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Inleiding 

Mijn afstudeeropdracht is ontstaan vanuit de klimaatverandering die gevolgen heeft 
op de manier van leven in Nederland. Deze verandering leidt ertoe dat we in 
Nederland steeds meer op het water gaan wonen, omdat polders en andere gebieden 
teruggegeven warden aan de zee en de rivieren. Daarnaast neemt de vraag aan 
bouwgrond alleen maar toe. De woonboten zijn een goed voorbeeld van op het water 
wonen en in de loop der jaren heeft zich ook een nieuwe vorm ontwikkeld, de 
woonark. De woonboot is eigenlijk een herbestemd schip en de woonark een simpele 
verbastering van hetgeen op het land gebouwd wordt. Vanuit deze constatering ben ik 
gaan onderzoeken of het mogelijk is een drijvend gebouw een eigen object te la ten 
vormen. Zodoende ben ik opzoek gegaan naar wat een nieuwe identiteit voor een 
drijvend gebouw moet inhouden. In het verslag begin ik bij de klimaatverandering 
waarna geleidelijk toegewerkt wordt naar de doelstelling. Daarna volgen diverse 
onderzoeken die antwoord geven op de onderzoeksvraag. De ondervindingen zijn 
verwerkt in een ontwerp dat in het laatste deel van het verslag toegelicht wordt. 
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DEEL I; De afstudeeropdracht 
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1.1 Klimaatverandering 

De hele wereld kan niet meer om de klimaatverandering heen. Een 
verandering die door ons, de mens, in gang gezet is. We 
verbruiken fossiele brandstoffen zeals gas, steenkool en olie. 
Hierdoor neemt de uitstoot van broeikasgassen toe en stijgt de temperatuur op aarde. 
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C02 is de belangrijkste boosdoener. In de afgelopen twee decennia is de concentratie 
C02 met 30 % toegenomen. Dit heeft ongeveer een halve graad aan temperatuur 
stijging tot gevolg. Dit lijkt niet veel, maar de werkelijkheid is anders. Overal in de 
wereld worden records verbroken. De warmste zomer van de afgelopen eeuw, de 
hevigste storm van de afgelopen 50 jaar en ga zo maar door. Het zijn de 
verschijnselen die wij allen direct waarnemen. Een ander verschijnsel waar wij 
minder snel rekening mee houden is het smelten van de ijskappen. Door het 
smeltingproces is de zeespiegel al 10 tot 20 cm gestegen en dit wordt in de toekomst 
alleen maar meer. Daarnaast schuiven klimaatzones op, waardoor er veranderingen 
plaatsvinden in de voedselproductie en de waterkringloop. 

Veel landen zijn tot afspraken gekomen wat betreft de uitstoot van C02. Elk land 
heeft zijn verplichting de uitstoot te verminderen. Helaas kan dit de vele grote 
veranderingen in het klimaat niet tegenhouden. Het probleem is immers al in gang 
gezet. Met deze maatregelen kan er tot nu toe alleen maar voor gezorgd worden dat de 
problemen niet exponentieel toenemen. 
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1.2 Gevolgen voor Nederland 

In Nederland zijn de gevolgen van de klimaatsverandering goed te merken. Deze 
komen tot uiting door de zee en de (grote) rivieren. 

1.2.1 Zee 
De zeespiegel stijgt en zorgt ervoor dat we in Nederland onze dijken steeds meer op 
moeten hogen om onze voeten droog te houden. Ondertussen kantelt Nederland als 
gevolg van geologische ontwikkelingen in het aardoppervlak, waarbij de kop van de 
provincie Noord-Holland steeds dieper weg zakt en de Vaalserberg in Zuid-Limburg 
steeds hoger komt te liggen. Dit betekent dat het zeegebied steeds lager komt te 
liggen. De dijken steeds maar ophogen helpt op een gegeven moment niet meer. 
Nederland loopt het risico om bedolven te worden door de zee. Veertig procent van 
het landoppervlak zal dan verdwijnen, 
waaronder de Randstad. 

1.2.2 Rivieren 

40 % van Nederland onder water 

De grote rivieren voeren het water, dat voor een groot deel uit de rest van Europa 
afkomstig is, af naar de Noordzee. Door de klimaatverandering valt er in de 
winterperiode steeds meer regen in een kortere periode en krijgen de rivieren daardoor 
veel water te verwerken. In Nederland heeft dit overstromingen tot gevolg, waarbij 
huizen blank kunnen komen te staan In de zomerperiode valt er veel minder regen dan 
normaal en er zijn daardoor meer droge periodes, waarbij de landbouwgronden 
verdrogen en de gewassen kapot gaan. De ene helft van het jaar heeft Nederland dus 
te kampen met een watertekort en de andere helft van het jaar met wateroverlast. 
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1.3 Oplossing 

1.3.1 Oude strategie 
Eeuwen lang heeft Nederland tegen het water gevochten door de duinen op te hogen, 
de Afsluitdijk aan te leggen en de Deltawerken te bouwen om ons te beschermen 
tegen de zee. Dijken werden aangelegd om de rivieren in bedwang te houden. Om 
nieuwe dorpen en steden te bouwen worden gebieden ingepolderd om meer leefruimte 
te krijgen,. Hierbij worden de polders droog gehouden door gemalen en molens die 
het gebied vierentwintig uur per dag leegpompen. Het is dus al jaren een continu 
strijdt tegen het water die op twee fronten wordt uitgevochten. Vroeg of laat gaan we 
het verliezen, doordat Nederland kantelt en de zeespiegel stijgt. 

1.3.2 Nieuwe strategie 
Nederland is gedwongen tot een nieuwe strategie. Daarbij wordt niet meer tegen het 
water gevochten, maar probeert men met het water te leven. Polders en andere delen 
van het land worden weer teruggegeven aan de zee of aan de rivieren. Recent is een 
deel van de Biesbosch terug gegeven aan de natuur, waardoor de Maas en de Rijn 
invloed hebben op het gebied. Dit artikel is te vinden in bijlage I. Speciale 
overloopgebieden langs de rivieren worden aangewezen om in geval van 
wateroverschot het water daar te bergen. Een grotere verandering vindt plaats in het 
omgaan met deze ontwikkelingen. De infrastructuur en de bebouwing dient hier 
steeds meer op aangepast te worden, mede doordat er steeds meer behoefte is aan 
bouwgrond. De oplossing voor Nederland ligt in het combineren van waterberging en 
wateroverloopgebieden met bebouwing en infrastructuur. Op deze manier ontstaat er 
een win-win situatie (1+1 =3) dat duidelijk wordt weergegeven in de onderstaande 
afbeeldingen. 

Natte winters 
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De oplossing. Ten alle tijde genoeg water. Overtollig water wordt opgevangen in overloopgebieden . De infrastructuur en het 
leefmilieu wordt aangepast aan deze nieuwe vorm van !even. 

Vee! partijen in Nederland zijn met dit onderwerp bezig, omdat het steeds belangrijker wordt 
om daar nu al goed over na te denken . Vrij recent verscheen dit artikel op teletekst. 
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1.4 Bebouwing op bet water 

1.4.1 Oude vorm 
De oudste vorm van op het water leven is de welbekende woonboot. De woonboten 
vindt men vooral in steden die over grachten beschikken. Amsterdam is het beste 
voorbeeld. Daar komen dan ook veelvuldig de twee oudste soorten woonboten voor, 
te weten: 

-het woonschip 
Een omgebouwd oud binnenvaartschip, veelal van staal of ijzer. 

-het woonvaartuig 
Een omgebouwd oud binnenvaartschip, waarbij men alleen de romp van het schip 
gebruikt. 

Beide woonboten zijn oude schepen die herbestemd zijn. Men kan er nu op wonen. 
Het schip is daarbij zijn functie als vervoersmiddel verloren. 

1.4.2 Nieuwe vorm 
De nieuwe vorm woonboot onderscheidt zich van de andere twee soorten, doordat het 
hier gaat om een plateau van staal of van beton. Beton wordt tegenwoordig het meest 
toegepast, omdat dit ten opzichte van staal nagenoeg onderhoudsvrij is. Het gaat hier 
over de woonark: 

-·· ~· 
Vandaag de dag zien we varianten van de woonark verschijnen. De twee oude 
woonboot vormen zijn achterhaald. Zo zien we dat hier in Nederland, Canada en de 
VS verschillende soorten woonarken ontstaan. 

1.4.3 Overeenkomst 
De woonboten en woonarken hebben een overeenkomst. Ze zijn voortgekomen uit 
een simpele samenstelling van bekende onderdelen. De samenstelling is duidelijk te 
herkennen aan het onderstel, het binnenvaartschip of het plateau, en de bovenop 
gebouwde functie, meestal een woonfunctie. Het woonschip en het woonvaartuig zijn 
aan te duiden als boot door hun refereerbare onderstel. Ook de woonark is 
samengesteld uit een deel dat ervoor zorgt dat het drijft en een deel dat de functie 
bevat. De reden hiervoor is zowel van economische als van praktische aard. Om de 
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woonark betaalbaar te houden is het het voordeligst om een betonnen plateau als 
ondergrond te hebben en daar iets soortgelijks, als wat we aan gebouwen kennen op 
het vaste land, er bovenop te bouwen. 

13 



1.5 De opdracht 

1.5.1 Constatering 
Met de woonark is men een nieuwe weg ingeslagen. Het is niet te definieren als boot, 
maar toch wordt het door veel mensen geplaatst in de categorie woonboot. Dit heeft te 
maken met hetzelfde doel waartoe ze dienen en dezelfde locatie. Deze ontwikkeling is 
nog maar net een paar jaar op gang gekomen. Het bevindt zich dan ook in een 
beginstadium. Zou het nu niet mooi zijn om al vast te onderzoeken of het mogelijk is 
een stadium verder te gaan. Waarbij de scheiding tussen de drijvende component en 
de functie niet meer zichtbaar is, maar waarin het zich een eigen ding gaat vormen. In 
een volgend stadium moet het een eigen identiteit hebben. Zoals wij iets definieren als 
zijnde een boot, auto of huis zou ook een drijvend gebouw als een aparte categorie of 
type te definieren moeten zijn. Onder een boot kan men een binnenvaartschip, 
veerpont, sloep, roeiboot en nog vele andere vormen verstaan. Voor een auto geldt 
hetzelfde. Er zijn vele soorten, maten en kleuren. De een is een Mini en de andere een 
Hummer. Ondanks de verschillen benoemen we ze toch tot dezelfde categorie, omdat 
ze hetzelfde doel dienen. Ze hebben een duidelijke overeenkomst met elkaar, namelijk 
dezelfde praktische betekenis. Een boot is iets wat drijft. Het is bedoeld om mensen, 
dieren of goederen te vervoeren van A naar B. Daarbij heeft het een vormentaal die 
daarbij hoort, te denken aan de boegvorm en de stroomlijning. Woningbouw 
onderscheidt zich van utiliteitsbouw. Ook hier hoort een eigen vormentaal bij. Op 
deze manier kan ook een drijvend gebouw een eigen vormentaal hebben ook al is deze 
dan niet verplaatsbaar. Het wordt dus een categorie die zich onderscheidt van de 
andere categorieen, door herkenbare eigenschappen die eigen zijn voor deze 
categorie. Een van die eigenschappen is de vormentaal. 
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1.5.2 Doelstelling 

Het doel van mijn afstudeerproject is om aan te tonen dat een drijvend gebouw een 
eigen identiteit kan hebben. Of anders gezegd, hoe moet deze categorie eruit zien en 
welke eigenschappen, naast de vormtaal, horen daarbij. Dit heeft geleidt tot de 
volgende onderzoeksvraag: 

"Op welke manier is het mogelijk een drijvend gebouw een eigen identiteit cq. 
waterarchitectuur te geven?" 

Om op zoek te kunnen gaan naar antwoorden op deze vraag heb ik ervoor gekozen om 
gebruik te maken van een vooraf gekozen functie en een locatie. In de hoop zodoende 
achter de beantwoording van mijn onderzoeksvraag te kunnen komen. Ik beschouw de 
functie en de locatie dan ook als een hulpmiddel om mijn doel te bereiken. Iemand die 
een andere functie en locatie zou kiezen zou dezelfde route moeten kunnen 
bewandelen als het onderzoek dat ik gedaan heb. 

11--1-----.. 
mM!'::rnmd~n:.ig \l/a~ r.., . 

•• 
Het on;w<IJ' 
~~c ~n dr..p.:~nd 
g_rbou·\\· · 

Alleen « i..leucl 
':oor K iderland 

Om het afstuderen te voltooien heb ik een ontwerp gemaakt. In het ontwerp bewijs ik 
dat het mogelijk is een drijvend gebouw een eigen identiteit te geven. Daarbij heb ik 
de gekozen functie en locatie gebruikt om de opdracht realistisch te maken. De 
ondervindingen die ik heb opgedaan vanuit mijn onderzoeken zijn verwerkt in het 
on twerp. 

In het navolgende deel komen de onderzoeken aan bod die relevant zijn voor de 
beantwoording van de onderzoeksvraag. 

15 



DEEL II; De onderzoeken 
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2.1 Inleiding 

Functieloos ontwerpen zie ik als een werkgebied met teveel 
variabelen. Om deze variabelen enigszins in te damrnen heb ik 
ervoor gekozen een bepaalde functie te kiezen. Het helpt mij op 
deze manier antwoorden te vinden op mijn onderzoeksvraag. De meest voor de hand 
liggende functie die ik had kunnen kiezen is het wonen. Een woonfunctie levert ten 
opzichte van andere gebruiksfuncties waarschijnlijk de minste complicaties op. De 
reden om voor een beperkt beveiligde inrichting (BBi) te kiezen is mijn persoonlijke 
voorkeur en daamaast heeft het voor een interessante insteek gezorgd. In eerdere 
projecten en studies heb ik vaak woningen onderzocht en ontworpen en het lijkt mij 
daarom interessanter eens voor een wat onbekendere functie te kiezen. 

2.2 Geschiedenis 

Alvorens te komen tot de toelichting op de functie zelf een korte terugblik op het 
ontstaan van de inrichting zoals wij deze nu kennen. 

In de Middeleeuwen werden mensen bestraft door verbanning of door lijfstraffen. 
Deze lijfstraffen stonden in verband met het vergrijp. Iemand die iets gestolen had 
verloor zijn vingers of zelfs zijn hele hand. Bij spionnen werden de ogen uitgestoken 
en andere verloren om andere redenen weer andere ledematen. Andere vormen van 
lijfstraffen zijn zweepslagen, brandmerken en de schandpaal. De meeste lijfstraffen 
werden in het centrum van een stad of dorp voltrokken. De publiekelijke 
terechtstellingen moesten ervoor zorgen dat de mensen niet eenzelfde misdaad zouden 
begaan. Gevangenissen bestonden destijds wel, maar dan alleen als huis van 
bewaring. Een ruimte waarin gedetineerden opgesloten werden in afwachting van het 
vonms. 

