid haptisch arm niets niet te klinisch 

crearuimte bijvoorbeeld wei vrij niet klinisch niet te rijk 
hufterproof (crea) sommigen contact buiten (crea) 

anderen geen zicht 
zwembad los van gebouw goed isoleren voor gebouw hapti sch rijk chloor beperken tot zwembad contact met omgeving 

zichtbaar van buiten geluid dempen anders vormgegeven (straklklinisch) eventueel lavendel toepassen lunctie symbolisch zichtbaar 

hufterprool 
andere schaal 

zintuiglijk programma van eisen 



leren kan flexibel meubelair ingezet worden dat de aanpasbaarheid groot 
maakt. 

Daarnaast is het goed om in het gebouw middels bijvoorbeeld materia
lisering en detaillering minder direct aanwezige ontdekkingsmogelijk
heden te ontwerpen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van materiaal met 
grote tactiliteit die pas van dichtbij word ervaren. 

6.2.5. Orientatie en leesbaarheid 
Ondanks een grote diversiteit en hoeveelheid interessante zichtlijnen 
is het niet de bedoeling dat het gebouw desorientatie teweeg brengt. 
Duidelijk visueel contact met buiten helpt vee! bij het orienteren. Een 
overzichtelijk atrium waarin a!Je vloervelden en aanliggende volumes 
leesbaar zijn zal ook helpen bij de orientatie en het begrijpen van het 
gebouw, wat intu'itief gebruik in de hand werkt. 

6.2.6. Natuurlijke omgeving 
Vergeleken met de oude locatie van het CPH, heeft de nieuwe locatie vee) 
minder aanwezige natuur. De locatie is kleiner, waardoor de mogelijk
heid buiten rond te wandelen op het terrein vervalt. De manier om het 
gebrek aan aanwezige natuur te ondervangen is het integreren van dena
tuurlijke omgeving in de gebouwde omgeving. Dit kan door het gebouw 
atfordances van de natuurlijke omgeving te geven en door natuur fysiek 
in het gebouw aanwezig te Iaten zijn. 

6.3. Zintuiglijk programma van eisen 

Om de gewenste kwaJiteiten in de ruimten te krijgen, ben ik gestart met 
het opstellen van een zintuiglijk programma van eisen. Dit schema geeft 
aan welke zintuiglijke ervaringen ik graag zou wiUen hebben, opgedeeld 
per ruimte. Hierdoor wordt duideiijk welke affordances bij de verschil
Jende ruimten gewenst zijn, zodat ik tijdens het ontwerpen kan terug
koppelen. Door dit terugkoppelen tijdens de verschillende fases van het 
ontwerpproces is voorkomen dat de zintuiglijke ervaring ondergeschikt 
raakte aan andere componenten van het ontwerp. Op de pagina hier
naast is het oorspronkelijke zintuiglijk programma van eisen te zien. 

35 



Hoogtekaart Nederland 
bron: actueel hoogtebestand Nederland 

/ N 



7. Ontwerp 

Voor een vollediger begrip van dit hoofdstuk van het verslag is het aan 
te raden om de uitvouwbare tekeningen te gebruiken die in bijlage 2 te 
vinden zijn. 

7.1. Situatie 

Het project is gesitueerd in Groesbeek, een van de weinige Sterk heuvel
achtige gebieden die Nederland rijk is. Naast het resort 'de zeven heuve
len' is een plek waar voorheen het gemeentelijke zwembad stond. Deze 
plek, tezamen met het parkeerplein voor het resort, is genomen als her
rinrichtingslocatie. 

7.1.1. Groesbeek 
Geografisch gezien ligt Groesbeek ongeveer acht kilometer ten Zuid
Oosten van Nijmegen, vier kilometer van de Duitse grens. Groesbeek en 
omgeving karakteriseren zich door het heuvelachtige landschap met vee] 
groen. Om dit bijzondere natuurlijke karakter in ere te houden is door de 
gemeente een landschapsontwikkelingsplan opgesteld. In dit plan wordt 
benadrukt dat de natuurlijke omgeving in ere gehouden moet worden 
en dat er vooral ook gelet moet worden op de relatie tussen de bewoners 
I bezoekers en deze natuur. De beleving van de natuur is in dit ontwerp 
ook een centraal thema en past dus goed binnen het beleid van de ge
meente. 

7.1.2. Resort 'De zeven heuvelen' 
De locatie voor het gebouw zelf bevindt zich vlak naast het terrein van 
het Resort 'De zeven heuvelen' De zeven heuvelen beschikt over een vil
lapark ten Noorden van de locatie en een hotel met extra functies ten 
Westen van de locatie van de nieuwe kliniek. De extra functies die het 
hotelgedeelte biedt voor zijn klanten zijn onder andere een restaurant, 
zwembad, fitnessruimte, sauna en massages. Deze functies kunnen ook 
voor de clienten van het CPH goed gebruikt worden en bieden voldoen
de mogelijkheden tot ontspanning of fysieke activiteit. Het hotel en de 
locatie maken momenteel gebruik van het grote parkeerterrein wat voor 

het hotel aanwezig is. Het parkeerterrein wordt ontsloten via de Cranen
burgsestraat. 

7.1.3. Uitgangspunten locatie 
De meest bepalende punten die de locatie met zich mee bracht voor het 
ontwerp zijn de volgende: 

De locatie en de omgeving kenmerken zich door grote hoogtever
schillen. Bij de herinrichting is daar gebruik van gemaakt door het 
maaiveld op te tillen tot de hoogte waarop het zich wat verderop in 
het terrein bevindt. Dit optillen geeft ruimte voor een parkeerplaats 
en een openbaar zwembad. 
De geografische situering van het gebouw is bepalend geweest voor 
het ontwerp van het gebouw. De zon die in het Oosten op komt en 
via het Zuiden in het Westen weer onder gaat, heeft invloed op het 
uiteindelijke ontwerp van het gebouw. De ruimtes waar ochtend
of avondzon binnenkomt hebben bijvoorbeeld een duidelijke extra 
kwaliteit die benut zou moeten te worden. 
De situering van het gebouw op het terrein is van belang voor de 
beleving van de bezoeker. Naarmate het gebouw verder van de Cra
nenburgsestraat af ligt zal het zich in een steeds rustigere visuele 
en auditieve omgeving bevinden, verder van het verkeersgeluid weg 
naar een natuurlijkere omgeving. 
De architectuur in de omgeving is niet direct samenhangend. Zo 
zijn er duidelijk vakantievilla-, woning- en hoteltypologieen te 
ontdekken. De architectuur van het CPH hoeft mijns inziens niet 
binnen een bepaalde typologie te passen. Het is een gebouw met 
een geheel eigen functie die in opzet af wil wijken van de bestaande 
architectuurtaal van de psychiatrie en daar dus juist niet aan wil re
fereren. Door een bijzondere vormgeving krijgt het gebouw meteen 
ook een bepaalde symbolische waarde voor mensen, dje vooral voor 
de clienten van positief be lang kan zijn (zie hoofdstuk 'healing pla
ces'). De breking met de strengheid van de bestaande architectuur 
van psychatrische inrichtingen of ziekenhuizen zal waarschijnlijk 
ook bij buitenstaanders voor een positievere symbolische ervaring 
zorgen, waardoor het gebouw minder snel een vervelende bijklank 
krijgt in de omgeving. 
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Het feit dat de nieuwe locatie kleiner is dan de huidige locatie van 
het CPH betekent dat de natuurlijke omgeving met de gebouwde 
omgeving gelntegreerd dient te worden. Daarnaast moet nu het ge
bouw de mogelijkheid bieden tot het vinden van een plek voor de 
patient zelf, gezien dit voorheen makkelijk gedaan kon worden in de 
natuur die om heet gebouw heen aanwezig was. 

7.2 Nieuwe indeling van de locatie 

Voor een optimaal passende beleving voor de patient en de bezoeker van 
het hotel of villapark, is het nodig het terrein voor het hotel opnieuw in 
te richten. In de huidige situatie wordt het grootste gedeelte van het op
pervlak ingenomen door parkeervakken. Door de nieuwe terreininde
ling (zie bijlage 2: 'nieuwe situatie') komen er nieuwe openbare gebieden 
waar een rustiger omgevingsklimaat heerst. Dit is prettiger voor de klan
ten van het resort en de clienten van het CPH. 

7.2.1. Terreinaanpassing 
De hoogteverschillen die zo kenmerkend zijn voor de natuurlijke om
geving van Groesbeek, worden in de nieuwe situatie prettiger beleefd en 
nuttig ingezet. Waar eerst het terrein tot aan het hotel 3,5 meter opliep, 
kan men nu boven komen via een brede trap of via een lift. Het gebied 
boven is nu automatisch een voetgangersgebied, wat het veiliger en zowel 
visueel als auditief veel rustiger maakt. Onbewust wordt middels kleine 
hoogteverschillen, zicht- en mogelijke looplijnen een soort eigen territo
rium gecreeerd voor de herstelkliniek zodat deze onopvallend voldoende 
gescheiden blijft van de openbare functies. De kleine niveauverschillen 
op het terrein zelf zijn telkens 40 em omdat dit een goede zithoogte is en 
omdat deze, wanneer gewenst, toch overbrugbaar zijn. Hiermee geven 
de hoogteverschillen het terrein ook een haptische meerwaarde. 