Aan het einde van de 19de eeuw zijn lij fstraffen in Nederland afgeschaft. Geleidelijk is 
vrijheidsontneming ervoor in de plaats gekomen. Naast opsluiting in een Huis van 
Bewaring sloot men nu ook mensen op om de samenleving tegen hen te beschermen. 
Tevens had het een voorbeeld functie om ervoor te zorgen dat ook anderen de wet niet 
zouden overtreden. Nederland heeft jarenlang zogenaamde werkgevangenissen 
gekend, waarin mannen en vrouwen allerlei zware klussen moesten opknappen. Tot 
dan toe stand het straffen alleen in het teken van vergelding. Later is dit steeds meer 
in het teken gaan staan van andere doelen. Een bepaalde periode dacht men dat het 
beter was om mensen in eenzame opsluiting te houden. Men ging ervan uit dat 
hierdoor de gedetineerden wel tot inkeer zouden komen. Helaas had dit vele 
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psychologische gevolgen en werden de meeste gedetineerden krankzinnig. Een 
variant hierop is het Auburn systeem, waarbij gedetineerden onder strikte zwijgplicht 
hun taken moesten uitvoeren. Aan het begin van de twintigste eeuw is men steeds 
meer gaan nadenken over de vraag: 'Hoe kunnen wij gedetineerden na een opsluiting 
weer terug in de samenleving laten komen'. Opsluiting werd allang niet meer gezien 
als vergelding, maar meer als een plek waar mensen behandeld werden. Vandaag de 
dag staat alles in het teken van resocialisering. Men probeert gedetineerden 
uiteindelijk weer in de maatschappij te laten deelnemen door ze in de gevangenis, 
tegenwoordig Penitaire Inrichting (Pl), te scholen en te begeleiden. 

De PI's hebben te maken met verschillende gedetineerden. De moordenaars zitten in 
een zwaar regime met veel beveiliging. Mensen met een lichte overtreding of misdrijf 
worden geplaatst in een licht regime en lenen zich het best voor resocialisatie. 

Tegenwoordig ziet men in dat ontspoorde jongeren een nieuwe kans krijgen op een 
mooie toekomst door heropvoeding. Vroeger zouden deze jongeren steeds meer in het 
criminele circuit terechtkomen. Door de jongeren in een Justitiele Jeugd Inrichting 
(JJI) te plaatsen wordt hun vrijheid afgepakt om ze vervolgens een nieuwe toekomst 
terug te kunnen geven. De jongeren worden de gehele weg, op de weg naar de 
terugkeer in de maatschappij, begeleidt. 

•• •••• ~" . 
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2.3 Een beperkt beveiligde inrichting (BBi) 

2.3.1 Inleiding 
Voor jongeren bestaan verschillende soorten inrichtingen, zoals de gesloten, halfopen 
en open inrichtingen. Het verschil tussen de drie j eugdinrichtingen hangt af van het 
regime. Jongeren die een zware misdaad gepleegd hebben belanden in een zwaar 
regime, een gesloten inrichting, waar veel beveiliging aanwezig is. De jongeren die 
om kleine redenen veroordeelt zijn belanden in een licht regime, een open inrichting, 
waar veel minder beveiliging aanwezig is. Een BBi behoort tot een open inrichting, 
waar jeugdigen van 12 tot en met 24 jaar oud worden opgevangen. Zij kunnen 
strafrechtelijk en niet-strafrechtelijk geplaatst zijn. Strafrechtelijk wanneer zij in 
aanraking zijn gekomen met justitie en niet-strafrechtelijk wanneer zij uithuis 
geplaatst zijn door bijvoorbeeld een ondraaglijke of onleefbare situatie thuis. Een BBi 
wordt gezien als de laatste halte om terug te keren in de maatschappij. De jeugdigen 
zijn niet constant aanwezig in de inrichting, maar gaan ook regelmatig naar buiten 
voor recreatie, scholing en werk. leder persoon wordt op zijn weg naar resocialisatie 
door een medewerker begeleidt. De inrichting is geen gevangenis zoals wij die uit 
boeken of films kennen, maar het komt het dichtst in de buurt van het begeleidend 
wonen. 
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2.3.2 Beeldvorming 
Om een impressie te geven hoe een justitiele jeugdinrichting er precies uit ziet volgen 
er een aantal foto's van de jeugdinrichting de Hunnerberg te Nijmegen. 

De Hunnerbern: 

De kamer: wooncel 

De badafdeling: zoals de 
visitatieruimte genoemd wordt 

De keuken 
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De fitnessruimte De huisarts praktijk 

Leefruimte jongens Leefruimte meisjes 

Leefruimte Luchtplaats 
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Luchtplaats 

Gang met deuren van de 
wooncellen 

2.3.3 Beveiliging 

Muziekruimte 

Tandarts praktijk 

Een kenmerkend verschil met begeleidend wonen is de beveiliging. Om niet de 
associaties op te roepen van een streng regime worden de gedetineerden hier 
jeugdigen genoemd. Voordat een jeugdige in een BBi terecht komt wordt er uitvoerig 
bekeken of deze persoon geschikt is in een BBi regime. Er valt alleen niet te 
garanderen dat een jeugdige het regime ook aankan. Indien <lit het geval is wordt deze 
persoon teruggeplaatst naar een inrichting met meer beveiliging. 

In het algemeen geldt dat bij het beheer van een inrichting steeds een balans moet 
worden gevonden tussen de beveiligingsaspecten en andere aspecten die zijn 
verbonden aan detentie. Deze andere aspecten houdt, de omgang met anderen en 
toenemende vrijheden met het oog op resocialisatie van de gedetineerde, in. De 
jeugdige moet op weg geholpen worden naar maatschappelijke stabiliteit. Het reilen 
en zeilen in de maatschappij komt nadrukkelijk aan de orde. 
In een normaal beveiligde imichting, een besloten imichting, ligt de nadruk meer op 
beveiliging dan bij een beperkt beveiligde inrichting, open inrichting. De BBi heeft 
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daarentegen een open setting dat een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid 
van de jeugdige. Helaas valt het niet te voorkomen dat smokkelwaar, ook we! 
contrabande genoemd, mee naar binnen wordt genomen. Hieronder kunnen drugs en 
wapens worden verstaan. Wapens worden bij de detectiepoortjes onderschept. Om 
drugs tegen te gaan kan men aan een visitatie of aan een urine controle worden 
onderworpen. leder persoon mag maar een bepaalde hoeveelheid aan sigaretten, 
spelletjes, make-up en elektronica (cd's, walk.man) naar binnen nemen. Deze 
artikelen zijn moeilijker op te sporen. Om binnenkomst van deze artikelen zoveel 
mogelijk te onderscheppen worden de kamers regelmatig gei"nspecteerd. Om ervoor te 
zorgen dat jeugdigen binnengekomen smokkelwaar kunnen bemachtigen buiten de 
eigen kamers, worden ook deze ruimtes regelmatig gei"nspecteerd. Door dit regelmatig 
te doen wordt de pakkans verhoogd. De consequenties voor de jeugdige zijn 
disciplinaire straffen of een terugplaatsing naar een meer beveiligde inrichting, 
afhankelijk van de mate van overtreding. 

De omgeving van een inrichting is niet onveiliger dan een omgeving zonder 
inrichting. Veiligheid van de jeugdigen, personeel en van de bezoekers, maar ook 
zeker van de omgeving zijn belangrijk. De BBi is een vierentwintig uurs bedrijf waar 
elk uur van de dag toezicht en bewaking aanwezig is. Het hele gebouw is erop gericht 
dat alleen die mensen in en uit het gebouw gaan van wie dat ook de bedoeling is. 

2.3.4 Locatie vereisten 
Met een aantal eisen moet rekening gehouden worden. Dit zijn: 
- de BBi moet gezien worden; 
- de vestiging vindt plaats op de grens van wonen en werken. Men woont in de 
inrichting en werkt in de betreffende stad. 
- de bereikbaarheid met het openbaar vervoer moet goed zijn. Niet alleen voor de 
gedetineerde een vereiste, maar ook voor het personeel en de bezoekers. 

2.3.5 Dagritme 
Er wordt binnen de inrichting gestreefd naar een dagritme. Een dagritme zorgt voor 
structuur en helpt de jeugdige een vast leefpatroon aan te leren. Het dagprogramma 
kan per inrichting verschillen. Als voorbeeld volgt hier het programma van de 
jeugdinrichting de Hunnerberg in Nijmegen en het Poortje in Groningen. 

Tijdens het programma wisselen scholing I werk en ontspanning elkaar af. De 
hoeveelheid scholing en werk hangt onder andere af van de leeftijd van de jeugdige. 
De activiteiten vinden plaats onder begeleiding van de groepsleiders en medewerkers 
van vrije tijd en vorming. 

Een voorbeeld van een doordeweekse dag in de inrichting Hunnerberg: 
07 .15 - 08.30 uur Opstaan, douche, ontbijt en corvee 
08.30 - 09.00 uur Luchten 
09.00 - 12.00 uur Onderwijs I Werk 
12.00 - 13.00 uur Middagmaaltijd, corvee, extra luchtmomentje 
13.00 - 15.00 uur Onderwijs I Werk 
15.00 - 16.00 uur Vrije tijd en vorming/ Bibliotheek/ Leefgroep 
16.00 - 16.30 uur Luchten 
l 6.30 - 17.30 uur Verblijf op eigen kamer 
17.30 - 18.30 uur Avondeten en corvee 
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18.30 - 20.30 uur 
20.30 uur 
23.00 uur 

Vrije tijd en vorming/ Bibliotheek/ Sport/ Soos/ Leefgroep 
Iedereen gaat naar de eigen kamer 
Licht en tv uit 

Een voorbeeld van een doordeweekse dag in de inrichting het Poortje: 
07.45 uur Opstaan, ontbijt en corvee 
08.55 uur School, werk, keuken 
12.15 uur Gezamenlijke warme maaltijd 
13.45 uur School, werk, keuken 
16.00 uur Theedrinken met de groep 
16.30 uur Verblijf op de eigen kamer 
18.00 uur Gezamenlijke broodmaaltijd 
19.00 uur Avondactiviteiten 
21.45 uur 
22.30 uur 

Iedereen gaat naar de eigen kamer 
Licht uit 

2.3.6 Schaduwproject, bet Poortje 
In de meeste inrichtingen vindt het onderwijs, werk en recreatie plaats binnen de 
muren van de inrichting. Een bijzondere uitzondering hierop is de jeugdinrichting het 
Poortje. De meeste voorzieningen bevinden zich niet in het complex, maar men maakt 
gebruik van het aanbod van onderwijs, werk en recreatie van de stad Groningen. Deze 
inrichting ligt op de grens van wonen en werken, naast een woonwijk en op een a 
twee kilometer van het centrum van Groningen. Voor mijn afstudeerproject heb ik het 
Poortje als schaduwproject gebruikt. Het programma van eisen, te vinden in bijlage II, 
komt nauw overeen met het programma van eisen van BBI het Poortje. Het voordeel 
van een inrichting als deze is dat de jeugdige meteen het dagritme op het werk, op 
school of tijdens de recreatie in de praktijk kan toepassen. Zie het als een stage in de 
samenleving. 
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Aan de hand van de foto's van het Poortje zal duidelijk zijn dat het uiterlijk verre weg 
niet in de buurt komt van een inrichting als een Penitaire Inrichting. Geen hoge 
muren, geen tralies en hekwerken en geen prikkeldraad. Dat het gebouw op 
woningbouw lijkt is geen toeval. Aan de overkant van het water ligt een nieuwe 
woonwijk op een paar meter afstand. 

2.3.7 Bezoek 
Naast het strakke programma is er voor familie, vrienden of kennissen gelegenheid 
om op bezoek te komen. De jeugdigen hebben rec ht op een uur bezoek per week. De 
faciliteit in de inrichting laten niet toe dat alle jeugdigen tegelijk bezoek ontvangen. 
Veel drukte door het bezoekuur is daardoor uitgesloten. Het bezoeken kan op 
afspraak. Iedere bezoeker wordt bij binnenkomst geregistreerd en gecontroleerd op de 
identiteit en op het meenemen van verboden artikelen. Bij binnenkomst wordt iedere 
bezoeker door een detectiepoortje geleidt en eventueel gefouilJeerd. 
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2.3.8 Scholing en training 
De jeugdinrichting bereidt de jeugdigen op twee manier voor op hun terugkeer in de 
maatschappij, namelijk door een scholings- en trainingsprogramma (STP) of een 
proefverlof. Een STP duurt een a drie maanden en een proefverlof minstens zes 
maanden. Tijdens de STP wordt erop toegezien dat de jeugdige zich aan de afspraken 
houdt. Dit gebeurd onder begeleiding van de jeugdreclassering. 

2.3.9 Standpunt 
De wooncellen, waarin een toilet en douche aanwezig zijn, beschouw ik als een hotel 
appartement. Alleen is men hier niet op vrijwillige basis dus de inrichting bepaald 
wanneer de deur van het appartement zal openen. Het appartement is ingericht met 
eenvoudig meubilair, zoals een stoel, bureau, bed en een kast. Dit is de enige plek 
waar de jeugdigen privacy hebben. De uitzondering hierop zijn de regelmatige 
inspecties van de ruimten. Bui ten deze ruimte, in de inrichting zelf ofbuiten de 
inrichting, worden zij constant begeleidt. Daarbij wordt ook een beroep gedaan op de 
eigen verantwoordelijkheid. Ze zullen steeds meer zelf alles moeten regelen en doen. 
Begeleiders zullen in het begin aangeven wat zij moeten doen en ze op den duur 
begeleiden om ze zodoende te helpen bij hun heropvoeding en terug keer in de 
maatschappij. Alles dient daarom goed overzichtelijk te zijn. De consequentie is dat 
ze in de inrichting, met uitzondering van de woongroep, geen of weinig privacy 
hebben. Zonder het afnemen van deze vrijheid zal het niet mogelijk zijn de jeugdigen 
te hersocialiseren. Hun manier van leven kan alleen aangepast worden door ze in een 
omgeving te plaatsen met structuur. De samenleving waaruit zij voomamelijk 
kwamen is complex en onoverzichtelijk. Een structuur was er voor hun niet in te 
ontdekken, daardoor zijn vele nooit toegekomen aan een normale levensopbouw. In 
de inrichting hoort we! structuur te zijn om ze een een levensmanier te geven, 
waarmee ze later bij terugkomst in de maatschappij, zelfstandig op een normalen 
manier verder kunnen !even. Deze structuur komt tot uiting in het dagritme, maar kan 
ook tot uiting komen in het ontwerp van de inrichting. Een zekere vanzelfsprekenheid 
in de opzet van het ontwerp maakt het ook voor de jeugdigen een stuk makkelijker. 
Ook de woongroepen zijn op structuur ingesteld. Om de jeugdigen goed te kunnen 
begeleiden zij n er 4 woongroepen. In elke woongroep wonen acht jongens of acht 
meisjes. Door ze in een beperkte groep te laten !even ontstaat een klein gezin dat 
onder bescherming en begeleiding leeft van de medewerkers van de inrichting. 
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2.4 Locatie 

2.4.1 Inleiding 
De BBi komt in de Rijnhaven in Rotterdam te liggen. Dit betekent 
niet dat het een vakantiepark voor jeugdigen wordt. Het ontwerp heeft dan ook een 
afzonderende isolerende werking ten opzichte van de rest van de stad, de 
samenleving. Het gebouw ziet er niet afschrikwekkend uit, maar het zal voor 
omwonenden wel duidelijk zijn dat het geen normaal 'wooncomplex' is. De reden om 
het niet afschrikwekkend te maken ligt bij het idee om de jeugdigen er meer op hun 
gemak te laten voelen. Het is dan ook de plek waar zij gecorrigeerd moeten worden. 
Door hun vertrouwen te winnen zal men ze beter kunnen begeleiden. 

2.4.2 Rotterdam, Rijnhaven 
Vandaag de dag ligt Nederland er nog 'droog' bij, dankzij de dijken, Deltawerken en 
de vele gemalen. In de toekomst zou dit kunnen veranderen. Maar we bevinden ons 
nu in het heden en daarom is het niet realistisch ervan uit te gaan dat een drijvend 
gebouw ver van het vaste land afligt. Tevens is het nog maar de vraag of dat wel zou 
gebeuren wanneer 40% van Nederland zich onder het water bevindt. Om dichtbij de 
realiteit van nu te staan heb ik gekozen voor een locatie in het huidige beeld van 
Nederland. Het is een locatie die past bij het innovatieve van dit project, evenals de 
eisen die gesteld worden aan de functie. Een stad als Rotterdam voldoet hier des te 
meer aan. Op het gebied van architectuur worden veel nieuwe en experimentele 
gebouwen ontworpen, omdat deze stad daar de mogelijkheden toe biedt. Daamaast 
wijkt de stad ook niet voor andere innovaties. 

Rotterdam is een van de grootste havens ter wereld en beschikt over een grote 
oppervlakte aan water. De meeste oppervlaktes langs de havens zijn in gebruik voor 
de opslag en doorvoer van goederen uit de hele wereld. Een aantal kleine havens en 
waterwegen zijn hun functie in de loop der jaren verloren, doordat de bedrijven er 
rondom zijn verdwenen. Ten zuiden van de Nieuwe Maas ter hoogte van de Kop van 
Zuid bevindt zich een locatie waar verschillende bedrijven en pakhuizen staan. In de 
loop der jaren zijn er een aantal gesloopt, maar ook zijn er een aantal herbestemd. 
Bekende voorbeelden hiervan zijn hotel New York, HAL (Holland Amerika Lijn) 
gebouw, Pakhuis Meesteren en pakhuis Leidsche Veen. Zij bevinden zich op de 
Wilhelminapier vlakbij de Erasmusbrug. Deze locatie wordt de komende jaren 
ontwikkeld tot een hoog stedelijk gebied met woonappartementen, bedrijven, 
horecagelegenheid en culturele voorzieningen. Naast deze locatie wordt ook de rest 
van het gebied rondom de Rijnhaven langzaam omgetoverd tot stedelijk gebied. Met 
name Katendrecht, ten zuidwesten van de Rijnhaven, wordt een compleet nieuwe 
woonwijk. De Rijnhaven zelf verliest zijn functie als doorvoerhaven. 
Binnenvaartschepen zijn er straks niet meer welkom en kunnen ook geen toegang 
meer vinden door de geplande fiets- en voetgangersbrug die moet lopen van de kop 
van de Wilhelminapier naar Katendrecht. De steiger die in het midden van deze haven 
ligt zal worden gesloopt. Daamaast wordt de gehele haven uitgebaggerd tot een diepte 
van tien a elf meter om de bodem te ontdoen van afval en schadelijk materiaal. 
Vandaag de dag varieert de diepte van vijf en een halve meter tot elf meter. De 
Rijnhaven die eerst een economische functie had, maakt dus plaats voor de stedelijke 
functie. 

De locatie is uitermate geschikt voor een BBi door de Jigging nabij het centrum van 
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de stad. Men hoeft maar de Nieuwe Maas over te steken, over de Erasmusbrug, en 
men is in het hartje van de stad. Daamaast heeft Rotterdam voldoende aanbod aan 
probleemjongeren die er kunnen worden opgevangen. Voor mijn afstudeerproject ga 
ik er vanuit dat de BBi in de nieuwe setting komt, waarbij de haven een stedelijke 
functie heeft. 
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De Rijnhaven, aangegeven zijn de bestaande waterdieptes. 
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2.5_Wat is identiteit? 

2.5.1 Inleiding 
Allereerst ben ik gaan kijken naar wat identiteit precies is, alvorens uit te zoeken wat 
het voor een drijvend gebouw is. Daarbij heb ik gekeken naar anderen, hoe zij 
identiteit beschrijven. 

2.5.2 Van Dale 
Het van Dale woordenboek is er kort over. Hierbij wordt uitgegaan van een persoon 
en de identiteit die geldt in de wiskunde. Het geeft aan dat identiteit om iets specifieks 
gaat. lets wat eigen is, alleen voor die persoon. 

iden-ti-teit (de) 
I gelijkheid van naam en persoon 
2 (identiteiten) dat wat eigen is aan een persoon 
3 (wiskunde) vergelijking die voor alle waarden van de daarin voorkomende 
veranderlijke grootheden geldig is 

2.5.3 Kevin Lynch 
Kevin Lynch heeft zich op stedenbouwkundig gebied bezig gehouden met het 
vraagstuk over de identiteit van de stad. Met name over de leesbaarheid van de stad. 
Hij doet dat in zijn boek, 'The image of the city'. In zijn analyse maakt hij 
onderscheidt in drie componenten van een stadsvoorstelling: identiteit, structuur en 
betekenis. Hij beschrijft ze als volgt: 

Identiteit: "De term identiteit verwijst naar individualiteit en onderscheidbaarheid 
van een ruimtelijk object als aftonderlijke eenheid. Het gaat daarbij vooral om 'in het 
oog springende eigenschappen ', zoals de kenmerken die iemand beschrijft, wanneer 
hi) uitlegt wat er op een bepaald plein zoal te zien is. Herkenbaarheid en 
benoembaarheid als aftonderlijk object zijn hierbij van wezenlijk belang. Elk object 
heeft een eigen identiteit, geen twee objecten zijn gelijk, maar de mate waar waarin 
een eenheid geidentificeerd kan warden is bepalend voor de vorming van een 
duidelijk beeld. " 

Structuur: "Structuur kan gedefinieerd warden als het geheel van te onderscheiden 
delen en elementen waartussen een waarneembare samenhang bestaat. " Zoals 
bijvoorbeeld de voorstelling van een omgeving is opgebouwd uit gebouwen, straten 
en pleinen. 

Betekenis: "De term betekenis omvat de niet-fysieke kenmerken van een stedelijk 
element. In de eerste plaats is er de praktische betekenis van een object, bijvoorbeeld 
de recreatieve functie van een speelterrein of de verbindende functie van een brug. 
Daarnaast heeft een object vaak nog een emotionele betekenis. Een aanblik van de 
Skyline van New York kan indrukken oproepen die per individu varieren van mooi, 
indrukwekkend, groofs en vitaal tot dreigend, lelijk, onherbergzaam en overbevolkt. " 

Mensen delen objecten in hokjes. Objecten die uitkomen in hetzelfde hokje hebben 
dezelfde mate van eigenschappen, structuur en betekenis. Men zou kunnen zeggen dat 
ze behoren tot een type. Een simpel voorbeeld. Een schoen heeft een eigen identiteit. 
Het heeft bijvoorbeeld herkenbare eigenschappen, als een dikke zoo!, gemaakt van 
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leer en er zitten veters in. In een schoenenzaak staan honderden verschillende 
schoenen, elk met hun eigen identiteit. Doordat ze allemaal dezelfde praktische 
betekenis hebben, namelijk dat je ze draagt aan je voet om erop te kunnen lopen, 
vormt dit ze tot een waameembare samenhang. De identiteit van de schoen wordt 
bepaald door de praktische betekenis. De individuele schoen in de schoenenzaak is 
hier de teller en de waameembare samenhang is de noemer. Maar ook deze noemer is 
te zien als teller. Wanneer men zich kleedt heeft men ook schoenen nodig. Onder de 
noemer kleding past dan ook de schoen als teller. 

Wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen staan niet stil. Ze zorgen voor 
veranderingen. Zonder deze veranderingen zouden er geen nieuwe objecten en dus 
geen nieuwe identiteiten ontstaan. De telefoon is bijvoorbeeld van een log apparaat 
geevolueerd naar een klein handzaam mobieltje. Hierdoor zijn twee identiteiten te 
onderscheiden, de vaste- en de mobiele telefoon, bepaald door het praktische 
kenmerk. De identiteit heeft dus te maken met de tijd en de daarmee gepaard gaande 
veranderingen. In de komende hoofdstukken wordt duidelijk wat deze veranderingen 
moet inhouden om tot een nieuwe identiteit van een drijvend gebouw te komen. 
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Gedaanteveranderingen door de tijd . Een humoristich bedoeld schema van Raymond Loewy, waarin een parallel getrokken wordt 
tussen scheepsbouw, architectuur en mode. 
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Experimenteel ontwerp voor een oceaanstomer van Norman Bel Geddes (1932). Het is on twerp van dit half schip, half 
onderzeeer is nooit uitgevoerd. Het vormt nog wel het voorbeeld voor het futuristische scheepsontwerpen. 

2.6 Hoe komen we tot een nieuwe identiteit? 

2.6.1 Inleiding 
Voor het ontstaan van een nieuwe identiteit voor drijvende gebouwen is dus 
verandering nodig. De vraag is wat deze veranderingen dan precies in moet houden. 
Met andere worden hoe moet deze categorie eruit zien en welke eigenschappen 
bepalen dit. 

Om te bepalen wat de veranderingen moeten zijn is het nuttig eerst te bekijken water 
nu allemaal al aan drijvende gebouwen bestaan. Daamaast heb ik gekeken naar andere 
drijvende objecten, alszijnde een boot, onderzeeer, vaarhuis, amfibievoertuig en nog 
veel meer. Een nieuw object in het water wordt al gauw in een van deze categorien 
geplaatst. Mensen denken nu eenmaal in hokjes. Het is dus belangrijk om te kijken 
welke eigenschappen en kenmerken de hiervan de oorzaak zijn. 

2.6.2 Bestaande drijvende gebouwen 
Van bestaande drijvende gebouwen zijn veel voorbeelden. Hiema volgen enkele 
voorbeelden die kenmerkend zijn voor Nederland en voor buiten Nederland. 

2.6.2. l Nederland 
Drijvende vakantievilla's, Olderhuuske te Roermond. Ze stijgen mee met het 
waterpeil in de Maas. 
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Drijvende woning te Middelburg, architect Herman Hertzberger 

Drijvende waterwoning te Deventer 'Lighthouse', Ooms Avenhom Holding 

Drijvend kantoor in Flevo Marinate Lelystad. 
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Drijvend informatiecentrum ljburg te Amsterdam, Attika architecten 

2.6.2.2 Buiten Nederland 

Drijvende woning en kerk Cambodja 

Drijvend vliegveld in de baai van Tokio -----

Naast voorbeelden van drijvende gebouwen is het niet verkeerd om na te gaan wat 
bijvoorbeeld de identiteit van een boot inhoud en wat allemaal onder deze noemer 
valt. 
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2.6.3 Andere drijvende objecten 
Om de te achterhalen wat kenmerkend is voor een bepaald object heb ik alle objecten 
ingedeeld in categorien, hiertoe heb ik ook de voorbeelden van de drijvende 
gebouwen meegenomen, deze zijn te zien in bijlage III. Deze categorien heb ik tegen 
het licht gehouden, waarbij ik gekeken heb naar verschillen en overeenkomsten in 
kenmerken en eigenschappen. Deze heb ik verwerkt in een schema, te zien in bijlage 
IV. Uit dit schema komen een aantal kenmerken en eigenschappen die bepalend zijn 
voor een nieuwe identiteit. Hieruit komt voomamelijk wat een nieuwe identiteit niet 
moet zijn. 

De kenmerken en eigenschappen: 
-Geen visuele scheiding tussen onder- en bovenbouw. 
-Niet verplaatsbaar. (eenmalig verplaatsbaar kan wel i.v.m. de uitvoering) 
-Een gestroomlijnde vorm is niet vereist. 
-Een langwerpige vorm is niet vereist. 
-Het is richtingloos (de vorm van het gebouw hoeft geen richting te bekennen) 
-Een verlaagd zwaartepunt is afhankelijk van de vorm i.v.m. de stabiliteit. 
-Hoeft geen herkenbare voor- en achterzijde van de vorm van het gebouw te hebben 
(hiermee refereer ik naar het altijd herkenbare bootsilhouet). 
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2. 7 Kenmerken en eigenschappen van een nieuwe identiteit 

2.7.1 lnleiding 
Maar nu duidelijk is wat een nieuwe identiteit niet moet inhouden is het natuurlijk de 
vraag: 'Wat moet een nieuwe identiteit wel inhouden'. Het schema in bijlage IV heb 
ik opgesteld om de verschillen uit te lichten, maar de drijvende objecten hebben ook 
overeenkomsten. Er zijn een aantal overeenkomsten die altijd verbonden zullen zijn 
met het drijvend bouwen. Deze kenmerken en eigenschappen zijn voor elk drijvend 
object bepalend. Een voorbeeld hiervan is <lat het object stabiel in het water moet 
blijven drijven. Hiemaast heb ik nog een aantal andere conslusies getrokken, die 
leiden tot drie basiscomponenten. 

2.7.2 Basiscomponenten 
De eerste component is de boei, maar dan niet de vorm, maar de eigenschappen ervan. 
Zo is de boei autonoom, permanent verankerd, meedeinend, waterresistent, op 
zichzelf staand en is niet vergelijkbaar met enig ander drijvend object. Het component 
is het residu van wat de nieuwe identiteit niet moet inhouden. 

De tweede component is de parasiet. Een parasiet is een diertje <lat zich voedt ten 
koste van de ander, de gastheer, zonder deze te vemietigen. Het is dus afhankelijk van 
zijn gastheer. Daardoor past niet alleen de parasiet zich aan de gastheer aan, ook het 
omgekeerde komt voor. In sommige gevallen lijkt het erop <lat de parasiet zijn 
gastheer ertoe aanzet om zich zodanig aan te passen <lat de parasiet zich thuis voelt. 
Een inrichting, woonfunctie of een andere gebruiksfunctie gedraagt zich hetzelfde. 
Het is altijd afhankelijk van het aanbod van de stad of <lit nu om voedsel, 
nutsvoorzieningen, recreatie of werk- en schoolvoorzieningen gaat. De stad past zich 
aan door de infrastructuur en nutsvoorzieningen erop aan te sluiten. 