7.2.2. Parkeergarage 
Het parkeren gebeurt nu onder het opgetilde maaiveld, wat de auto's vi
sueel en auditief wegneemt uit de beleving in het voetgangersgebied. Op 
sommige plekken zijn in het parkeerdak gaten gemaakt waardoorheen 
bomen groeien. Deze gaten zijn zo gepositioneerd dat zij tezamen met 

de hoogteverschiJlen de openbare ruimte boven de parkeergarage regis
seren. De parkeergarage biedt voldoende parkeerplek voor de bezoekers 
van het resort, villapark, CPH en het open bare zwembad. Vanuit de par
keergarage kan met een lift het bovengelegen voetgangersgebied bereikt 
worden. Deze lift kan ook gebruikt worden om goederen boven te bren
gen die vanaf daar weer verder vervoerd kunnen worden. 

7.2.3. Openbaar zwembad 
Op de locatie stond voormalig het openbare zwembad. Omdat hiervoor 
ook een vervanging gewenst is, is deze opgenomen bij de herinrichting. 
Het openbare zwembad is in het plan ingezet als belgeleidend element 
voor de entree van het terrein. Het zwembad is openbaar en mag die 
functie ook etaleren. Daarnaast vraagt een dergelijke openbare functie 
ook een goede bereikbaarheid, de plek op het terrein die het nu krijgt 
verzorgt goede toegang direct vanaf de straat of vanuit de parkeerga
rage. 

7.2.4. Openbaar restaurant 
Boven het zwembad aan het voetgangersgebied is een klein openbaar 
restaurant gepositioneerd. Dit restaurant is voornamelijk een onderdeel 
van het zwembad en biedt de gasten de mogelijkheid om boven in het 
rustige voetgangersgebied wat te eten of drinken. 

7.2.5. Positie van de herstelk.liniek 
De herstelkliniek is ongeveer 50 meter terugliggend op het terrein ge
plaatst. De afstand tot de openbare weg is hiermee redelijk groot waar
door het verkeersgeluid minder aanwezig is. Tussen het villapark en de 
achterkant van de kliniek is ook een stuk groen behouden, zodat het 
duidelijk een vrijstaand gebouw blijft dat niet lijkt te horen bij de rest 
van de bebouwing. Deze positie biedt daarnaast een wijds uitzicht op 
het oosten. 

7.3. Compositie en vorm van het gebouw 

Het gebouw is een compositie van gesloten en transparante volumes. 
De euclidische vormentaal die in de menselijke omgeving dankzij de 





architectuur steeds overheersender aanwezig is, staat haaks op de vrije 
ongedwongen vormen die de natuurlijke omgeving in zich heeft. Deze 
tegensteUing is ook in de vormentaal van het gebouw gebruikt. De ge
sloten volumes zijn een resultaat van de gewenste vrije vormen van de 
tussenruimte, die in de volgende paragraaf omschreven wordt. Deze 
vrije vormen beschikken allen over een rigide, rechte hoek. Deze rechte 
hoeken van de buitenschil maken het gebouw leesbaar doordat zij de be
eindigingen van het gebouw vormen. De rigide hoeken refereren aan de 
vee! voorkomende architectuur, aan datgene wat men gewend is, aan een 
'normaal' gebouw. Zonder rigide hoeken zou het gebouw moeilijk een 
plaats te geven zijn. Met de rigide hoeken verwerft het gebouw sneller 
een syrnbolische waarde van een gewoon gebouw in plaats van vreemde, 
onzekerheid oproepende ongedefinieerde gebouwde omgeving. De vrije 
vormen zijn een ontdekking richting de vrijere vormentaal die archi
tectuur ook kan bieden en die dichter bij de vormentaal van de natuur 
komt. 

De compositie bestaat dus uit vier vrije - en twee sterk orthogonale vor
men. De vier volumes met de vrije vorm zijn zo gepositioneerd en ge
vormd dat zij een binnenruimte creeren met uitdagende zichtlijnen, veel 
daglicht en voldoende orientatiemogelijkheden. De othogonale volumes 
zijn gemaakt van glas en hout en vormen de bouwfysische grens. Deze 
twee volumes staan onder een kleine hoek met de rest van het gebouw 
zodat er een duidelijke entree gevormd wordt. Nu wordt er voldoende 
varieteit aan plekken toegevoegd aan het gebouw, wat Iicht, plafond
hoogten, binnen en buiten ruimten betreft. Daarnaast zorgt de hoek
verdraaiing ervoor dat de orthogonale volumes zich distantieren van de 
orthogonale hoeken van de vrije vormen. 