De derde en laatste component is het water. Normaal gesproken staat een gebouw op 
een fundering in de aarde, nu bevindt het gehele gebouw zich drijvend op het water. 
Dit heeft consequenties voor hoe het gebouw zich zal gedragen, de werking, het 
uiterlijk en nog meer aspecten. De onderzoeken en het ontwerpproces hebben geleidt 
tot een zestal ingredienten, behorende tot het water component, te weten: 

-helende werking; 
-zicht; 
-witte energie; 
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-vormtaal; 
-stabili tei t; 
-beweging d.m.v. het water. 

Deze ingredienten vormen het belangrijkste onderdeel tot het vormen van een nieuwe 
identiteit. Zicht en stabiliteit zijn twee kenmerken die altijd verbonden zijn met het 
water, ze zijn dus altijd terug te vinden in een ander drijvend object. Hierna zal elk 
van de ingredienten individueel aan bod komen. 

2.7.3 Helende werking 

In verschillende culturen wordt water als iets heiligs beschouwd. 
Naast het feit dat we zelf voor een groot deel uit water bestaan, 
maken we op allerlei manier gebruik van het water. Water behoort 
bij de eerste levensbehoefte. We hebben het elke dag nodig. We 
gebruiken het water om ons te reinigen en om ons voedsel te 
reinigen of te bereiden. Daarnaast kan het water tot ontspanning 
leiden in de vorm van recreatie of door de aangename prikkeling 
van de zintuigen. Voor het laatst genoemde geldt dat het 
kabbelende water tot rust kan leiden en de openheid van het water kan zorgen voor 
een groter gevoel aan vrijheid. Het water heeft zowel in de zomer als in de winter een 
grote aantrekkingskracht. In de winter is het fascinerend om de dynamiteit en de 
kracht van het water te zien tijdens slechter weer. Zomers biedt het water ons 
verkoeling en een extra manier van recreatie. 
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2.7.4 Zicht 

Het water is rustgevend, fascinerend en inspirerend om naar te 
kijken. Onder invloed van het weer heeft het water vele gezichten 
en toont daardoor zijn dynamiteit. 

Er zijn in totaal drie manieren waarop men naar het water kan kijken vanuit een 
gebouw, deze zijn weergegeven in de afbeelding. 

Deze manieren van het aanschouwen van het water levert hier en daar een andere kijk 
op dan we gewend zijn. Voor het onder water kijken is het wel relevant dat de 
waterkwaliteit dit toelaat, in troebel water is er immers niet heel ver en diep te kijken. 
Voor het kijken op dezelfde hoogte als de waterlijn geldt dat het water niet moet 
kunnen bevriezen. Door de uitzetting van het ijs zou anders het raam kunnen 
beschadigen. Een raam twintig tot dertig centimeter onder het wateroppervlak kan wel 
op bepaalde plaatsen, omdat het ijs nooit zo dik zal warden. Dit is allemaal 
afhankelijk van de locatie. De grate rivieren hebben te maken met een sterke 
stroming, waardoor ijs bijna niet kan ontstaan. 
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Hieronder volgen enkele voorbeelden van het zicht vanuit of in een gebouw. 
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2.7.5 Witte energie 

Er zijn verschillende soorten van energie. Zo bestaat er groene, 
blauwe en witte energie. Onder groene energie verstaan we de 
energie die wordt opgewekt uit zonnecellen of zonnecollectoren. 
Deze vorm van energie is overal op aarde beschikbaar. Op de ene 
plaats levert het meer op dan op een andere plaats. Een andere vorm 
van 'gratis' energie is blauwe energie. Deze energie komt voort uit 
windmolens en windturbines. Overal waar het op aarde ook maar 
een beef e waait is het mogelijk deze vorm van energieopwekking toe te passen. 

Een specialere vorm van energieopwekking is de witte energie, hieronder wordt de 
energie verstaan die opgewekt wordt uit golfslag, getijden en zoet I zoutwater 
opwekking. Het is alleen toepasbaar op plaatsen waar voldoende golfslag, getijden 
invloed of een overgang van zoet naar zout water aanwezig is. 
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overtopping 
reservoir 

L1 ± n1 ± 
turbine outlet 

2.7.6 Vormtaal 

2.7.6.1 Inleiding 
Aan de hand van twee voorbeelden, de <lobber en de boei, leg ik uit 
wat een logische vorm is om een nieuwe identiteit te doen 
kenmerken. 

2.7.6.2 Dobber 
Vissers gebruiken een <lobber om te constateren dat ze een vis 
gevangen hebben. Wanneer men aan het wachten is tot men beet heeft dient de <lobber 
zo stil mogelijk in het water te staan. Wanneer men beet heeft dient deze heen en weer 
te bewegen en deels onder water te gaan. 

Er zijn verschillende <lobbers in allerlei soorten en maten. De kleur zorgt voor de 
herkenbaarheid, waaraan de persoon, die aan het vissen is, de <lobber makkelijk kan 
onderscheiden van het water. De lengte en de vorm van de <lobber spelen een rol bij 
de stabiliteit en de herkenbaarheid. Het wordt bepaald door de hoeveelheid stroming, 
wind en de diepte van het water. Er zijn vier groepen <lobbers te onderscheiden die elk 
hierdoor hun eigen eigenschap bezitten. Te weten: 

a- de peervormige <lobber: 
b- de slanke <lobber: 
c- de bolvormige <lobber: 
d- de vlagdobber: 

toepasbaar bij stilstaand tot zachtstromend water 
toepasbaar bij stilstaand water met weinig of geen wind 
toepasbaar bij een sterke stroming 
toepasbaar bij een zeer sterke en krachtige stroming 
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Alle <lobbers zijn slank. Dit maakt ze als instrument gevoelig om te constateren dat 
men een vis aan de haak heeft geslagen. Een <lobber met een plat oppervlak zou niet 
gevoelig genoeg zijn en tevens is het nog maar de vraag of de vis uberhaupt de <lobber 
mee omlaag krijgt. 

De veelal langgerekte vorm aan de onderzijde van de <lobber heeft te maken met de 
stabiliteit, doordat hierdoor het zwaartepunt wordt verlaagd. Hoe lager het 
zwaartepunt, hoe stabieler het object. Zo heeft een snelle slanke boot vaak een lange 
vin aan de onderzijde van de boot. De slankheid heeft te maken met de stroomlijning 
om juist zo min mogelijk weerstand in het water te hebben. De langgerekte vorm van 
de <lobber aan de bovenkant dient als signalering. Hoe langer de vorm des te 
makkelijker is het om te constateren dat er een vis aan de haak zit, doordat een langere 
vorm veel verder heen en weer zwaait. Een kortere vorm aan de bovenzijde heeft te 
maken met de wind. De lengte blijft dus een compromis tussen het 
signaleringsinstrument en de wind. 

Naast de technische aspecten speelt ook de vissoort die men wil vangen een rol. De 
ene vis is groter dan de andere soort en men kan daardoor een <lobber nodig hebben 
met meer of minder drijfvermogen. 

Al deze invloeden verklaren waarom er zoveel <lobbers bestaan. Geoefende vissers 
weten precies welke dobber ze in een bepaalde situatie en omstandigheid moeten 
toepassen. 

2. 7 .6.3 Boei 
Een boei is veel eenvoudiger dan een <lobber. Een boei dient ook om mensen een 
signaal af te geven. Een boei kan een vaarroute aangeven of aangeven waar men j uist 
niet moet varen in verband met een zandbank. Waar een <lobber een klein subtiel 
signaal afgeeft is dat bij een boei heel anders. De boei moet 'gewoon' opvallen. De 
boei mag heen en weer schommelen en bij een <lobber mag dat juist niet altijd. 
Wanneer de vissen het haakje ongemoeid laten dient de <lobber stil in het water te 
staan. De boei hoeft dus niet slank uitgevoerd te worden om een beweging te kunnen 
constateren. Een boei dient enkel om iets aan te geven en moet dus opvallen, of deze 

43 



nu wel of niet meedeint, bij elke weersomstandigheid. Hieruit is te verklaren waarom 
het een grote logge vorm betreft. De vorm en de grootte zorgen voor voldoende 
drijfvermogen en herkenbaarheid. 

2.7.6.4 Overeenkomst 
De vorm van een <lobber en een boei is bij beide vrijwel altijd een ronde vorm. Hoe 
komt dat? Aan de hand van een viertal vormen leg ik dit uit. Hierbij kijk ik naar de 
horizontale doorsnede. 

Het heeft te maken met de afstand van de rand van het object naar het middelpunt van 
het object. Wanneer deze afstanden wisselvalliger zijn, zal het object minder stabiel 
zijn. Wanneer men alle verschillende afstanden van een driehoek en een vierkant zou 
opmeten en deze vervolgens naast elkaar legt is te zien dat de afstanden bij een 
driehoek veel meer uiteen lopen dan bij een vierkant. Dit betekent dat wanneer alle 
gemeten afstanden tot het middelpunt gelijk zijn, dit een cirkelvorm inhoud. Hieruit is 
te concluderen dat de cirkelvorm een van zichzelf stabiele vorm is door de eenvoud 
waaruit het bestaat. Het is de meest regelmatige 'veelhoek' die er bestaat. 

Tevens is het ook nog op een andere manier duidelijk te maken. Elke van de 
onderstaande vormen zijn zonder kanteling van het object onder te dompelen in water 
door er precies in het midden op te drukken. Door er op te drukken suggereren we of 
er een last op het object aanwezig is. Hetzelfde doen we voor de randen van het 
object. Daarbij voeren we langs de randen druk uit op het object om te constateren 
wat voor kanteling dit inhoud. Men zou kunnen zeggen dat de kanteling het liefst wil 
geschieden op de lijn die het object symmetrisch in tweeen verdeelt. Zo heeft de 
driehoek 3 symmetrieassen. Het vierkant en de rechthoek hebben er 4. De achthoek 
heeft 8 symmetrieassen. Dit is te vergelijken met het natuurlijke fenomeen, waarbij 
een energiestroom de kortste weg kiest. Hierbij zou het object het liefst om een van 
deze symmetrieassen willen kantelen. Dat het meestal niet kantelt op deze plek heeft 
te maken met het drijfvermogen, aangezien deze zich verplaatst naarmate het object 
kantelt. Opvallend is dat de vorm stabieler wordt naarmate deze meer symmetrieassen 
heeft. Hieruit is te concluderen dat de cirkel een van zichzelf stabiele vorm is, doordat 

44 



de cirkel uit de meest oneindige serie van regelmatige veelhoeken bestaat. Hoe men 
de ronde vorm ook doorsnijdt over het middelpunt, het object blijft altijd symmetrisch 
verdeelt. De krachten die door de last ontstaan worden constant herverdeeld. 
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Een voorbeeld waarmee dit goed is toe te lichten is de reddingsboei. Een van zichzelf 
al stabiele vorm en is tevens in de praktijk goed bruikbaar. Daamaast zijn ook in de 
natuur voorbeelden te vinden, zoals deze twee verschillende soorten waterlelies. 

Doordat de cirkelvorm een stabiele vorm is houdt het nog niet in dat andere vormen 
niet stabiel kunnen zijn. De cirkelvorm is van zichzelf al de meest eenvoudige, meest 
voorspelbare en de meest stabiele vorm. In de praktijk komt de rechthoekige vorm het 
meest voor door praktische of economische redenen. Een rechhoekige ruimte is 
makkelijke in te richten dan een ronde ruimte. Een woonark heeft om meerdere 
redenen veelal een rechthoekige vorm. Om te beginnen komt te woonark voort uit het 
idee van de woonboot, waarbij meerder woonarken en -boten naast elkaar zijn 
gelegen in een gracht. Deze grachten zijn veelal smal en om de doorgang van de 
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grachten niet te verstoren zijn langwerpige woonarken en -boten gewenst. Een andere 
reden is de uitvoerbaarheid. Het is namelijk veel makkelijker een rechthoekige 
betonnen p!aat te fabriceren dan een ronde vorm of een andere vorm. 
De laatste reden is dat woonarken en -boten vee!al in rustig gelegen wateren liggen. 
De stabiliteit van een rechthoek komt hierdoor niet in gevaar. 

2.7.6.5 Andere toepassingen van de cirkelvorm 

De cirkel biedt door zijn vorm beter weerstand dan andere vormen. Krachten worden 
gelijkmatig over de cirkel verdeelt. Hierdoor zien we de cirkelvorm ook terug in 
andere constructies. Niet alleen in combinatie met water, maar ook in de tunnelbouw 
wordt dit gegeven toegepast. Daarbij kan het gaan om een horizontale of een vertica!e 
doorsnede. 

Compressed 
- Air Tanks 

Zeeaqarium 

Verkeerstunnel Ventilatieschacht 
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Trein I metro tunnel 

2.7.7 Stabiliteit 

2.7.7.l Inleiding 

De cirkd i> een figuur met 
e~n centraal ponr. Elke 
11f,111nd 101 het rnidtklpuut 
is gclijk. Kral"l1kn vau 
builenar, door grond- or 
w111l'rdruk wordt·n 
~t·lrotst'('rd door ••erdcling 
~· • 11 dt· k rachf(•u over dt· 
total<· drkt>lvorm. 0« 
cirkcl\'orm is dus een 
llguur die uit zichzelf al 
slahiel is. 

Zonder stabiliteit zal een object drijvend in het water omslaan of 
om de minste redenen gaan kantelen. Voor een gebuiksfunctie is 
dit niet wenselijk. Waardoor een object stabiel in het water blijft 
drijven leg ik uit aan de hand van een boot en een onderzeeer. 

2. 7. 7 .2 Boten en onderzeeers 
Boten en onderzeeers bestaan niet uit een ronde platte vorm. Ze 
zijn aangepast aan de functie waartoe ze dienen. Er bestaan 
verschillende soorten boten en onderzeeers uiteenlopend van roeiboten tot 
cruiseschepen en van wetenschappelijke onderzeeers tot kernonderzeeers. Allen 
hebben ze een ding gemeen, namelijk dat ze zich kunnen verplaatsen. Deze 
verplaatsbaarheid leidt ertoe dat de vormen van deze objecten gestroomlijnd zijn. Een 
gestroomlijnde vorm leidt tot minder weerstand in het water en zal dus voor een 
snellere en gemakkelijke verplaatsing van A naar B zorgen. Zo is bij alle bootsoorten 
de boegvorm te herkennen, die ervoor zorgt dat het object als een mes door het water 
snijdt. Een onderzeeer daarentegen heeft geen boeg, maar is meer vormgegeven als 
een pijl die door het water heen vliegt. Om de onderzeeer 'rechtop' te houden voor de 
mensen die erin werken is de doorsnede geen ronde maar een ovale vorm, te zien in 
paragraaf 2.7.5.4. De vinnen en de ballasttanken zorgen voor de besturing en dragen 
ook bij aan de stabiliteit. In bijlage III zijn verschillende boten en een onderzeeer 
weergegeven 

Stuk voor stuk zijn alle boten stabiel. De een wat meer dan de ander afhankelijk van 
de functie. De afbeelding geeft goed weer waarom dit zo is. Het heeft te maken met 
de zwaartekracht en het drijfvermogen. Hoe meer het oppervlak verspreid is, hoe 
stabieler het zal zijn. Daarom zijn platte voorwerpen stabieler dan rechtopstaande. 
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(a) Sta e shape 

(b} Unstable shape 

(c) .A. log is oiling 

{d) \r'li1de body and ow "O~i -on 

of g avity as goo{'.j stabili ty 

{e) N ·ow ody a "' high po ·lion 
of gra" ty has ad u stabili ~! 