7.4. Entree 
De orthogonale vorm markeert de entree, de plek van doorgang wordt 
gemarkeerd door een duidelijk metalen kader dat tevens kozijn is. De 
manier waarop het gebouw gebruikt moet worden is door de markering 
erg leesbaar. De leesbaarheid zorgt ervoor dat een intu"itief duidelijk ge-

bouw gecreeerd wordt wat prettig is voor de doelgroep. 

Wanneer men binnen in het gebouw komt, is de receptie niet te missen. 
Wanneer men voor het eerst als client arriveert, zal men door de recep
tioniste naar de wachtruimte worden verwezen. Dit is voor vee! clienten 
een moeilijk moment, en het is dan ook belangrijk dat men niet tentoon
gesteld staat. Toch moet ook de normale doorgang naar het gebouw dui
delijk zijn. Dit is in het on twerp opgelost door de vrije vorm te gebruiken 
om een receptie te creeren en daarmee de zichtJijn van de receptie en 
wachtkamer naar het interne gebouw te doorbreken. Om toch een intu
itief be grip van het gebouw te behouden is een vloeiende vorm gebruikt 
die de hoofddoorgang aangeeft. 

7. 5. Tussenruimte 
Mijn beginvoorstelling van een healing environment voor mensen die 
rust nodig hebben week erg af van de architectuur die ziekenhuizen of 
bijvoorbeeld psychiatrische inrichtingen12 kenmerkt. De klinische (zin
tuigloze) omgevingen en de vormgeving waar de functie vanaf druipt 
geven weinig psychische rust. Een goed voorbeeld hiervan is de doelge
richtheid van de gangen in de ziekenhuizen. De voornaamste affordance 
die de gang overbrengt, is de mogelijkheid om te gaan van de ene naar 
de andere kant. Deze dwingendheid binnen de architectuur is niet erg 
geschikt binnen mijn ontwerpopgave. Natuurlijke omgevingen geven 
door hun zintuiglijke rijkheid, vrijheid en vaak ongedwongenheid juist 
wei vee! psychische rust. Mijn bedoeling is dus om een binnenruimte te 
maken die dient als verkeersruimte, maar die vooral het idee geeft dat 
men er ook graag zou verblijven, dat er iets te ontdekken valt. 

Een citaat dat achterafverbazingwekkend goed aansluit bij mijn benade
ring van de opgave komt van Peter Zumthor en gaat over zijn thermaal
baden te Vals, Zwitserland: 

"'Let me give you an cxamph:, in cO!llltX.tion wiUJ some thermal baths 
we built. l1 was incredihfv important (or us to induce .r en ·e of f reedom 

12 
Wormer 
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of movement, a m ilieu for strolling, n mood th<ll had less to do wilh 
directing people than seducing thc·m . llospital corridors are all about di
recting people, for e.wrnplc, but then: is also the gentler art of eduction, 
o{gelfing people to let go, to sauntct; <md thai lies within th p owers o{ 
an anhitcc/. The :Jbility 1 am speaking oiis r<1ther akin to designing a 
st11ge sc!Ung. directing ;1 play 
In th ·s · baths we tried t fi 11d a way u( bringing ·eparate parts o{ the 
building together .;o that they r rmcd their own alta-hmt:nts, <!.> i t wen·. 
'/hat is whut w~· were trying to do, ;wyway; 1 don 't know if rve sue ce
ded - I don t th ink we did bwJ!)~ 77n~sc were spaces you would nter 
nnd hegin to Feel you could stay there - th:ll you were n t j ust pa..o;sing 
through. ·· 1 ' 

7.5.1. Organische vormen 
Door de binnenruimte organisch vorm te geven en te )etten op de looplij
nen, zichtlijnen en gewenste verblijfsplekken, is een ruimte gevormd die 
vrijheid en ongedwongenheid biedt, terwijl het toch dient als verkeers
ruimte. Door de vormen is er vee) meer te ontdekken aan de ruimte. Men 
kan niet direct alles zien, maar bij beweging ontvouwd zich steeds meer 
van de vorm. Deze manier van ontdekken in het gebouw werkt conform 
de mysteriefactor van Kaplan & Kaplan. Daarnaast wordt op deze ma
nier de bezoeker eerder afgeremd als voortgestuwd zoals bij de direct 
te begrijpen doelgerichtheid van de ziekenhuisgangen. Het tempo in de 
binnenruimte ligt laag, wat past bij de functie van het gebouw. 

Het implementeren van de organische vormen is aantrekkelijk en op de 
hiervoor beschreven manier passend bij de doelgroep, maar het is perti
nent niet de bedoeling dat het gebouw desorienterend wordt. Leesbaar
heid is dus van groot belang. Een tweetal factoren in dit ontwerp onder
vangen dit probleem. Leesbaarheid is aanwezig in de duidelijkheid van 
de orientatie door de grote transparantie naar buiten op het noorden, 
oosten en zuiden. Daarnaast is het midden van het gebouw vormgege
ven als een groot atrium dat de basismorfologie van het gebouw bloot
geeft. Er mag dus wat te ontdekken zijn, maar dan wei met constante 
wetenschap van waar men is. 