{f}A d tional floats heip st;i ·11ty 

De afbeelding geeft weer dat bij het kantelen van een boot het drijfvermogen wordt 
verplaatst (het paarse deel neemt het over van het groene deel). Hierdoor behoudt het 
hetzelfde drijfvermogen als wa1U1eer de boot rechtop zou drijven (het groene en 
blauwe deel). 

Twee voorbeelden met een verdiept zwaartepunt. 

MONOHULL CATAMARAN SWATH 
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Alles is gebaseerd op de wet van Archimedes, die ontdekt heeft waarom voorwerpen 
blijven drijven. Aan de hand van de afbeelding wordt deze wet verduidelijkt. 

Zo werkt het de wet van archimedes 
~ voorwerp 1n water word door he vater omhoog 

geduwd, met een Kracht die we opwaartse krcic:ti nae l '11. 

Ats de opwaartSe kracht grater is dan et gew1cht van het 
voorwerp, drijft hel voorwerp. Als de opwaartse kracht 
kleiner Is, ·nkt het voorwerp. D~ opM1artse kr.;rcht Is gelijk 
aan het gewicht van het water dat door het oorwei p word 
verplaatst. 1 kg Massi vc.\Qrwerp 

in kt 

Hof voor
werp dnjft 

2.7.7.3 Vorm en stabiliteit 

0,5 kg 

De vorm en de stabiliteit zijn apart behandeld, omdat ze los van elkaar te interpreteren 
zijn. Verschillende vormen zijn stabiel en verschillende combinaties van vormen 
kunnen ook tot een degelijke stabiliteit leiden. Het zal duidelijk zijn dat deze twee 
ingredienten onlosmakend verbonden zijn met elkaar. Ook het volgende ingredient is 
hiervan afhankelijk. 

2.7.8 Beweging d.m.v. water 
Water biedt voordelen als het gaat om bewegingsvrijheid. 
Horizontale verplaatsing en rotatie op het water, door bijvoorbeeld 
een boot, gaat gemakkelijk. Een drijvend gebouw verplaatsen op het 
water gaat in tegenstelling tot op het land zeer gemakkelijk. Op het 
land zijn vele aanpassingen nodig om zoiets mogelijk te maken. Dit 
geldt zeker voor verticale bewegingen van een gebouw. Maar op het 
water is het mogelijk door middel van een simpele ingreep. 
Ballasttanks dienen ervoor om het gebouw te laten stijgen en dalen. 
Bij het stijgen worden ze leeg gepompt en bij het dalen worden ze 
vol gepompt. Dit principe onderscheidt zich van alle andere gebouwen op het land en 
is daarom zeer specifiek voor deze vorm van bouwen. Het is zelfs nog nooit toegepast 
bij enig ander drijvend gebouw. Bij civiele techniek zijn er wel enkele voorbeelden te 
vinden die hetzelfde principe hanteren. Hieronder zien we er twee. De een is de 
Maeslantkering die zichzelf automatisch sluit en laat afzinken wanneer er een 
stormvloed drijgt en de ander is de MPU die gehele boorplatformen kan optillen en 
vervoeren voor reparatie. Op het ogenblik wordt deze gebouwd in een droogdok in 
Rotterdam. 
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LIFTER 

x 
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VERVDER VAN 

BDDRPLATFORMS 

EN CDNSTRUCTIES 

Het gebouw van Hertzberger in Middelburg draait ook op het water alleen wordt het 
hier op een andere manier toegepast. Het gebouw draait namelijk niet op het water, 
maar het draait namelijk op een constructie die op het water drijft. Dit is een 
wezenlijk verschil met de twee voorgaande voorbeelden. In principe zou <lit ook op 
het land mogelijk zijn alleen kan <lit niet op elke plaats, aangezien veel gebouwen 
dicht bij andere gebouwen staan. Om privacy redenen en eenjuiste aansluiting op de 
infrastructuur is <lit niet gewenst op het land. 
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2. 7 .9 Conclusie 

De basiscomponenten en de ingredienten zijn het gegeven om tot een nieuwe 
identiteit voor drijvende gebouwen te komen. Dit betekent niet dat alle ingredienten 
tot uitdrukking kunnen komen in een ontwerp. De ingredienten als witte energie en 
beweging d.m.v. water zijn locatie afhankelijk. Wanneer er bijvoorbeeld geen 
stroming of getijde aanwezig is en het water niet diep genoeg is, komen deze 
ingredienten voor het ontwerp te vervallen. Een ingredient als 'helende werking' is bij 
een woonfunctie beter toe te passen dan bij een inrichting, aangezien een inrichting 
geen attractiepark moet zijn. Dit ingredient is dus functie afhankelijk. De overige 
ingredienten zijn altijd toepasbaar. 
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DEEL III; Het ontwerp 
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3.1 lnleiding 
In de voorgaande onderzoeken is naar voren gekomen wat de eigenschappen en de 
kenmerken van een nieuwe identiteit zijn. In dit hoofdstuk wordt het ontwerp 
toegelicht. Het gaat hier om een concept ontwerp, waarbij niet te diep in gegaan wordt 
op zaken die niet direct verbonden zijn met het identiteitsvraagstuk. Enkele zaken 
worden wel behandeld om aan te tonen dat het ontwerp ook daadwerkelijk uitvoerbaar 
is. In het ontwerp zijn alle basiscomponenten meegenomen en zoveel mogelijk 
ingredienten, afhankelijk van de functie en de locatie. Eerst komt het ontwerp in zijn 
totaliteit aan bod, waama vervolgens ingegaan wordt op de verschillende 
bouwonderdelen, de entree-, woon- en kemunit. 

3.2 De drijvende beperkt beveiligde inrichting (DBBI) 

3.2.1 Uiterlijk 
Het uiterlijk van het geheel van het complex wordt bei'nvloed door de opzet, de 
gebouwstructuur, de vorm en de ligging in de haven. Twee van de drie verschillende 
gebouwdelen, units, kunnen van uiterlijk veranderen door aanpassingen in de 
verschijningsvorm. Ze veranderen onder invloed van aanpassingen in het gebruik van 
het gebouw of door zich aan te passen aan de zon(nestand). De verschillende 
verschijningsvormen zullen later in dit verslag per unit worden toegelicht. 

3.2.2 Structuur 
Het totale ontwerp is structureel opgezet. De opzet van het complex heeft een 
bepaalde vanzelfsprekendheid. Voor iedereen die er werkt en woont zal het heel 
duidelijk en overzichtelijk zijn hoe alle functie geordend zijn. Voor de jeugdige zal 
deze omgeving als een basisstructuur dienen. Deze basisstructuur is een reflectie van 
hoe de samenleving hier in Nederland is opgebouwd. Alle dorpen en steden bestaan 
uit woongebieden met een centrale kem met voorzieningen. In grote steden zijn delen 
opgesplitst in wijken die weer hun eigen voorzieningen hebben. Op eenzelfde manier 
is ook de inrichting opgebouwd om de jeugdigen met een schone lei te laten beginnen 
bij de basisstructuur. Hoe zij moeten omgaan en overleven in de samenleving wordt 
hen geleerd door juiste begeleiding, scholing en werk. 

3.2.2.1 De opzet 
De inrichting dient gei'soleerd te zijn van de samenleving. De scheiding tussen de 
maatschappij en de inrichting wordt gevormd door de entree unit. Deze ligt dan ook 
grotendeels onder water, waardoor visueel een grens ontstaat. In de entree unit komt 
men binnen, waama een inspectie volgt. Bezoekers zullen niet verder komen dan dit 
gebouw, omdat zich hier de bezoekersruimte bevindt. Personeel en jeugdigen kunnen 
na controle verder naar het centrale deel, de kem unit. Om de kem unit bevinden zich 
vier woon units. Deze units zijn op zichzelf afsluitbaar. Vanuit deze woonunits gaat 
men onder begeleiding naar de kem unit voor behandeling, training en enkele vormen 
van recreatie. De kemunit is tevens het zenuwcentrum van het complex. Hier 
bevinden zich ook de werkplekken van de medewerkers en de administratie. 
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3.2.3 Het totaalbeeld 
Het totaalbeeld geeft het uiterlijk van de inrichting in zijn geheel weer. Daarbij is de 
hiervoor besproken opzet goed zichtbaar. Meer over het totaalbeeld is te zien in het 
blad 'visualisaties'. 

3.2.4 Vorm 
In paragraaf 2.7.6 is het ingredient 'vormtaal' besproken. De ronde vormen komen 
nadrukkelijk in het ontwerp naar voren. Deze vorm is de ideale vorm voor wat betreft 
stabiliteit. De cirkelvorm heeft ook nog twee andere voordelen die inhaken op de 
functie van het gebouw. De cirkelvorm is een gesloten vorm, het zorgt voor 
afbakening van een gebied. Het zondert zich af van de andere gebouwen, waardoor er 
een duidelijke woongroep ontstaat. Ook uit functioneel oogpunt heeft de cirkelvorm 
voordelen. Bij de entree unit is er een duidelijke routing ontstaan in het gebouw, in 
plaats van een doolhof aan gangen. Voor alle drie de verschillende units geldt het 
panopticum effect. Het panopticum is oorspronkelijk bedacht door de Engelse filosoof 
Jeremy Bentham. Panopticum is het Latijnse woord voor alziend. Het doel van een 
gevangenis in een cirkelvorm is de mogelijkheid tot constante observatie. 
Voorbeelden van dergelijke gevangenissen in Nederland zijn te vinden in Breda, 
Haarlem en Arnhem. 
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3.2.5 Scheepsbouwarchitectuur 
In de scheepsbouw zijn enkele elementen te vinden die specifiek zijn voor objecten op 
het water. Een aantal van deze specifieke elementen heb ik toegepast in het ontwerp, 
omdat deze een relatie hebben met het begrip drijven op zich. Zo heb ik voor de 
ramen, deuren en de constructieopbouw van staal gekeken naar de 
scheepsbouwarchitectuur. Daar valt op dat de hoeken van de ramen afgerond zijn. Het 
voordeel hiervan is dat het glas harde windkracht kan weerstaan, doordat de krachten 
beter overgedragen worden op het kozijn. Een ander voordeel is een betere 
waterdichtheid. Een rubbere band dient ervoor te zorgen dat er geen water naar binnen 
komt. Het is makkelijk aan te brengen en heeft bij afgeronde hoeken geen 
onderbreking nodig, waardoor het optimaal waterdicht is. De afgeronde hoeken 
komen terug in het ontwerp. 
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Bepaalde delen van het gebouw kunnen (deels) onder water komen, daarvoor zijn 
waterdichte deuren nodig. Dit soort deuren zijn toegepast in duikersklokken en 
onderzeeers. Ook deze deuren hebben af geronde hoe ken. Verschillende ram en dienen 
waterdicht te zijn en bestand te zijn tegen de waterdruk. Dit wordt bereikt door een 
speciaal profiel, voorzien van zacht kunsstof waarin het raam ligt. De waterdruk dat 
tegen het raam drukt, drukt het raam waterdicht tegen het profiel aan. Achter deze 
constructie bevind zich nog een ander kozijn met een raam dat dient als een tweede 
veiligheid. 

Een aspect wat opvalt bij de jachtbouw is de nadrukkelijke witte kleur die toegepast 
wordt. Bepaalde stalen delen in mijn ontwerp krijgen daarom ook een lichte of witte 
kleur. Tevens wordt elk constructiedeel zo glad mogelijk afgewerkt om het een 
compacte en waterdichte uitdrukking te laten hebben. 
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3.3 Entree unit 

3.3.1 Inleiding 
De ingang van de inrichting wordt gevormd door de entree unit. In de entree unit zijn 
functies ondergebracht die ertoe dienen om te controleren wie en wat er naar binnen 
gaat. De beveiligingsmedewerkers zorgen voor een goed verloop van dit proces. 

3.3.2 Routing 
Men is aangekomen op de kade van de Rijnhaven en men loopt over de drijvende 
steiger rich ting de ingang. Bij aankomst daalt men af via de trap of de lift om zo het 
gebouw te betreden. In de hal waar men vervolgens op uit komt dient zich een 
scheiding aan tussenjeugdigen en bezoekers. 

3.3 .2.1 Bezoek 
De bezoekers dienen zich te melden en eventuele goederen tijdelijk te bergen. 
Vervolgens moet men door een detectiepoortje lopen en kan men eventueel 
gefouilleerd worden. Onder begeleiding van de bezoekleider wordt men naar de 
wachtruimte gebracht in afwachting van het bezoek. De jeugdigen die via de andere 
ingang zijn binnengebracht worden in een aparte wachtruimte geplaatst. Vervolgens 
kunnen de jeugdigen en de bezoekers de bezoekerszaal betreden. De bezoekerszaal 
bevindt zich geheel centraal in het gebouw. De bezoekers komen alleen in het rechter 
gedeelte van het gebouw. 

3.3.2.2 De jeugdigen 
De jeugdigen komen alleen in het linker deel van het gebouw. Het gaat hier om de 
route van de ingang van het complex tot aan de uitgang die leidt naar de kem- en de 
woon units. Bij binnenkomst dienen zij zich te melden. Vervolgens worden zij door 
een detectiepoortje geleidt en worden eventueel gefouilleerd of krijgen een visitatie. 
Daama wordt men begeleidt naar een van de woon units. 

3.3.2.3 Personeel 
Het overige deel is bestemd voor het personeel. Zo zijn er kleedkamers voor het 
personeel aanwezig en beschikt het gebouw over een groot magazijn. Daamaast 
bevindt zich ook de huiswasserij en de linnenkamer in dit gebouw. 
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3.3.3 Aanzicht, plattegronden, doorsnedes en beelden 
Het aanzicht, de plattegronden en de doorsnedes zijn te vinden in de bijgesloten 
tekeningen. Beelden zijn weergegeven in het blad 'visualisaties'. 