7.5.2. Varieteit aan kwaliteiten 
De ruimte tussen de vrije vormen en binnen de bouwfysische grens is 
een grote binnenruimte. Dankzij de zichtlijnen, hoogteverschillen, licht
inval, verdiepingsvloeren en toegevoegde meubels met planten en wa
ter zal deze ruimte een varieteit aan kwaliteiten bieden. Passend bij de 
veelheid aan individuen en gebruikseisen van algemene ruimten, biedt 
de binnenruimte nu voldoende mogelijkheden tot prettige en optimaJe 
benutting. Er is gekozen voor een grote binnenruimte in plaats van ver
schillende huiskamers en afgezonderde zithoeken, wat eigenlijk gang
baarder is. De reden hiervoor is dat voor het herstel van de patienten de 
leefgroep van erg grote invloed is. De grote ruimte heft dus de fysieke 
afzondering van de individuen op en motiveert onbewust het contact 
tussen de individuen. 

In het gebouw zelf is gelet op de intu'itie als leidraad voor het gebruik. 
Het overzicht over aile verdiepingsvloeren op de verschillende hoogten 
en het zicht naar buiten biedt onbewust een goed begrip van het gebouw. 
Voorbeelden van de verschillende kwaliteiten in de tussenruimte zijn de 
ochtendruimte op het oosten, het verhoogde zitgedeelte bij de planten en 
het water en het huiskamergedeelte onder de verdiepingsvloer. 

Midden in de binnenruimte is een element geplaatst waarin zich vee) 
groen en water bevindt. Dit groen en water zorgt voor een merkbaar 
ander klimaat op die plek doordat het het groen en het water de tem
peratuur wat verlagen en dat er schaduw geboden wordt. Het meubel 
is 500 mm hoog gemaakt en dient daarmee ook aJs zitmeubel. Dat het 
groen en water zo centraal in de ruimte is geplaatst heeft te maken met 
de meerwaarde die zij hebben als elementen van de eerder besproken 
healing environment. 

7.5.3. Meubels 
Het beleven van de verschillende plekken wordt vergemakkelijkt door 
een verplaatsbare stoelen met handvat in de leuning en wieltjes. De stoe
Jen zijn net als het gebouw zo intu'itief mogelijk vormgegeven. 





Een ander meubel dat is ontworpen ter ondersteuning van het archi
tectonisch concept van het gebouw is de zitbank. Door in het leuning
gedeelte van de zitbank een plantenbak op te nemen, wordt een natuur
lijke afscherming gecreeerd. Hierdoor wordt de zitbank automatisch een 
zintuiglijk afgeschermde zithoek doordat bijvoorbeeld het tv-licht en 
-geluid gedeeltelijk afgeschermd worden. 

7.6. Vloervelden 
Om een speelsere indeling en interessantere ruimten te krijgen zijn de 
verdiepingshoogten niet overal gelijk. De volumes aan de zuidzijde van 
het gebouw hebben twee verdiepingsvloeren, waarvan de tweede een 
daktuin vormt. De noordelijke volumes hebben twee verdiepingsvloe
ren waarop zich in beide gevallen slaapkamers bevinden. Doordat bij de 
huiskamer, het restaurant en enkele therapieruimten de verdiepingsvloer 
wat hager ligt, krijgt men een andere beleving van deze ruimte wat de 
varieteit in het gebouw vergroot. 

7.7. Interieur vrije vorm volumes 
Waar de tegenste!Jing tussen orthogonaliteit en vrije vorm in de com
positie van het gebouw al naar voren kwam, wordt op persoonlijk bele
vingsniveau deze tegenstelling pas echt duidelijk in de interieurs van de 
vier organisch gevormde volumes. De binnenwanden delen de ruimten 
zeer euclidisch in. De confrontatie tussen vrije vorm en orthogonale bin
nenwanden is niet echt geregisseerd en vindt dan ook op verschillende 
plekken plaats, waardoor het een duidelijke getoonde confrontatie blijft 
die de tegenstelling ondersteund. 

7.8. Slaapkamers 
Zoals eerder aangegeven is het de bedoeling dat het een functioned en 
redelijk eenvoudig slaapvertrek is. Het wonen en herstellen dient zich 
hier niet af te spelen. Factoren die van belang zijn, zijn voldoende uit
zicht op buiten en voldoende daglicht om het dag- en nachtritme dat 
hoort bij de behandeling te ondersteunen. De slaapkamer is voor de cli
ent de enige echt af te sluiten persoonlijke ruimte, een klein bureau met 
stoel is dan ook gewenst. Om de mogelijkheid tot flexibel gebruik van het 
gebouw te ondersteunen zijn de kamers standaard voorzien van een twee 

persoons bed. De slaapkamers kunnen hiermee functioneren als soort 
hotelkamer. Op deze manier zijn nu ook aBe slaapkamers geschikt voor 
flexibel gebruik, waar voorheen het plan was om verschillende soorten 
kamers te maken. 

7.9. Logistiek 
Om de verschillende niveaus in de volumes te bereiken zijn een viertal 
stijgpunten in het antwerp opgenomen. Er zijn twee primaire - en twee 
secundaire stijgpunten. De primaire stijgpunten zijn goed zichtbaar. De 
secundaire stijgpunten zijn minder prominent aanwezig, maar kunnen 
wei een kortere route bieden naar de gewenste ruimte. Door de vier stijg
punten is de mogelijkheid binnen het gebouw gecreeerd om via verschil
lende routes op dezelfde plek aan te komen. Op een ongedwongen ma
nier is dus een extra mogelijkheid toegevoegd die aanspraak kan maken 
op fysieke activiteit. 
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8. Materialisering 

De materialisering van het gebouw bestaat in basis uit 6 soorten mate
rial en, te weten: 

OkerkJeurig stukwerk voor de vrije vormen; 
Grijze steenachtige vloeren; 
Aluminium kozijnen en leuningen; 
Zachte rode meubels; 
Glas; 
Hout voor de orthogonale vormen. 

Er zuUen in principe geen andere materialen te vinden zijn. De opzet 
uit de 6 basismaterialen maakt het gebouw coherent en leesbaar. De 
materialen verschillen onderling zoveel van elkaar dat zij, bij confronta
tie, mooi tegen elkaar afsteken. 

8.1. Vrije vorm volumes 
Om een egale vrije vorm te krijgen, is gekozen voor de opzet van een 
stalen hoofdconstructie, met aluminium opbouw. De aluminium Jiggers 
kunnen in de juiste kromming gebogen worden. Daarna worden zij op 
de stalen constructie bevestigd en afgewerkt met StoVeroteci~ beplating. 
Op deze manier is een egale gevel gevormd die in staat is om het hele 
gebouw constructieve draagkracht te geven. Er zijn op sommige plekken 
nog extra kolommen nodig in de ruimten, deze zijn echter of in de kas
tenwanden geplaatst, of op plekken in grote vrije ruimten waar zij visuele 
ondersteuning van de orthogonaliteit van de binnenwanden bieden. Het 
afwerkingsmateriaal waarvoor gekozen is bij de vrije vorm, is stukwerk. 
Stukwerk heeft een natuurlijk karakter en een hoge mate van tactiliteit, 
wat aansluit bij de gewenste zintuiglijkheid in het ontwerp. 

8.2. Orthogonale volumes 
De orthogonale volumes zijn opgebouwd uit horizontale Jiggers waar
tussen glas is geplaatst. De Jiggers fungeren als soortement lamellen, die 
bij !age zonstand (winter) meer zon doorlaten dan bij hoge zonstand (zo
mer). De hoogten van de Jiggers zijn afgestemd op de doorkijkhoogte 
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van de belever in het gebouw. Op de kijkhoogte is daardoor altijd vol
ledig zicht naar buiten. De variatie die is aangebracht in de afstand van 
de Jiggers ondersteund ook dit uitgangspunt, maar biedt daarnaast mo
gelijkheid tot het plaatsen van zonwering in de vorm van electrochroma
tisch glas. Factoren waarmee rekening gehouden moest worden bij het 
gebruik van dit materiaal, zijn de maximale maat (IOOOmm x lSOOmm) 
van het glas en het feit dat het glas aan twee zijden op stroomvoorziening 
moest worden aangesloten:S Aangezien dit materiaal in aanschaf relatief 
duur is, is ervoor gezorgd dat het niet over de hele glasgevel toegepast 
wordt. De grote openingen op zichthoogte zijn bijvoorbeeld niet voor
zien van zonwering waardoor zij ten aile tijden zicht naar buiten bieden. 
Daar waar de Jiggers een afstand hebben die kleiner is dan 800 mm is 
geen electrochromatisch glas toegepast vanwege de zonwering die de 
lamellen dan al voldoende bieden. Het gebruik van electrochromatisch 
glas kan terugverdient worden doordat het de kosten van airconditio
ning bespaard. In het concept van het gebouw is daarbij gekozen voor 
een groot aantal ramen bij de daktuin en (zie gevelaanzichten). In de bin
nenruimte zal de warme Iucht opstijgen. Deze Iucht kan dan natuurlijk 
geventileerd worden door de ramen bij de daktuinen. 