3.4 Woon unit 

3.4.1 Inleiding 
In een van de vier woon units worden de jeugdigen ondergebracht in een van de acht 
kamers. De kamers zijn centraal afsluitbaar. Buiten de kamers bevindt zich een galerij 
die rondgaat langs alle kamers. Aan deze galerij bevindt zich ook de keuken, een 
spreekkamer, een ruimte voor afval en een technische ruimte. Vanaf de galerij is het 
centrale deel te bereiken via een van de deuren. Men betreedt dan via de buitenlucht 
de centrale ronde kem van de woon unit. Men komt dan op een van de twee onderste 
verdiepingen uit, afhankelijk van de positie van het centrale deel, dat bestaat uit twee 
cilinders die verticaal en roterend kunnen bewegen. De twee verdiepingen bevinden 
zich in de binnenste cilinder en zijn bestemd als eet- en woonkamer. Deze cilinder 
bevat ook het trappenhuis, met wenteltrap, waar in paragraaf 3.5.4 meer aandacht aan 
wordt besteed. De buitenste cilinder bevat een zonwering en bovenaan bevindt zich 
nog een verdieping die bereikbaar is via de wenteltrap van de binnenste cilinder. Deze 
verdieping is bestemd voor het afdelingshoofd, die hier zijn kantoor heeft. Hiema 
wordt het doel en de werking van de twee cilinders toegelicht. 

3.4.2 Werking verticaal 

3.4.2.1 De binnenste cilinder 
De binnenste cilinder, in de afbeelding weergegeven in het geel, bestaat uit twee 
verdiepingen en het trappenhuis. Het kan een verdieping stijgen of dalen. De onderste 
verdieping is een gesloten deel dat voor een groot deel onder het wateroppervlak kan 
dalen. De bovenste verdieping is het transparante deel. Door deze transparantheid is er 
een goed overzicht mogelijk, daamaast komt er veel daglicht naar binnen. Wanneer 
het gebouwdeel in hoogste positie staat heeft men een goed uitzicht over de haven. 

3.4.2.2 De buitenste cilinder 
De buitenste cilinder, in de afbeelding weergegeven in het rood, zit om de binnenste 
cilinder heen. Door de buitenste cilinder en de binnenste cilinder ten opzichte van 
elkaar te bewegen ontstaat boven de twee verdiepingen een buitenruimte die te 
bereiken is via de wenteltrap. De eerste en de derde positie in het plaatsje hierboven 
illustreren dit. Men kan er voor kiezen om de centrale kem in zijn totaliteit te laten 
stijgen, om zodoende meer uitzicht, zon of wind te hebben. Men kan er ook voor 
kiezen de centrale kem te laten zakken om zodoende beschut te zijn tegen de zon en 
de wind. Men heft hier dan tegelijk de buitenruimte mee op, te zien in de vierde 
positie van de afbeelding hierboven. 
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3.4.3 Werking rotatie 
De buitenste cilinder heeft een extra eigenschap doordat deze over een zonwering 
beschikt. Deze cilinder kan in de gewenste positie gedraait worden ten opzichte van 
de zon of de wind. De zonwering, in de afbeelding hiervoor weergegeven in licht 
blauw, bestaat uit drie verschillende delen. Een gesloten, half gesloten en een open 
deel. Het is een vaste zonwering bestaande uit stalen strippen, bevestigt tussen de 
staalprofielen in. De afbeelding hieronder geeft de invloed van de zonwering weer in 
februari en augustus. Van boven naar beneden is het effect te zien van de half 
gesloten, open en het gesloten deel. Ter plaatse van het gesloten deel is het mogelijk 
een scherm te laten zakken voor een wind en zondichte afscherming. Dit systeem is 
gemonteerd aan de bilUlenkant van de zonwering. De zonwering bevindt zich, 
afhankelijk van de verticale stand van beide cilinders, v66r de transparante verdieping 
of de buitenruimte. 

ZDN & ZDNWE RING 
FEB AUG 

3.4.4 Aandrijving rotatie 
De aandrijving voor de rotatie vindt plaats door middel van waterjets. Twee 
voorbeelden hiervan zijn hieronder te zien. De waterjets zuigen aan een kant het water 
op en stuwen het er aan de andere kant uit, waardoor een voortstuwing ontstaat. De 
waterjets worden toegepast bij zeer snelle boten of bij boten die een goede 
wendbaarheid moeten hebben. Zo zijn ze te zien bij speedboten en veerboten. Elk 
roterend gebouwdeel bevat 4 waterjets. Twee stuwen met de richting van de klok mee 
en de andere twee tegen de klok in, hierdoor is het mogelijk het gebouwdeel af te 
remmen en gecontroleerd te laten bewegen. 
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3.4.5 Fixatie na stijgen, dalen en roteren 
De buitenste ring beschermd de binnenste twee cilinders tegen zware golfslag net als 
een golfbreker. Om ervoor te zorgen dat niet alles los van elkaar alle kanten op 
beweegt dienen de binnenste cilinders gefixeerd te worden na de stijging, daling of de 
rotatie. Een zwelband zorgt ervoor dat de binnenste cilinder aan de buitenste cilinder 
gefixeerd kan worden. Ook de buitenste cilinder wordt door middel van een zwelband 
gefixeerd aan de buitenring. 
De zwelband wordt volgepompt met water bij het fixeren en leeggepompt wanneer 
het gebouwdeel moet stijgen, dalen ofroteren. In de bouw wordt een zwelband 
toegepast bij het waterdicht maken van kelderbakken, zoals deze in het rood is 
aangegeven op de onderstaande afbeelding. 
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3.4.6 Toegang tot de centrale kern 
Doordat de twee cilinders van de centrale kem ten opzichte van elkaar kunnen roteren 
is er een andere rnanier van toegang nodig. In de afbeelding hieronder is te zien hoe. 
De dikke streepjes aan de buitenzijde zijn de staalprofielen van de buitenste cilinder 
en de cirkel in het midden geeft de binnencirkel weer. Door rotatie kan het zijn dat in 
het gunstigste geval vier deuren te openen zijn en in het rninste geval twee. In het 
laatste geval kornt dit doordat de staalprofielen bij twee deuren de doorgang 
verhinderen. Er zijn dus altijd rninirnaal twee deuren te openen. 

I. Vier deuren bieden toegang tot de centrale kem . Minimaal twee deuren bieden toegang tot de centrale kem 
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3.4.7 Wenteltrap 
De binnenste cilinder en de wenteltrap zijn een geheel. Via beide verdiepingen en 
eventueel de buitenruimte is de trap bereikbaar via een toegangsdeur. Voor de 
bovenste verdieping van de buitenste cilinder is het niet mogelijk via een dezelfde 
deur toegang te hebben tot de trap, vanwege de rotatie. Hier is een andere oplossing 
voor nodig. Deze verdieping heeft een eigen klimaatschil, net als de binnenste cilinder 
met de trap. Ter plaatse van de trap bestaat de verdieping uit transparante deuren die 
rondom de trapcilinder lopen. De trapcilinder zelf bevat een bredere deur dan 
normaal, waardoor het altijd mogelijk is om via een van de deuren toegang te vinden 
tot de trap. Door de glazen deuren is altijd te zien waar de brede schuifdeur zich 
bevindt. De rotatie van de twee cilinders wordt door deze degelijke oplossing niet 
beperkt. 

l. Cilinders roteren, schuifdeur is dicht 
cilinders 

3.4.8 Elektriciteit 

2. Schuifdeur en glazen deur zijn open 3. Andere positie van de 

De binnenste cilinders worden van elektriciteit voorzien door middel van accu's. Elke 
cilinder bevat een accu die de voortstuwing en de verwarming van stroom voorziet. 
De accu's worden 's nachts automatisch opgeladen. Op drie hoogtes en op vier 
verschillende plekken bevinden zich in totaal twaalf koppelpunten waar de verbinding 
wordt gelegd tussen de cilinders en de buitenring. De koppelpunten zijn een 
'veredeld' stekker en stopcontact principe, die computergestuurd in elkaar geplugd 
worden. Dit betekent dat de rotatiestand van de cilinders 's nachts maar in een van de 
vier posities kan staan, dit is dan ook de 'ruststand'. Voor en na het opladen van de 
accu's kunnen de cilinders vrij van deze beperkingen worden geroteerd. 

3.4.9 Aanzicht, plattegronden, doorsnedes en beelden 
Het aanzicht, de plattegronden en de doorsnedes zijn te vinden in de bijgesloten 
tekeningen. Beel den zijn weergegeven in het blad 'visualisaties'. 
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3.5 Kern unit 

3.5.1 Inleiding 
Het centrale bouwdeel is de kernunit. Hier bevinden zich functies die in drie 
begrippen onder te verdelen zijn, te weten: 

-het activiteitencentrum; 
-het dienstencentrum;; 
-kantoren. 

In het gebouw is een tweedeling aanwezig die de kantoren en de functies van het 
dienstencentrum scheidt van de functies van het activiteitencentrum. Dit is vanwege 
het toezicht op de jeugdigen. 
In het activiteitendeel kan men vrij rondlopen en het andere deel niet. In het 
dienstengedeelte komen de jeugdigen alleen voor behandeling of training. Zij kunnen 
daar bijvoorbeeld naar een van de spreekkamers, naar een arts, psycholoog, psychiater 
etc. Voor de routing houdt dit in dat alle functies die ten diensten staan van de 
jeugdigen zich op de begane grond bevinden. Alle kantoren en werkplekken voor de 
medewerkers bevinden zich op de bovenste twee verdiepingen. 

3.5.2 Het activiteitendeel 
Functies als creatieve expressie, een muziekruimte, fitnessruimte ed. zijn hier in 
ondergebracht. Twee vergaderruimten zijn op de begane grond gevestigd en maken 
een uitzondering op de tweedeling. De interactie tussen de jeugd en het personeel 
wordt hiermee bevordert. Daarnaast worden deze ruimten gebruikt door de jeugdigen, 
wanneer zij niet als vergaderruimte gebruikt worden. 

Het activiteitendeel, is dynamisch uitgevoerd. Dat wil zeggen dat het permanent 
beweegt. Alle drie de verdiepingen roteren constant gedurende de gehele dag op een 
trage snelheid die voor het oog bijna niet zichtbaar is. Wanneer men bezig is met een 
van de activiteiten verandert het uitzicht constant. Op deze manier ontstaan er veel 
verschillende zichtpunten op een dezelfde plek en zal het uitzicht niet gauw vervelen. 
Door de rotatie kan men zich niet 'verschuilen'. Men kan daarnaast vrij bewegen van 
de ene naar de andere verdieping via een trap. In sociaal opzicht bevordert dit de 
interactie tussen jeugdigen onderling en met de begeleiders .. Voor speciale 
activiteiten kan de rotatie worden gestopt in een daarvoor wenselijke positie. 
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3.5.3 Standen 
Hieronder zijn enkele momentopname in de rotatie van de verschillende verdiepingen 
weergegeven. Vanboven naar beneden, de begane grond, eerste verdieping en de 
tweede verdieping. Op de begane grond is het mogelijk, meerder soorten ruimten te 
creeren door wanden en deuren open of dicht te klappen. 

3.5.4 Werking 
De werking is hetzelfde als bij de woonunits, alleen kan dit bouwdeel niet stijgen en 
dalen, maar alleen roteren. De rotatie vindt plaats door middel van waterjets en fixatie 
geschiedt door middel van zwelbanden. 's Nachts roteert het gebouwdeel niet en 
worden de accu's opgeladen. 
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3.5.5 Aanzicht, plattegronden, doorsnedes en beelden 
Het aanzicht, de plattegronden en de doorsnedes zijn te vinden in de bijgesloten 
tekeningen. Beelden zijn weergegeven in het blad 'visualisaties'. 

3.6 Materialisatie 

3.6.1 Inleiding 
Van welk materiaal zou de drijvende inrichting gebouwd moeten worden. Het 
materiaal moet blijven drijven, stabiel uit te voeren zijn en makkelijk te onderhouden 
zijn. Om het ontwerp realistisch te houden heb ik ervoor gekozen om te kijken naar 
het huidige materiaal aanbod. Er zijn veel afstudeerprojecten te bedenken die inhaken 
op het materialisatie onderwerp. Zo zou men op zoek kunnen gaan naar een nieuw 
materiaal dat toegepast zou kunnen worden, men zou kunnen zoeken naar een 
standaardisatie, een nieuwe of andere methode of uitvoeringsproces. Allemaal zijn ze 
erg interessant, maar mijn onderzoek gaat erover ofhet mogelijk is een nieuwe 
identiteit voor een drijvend gebouw te bewerkstelligen. Een specifiek onderzoek naar 
de materialisatie van het ontwerp behoort niet tot mijn afstudeerproject. Het 
onderzoek hierin blijft beperkt om niet te ver uit te weiden over allerlei 
randonderwerpen. Dat de materialisatie een rol speelt bij de identiteit van het gebouw 
valt niet te betwisten en dit geldt voor alle gebouwen, zowel voor drijvende als voor 
niet drijvende gebouwen. Maar er is echter een belangrijk verschil wat ik zal 
toelichten. 

Bij de navolgende hoofdstukken is het raadzaam het blad 'visualisaties' emaast te 
leggen. 

3.6.2 Verschil 
De materialisatie hangt af van een bepaalde keuze, past het bij de functie, is het 
onderhoudsarm en is het uitvoerbaar. Zo hangt de keuze van veel dingen af. Een 
materiaal dat specifiek past bij het water is er niet. Dit houdt in dater geen zuivere 
watermaterialen en landmaterialen categorien bestaan. Natuurlijk gedijt het ene 
materiaal beter in het water dan het ander, maar toch zijn ze in beide milieus 
toepasbaar. Om deze redenen heb ik ervoor gekozen mijn zoektocht naar een nieuwe 
identiteit niet te laten vertroebelen door een bepaald materiaal. Het materiaal vormt 
maar een deel van de herkenbaarheid. De drie basiscomponenten en de zes 
ingredienten vormen de hoofdzakelijke punten van herkenbaarheid die de explicite 
identiteit van het drijvende gebouw weergeven. Het zou een aparte studie zijn of een 
bepaald materiaal een nieuwe identiteit zou kunnen uitdrukken. Het materiaal kan nu 
alleen ge"interpreteerd worden als iets waarmee je verschillende gebouwen op het 
water van elkaar kunt onderscheiden, net als op het land. Om terug te haken op het 
voorbeeld van de schoen. De schoen is een identiteit opzich. De schoenen vormen een 
samenhang doordat ze allen hetzelfde doel dienen, dezelfde praktische betekenis, 
namelijk het dragen aan de voet om erop te kunnen lopen. Dat de ene schoen van een 
ander materiaal gemaakt is wil nog niet zeggen dat het een eigen identiteit oplevert. 
Een sportschoen, voetbalschoen of een normaal alledaagse schoen blijft een schoen. 

3.6.3 Constructiemateriaal 
Het ontwerp moet uitvoerbaar zijn. Hiema zal dan ook duidelijk worden van welke 
constructiematerialen het ontwerp gemaakt zal worden. Hiema zal ik enkel aangeven 
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voor welke constructiematerialen ik gekozen heb en waarom. 

Er zijn drie materialen die zich goed lenen voor op het water. In de verre geschiedenis 
is hout toegepast om er boten van te maken. Materialen als staal en beton bestonden 
toen nog niet. Later zijn de eerste oceaanstomers gebouwd uit staal. De laatste jaren 
wordt beton gebruikt om verschillende drijvende constructies te maken, zeals de 
Maeslantkering, MPU en vele woonarken. 