8.3. Binnenwanden 
De binnenwanden zijn bekleed met bout dat is aangebracht in een verti
cale structuur. Het bout is gekozen vanwege zijn zintuiglijke eigenschap
pen: warm, tactiel en relatief zacht. De structuur is gekozen omdat deze 
het orthogonale karakter van de binnenwanden ondersteund en daar
mee een goede tegenste!Jing biedt tot de vrije vormen. Op de wanden 
zijn wandlichten aangebracht die zacht strijklicht geven waardoor het 
materiaal en de structuur geaccentueerd worden. De deuren in de bin
nenwanden zijn voornamelijk schuifdeuren. Deze deuren schuiven in de 
wand, wat een rustiger en strakker beeld oplevert. 

Aan de binnenwanden is een subtiel detail toegevoegd in de vorm van 
een horizonta\e snede door het materiaal. De snede loopt in aile bin
nenwanden in het gebouw op dezelfde hoogten. De afstand van de vloer 
tot de snede zal door de hoogteverschillen van de v\oeren varieren. De 
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snede wordt hiermee een tactiel detail dat de hoogteverschiUen in het 
gebouw benadrukt, maar vooral ook een extra ontdekkingskans in het 
gebouw biedt. 

8.4. Vloeren 
De vloerpakketten zijn 400mm dik, zodat de vloer ruimte heeft om grote 
overspanningen op te vangen en op andere plaatsen leidingen op te ne
men. Op de vloeren worden lichtgrijze tegels aangebracht van het type 
'Ptr 1580 grigio nat: 16 van 15 mm breed met verschillende lengten. De 
plafonds worden in dezelfde kleur afgewerkt, zodat de coherentie groot 
blijft en de vloeren duidelijke aparte elementen binnen het gebouw zijn. 
De tegels liggen parrallel aan de hoeken van de vrije vorm volumes, hier
door zal de hoekverdraaiing die de orthogonale volumes hebben meege
kregen door de tegels verduidelijkt worden. 

8.5. Meubels 
De meubels zijn eigenlijk de elementen in een gebouw die van nature een 
grote relatie hebben met het haptische zintuigsysteem. Door de meubels 
vorm te geven zodat deze verplaatsbaar zijn, is era! extra aanspraak op 
dit zintuig gemaakt. Ook wat betreft het materiaal kunnen de meubels 
interessante meerwaarde leveren. Voor de stoelen, banken en de vaste 
meubels waarin zich de planten en het water bevindt, heb ik gekozen 
voor een speciaal soort schuim dat de naam 'memory foam' draagt. Het 
schuim heeft de bijzondere eigenschap dat het de haptische activiteit 
die heeft plaatsgevonden toont doordat het erg langzaam naar zijn oor
spronkelijke vorm terugkeert. Door juist deze beinvloedbaarheid door 
de gebruiker ook bij de vaste meubels in te zetten zal de gebruiker zich 
bewuster worden van zijn gebruik van - en zijn contact met het gebouw. 

8.6. Borstweringen 

De borstweringen zijn noodzakelijk voor een veilig gebruik van een ge
bouw. Helaas zijn de borstweringen niet altijd even mooi te noemen. In 
dit project is gekozen om voor de borstwering een speciaal materiaal te 
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gebruiken waardoor de borstwering meer dan aUeen een noodzakelijke 
oplossing wordt. Er is gekozen voor een aluminium net, vergelijkbaar 
met het materiaal 'koolshade', dat tussen de leuning en de vloer aange
bracht. Dit net is voldoende transparant en biedt de gewenste veilig
heid. Door aluminium te gebruiken voor de kozijnen, leuningen en de 
borstweringen, wordt een materiaal in het gebouw toegevoegd met grote 
hardheid en temperatuurgeleiding. Een koud, hard materiaal tegenover 
het zachtere en warmere hout en stukwerk. 



9. Conclusies 

De twee onderwerpen 'healing environment' en 'zintuiglijke architec
tuur' zijn gecombineerd in de ontwerpopgave voor een psychisch her
stelkliniek. Uit de behandelwijze van het CPH blijkt dat voornamelijk de 
sociale werking van de 'leef'groep van belang is voor het herstel. Dit dient 
bij voorkeur plaats te vinden in een natuurlijke omgeving. De onderzoe
ken die bij Planetree en het SWIZ zijn verzan1eld, leveren wetenschap
pelijk bewijs voor de natuurlijke omgeving als healing environment voor 
de door mij gekozen doelgroep. 

De probleemstelling die het startpunt vormde van de opgave: "Op welke 
manier kan de natuur als uitgangspunt genomen worden om een zin
tuiglijk prettig gebouw te creeren voor mijn doelgroep?': is gedurende 
het verslag breder geworden. De 'leef'groep als invloedrijke factor voor 
het herstel en de omgevingen van Gesler hebben geleid tot een wat bre
der inzicht in de mogelijkheden die architectuur kan bieden voor de 
doelgroep. De omgevingen van Gesler (gebouwde -, natuurlijke -, sym
bolische - en sociale omgeving) en de factoren van Kaplan & Kaplan 
(complexiteit, coherentie, leesbaarheid en mysterie) zijn nuttige hand
vatten gebleken voor het creeren van een healing place. 

Het uiteindelijke ontwerp van de kliniek biedt juist voor de 'leef'groep 
een perfecte 'niche' om zich te manifesteren. De grote algemene ruimte 
met de verscheidenheid aan plekken biedt voldoende mogelijkheden 
tot een aangenaam verblijf omdat aan verschillende persoonlijke- en 
groepsvoorkeuren voldaan kan worden. 

Het gebrek aan natuurlijke omgeving op de locatie, en daarmee ook het 
gebrek aan de mogelijkheid voor de client om zich even te onttrekken en 
een plek voor zichzelf te vinden, wordt in het ontwerp op de volgende 
manieren opgevangen: 

De fysieke aanwezigheid van natuur in de vorm van planten, water 
en daktuinen; 
De atfordances van de natuur zijn vertaald naar de architectuur, 
bijvoorbeeld door het gebruik van interressante zichtlijnen, tactiele 

materialen en verschillende zintuiglijke ervaringen; 
De vrijheid die de natuur biedt met de verscheidenheid aan plekken 
met verschillende kwaliteiten is als centraal thema voor het gebruik 
van het gebouw genomen 

De ontwerpopgave heeft geresulteerd in een gebouw dat op zijn eigen, 
bijna eigenwijze, manier volledig is afgestemd op de behoeftes van de 
doelgroep. De natuurlijke affordances zijn geherintroduceerd in de ge
bouwde omgeving, waardoor het gebouw de mogelijkheid biedt het 
herstel van de client te bevorderen: 'Recover discovery & Discover re
covery'. 

Het is een gebouw geworden met een bijzonder karakter dat niet in een 
standaard typologie te passen is. Een gebouw dat een soort statement 
maakt tegen de orthogonale, klinische architectuur die in dit soort opga
ven te vaak neergezet wordt. 
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10. Nawoord 

Ik heb het atelier en onderwerp gekozen vanwege mijn interesse voor 
het zintuiglijkere dee) van het architectonische paradigma. De meervou
dige aanspraak van de zintuigen verdient in de architectuur mijns in
ziens meer aandacht. In dit project heb ik geprobeerd om een gebouw te 
creeren waarin deze aandacht wei gegeven is. In de toekomst zullen mijn 
voorkeur en sommige theoretische uitgangspunten waarschijnlijk vaker 
op de principes van dit project terugvallen. De in dit project bestudeerde 
en uitgewerkte stof is daarom dan ook geen eindpunt te noemen. 

Voor de totstandkoming van dit project ben ik een aantal personen dank 
verschuldigd. Allereerst wil ik mijn begeleiders en ateliergenoten be
danken voor hun ideeen, visies en kritieken. Daarnaast bedank ik Theo 
Schoutsen en Rob Conijn van het Centrum Psychisch Herstel voor de 
try-out, hun nuttige informatie en de mogelijkheid mee te gaan in de 
werkelijke ontwikkeling van een dergelijk project. Als laatste wil ik mijn 
vriendin en mijn familie bedanken voor de hulp en kritiek die zij gebo
den hebben . 

S.l 
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Bijlage 1: Visualisaties 

Voor de visualisaties is gebruik gemaakt van een programma dat het 
Iicht berekend zoals dit ook in werkelijkheid zou werken. Voor het 
maken van een visualisatie, moeten bijvoorbeeld ook isowaarden en 
sluitertijden ingesteld worden. Door het opgeven van de locatie, wordt 
de zon automatisch goed gezet op de ingegeven tijd en datum. Door 
de camera in het programma op ooghoogte een 35mm lens te zetten, 
worden beelden gecreeerd die zoveel mogelijk de werkelijke beleving 
benaderen. 
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Bijlage 2: Uitvouwbare tekeningen 

In deze bijlage zijn de volgende tekeningen te vinden: 
Nieuwe terreinindeling, schaall:600; 
Plattegrond begane grond, schaal I :300; 
Plattegrond eerste verdiepingen, schaall :300; 
Plattegrond tweede verdiepingen, schaal I :300; 
Doorsnede I :300. 
Gevelaanzichten 1:300 
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