3.6.3. l Hout 
Hout laat zich gemakkelijk bewerken. Vele vormen in uiteenlopende afmetingen zijn 
er te maken. Er zijn zelfs boten van te maken. Vroeger werden de schepen waterdicht 
gemaakt met breeuwsel en later door touw ingesmeerd met pek. Tegenwoordig 
krijgen houten schepen een verfcoating of een andere beschermlaag. Vergeleken met 
de hiema behandelde materialen, staal en beton, is het hout erg bewerkelijk. Het kost 
veel tijd om grote bouwwerken te maken. Daarbij worden de constructiedelen erg 
zwaar uitgevoerd om alle krachten goed over te kunnen dragen. Veel ruimte en 
gebruiksgemak gaat hierdoor verloren. Het is dus niet wijs om het constructieve deel 
van een drijvend gebouw in hout uit te voeren. 

3.6.3.2 Staal 
Toen vroeger de stoommachine werd ontdekt en de boten groter werden om meer 
mensen te kunnen vervoeren ging men van houtbouw over op staalbouw. Staal kan 
veel meer en veel beter krachten verwerken en de constructie neemt daarbij niet al 
teveel ruimte in, in vergelijking met hout. Het staal is over het algemeen goed te 
verwerken en daarbij zijn er verschillende vormen mogelijk. Vroeger werd het staal 
aan elkaar geklonken en moest het schip behandeld worden om het waterdicht te 
maken. Tegenwoordig worden de schepen waterdicht gelast. Het probleem bij staal is 
dat het kan corroderen. Een coating of een verflaag vormt bescherming, maar een 
betere bescherming vindt plaats door de kathodische bescherming. Dit houdt in dat 
een ander metaal, een minder edel metaal dan waarvan het schip gemaakt is voor 
bescherming zorgt, omdat deze als eerste aangetast wordt door corrossie. Eens in de 
paar jaar moet een schip gecontroleerd worden om er zeker van te zijn dater zich 
geen corrossie heeft voortgedaan. Een woonboot of woonvaartuig zal eens in de vijf 
jaar uit het water moeten om op corrossie ge"inspecteerd te worden. Staal is dus alleen 
goed toepasbaar bij een functie die het toelaat dat het tijdelijk niet of nauwelijks 
bruikbaar is vanwegen het onderhoud. 

3.6.3.3 Beton 
In veel civiele projecten wordt beton toegepast waarbij het in aanraking komt met 
water. Het beton is namelijk een zeer onderhoudsarm materiaal en zal dus in 
vergelijking met de voorgaande twee materialen ook veel langer meegaan. Beton kan 
in combinatie met wapeningsstaal een zeer sterke constructie opleveren. Het staal 
wordt tegen het water beschermd doordat het ornringd wordt door het beton. Het 
beton is in de juiste samenstelling waterdicht uit te voeren. Een betonnen plaat blijft 
zelfs drijven. Door al deze voordelige eigenschappen wordt tegenwoordig het 
onderstel van de woonarken van beton gemaakt. Mensen met een stalen woonboot of 
woonvaartuig laten hun woning dan ook steeds vaker plaatsen in een betonnen bak om 
zo van het frequente en <lure onderhoud af te zijn. 
Er zijn veel vormen te creeren met beton, maar zelfs de basisvormen leveren 
behoorlijk wat werk op. Voor elke vorm is een bekisting nodig om in te kunnen 
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storten. Het is niet de meest gemakkelijke manier. 
In het geval van drijvende constructie op het water heeft beton als voordeel dat het in 
sommige gevallen stabieler is dan een staalconstructie. Een goed voorbeeld hiervan is 
de eerder besproken MPU heavy lifter in paragraaf 2.7.8. Beton weegt weliswaar 
minder dan staal. Beton weegt ongeveer 2400 kg/m3 en staal 7800 kg/m3. Maar bij 
toepassing van deze materialen wordt staal veel slanker toegepast dan het beton. 
Beton heeft een grotere constructieafmeting nodig. Hierdoor wegen constructies van 
beton relatief gezien vaak meer dan stalen constructies. Aan het gewicht leent het zijn 
stabiliteit. Dit is dan we! afhankelijk van de last die er bovenop komt, de vorm van de 
constructie en de grootte ervan. 

3.6.3.4 Combinatie van beton en staal 
Het ontwerp zal uitgevoerd worden in beton en staal.Daarbij heb ik er rekening mee 
gehouden dat de constructiedelen die zich altijd of af en toe onder water bevinden 
uitgevoerd worden in beton. De functie leent zich er niet voor om gedurende het 
onderhoud niet in gebuik te zijn. Een onderhoudsarm materiaal als beton biedt hierbij 
uitkomst. Staal is een slank en sterk materiaal dat in het ontwerp zoveel mogelijk 
boven water is toegepast, waar dit niet zo is, is het behandeld om corrossie tegen te 
gaan. Het onderhoud is hierbij mogelijk door het totale bouwdeel op te laten drijven 
en de constructiedelen opnieuw te behandelen. Per unit zal het een en antler toegelicht 
worden. 

3.6.3.5 Entree unit 
De entree unit hgt grotendeels permanent onder het water. Het is dan ook in zijn 
geheel als beton uitgevoerd. Door de het grote oppervlak zal het gebouwdeel veel 
drijfvermogen hebben, het gewicht van het beton zal ervoor zorgen dat het altijd 
permanent onder water blijft. Tanks, deels gevuld met water, onderin het bouwdeel 
zorgen voor de fijnafstelling. De massa van het gebouw zorgt voor extra stabiliteit, 
waardoor het werken in het gebouw comfortabel blijft. 

3.6.3.6 Kem unit 
De constructie van het deel wat in het water drijft en de begane grond zelf is van 
beton. De verdiepingen worden gedragen door een staalconstructie van kolommen en 
liggers. Ruimtes zijn gevormd door houtskeletbouwwanden of door aluminium 
sandwichpanelen. Op deze manier blij ft het gewicht van de totale constructie beperkt. 
Ook het roterende bouwdeel is opgebouwd uit stalen vloeren en wanden en houten 
kozijnen. Het deel dat zich grotendeels onder water bevindt is van beton en bevat 
watertanks voor de fijnafstelling. 

3.6.3.7 Woon unit 
De woonunit bestaat uit drie delen, de buitenring en de twee binnenste ringen. De 
buitenste ring blijft permanent op het water drijven. Het dient tevens als golfbreker 
voor de binnenste twee ringen, hiervoor dient het stabiel in het water te liggen. Naast 
de stabiele vorm zorgt ook de betonnen massa, waarin het geheel uitgevoerd wordt, 
voor extra stabiliteit. 
De buitenste ring van de twee binnenringen wordt uitgevoerd in staal, dat op een 
betonnencirkelvorm rust. Het betonnendeel bevat tanks, waarbij door het weg- of 
inpompen van water het gebouw kan stijgen of dalen. Het onderste deel van de 
staalprofielen kan deels onder water komen. Onderhoud kan plaatsvinden door het 
deel in zijn geheel op te laten drijven. 
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Voor de binnenste ring geldt hetzelfde principe. Het enige verschil hierbij is dat de 
onderste verdieping hiervan in zijn geheel in beton wordt uitgevoerd. Deze verdieping 
kan dan ook grotendeels onder het wateroppervlak komen. 

3. 7 Verankering 
Alle gebouwunits worden verankerd aan de bodem van de Rijnhaven. Net als 
drijvende boorplatforms worden ze verankerd door middel van spankabels die 
bevestigd zijn aan een betonblok die in de bodem verankerd is. De kabels blijven 
constant op spanning om ervoor te zorgen dat de gebouwunits op hun plaats blijven. 
Dit wordt geregeld door een computersysteem dat telkens de waterstand en het 
weertype in de gaten houdt. 

Deep-vvater D velopment Sy ste1ns 
~11Wh'1'"6 I 
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3.8 Drijvende steiger 
De gebouwunits staan met elkaar in verbinding door middel van drijvende steigers. 
Deze steigers zijn opgebouwd uit stalen onderdelen die gecoat zijn om ze te 
beschermen tegen het corroderen. Ze hebben een breedte van twee meter, waardoor er 
een stabiel en beloopbaar oppervlak ontstaat. Een voorbeeld van een dergelijke steiger 
is hieronder weergegeven. 

3.8.1 Verbindingen 
De drijvende steigers worden gekoppeld aan een gebouwunit. Deze koppeling is 
beweegbaar uitgevoerd. Zouden de onderdelen vast aan elkaar gekoppeld zijn, dan is 
de kans groot dat de onderdelen breken door het golvende water en de windkracht. 
Het is opgelost door middel van een bolschamier, hierdoor is de Steiger op een plek 
verbonden met het gebouwunit en kan in alle weersomstandigheden vrij bewegen. 

3.8.2 Nutsvoorzieningen 
In de units zijn elektriciteit en water aanwezig, gas niet. Gas is te gevaarlijk om toe te 
passen in een dergelijke dynamische omgeving. De units worden elektrisch 
verwarmd. De electriciteit wordt afgetapt vanafhet vaste land. Vanaf de kade lopen 
de leidingen in de steiger door naar alle units. Het water wordt door diverse pompen, 
die in elke unit gesitueerd zijn, rondgepompt. Ter plaatse van een schamierende 
verbinden gaan de waterleidingen over in een flexibele leiding, zoals hieronder is 
weergegeven. Ook de electiciteitskabels zijn op deze plek ondergebracht in een 
flexibele omhulsing. 
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3.8.3 Vlotten 
Langs beide kanten van de steiger liggen verschillende vlotten. Dit zijn grote 
steigerdelen die aan de steiger bevestigd worden. De vlotten beschikken over een 
balustrade, banken en plantenbakken. Tot aan de entreezone zijn de vlotten openbaar 
toegankelijk voor iedereen en behoort het tot het stedelijke gebied. Vanaf deze 
plekken heeft men een mooi uitzicht over de haven. De overige vlotten die behoren tot 
de inrichting zelf dienen dezelfde functie , maar dienen in geval van nood als 
vluchtmogelijkheid. 

3.9 Conclusie 
In deel I van het verslag is deze onderzoeksvraag aan bod gekomen: 
"Op welke manier is het mogelijk een drijvend gebouw een eigen identiteit cq. 
waterarchitectuur te geven?" 

De zes ingredienten vormen het antwoord op deze vraag. Met deze ingredienten komt 
men op een nieuwe identiteit, zoals ik bewezen heb door mijn ontwerp. 
In de drie gebouwunits komen alle ingredienten naar voren, behalve de witte energie 
omdat deze locatie afhankelijk is. De toegepaste ingredienten vormen uiteindelijk een 
vemieuwend ontwerp voor een gebouw op het water en leiden tot een eigen identiteit. 
Weliswaar heb ik gekozen voor een BBI als functie, maar ook met een ander 
functiekeuze had ik dezelfde ingredienten ontdekt en was ik tot dezelfde architectuur 
gekomen als die ik nu in mijn ontwerp bereikt heb. 

Een van de belangrijkste kenrnerken van de wateridentiteit van deze gebouwen is de 
beweging. De woonunit kan verticaal en roterend verschillende standen aannemen 
afhankelijk van het weertype, zonnestand, zonintensiteit en het dag- en nachtritme. De 
kemunit maakt daarbij gebruik van de mogelijkheid om het uitzicht oogpunt uit te 
buiten door middel van een roterend bouwdeel. 

Mijn doelstelling is gehaald doordat het ontwerp te onderscheiden is van alle andere 
drijvende objecten. Het heeft zich een eigen categorie gevormd met een eigen 
herkenbare identiteit. 
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wordt er nice op a!gerekend. Maar 
in hei lltht Vll1l hcnvercldvoedse)· 
v::;iagsrnl; <loet Willm'l·A!eunder 
vanda~ lu wmmigi: ogeTI i~ 
routs: f\ij ~al Gl>ds Wlller 11ver 

voocheen ads akker loper._ 
ruchtlian. landbouwwnnu die 

nieuwe naruur worck Her is ingn1· 
pend. '!'ooh zekcr als b(!I om een 
gebied v;m bOn hect gaai. zoal~ 

in Im wesreiijk dee! van de Noorcl· 
wa.ud. 
<..ra.fmaclunei: hebb!m drutr de af· 
gt.lopen farcn het b!!<!ld l>e:paald·· 
Er zijn tien bocrderijcn en burger
Won'ngen Rfgcbmkcn, bocren gc
herhuhwst. bruggen gebouwd, 
geulen gegraven en dijkcn verlcgd, 
wegiehaalJ of juist versterkt. 
Wie er nu gaat ldjkcn -Del P,,halvi: 

ieUV :isfah \'l)Of ~UICI en Ii~~ 
tx>M.ei met 'Gev'1.1rlijk! Driif· 
/.and. Op de pl:r.11.Jlen w:iar \~1nr
heen 5ulkerbieten en tarwe- groei
den zhmt~ren phssen In dr mei
wn ~• neken eilandjes van ldei 
huu tappcn hoven he water ui1-

War.er: heeft al bczlt genomcn van 
het i;ebied. i;.,m in de polders 
p1eringpulder {tw.llllf jaar gelc-

den 111) ~ Maltba, rcceoa:UJk In 
Hardenhoek en Pannekoek. Als 
Willcm·Aleimnder llandaa~ eei 
hap Ult cen bionclldilk neemr, 
hectt heE water vanuit /I.mer or 
Nieuwc Merwcde echt vr.i j spcl. 
11as en dras wordt het dan Bjj laag
watcr i:cmnin~tl:. Bl] hoogwarer 
1..ull•n ook de gt.'Uleu in her gcbi 

en;11oml!ll .. lk d!!llk dat i,e het 
l\lru• over twl!l! jaar nict'.lllll."..r her· 
kent , zcgt profcc!leidcr Al rou:s 
Keizel' van de Dfonst J..anddijk Ge
bie<l .• Het g.iar snel. De roerdomp 



Het la11dschap5kunstwel'k Wassende Maan \'an Paul de ICart;e~n· ~bynnt ~•n dijken en geulen. 

ft het water nu al vrij spel 
en de z.w.a.rte wouw i.ijn nu al~ 
zien. De otidlepe plaar:sen women 
strilks eeu pr.i.cbtig paaigebicd 
\'QOI vissen." 
:-laruuroncw1l:keling was het 
hootddocl m dlt deel v.m cl 

cxrn;lwaarrl. M3llr na het l)()Ogwa· 
rer van i995 won Jllitng uolt de 
wlaging vau d" wawti.a:n<l u: de 
Muwcrl~ 2'111 bclaog. l\ij Gorln
cllelni.tlfeclt hei 7 <enliml!ler. 

t1dcrsbm N hct baj \\r.lt di' l'e$( 

van ~ Nonrdwaard rm 2015 l'l! 
" ~htei\ ~t~~t. Dant' staat de llevef· 
llgi!fll van Gorinchem {ex1 r4 2 
oom:li:neter water minder) ~oar 
het verlagen van twee ki1omcier 

Natulll'Olltwlkkeling Noordwaard 

Negllnllgdulrefiif ~.,.J!'l'11W,..geq ar~~ >ijn ~1w.all~~---l11" 
in hi!!t """1en Yll" dc:Npoirlw;qirrl meuw" iia1Uor te m:i~llfl. Oe'ri>nd IS 1n 
het gdlfed ~· geht~ll. 
Ppnierlcelljk 011detdeeJ v.in be! pro)ee1 is fler Jamll,hapsku · ~ Was· 
!iende ~ 'ff1l 1'....il ~Kort. eeii l•trpin\ Yll" dUke11 tt1 •eu'•il 
lfl!t lliil!basc~~cb.lijl\ 'lJ' de<i>~de.plufs, ~ulo'• moete!l.<!r l<eren, 
fl~ kutlll'll" ll)Jn ror;d"ji! NoCn'.lwnrcl blljllfll iil)eh. 

hultendijk vollcop. Ruioue voor 
de Rivier in dJ: praktijk: et'Jl groot 
decl v;m h~ gebied loopt hij hoog
water vol De gevolgen voo~ de he
woners zijn groot. Vljftien huizen 
m oeten weg. v11fiicn worden <lls 

vemg beschouwd. \!all vij(Lien ii; 
,het nos onzeke Van de .l3 boeren 
kunnen er zeven Wij\•eo. 
..Er vqltrc!Cken <.icii rainpie.~ aduer 
de deu~n", ~ lo~e ¥no.op over 
de on~em~ers- ii~ rno~i:an ver-

~en of In hun l\edrij lilv0t 
hcl:nor worden • ..MW 1~·. 
haar nun Aacr in tie burge! 
ning dan de nandijk di• voo 
nog een 1Vij~I is, ,.lede 
L~ hier blij me!': het rijk, de 
meane, n.1cuurme11sen, waters 
rers en vtsseis. Ill sm.i~ regen 
cca ov!.'l'machr. Maar he1 geb 
wclin onze aduettuiu." 
De Bewoncrswreniging ~' 
p robeert e.- bij B:ijk.WJ«~a• 
m.u.mmle uir re sh:ptn1 ~n ~ 
heid ver rjsic;o's,l!n vetgo~diJl 
.B~rerJ )iebheil ijcll var.,nigq 
hur. ttrondwmde w gocd nj 
lij~ te v,erzilveren. 



Bijlage II 



••• Rulmtelljk program ma van eisen - oppervlakten 

Uitgangspunten 
capaciteit 
Beperkt beveiligde inrichting 

Berekening oppervlakte bezoek 
per bezoekzaal 

•••Woon- en leefsector 

Woonafdeling t .b.v. 8 jeugdigen 
zit- I slaapkamer +toilet I douche 
zit- I slaapkamer "kaal" (time-out kamer) 
woon- I eetkamer 
keuken 
toilelruimte voor personeel (m/v) 
was- I droogruimle incl. linnenberging 
spreekkamer 
werkkast 
technische ruimte 
ruimte vuilcontainers 

lolaal 

tolaal 

groepen 
4 

20 
60 

2 
82 

x plaatsen 
8 

jeugdigen 
bezoekers 
personeels I eden 
personen 

32 jeugdigen 

32 jeugdigen 

32 (lot. Jeugdigen) : 20 = 2 groepen jeugdigen gelijktijdig 
2 (groepen jeugdigen) : 4 (bezoekmomenten) = 1 bezoekzaal 
afmeting bezoekzaal = 82 (personen) x 1,5 m2/pp = 120 m2 

aantal opp. I eenheid 

8 12 m2 

2 12 m2 

80 m2 

12 m2 

pm 
8 m2 

6 m2 

2 m2 

pm 
4 

opp. totaal 
96 m2 

24 m2 

80 m2 

12 m2 

pm 
8 m2 

6 m2 

2 m2 

pm 
4 

232 

per zaal Wordt vermeld bij entreezone !!! 
Zie entreezone 



Voorziening per woonafdeling aantal opp. I eenheid opp. totaal 
kamer afdelingshoofd 1 12 m2 12 m2 

1.2 

totaal 976 

Activiteiten- en dlenste11ce trum 

Activiteiten aantal opp. I eenheid opp. totaal 
multifunctionele ruimte I stilte centrum I 
vergaderruimte t.b.v. 20 pers . 24 m2 24 m2 

berging t.b.v. altaar en benodigdheden 10 m2 10 m2 

creatieve expressie 40 m2 40 m2 

muziekruimte 30 m2 30 m2 

fitness- I dojoruimte 66 m2 66 m2 

ruimte ILO (incl. douche- I toiletruimte) 16 m2 16 m2 

toiletruimte jeugdigen 2 m2 2 m2 

toiletruimte personeel (m/v) 4 m2 4 m2 

werkkast 2 m2 2 m2 

194 

Behandeling & training aantal opp. I eenheid opp. totaal 
kantoortuin ( 1 O werkplekken a 8 m 2 en 1 
vergaderplek a 16 m2) 96 m2 96 m2 

groepsruimte (incl. observatieruimte) 20 m2 20 m2 

testkamer 10 m2 10 m2 

spreekkamers I ruimte ITB-ers 2 16 m2 32 m2 

archiefruimte 20 m2 20 m2 

178 

Dienstencentrum aantal opp. I eenheid opp. totaal 
spreekkamer arts (0 ,6 fie) 1 10 m2 10 m 2 

behandelkamer 20 m2 20 m 2 

psycholoog (3 fie) 16 m2 16 m2 

psyciater ( 1 fie) 16 m2 16 m2 

kantoor non-verbale therapeut ( 2 fie) 16 m2 16 m2 

tandarts 20 m2 20 m2 

compressorruimte pm pm 
sterillisatieruimte 7 m2 7 m2 

apotheek t.b.v. verplegerskamer 12 m2 12 m 2 



verplegerskamer (2,4 He) 20 m2 20 m2 

kantoor maatschppelijk werker (3fte) 16 m2 16 m2 

kantoor geestelijk verzorgers 16 m2 16 m2 

wachtkamer pm pm 
169 

Overige voorzieningen aantal opp. I eenheid opp. totaal 
pantry pm pm 
kopieerruimte 7 m2 7 m 2 

toiletruimte personeel (m/v) 4 m2 4 m2 

toiletruimte jeugdigen 2 m2 2 m2 

werkkast 2 m2 2 m2 

15 

totaal 556 

Kantoor 

Management aantal opp. I eenheid opp. totaal 
algemeen directeur / locatiedire.c leur 1 24 m2 16 m2 

kantoor olv. Directeur I hoold beheer 16 m2 16 m2 

kantoor algemene zaken (3,8 Ile) 32 m2 32 m2 

64 

Administratie aantal opp. I eenheid opp. totaal 
kantoor hoofd lac ilitaire diens t 1 16 m2 16 m2 

kantoortuin voor 5 fie: 40 m2 40 m2 

-administratie personeelsinzet 
-administratie jeugdigen 
automatiseringsruimte 16 m2 16 m2 

kantoor systeembeheerder 16 m2 16 m2 

berging adm inis tratie 20 m2 20 m 2 

kopieerruim te 7 m 2 7 m2 

toiletruimte (m/v) 4 m2 4 m2 

werkkas t 2 m2 2 m2 

121 

Algemene personeelsruimten aantal opp. I eenheid opp. totaal 
grate vergaderruimte 1 36 m2 36 m 2 

kleine vergaderruimte 24 m2 24 m2 

kantoor dientcommissie I O.R. 24 m2 24 m 2 



personeelkantine 

pantry 

berging 

toiletruimte 

mindervaliden toiletruimte 

1111111_.Egnnt~re!!ezone 

Receptie afdeling 

logeercellen 
toiletruimte jeugdigen 

douche- I visitatieruimte 

wachtr. Intern transport (als receptiecel) 

inschrijfadministratie (2,4 fte) 

kantoor facilitair /badmeester (2,07 fie) 

huiswasserij + linnenkamer 

centraal magazijn , waarin opgenomen: 
-centraal magazijn 
-magazijn rijksgoederen 
-magazijn part kleding 

totaal 

- magazijn reinigingsmiddelen + apparatuur 
-magazijn winkel 

toilelruimte t.b.v. urine controle 

Toegang personeel en bezoek 
hal (entree) 

pantry + toiletruimte 

hal (v66r detectie) 

hal (na detectie) 

berging at te geven goederen 

fouilleerruimte jeugdigen- & ambt. Bezoek 

PZI I sleuteluitgifte ruimte 

wachtruimte bezoek 

kantoor hoofd technische dienst 

kantoor teamleiders beveiliging 

was- I kleedkamer personeel (m) 

was- I kleedkamer personeel (v) 

60 m2 

12 m2 

8 m2 

8 m2 

6 m2 

aantal opp. I eenheid 

aantal 

2 12 m2 

pm 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

8 m2 

10 m2 

20 m2 

16 m2 

50 m2 

150 m2 

4 m 2 

opp. I eenheid 
pm 

4 m 2 

15 m 2 

15 m 2 

6 m 2 

4 m 2 

15 m 2 

15 m 2 

16 m 2 

16 m 2 

40 m2 

20 m 2 

60 m2 

12 m2 

8 m2 

8 m2 

6 m2 

178 2 

363 

opp. totaal 

24 m2 

pm 

8 m2 

10 m2 

20 m2 

16 m 2 

50 m2 

150 m2 

4 m 2 

282 

opp. totaal 

4 m 2 

30 m 2 

30 m 2 

6 m 2 

4 m 2 

15 m 2 

30 m 2 

16 m 2 

16 m 2 

40 m 2 

20 m 2 



mindervalidentoilet 

bezoekzaal (zie berekening opp. bezoek) 

spreekkamer 
bezoekleider 

wachtruimte jeugdigen (v66r bezoek) 

wachtruimte jeugdigen (na bezoek) 
visitatieruimte 

wachtruimte na visitatie 

toiletruimte bezoek 
toiletruimte jeugdigen 

toiletruimte personeel 

Technische ruimten 
medew. Technische dienst (3 fte) 
werkplaats technische dienst 

magazijn technische dienst 

magazijn chemische middelen 
werkkast 

Buitengebied 
rijwielstalling, tevens geschikt voor motoren 
parkeerplaats voor ca. 70 auto's 

••• Totalen 

Woon- en leefsector 
woonafdeling t.b.v. 8 jeugdigen 

voorziening t.b.v.afdeling 

overige ruimten woon- / leefafdeling 

Activiteiten- en dienstencentrum 
activiteitenruimten 

behandeling & training 

totaal 

2 

2 
1 

6 m2 

120 m 2 

10 m 2 

12 m 2 

12 m2 

12 m2 

4 m 2 

12 m2 

2 m 2 

2 m 2 

2 m2 

aantal opp. I eenheid 

aantal 

1 24 m2 

4 

4 

1 

18 m2 

10 m2 

4 m2 

2 m2 

opp. I eenheid 
232 m 2 

12 m 2 

30 m2 

480 m 2 

210 m 2 

6 m 2 

120 m2 

20 m2 

12 m2 

12 m 2 

12 m 2 

8 m 2 

12 m2 

2 m2 

2 m2 

2 m2 

419 

opp. totaal 

24 m 2 

18 m 2 

10 m 2 

4 m2 

2 m2 

58 

759 

opp. totaal 

928 m 2 

48 m 2 

30 m 2 

976 

194 m 2 

178 m2 

toekomstige parkeerplaats Posthumalaan 
word! gebruikt 



dienstencentrum 
overige voorzieningen 

Kantoor 
management 
administratie 
algemene personeelsruimten 

Entreezone 
receptie afdeling 
toegang personeel en bezoek 
technische ruimten 

Totaal binnenruimten 

totaal per jeugdige, gebaseerd op een capaciteit 
van 32 jeugdigen 

213 m2 

15 m2 

72 m2 

121 m2 

178 m2 

282 m 2 

455 m2 

58 m2 

169 m2 

15 m2 

556 

64 m2 

121 m2 

178 m2 

363 

282 m2 

455 m2 

58 m2 

759 2 

2654 m2 

83 IT]
2 



Bijlage III 



Categorie dabber 

Categorie drijvend 
boorplatform 

Categorie toekomstige 
drijvende gebouwen; 
concepten 

Categorie drijvende 
objecten; overige 



Categorie ponton I 
drijvende plaat met of 
zonder ballasttanks 

Categorie vaarhuis 

Categorie 
Woonboot 

Categorie gebouw op 
drijvende plaat, 
woonark 

Categorie nieuwe 
woonark, drijvende 
woning Herzberger 

Categorie militair ma
terieel 

Categorie 
watervliegtuig I 
-he/ikopter 

Categorie boei 



Categorie boot 
Vervoer: personen & materi
aal en materieel 

Recreatie 

Toekomstige bootconcepten 

Categorie onderzeeer 

Categorie Veerpont 

Categorie Bagger
materieel en zandwin
ning 



Bijlage IV 



Hooldcategoriin Mal!trlaal Schelding tussen tussen Verplaatsbaer In x Gestroomlljnd Langwerpige Rlchtingtoos Richtlngloze Verlaagd Boegvorm (ook Hertc.enbare voor- Herkenbaar onderste.I 
onder- / bovenbouw en/of y richtlng basisvorm funclle zwaartepunt atschulning) en achterkant 

(stuurcabine) 

Onderbouw I Bovenbouw olaat I tanks 

staal, hout staal, hout JIN J J J N N J J J 
acht, vllegdcksctup, cruo!j:O sch p, 
•ccdom ship, catamaran 

f.va1c1sccotu1. watorlicts. kano. kunststof .hout, kunslstof, haul. JIN J J J N N N J J 
;op~ laasb.) roe1bocY. metaiil metaal 

Gebouw op een drijvende bet on all es J N N JIN J J N N N x 

tJ,-uonbo:cn·. driJf-in (•.vatcrs t1.:d:o) 

Woon boot staal all es J J J J N J N J J 
(schipocderdeel) 

slaal all es J J N J N J N J J x 

staal slaal J I N J J J N N J J J 
PiigiJcrsch\p 

slaal slaal J J N J N N N J J x 
~unc1 zwgcr , p~ol~!zu1gc r , dicpzuigcr 

Ponton I Drijvende plaat met slaal, belon n.v.l. n.v.t. N N J I N J I N J I N N N J I N x x 
of zonder ballasttanks 

l:;l 111vond v:!og ... cld, mater1aa'90nton 

Drljvend huis (Herzberger, staal metaal J N N N J J N N N x 

staal, hou! staal, hout JIN J N J N N N N J 

staa! staal J J N J N N N N N x 
AFFS 

Watervllegtuig /-helicopter staal staal J J J J N N N J I N J x 

staal I kuns1stor staal I kunststof N N N N J J J N N 

staal staal N J J J N N N N J 

staal metaal J JIN N N J J J I N N N x 

Staal staal J J J N N N J J J 

I 
be ton beton N J J J N J N N J 

bet on bet on N N N N J J N N N 

all es a lies N N J I N JIN J J N N JIN 
dri)vend theater (rode bol) 
1jsberg, badeend 

--


